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eDItorIal

un semnal de încredere

complicat să încerci să iei pulsul
Dreptului Penal privind cu
atenție această ramură separat
de coroana bogată a dreptului,

care în România vibrează de câțiva ani ca
niciodată în bătaia vântului schimbării. 

Niște schimbări induse de zvârcoliri și
interese partizane, de conjuncturi
punctuale și somn al rațiunii, prea puțin
din motive justificate logic și științific.
Asaltul asupra legilor justiției, de la reglaj
fin până la măsuri ridicole și grosiere,
vine încet, încet, să-și arate urmările: o
încredere în dreptate a cetățenilor
subțiată periculos, o conduită mai
strâmbă oamenilor în relațiile sociale, o
imagine externă mai tremurată a țării, o
neliniște cu greu reprimată de cei ce s-au
dedicat profesiilor juridice. 

Într-un context al modificărilor politice
semnificative și al retoricii electorale
neîncheiate, al schimbărilor așteptate cu
înfrigurare din schema administrație
centrale, tema Justiției nu mai este o
prioritate a momentului. 

Într-un moment de cotitură, tulbure și
plin de neprevăzut, ne-a fost greu să

adunăm opiniile celor din funcții-cheie,
care pot evalua prezentul și
perspectivele pe termen scurt ale
Dreptului și Justiției în general, ale
Dreptului Penal ca instrument al
garantării ordinii juridice.

Dar am reușit, poate, ceva mai
important. Am provocat la dialog
profesioniști străluciți în materie de
Drept Penal, avocați penaliști cu vechi
state de plată în instanțe, cadre
universitare cu pregătire, viziune și
onestitate. 

Am adunat în paginile ce urmează o
colecție de idei și opinii cu valoare
adăugată, care transmit răspicat un
mesaj încurajator. Acela că piața locală a
serviciilor de asistență profesională în
cazurile ce țin de Drept Penal s-a
maturizat, că profesioniștii acestei arii de
expertiză se bazează pe experiență, pe
profesionalism, răbdare și tact, pe o din
ce în ce mai bună conlucrare cu clienții și
cu celelalte profesii juridice conexe, pe
aportul surprinzător al noilor tehnologii
și mai ales pe speranța că țara, ca un
călător neobosit, și-a găsit în sfârșit
direcția cea bună.

e

de crIStIan pavel,
redactor-șef



2 eDIŢIa a XXvII-a NoIEmbRIE 2019
LEgAL mAgAzIN www.legalMagazIn.ro 

SuMar

Ediția a XXVII-a  noiembrie 2019

Publicație editată de 
editura unIverSul JurIDIc
reDacțIa legal MagazIn

nicolAe cîrsteA, PUbLIShER 

mirceA ficA, DIRECToR EDIToRIAL 
mIRCEA.FICA@UNIVERSULJURIDIC.Ro

cristiAn pAvel, REDACToR-șEF  
CRISTIAN.PAVEL@UNIVERSULJURIDIC.Ro

roxAnA bigA, PRoJECT mANAgER
RoXANA.bIgA@UNIVERSULJURIDIC.Ro

reDacțIa www.unIverSulJurIDIc.ro
teodorA constAntinescu, 

PRoJECT mANAgER
TEoDoRA.CoNSTANTINESCU@UNIVERSULJURIDIC.Ro

mihAi mAriAn, 
CoRECTURă

AndreeA pîrvu
REFERENT mARkETINg

ANDREEA.PIRVU@UNIVERSULJURIDIC.Ro

ADRESA REDACțIEI
Editura UNIVERSUL JURIDIC

APACA bUSINESS CoTRoCENI
b-ul. Iuliu maniu nr. 7, corp C, Parter, 

sector 6, bucurești
www.universuljuridic.ro

Copyright: 
editura unIverSul JurIDIc

Este interzisă, conform legii, reproducerea integrală
sau parțială – pe orice cale – 

a conținutului revistei, fără acordul scris al 
conducerii redacției și al autorilor, care dețin
drepturile de copiere. Aparține colaboratorilor, 

în exclusivitate, responsabilitatea privind datele 
și considerațiile din textele pe care le semnează.

opiniile lor nu reprezintă instituțiile și/sau firmele
cu care aceștia au orice fel de relații contractuale.

ISSN  2343 – 7375

43/50 opInIa lor
43 dreptul lA ApărAre -
între Adevăr și inechitAte 

44 dispArițiA interdicției
impuse operAtorilor 
de A nu eliberA documente
cAre să Ateste câștigurile 
lA Jocul de noroc poAte 
fi o vulnerAbilitAte

46 despre (im)posibilitAteA
persoAnei vătămAte de A
obține repArAreA
preJudiciului încercAt
printr-o fAptă prevăzută de
legeA penAlă 

48 pledoArie pentru 
logicA Juridică

6/15 IntervIul eDIțIeI

Dreptul penal 
a fost în ultimii ani
regina Dreptului
Interviu cu av. prof. univ. dr. 

MIhaI hotca
avocat coordonator, 
Sca hotca & asociații

16 JustițiA se fAce tot
mAi puțin lA televizor
și tot mAi mult 
în sAlA de JudecAtă
Interviu cu gabriel Albu,
Founding & managing Partner,
budușan, Albu și Asociații

20 „nu este firesc 
cA un număr 
Atât de mAre de texte
din legislAțiA penAlă
să pice testul
constituționAlității”
Interviu cu mihai mareș,
managing Partner, 
mareș & mareș

24 AvocAtul penAlist
trebuie să fie
pArtenerul și
confidentul
clientului său
Interviu cu Adrian Stan,
Avocat partener, Cabinet
Avocat Stan Adrian Ioan

28 „imixtiuneA
politică și subsumAreA
interesului generAl
celui politic nu fAc
decât să slăbeAscă
cAlitAteA normelor
penAle”
Interviu cu lect. univ. dr. av.
laura stănilă

32 în domeniul
prevenirii spălării
bAnilor, grAnițA
dintre licit și ilicit 
este insesizAbilă
Interviu cu george moloman,
Avocat Coordonator,
moloman, Lazăr și Asociații

38 „scopul echipei
noAstre constă în
identificAreA celei mAi
bune, corecte și legAle
soluții pentru client”
Interviu cu av. dr. 
sergiu i. stănilă, Decanul
baroului Timiș, avocat 
coordonator al Societății 
Civile Profesionale de Avocați
”Stănilă și Asociații”

40 Asigurăm
ApărAreA efectivă 
A intereselor
clienților noștri
Interviu cu Augustin
zăbrăuțanu, Avocat
Coordonator, zăbrăuțanu,
Popescu & Asociații

16/42 DIalogurI neceSare

34/36 opInIa SpecIalIStuluI
34 Abuzul de încredere prin frAudAreA
creditorilor sAu trAnzițiA legislAției
penAle către un sistem eficient de
protecție A mediului de AfAceri
de oana piticaș, Senior Associate, 
White Collar Crime Practice Coordinator, Noerr





4 eDIŢIa a XXvII-a NoIEmbRIE 2019
LEgAL mAgAzIN www.legalMagazIn.ro 

legal newS

cătălIn preDoIu: „penSIonarea antIcIpată
a MagIStrațIlor trebuIe aMânată”
Noul ministru al Justiției a
declarat că pensionarea
anticipată a magistraților
trebuie amânată, fiindcă cei
care ar suferi dacă România
rămâne fără magistrați ar fi
cetățenii.
„Avem această urgenţă legată
de schema de pensionare a
magistraţilor, o ştie toată
lumea, toată lumea e de
acord, am primit semnale şi de
la judecători şi de la procurori
că aici trebuie intervenit, că nu
este pentru moment fezabil să
aplicăm această schemă în
sensul că o să rămânem fără
judecători şi procurori şi ar
suferi cetăţenii, pentru că s-ar
prelungi dosarele, anchetele
ar trena şi aşa mai departe.
Amintesc că există în
Parlament un proiect de lege,

o iniţiativă legislativă a
Partidului Naţional Liberal de a
proroga, adică de a amâna
această pensionare, există şi
oUg adoptată de guvern care
e de asemenea în Parlament.

Deci asta este soluţia. Cei de la
USR vor în esenţă acelaşi
lucru, adică să nu intre în
vigoare acum”, a completat
noul ministru al Justiției,
Cătălin Predoiu (foto).

Se caută soluții 
pentru crizele 
care afectează
justiția 
Trio-ul cheie, constituit din
noul ministru al Justiție,
Cătălin Predoiu, procurorul
general interimar bogdan
Licu și șeful DNA, Călin
Nistor, s-a reunit pe 11
noiembrie 2019 pentru
consultări și evaluări.
„În calitate de ministru al
Justiției, voi analiza
statisticile pe care le-am
solicitat de la PICCJ și DNA
privind numărul dosarelor
instrumentate de SIIJ,
respectiv DNA, în care au
fost implicați magistrați.
orice document de politici
publice pe care ministerul
l-ar putea emite în
perioada următoare va fi
fundamentat pe baza unei
analize riguroase a
situației reale din teren.
ministerul Justiției își va
fundamenta toate deciziile
de politică publică, inclusiv
cele privind politica
penală, dar și inițiativele
legislative, pe baza datelor
și cifrelor concrete, fără să
fie influențat de
percepțiile publice
vehiculate pe o temă sau
alta”, a declarat Predoiu,
la finalul întâlnirii.
ministerul Justiției mai
spune că va continua
consultările pentru a
identifica, împreună cu
partenerii instituționali,
soluții pentru crizele care
afectează justiția.

SItuațIa SecțIeI SpecIale pentru InveStIgarea
InfracŢIunIlor DIn JuStIŢIe Se va lăMurI 
prIntr-o IntervențIe în parlaMent
A curs multă cerneală și au
existat nenumărate dispute
privind oportunitatea
existenței și funcționării Secției
speciale pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie,
rânduită de guvernarea PSD.
Firește, presa a dorit să afle la
”la cald” opinia noului șef de la
Justiție despre acest subiect.
„Vom merge pe o intervenție

în Parlament, pe proiect de
lege, vom discuta pe legile
justiției, dar eu sper că vom

avea o reacție rezonabilă în
Parlament. Există în sistemul
judiciar o tensiune enormă față
de această Secție specială.
Sunt magistrați care reclamă
desființarea ei peste noapte,
dacă vreți, sunt magistrați, mai
puțini, care spun că este o
reparație. 
Eu sunt gata să înțeleg
rațiunea pentru care s-a gândit
o reparație, dar, pe bază de
studiu, să vedem despre ce e
vorba. În orice caz, nu pot

rămâne lucrurile astfel. Noi
începem să lucrăm în
Parlament și așteptăm o
reacție responsabilă din partea
Parlamentului. În cadrul fostei
majorități devenită minoritate,
s-au mai schimbat mințile în
ultima perioadă și eu sunt
încrezător că vom găsi un
răspuns rațional în Parlament”,
a declarat public noul ministru
al Justiției, Cătălin Predoiu, la
puțin timp după ce a preluat
mandatul.
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DeloItte șI terMene.ro au lanSat 
partnerScan, aplIcațIa ce evaluează 
rIScul fIScal al partenerIlor De afacerI

Deloitte România a lansat, în
parteneriat cu Termene.ro,
aplicația PartnerSCAN, care
permite companiilor
evaluarea partenerilor de
afaceri din România din
punctul de vedere al riscului
fiscal. Conform legislației în
materie de TVA în vigoare,
companiile plătitoare de TVA
trebuie să facă dovada
verificării potențialului de risc
al furnizorilor pentru
păstrarea dreptului de
deducere în legătură cu
achizițiile de la aceștia. 
Autoritatea fiscală are dreptul
să refuze deducerea TVA dacă
solicitantul „știa sau trebuia
să știe că este implicat într-o
fraudă fiscală”. Regula se
aplică și în cazul unui
contribuabil insuficient de

precaut, care a luat parte
involuntar la o fraudă fiscală,
dar care se presupune că
dispunea de suficiente
informații pentru a-și da
seama că tranzacția face
parte dintr-o fraudă fiscală.
PartnerSCAN prelucrează, cu
ajutorul unui algoritm
conceput de specialiștii
Deloitte în baza deciziilor
Curții de Justiție a Uniunii
Europene și a numeroaselor
exemple din practică, datele
puse la dispoziție de
Termene.ro, care sunt
preluate din bazele de date
publice ale instituțiilor
statului. Algoritmul alocă
diverse punctaje unui număr
de 18 indicatori relevanți
pentru determinarea riscului
fiscal, printre care se numără

inactivitatea, codul de TVA
anulat, calculul riscului de
insolvență, datoriile către
bugetul de stat, numărul de
angajați, vechimea firmei. De
asemenea, aplicația ia în
calcul dacă asociații sau
administratorii dețin aceeași
calitate în firme aflate în
insolvență sau lichidate, dacă
sediul social este într-un
apartament alături de alte
companii sau de câte ori s-a
schimbat acesta pe parcursul
unui an.
Utilizatorii PartnerSCAN
introduc datele necesare
pentru identificarea
partenerilor de business ce
urmează să fie evaluați și apoi
primesc un raport ce
sintetizează profilul de risc
fiscal pentru fiecare dintre
aceștia. 
Soluția PartnerSCAN are
multiple beneficii pentru
utilizator, ea reprezentând o
dovadă a diligenței în
verificarea partenerilor de
afaceri din România, care este
un element important în
deducerea TVA și a cheltuielii
din punctul de vedere al
impozitului pe profit. Prin
urmare, aplicația este un
facilitator al deciziei de a
intra în relație contractuală
cu acei furnizori. De
asemenea, poate servi drept
un instrument de prevenție
pentru utilizator, pentru a se
asigura că nu este implicat
într-o fraudă fiscală.

Două asociații 
de magistrați 
îi cer ministrului 
cătălin predoiu 
să amâne numirea
șefilor Dna, DIIcot și
parchetului general
Asociația Forumul
Judecătorilor și Asociația
Inițiativa pentru Justiție îi cer
ministrului Justiției, Cătălin
Predoiu, să nu declanșeze
procedura de numire a șefilor
marilor parchete, înainte de a
modifica legislația în acord cu
recomandărilor Comisiei Euro -
pene și Comisiei de la Veneția.
marile parchete - DNA, DIICoT
și Parchetul general sunt
conduse în prezent de
interimari, iar una dintre
măsurile așteptate de la noul
ministru liberal al Justiției,
Cătălin Predoiu, este să
pornească procedura de
selecție pentru numirea unor
procurori-șefi cu mandat plin.
Totuși, două asociații de
magistrați fac apel la Predoiu
să amâne această intenție și să
modifice mai întâi legislația
privind procedura de selecție a
șefilor marilor parchete, în
acord cu recomandările făcute
în cadrul mCV, de către
Comisia Europeană, dar și de
Comisia de la Veneția, gRECo
sau Consiliul Consultativ al
Procurorilor Europeni.
În toate recomandările privind
justiția, făcute României de
instituțiile internaționale,
inclusiv în cadrul mCV, se cere
stabilirea prin lege a unui
mecanism transparent de
numire a procurorilor-șefi,
care să ofere garanții că
procesul nu este politizat sau
făcut de formă, astfel încât cei
mai buni profesioniști să se
înscrie în cursă.
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Sunteți o personalitate în
domeniul Dreptului penal, 
aveți licență în drept, master în
științe penale și sunteți doctor
în Drept penal, profesor
universitar doctor, dar și lector
la Institutul național pentru
pregătirea și perfecționarea
avocaților. cum ați ales această
specializare? cum reușiți 
să armonizați cu succes toate
responsabilitățile asumate? 

mă flatează ceea ce spuneți.
Vă mulțumesc pentru
apreciere și oportunitatea pe
care mi-o oferiți, de a
răspunde unor întrebări
despre activitatea mea. Încă
din anul 1997, când am
început activitatea juridică, am
profesat în paralel atât ca
avocat, cât și în calitate de
cadru didactic. mai târziu, în
anul 2004, am devenit și
formator în cadrul Institutului
Național pentru Pregătirea și
Perfecționarea Avocaților. 
Cele trei activități profesionale
le durelez în paralel și fiecare
dintre ele îmi oferă satisfacții
deosebite, întrucât contactul
cu studenții și tinerii colegi
avocați mă obligă să am
spiritul tânăr, să fiu mereu
curios și să evit autosuficiența,
iar cauzele pe care le gestionez
mă ajută să-mi găsesc
echilibrul profesional.

Relaționarea cu tinerii juriști
îmi furnizează energie pentru
activitatea judiciară și, de
multe ori, inspirație în cauzele
pe care le am în lucru. Din
exterior, probabil, această
activitate bogată este văzută
ca un efort dificil, dar vă
mărturisesc că nu o simt ca pe
o corvoadă, ci ca pe o ocupație
plăcută, confortabilă din punct
de vedere intelectual și
reciproc avantajoasă, adică
atât pentru mine, cât și pentru
clienții sau studenții mei. 
Din această perspectivă, mă
consider că sunt un mic
răsfățat al destinului, pentru
cei care cred în predestinare,
sau un tip care a avut noroc să
aleagă cu inspirație activitatea
sa profesională. Cum reușesc
să armonizez toate
responsabilitățile asumate?
Cred că la început a fost
entuziasmul generat de
plăcerea activităților
respective, iar pe parcurs,
alături de confortul intelectual,
s-a cristalizat pasiunea pentru
drept. Sigur, pasiunea pentru
fenomenul juridic este
statisfăcută pentru că, în toții
anii de când practic nobila
profesie de jurist, am învățat
un lucru formidabil – că, deși
pot exista, nu trebuie
acceptate multe excepții de la
agendă. 

Cu alte cuvinte, indiferent de
gradul de ocupare al cuiva,
organizarea riguroasă a
timpului, prin planificarea
activităților, este esențială. Toți
cei care nu-și drămuiesc
chibzuit timpul, inclusiv cei mai
puțin ocupați, ajung să-l vadă
pe acesta ca pe un dușman,
potrividu-se cugetarea: „Are
atât de mult timp liber, încât nu
mai face nimic”. Dar sinopticul
zilnic trebuie să cuprindă nu
numai activități profesionale, ci
și extraprofesionale (ieșiri din
cutia profesională).

hotca & asociații este o
societate civilă de avocaţi care
oferă o paletă largă de servicii
juridice, la un nivel profesional
foarte ridicat. vârful de lance al
activității societății îl constituie
Dreptul penal al afacerilor
(criminal business law),
respectiv cauze privind
infracțiuni de evaziune fiscală,
spălare a banilor, grup
infracțional organizat,
fraudarea bugetului ue,
corupție, de serviciu, contra
patrimoniului etc. este Dreptul
penal o arie de expertiză cerută
și care produce rezultate
profesionale și financiare
satisfăcătoare?

hotca & Asociații este, într-
adevăr, o formă de exercitare

a profesiei de avocat care
pune la dispoziția celor
interesați un evantai extins de
servicii profesionale. „Nava
amiral” a societății noastre a
fost și încă este, așa cu
spuneați, Dreptul Penal al
afacerilor. 
Pe lângă serviciile juridice din
cadrul acestei materii, oferim
sprijin profesional în orice
materie penală, dar și în
contencios administrativ-fiscal,
în drept contravențional, în
materie de insolvență, în litigii
civile clasice (pretenții,
moșteniri, divorțuri etc.), cât și
în domenii multidisciplinare,
consultanță penală, prevenirea
spălării banilor, protecția
datelor cu caracter personal
sau implementarea sistemelor
de integritate la nivelul
organizațiilor. 
Dacă este să mă refer doar la
acest ultim domeniu –
integritatea în interiorul
organizațiilor – pot spune că
este o „nișă” nouă, care
devine din ce în ce mai
consistentă în ultmii ani.
Astfel, în planul relațiilor
sociale, și-au găsit
binemeritate locuri ori
constituie, cel puțin, frumoase
deziderate: integritatea
funcționarilor publici,
integritatea oamenilor politici,
integritatea oamenilor de

Dreptul penal a fost în ultimii ani
regina Dreptului
Interviu cu  av. prof. univ. dr. MIhaI hotca, Decan al facultății de relații Internaționale și administrație 
din cadrul universităţii „nicolae titulescu” din bucurești, vicepreședinte al asociației române de științe penale,
consilier al baroului bucurești și al consiliului uniunii barourilor din românia, 
avocat coordonator al casei de avocatură hotca & asociații



7NoIEmbRIE 2019 eDIŢIa a XXvII-a
www.legalMagazIn.ro LEgAL mAgAzIN

IntervIul eDIțIeI

știință, integritatea artiștilor etc.
Aproape că nu există sferă a
relațiilor sociale care să nu fie
contaminată de chestiunea
integrității. Integritatea își făurește
poziții însemnate în domenii în care
era o rara avis și câștigă locuri din
ce în ce mai bine situate în alte
zone ale relațiilor sociale, în care
figura la categoria probleme
secundare. 
Revenind la Dreptul Penal, acesta a
fost în ultimul deceniu și încă mai
este una dintre cele mai dinamice
ramuri ale ale practicii judiciare,
ceea ce îi conferă o atractivitate și
provocări aparte. Nu greșesc dacă
spun că Dreptul Penal a fost în
ultimii ani regina dreptului și
probabil va mai fi câțiva ani de
acum încolo. Dreptul traversează,
însă, o perioadă de transformare.
Aceasta vizează extinderea
(lărgirea) accentului dinspre

combaterea infracționalității spre
prevenirea fenomenului, prin
apariția și dezvoltarea unor sisteme
de reguli adoptate la nivelul
organizațiilor private. 

pentru meritele deosebite în
domeniul teoriei juridice, ați fost
distins de două ori, în calitate de
coautor, respectiv în calitate de unic
autor, cu premiul vintilă Dongoroz,
acordat de uniunea Juriștilor din
românia, în anii 2012 și 2017. 
există distincții mai râvnite 
în acest domeniu?

Am avut bucuria profesională ca,
de două ori, la cinci ani distanță, să
fiu recompensat cu premiul Vintilă
Dongoroz, care poartă numelui
unui corifeu al dreptului românesc.
Lucrarea colectivă premiată în 2012
este Noul Cod penal comentat,
publicată la Editura Universul

Juridic, iar cea de-a doua, scrisă în
calitate de autor unic, este
manualul de drept penal. Partea
generală, apărută la aceeași
editură. Distincții mai râvnite decât
premiile Uniunii Juriștilor din
România probabil există, însă se
impune să menționez aici că
Academia Română acordă din când
în când, pentru lucrări importante
în domeniul dreptului, premii la fel
de prestigioase precum sunt cele
conferite de către Uniunea
Juriștilor din România. Pentru
mine, însă, cele două premii,
obținute în anii 2012 și 2017, sunt
deosebit de importante, deoarece
confirmă faptul că eforturile mele
de a derula activități profesionale
de calitate au fost răsplătite, fiind
totodată un imbold care mă
îndeamnă în fiecare zi să-mi mențin
nivelul calitativ și, eventual, să-l
depășesc.  

nu greșesc dacă
spun că Dreptul
penal a fost în
ultimii ani
regina Dreptului
și probabil va
mai fi câțiva ani
de acum încolo.
Dreptul
traversează însă
o perioadă de
transformare. 
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casa dvs. de avocatură are
expertiză semnificativă în
branșă, reușind în timp să
invoce unele excepții de
neconstituționalitate admise
de către curtea constituțională,
să formuleze cereri de sesizare
a completului privind
dezlegarea unor chestiuni de
drept, să redacteze opinii
legale de specialitate în cauze
aflate pe rolul organelor
judiciare, acordând până acum
asistență juridică și
reprezentare în sute de cauze
având ca obiect fapte de
evaziune fiscală sau spălarea
banilor. vă căutați singuri
clienții sau aceștia stau la rând
la ușa cabinetului?

Eu și colegii mei din societate
am avut ocazia să formulăm
mai multe excepții de
neconstituționalitate și să le
susținem la Curtea
Constituțională, dintre care
unele au fost  admise. De
asemenea, am formulat cereri
de sesizare a Completului
pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept, cu care a
fost învestită instanța
supremă. 
În cadrul activității noastre, un
loc special îl au opiniile de
specialitate, solicitate de
clienți, de alte forme de
exercitare a profesiei sau de
către diferite autorități. Însă,
miezul practicii noastre
profesionale îl constituie
consilierea, asistența și
reprezentarea clienților în
raporturile cu autoritățile
publice sau instituțiile publice,
precum și în fața organelor
judiciare sau arbitrale. 
De regulă, clienții vin spre noi
ca urmare a recomandărilor
făcute de clienții vechi, care au
fost satisfăcuți de serviciile

hotca&Asociații. Avem și
clienți care ne caută pentru că
ne-au văzut numele în hotărâri
judecătorești, lucrări juridice,
în opinii de specialitate sau la
diferite manifestări
profesionale. 
principiile care guvernează
activitatea noastră sunt:
confidenţialitatea;
profesionalismul; integritatea
profesională; legalitatea
activităţii. În general, pot
spune că suntem mulțumiți de
numărul și calitatea clienților
noștri, pe care nu-i lăsăm să
aștepte la rând, deoarece pe
cât posibil îi programăm astfel
încât să nu se suprapună ca
interval cu ceilalți. 
În sfera preocupărilor noastre
de perspectivă un loc aparte îl
ocupă managementul
riscurilor organizațiilor private.
În teoria managementului
riscurilor companiilor sunt
identificate mai multe feluri de
riscuri, precum sunt: riscurile
de piață, riscurile strategice,
riscurile operaționale ș.a. 
Riscul juridic este o categorie a
riscurilor operaționale și
cuprinde faptele constând în
nesocotirea dispozițiilor legale
aplicabile și a regulilor ce
alcătuiesc sistemul de
integritate implementat la
nivel particular, care produc
efecte negative asupra
rezultatelor financiare ale
companiilor. De exemplu,
constituie asemenea factori de
risc săvârșirea de infracțiuni,
contravenții, abateri
disciplinare sau fapte ilicite
cauzatoare de prejudicii. 
În paleta riscurilor juridice,
care vizează companiile
private după criteriul gravității
consecințelor, primul loc este
ocupat de riscul de natură
penală. Un astfel de risc este

de departe cel mai periculos,
deoarece în situația nefericită
în care el se concretizează,
poate produce efecte foarte
severe, uneori chiar
dezastruoase. În cazul
persoanelor juridice (societăți,
societăți agricole etc.),
antrenarea răspunderii penale
presupune aplicarea amenzii
penale (care poate ajunge
până la 3.000.000 lei) și a unor
pedepse complementare,
printre care se numără și
dizolvarea entității juridice în
cauză. 
Pe următorul loc, al scării
gravității riscurilor juridice, se
află riscul de natură juridică
extrapenală. Aici discutăm
despre acele situații în care
organizațiile private sunt
ținute să răspundă
contravențional, civil, fiscal
etc. și în astfel de cazuri,
consecințele angajării
răspunderii pot fi severe sau
relativ severe. Avem în vedere
consecințe, cum ar fi: amenda
contravențională, majorările
de întârziere, obligarea la plata
unor despăgubiri, revocarea
unor autorizații, oprirea
activității, confiscarea unor
bunuri etc. mai mult, în afară
de impactul direct produs de
aplicarea unor sancțiuni aspre,
un alt efect negativ important
este cel care vizează afectarea
relațiilor cu partenerii de
afaceri, consumatorii și
instituțiile ori autoritățile
publice. 
Imaginea în câmpul afacerilor
se clădește greu și poate fi
spulberată printr-o singură
încălcare a legii penale,
contravenționale, fiscale etc.,
dacă întreprinderea privată
este implicată în săvârșirea de
fapte ilicite care afectează
integritatea acesteia. Un act

de corupție, o faptă de spălare
de bani, o fraudă economico-
financiară sau o faptă de
evaziune fiscală și altele de
gravitate similară pot fi letale
pentru o companie privată,
întrucât, independent de
atragerea răspunderii penale,
contravenționale sau fiscale,
aceasta are un risc
considerabil să ajungă în stare
de insolvență ori chiar în
faliment. Uneori, simpla
angajare în afaceri judiciare
penale a unor persoane fizice
cu funcții importante la nivelul
unei companii private poate
avea efectul unui tsunami
financiar sau, într-un caz mai
puțin nefericit, poate cauza un
recul puternic al cifrei de
afaceri ori pierderi economice.  
Dacă prevenirea nu reușește,
pentru că în mod excepțional
sunt posibile și astfel de
situații, de foarte mare
importanță este gestionarea
problemei, managementul
crizei și eliminarea sau
atenuarea efectelor acesteia.

care sunt principalele
provocări ale unui avocat
specializat în white collar
crime, în instanțele din capitală
și din marile orașe ale țării?
care sunt riscurile pe care 
și le asumă un avocat 
de Drept penal?

Provocările principale ale unui
avocat cu o asemenea
specializare – criminalitatea
gulerelor albe – provin din
faptul că spețele sau
chestiunile juridice sunt de
multe ori complexe și uneori
inedite, dar majoritatea ridică
probleme de drept
interesante, care generează un
apetit special din punct de
vedere profesional. 
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”Criminalitatea gulerelor albe” este
un domeniu relativ nou în România
și specialiștii sunt foarte puțini,
fiind un fel de terra nova, care
poate genera foarte mari satisfacții.
Este un domeniu al aparențelor
înșelătoare, al mersului pe sârmă și
al surprizelor. Uneori, se confundă
o simplă situație de optimizare
fiscală cu evaziunea fiscală ori
invers sau există suspiciuni de
spălare a banilor care nu au
acoperire în realitate, ori cazuri în
care fraudele clamate de partenerii
de afaceri ori bancrutele
frauduloase sunt doar litigii de
natură civilă, fără conotație penală. 

constatând necunoașterea sau
cunoașterea necorespunzătoare 
a dispozițiilor legale penale din
domeniul afacerilor de către
managerii / proprietarii români 
de companii, ați scris lucrarea 
„ghidul omului de afaceri.
cunoașterea și prevenirea riscurilor
de natură penală”. cum a fost
primită această carte de mediul de
afaceri și de specialiști?

Ideea scrierii unei lucrări care să
cuprindă informaţii din domeniul
dreptului penal al afacerilor, utile
managerilor şi executivilor din
cadrul organizaţiilor economice, a
apărut ca urmare a constatării
nevoii și lipsei de pe piaţă a unui
astfel de instrument. ghidul omului
de afaceri. cunoașterea și
prevenirea riscurilor de natură
penală este o carte scrisă în scopul
informării persoanelor care conduc
afaceri sau care sunt implicate în
activitatea economică. Eu și colegii
mei am dorit să punem la dispoziţia
întreprinzătorilor instrumente
menite să le faciliteze acestora
cunoaşterea dispoziţiilor legale
penale aplicabile în domeniul
afacerilor, în scopul prevenirii
riscurilor de natură penală.
Informaţiile cuprinse în acest ghid

sunt utile, însă, nu numai pentru
oamenii de afaceri, ci şi pentru alte
categorii de persoane implicate în
activități lucrative, cum sunt cele
care dețin funcţii sau exercită
activităţi în domeniul resurselor
umane, contabilităţii, marketingului
ori care îndeplinesc sarcini
executive în cadrul unei companii
sau organizaţii economice. 
ghidul urmărește să aducă la
cunoştinţa celor interesaţi, într un
limbaj cât mai apropiat de cel
comun și accesibil, conţinutul
actelor normative ce
reglementează răspunderea penală
pentru fapte comise în domeniul
afacerilor sau în legătură cu
desfăşurarea activităţilor
economice. În plus, cei interesați
vor găsi și alte informații necesare
sau utile pentru derularea în bune
condiții a activității (spre exemplu,

proceduri de integritate și
anticorupție). 
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 necorespunzătoare a
dispoziţiilor legale penale din
domeniul afacerilor. 
Pe baza propriei experiențe, am
constatat că sunt oameni de afaceri
care nu cunosc dispoziţiile penale
din materia prevenirii și combaterii
evaziunii fiscale, spălării banilor sau
corupției în mediul privat.
Explicaţia ignorării sau a
cunoaşterii insuficiente a legislaţiei
penale din domeniul economic este
aceea că oamenii de afaceri sunt
prevalent orientaţi spre scopul

Ideea scrierii
unei lucrări 
care să cuprindă
informaţii 
din domeniul
dreptului penal
al afacerilor,
utile
managerilor 
şi executivilor
din cadrul
organizaţiilor
economice, 
a apărut ca
urmare a
constatării
nevoii și lipsei
de pe piaţă a
unui astfel de
instrument. 
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pentru care desfăşoară activitatea
– obţinerea de profit – și mai puțin
sunt atenți sau preocupați de
chestiuni care nu par a contribui,
cel puțin direct, la obținerea de
plusvaloare. Într-adevăr, lipsa unei
preocupări speciale a
întreprinzătorilor în ceea ce
privește dobândirea de informații
din domeniul juridic este o realitate
care nu poate fi trecută cu vederea,
deoarece persoanele care investesc
resurse în afaceri vizează, aproape
fără excepţie, realizarea unor
avantaje materiale. Cum spuneau
romanii: finis mercatorum est
lucrum (finalitatea
întreprinzătorului este profitul).
oamenii de afaceri trebuie să
posede un minimum de informații
referitoare la dispozițiile legale
penale aplicabile în domeniul
economic. Îndrăznesc să spun că
deținerea unor cunoștințe din
domeniul legislației penale
aplicabile materiei afacerilor este
esențială pentru persoanele care
conduc afaceri sau care sunt
implicate la diferite niveluri în
activitatea economică, fie în actul
decizional, fie în cel de
supraveghere sau control, deoarece
există riscul ca activitatea pe care o
derulează să intre în coliziune cu
legislația penală. Persoanele care
investesc resurse în afaceri, chiar
dacă la momentul realizării
investiției nu au fost, în timpul
implementării acesteia ar trebui să
fie preocupate atât de cunoașterea
realităților economice specifice
domeniului în care activează sau
contextului economic general, cât
și de cunoașterea reglementărilor
privind evaziunea fiscală, spălarea
banilor, corupția în afaceri,
criminalitatea gulerelor albe,
concurența neloială, răspunderea
penală a companiilor etc. 
mijloacele de drept penal și
extrapenal aflate la îndemâna
factorilor cu rol în prevenirea,

descoperirea și sancționarea
persoanelor care comit fapte ce
afectează integritatea companiilor
care derulează afaceri private sunt
cele prevăzute în legea penală
(Codul penal, Codul de procedură
penală etc.), dar și în alte acte
normative, cum sunt cele din
domeniile muncii, fiscal, al
societăților etc. Instrumentele de
natură penală și extrapenală
legale, deși au o contribuție
substanțială, trebuie și sunt
completate cu alte mijloace care
țin în principal de politica
organizațiilor private interesate –
la rândul lor – de cunoașterea,
prevenirea, investigarea și
combaterea fenomenului ilicit
(infracțional, contravențional etc.)
din domeniul afacerilor. 
În mediul afacerilor are o largă
răspândire butada: ”banii n-au
culoare!”. Această expresie
sintetizează într-o oarecare măsură
ideea că cel mai important lucru în
domeniul afacerilor private este
acela al obținerii unui profit cât
mai consistent, deoarece simplist
văzute lucrurile eroii domeniului
sunt cei care realizează profituri
sau câștiguri mari, iar perdanții
sunt anonimii, cei ignorați de
societate. 
Pentru anumiți întreprinzători sau
neîntreprinzători contează prea
puțin moralitatea sau chiar
legalitatea activității, în raport de
scopul principal – succesul afacerii.
Nivelul succesului material
constituie criteriul după care, în
foarte multe situații, sunt judecați
încă, din păcate, actorii implicați în
câmpul afacerilor. Într-o altă
ordine de idei, constatăm un
machiavelism care bântuie
afacerile, generat atât de ignorarea
totală ori parțială a legalității și
moralității, cât și de faptul că
domeniul economic (economia)
este unul complex și dur, cu mulți
competitori, dintre care unii sunt

mai puternici, alții mai slabi, unii
sunt mai mari, alții mai mici, unii
sunt antreprenori pregătiți pentru
ceea ce fac, alții sunt lipsiți de
profesionalism etc. 

„unii dintre cei care ajung la putere,
indiferent de domeniul în care
exercită astfel de prerogative, își
schimbă în mod negativ
comportamentul, uneori fiind chiar
de nerecunoscut. această boala
socială are un nume: beția puterii”…
toţi cei care suferă de beţia puterii
au impresia că sunt nemuritori şi
intangibili”, ați evidențiat în cartea
dumneavoastră “viața prin ochii
unui avocat”. care credeți că sunt
motivele pentru care politicienii nu
rezistă presiunilor, se amețesc și
rămân beți?

Când beţia puterii se manifestă
într-o modalitate euforică, situaţia
este una similară cu cea a unui om
aflat în delir bahic, de beţie
propriu-zisă, cauzată de alcool şi,
mai recent, de alte substanţe
psihoactive. beția puterii este
similară adicției față de droguri.
Așa cum euforicii au un optimism
exagerat sau bună dispoziţie, fără
acoperire în realitate, tot așa se
comportă, uneori, și cei care ne
conduc. Aceştia își spun în barbă:
Totul merge ca pe roate! 
beţia puterii, exteriorizată prin
manifestări de tip euforic,
evidenţiază grandomanie şi chiar
delir. Efectele sociale ale unui
atare tip de exercitare a puterii,
care relevă o conduită delirantă,
nu pot fi decât negative, întrucât
acesta este rodul superficialităţii,
vicleniei sau aroganţei. În forma sa
paranoică, beţia puterii se
exteriorizează prin manifestări
comportamentale lipsite de logică
ori care vădesc orgoliu exagerat
sau bănuieli continue nefondate
de manopere conspirative. 
oamenii care suferă de paranoia

Din păcate,
privind spre
scena politică,
vedem prea
puţine personaje
din spectrul
puterii care 
se comportă
raţional, moral 
şi legal, şi prea
multe care nu 
au vocaţie de
conducători
autentici, având
manifestări
superficiale,
arogante sau
iraţionale. 

oamenii de
afaceri trebuie
să posede un
minimum de
informații
referitoare la
dispozițiile
legale penale
aplicabile în
domeniul
economic.
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puterii sunt preocupaţi aproape
exclusiv de hrănirea orgoliului lor
nemăsurat, sunt orientaţi spre
vendete personale şi spre
înlăturarea oricăror obstacole
aflate în calea lor spre satisfacerea
intereselor meschine, chiar dacă
acest lucru înseamnă eliminarea
fizică a celor pe care-i consideră
adversari. 
Dacă, în ceea ce priveşte efectele
celor două categorii de beţie a
puterii – euforică sau paranoică –,
nu există niciun dubiu că acestea
sunt ambele negative, sub aspectul
gravităţii acestora există diferenţe
importante. Aroganţa şi arbitrariul,
trăsături ce apar în cazul puterii
manifestate în mod euforic, nu
produc efecte de aceeaşi intensitate
(pe scara gravităţii) socială,
comparativ cu cele generate de
aceleaşi trăsături, în cazul puterii
exercitate în mod paranoic.
Paranoicii care deţin puterea sunt
mult mai periculoşi decât cei
euforici, aflaţi în poziţii similare. 

Din păcate, privind spre scena
politică, vedem prea puţine
personaje din spectrul puterii care
se comportă raţional, moral şi legal,
şi prea multe care nu au vocaţie de
conducători autentici, având
manifestări superficiale, arogante
sau iraţionale. Aceștia sunt ratații
de la butoane, care au pretenția
nedreptățită că reprezintă poporul.
Domeniul în care, probabil, beţia
puterii este cea mai întâlnită este
politica. Legitimarea acordată de
electorat este, în multe cazuri,
justificarea pe care oamenii politici
o invocă pentru a acoperi
comportamentele lor despotice.
Chiar dacă, în alte domenii,
proporţia celor ameţiţi de putere
este mai mică, nicio sferă a
relaţiilor sociale nu este scutită de
prezenţa unor astfel de persoane. 
motivele principale ale beției
puterii sunt două: imperfecțiunile
sistemului politic contemporan și
lipsa de educație. Dacă cei care
ajung la butoanele puterii nu au

suficientă cultură istorică, politică,
militară, sociologică, psihologică
etc. nu au reprezentarea faptului
că sunt în servciul public și trebuie
să-și cumpănească acțiunile și să-și
înfrâneze tentațiile puterii. Cei care
ajung la butoanele puterii pot face
față adicției specifice dacă au
învățat lecția că roata se învârte și
dacă se lasă înconjurați de
consilieri curajoși și nu acceptă în
jurul lor culegătorii de scame.

Dreptul penal al afacerilor este 
o arie de expertiză care “a explodat”
în ultimii 7-8 ani, pe fondul
numeroaselor investigații realizate
de Dna, DIIcot și alte instituții ale
statului. există numeroase voci care
susțin că s-au făcut multe abuzuri
din partea procurorilor iar
drepturile constituționale și legale
ale celor anchetați au fost încălcate.
cum comentați?

În ultimi ani, în peisajul juridico-
economic autohton, și-a găsit un
loc bine meritat  Dreptul Penal al
afacerilor. Dintre cei posibil
interesați de materia Dreptului
Penal al afacerilor, anumite
categorii profesionale au cea mai
mare nevoie să o cunoască. Este
vorba despre oamenii de afaceri,
juriști și economiști care trebuie,
în funcție de particularitățile
domeniului economic în care
activează, să dețină informații
consistente și relevante privind
normele juridice ce intră în sfera
Dreptului penal al afacerilor.
obiectul de reglementare al
acestei materii îl constituie
normele penale care incriminează
faptele ce se săvârșesc în
domeniul economic, adică al
relațiilor de afaceri (care
presupun, de regulă, exploatarea
unei întreprinderi).
In concreto, inter alia, este vorba
despre: infracțiunile prevăzute în
Legea societăților nr. 31/1990;

Dreptul penal al
afacerilor este o
arie de expertiză
care “a explodat”
în ultimii 7-8 ani,
pe fondul
numeroaselor
investigații
realizate de Dna,
DIIcot și alte
instituții ale
statului. 
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infracțiunile prevăzute în
Legea nr. 241/2005 privind
prevenirea și cobaterea
evaziunii fiscale; infracțiunea
de spălare a banilor (art. 29
din Legea nr. 656/2002);
infracțiunile vamale;
infracțiunile privind fraudarea
bugetului Uniunii Europene
(art. 181-185 din Legea nr.
78/2000); infracțiunile care
privesc piața de capital,
concurența și protecția
consumatorului; infracțiuni
privind protecția mediului;
infracțiuni contra patrimoniului
prevăzute în Codul penal (spre
exemplu, abuzul de încredere
prin fraudarea creditorilor,
bancruta frauduloasă, frauda
informatică, înșelăciunea ș.a.);
infracțiuni corupție și de
serviciu (de pildă, luarea de
mită, darea de mită, abuzul în
serviciu, delapidarea ș.a.). 
Lupta anticorupție sau
împotriva criminalității
organizate a produs și efecte
pozitive, dar ca urmare a
mediatizării excesive, într-o
anumită perioadă, aceasta a
generat efectul valului – ce
este val ca valul trece – și al
bagatelizării. 
De asemenea, s-a constatat că
atunci când se depășește
competența legală, apar
abuzurile. Practica judiciară ne
demonstrează că efervescența
activității instituțiilor de forță
produce și rateuri, în special
dacă organele competente
funcționează după sistemul pe
repede înainte și uită de
principii și legi. Unele dintre
rateuri îmbracă haina
abuzului, existând cazuri în
care organele de urmărire
penală s-au comportat neloial
sau nelegal în mod conștient
ori chiar umărind scopuri
ilegale.

codul penal și codul de
procedură penală au fost
adoptate prin procedura
angajării răspunderii
guvernului, fără dezbateri,
fenomen care a atras ulterior 
o serie de modificări ale celor
două acte normative.
considerați că ar mai trebui
modificată legislația, astfel
încât să existe un echilibru și
să nu mai asistăm la contestări
la curtea constituțională?

Fără nicio îndoială că din
anumite cauze, printre care se
numără și cea menționată de
dumneavoastră, se impun
anumite modificări, abrogări
sau completări ale legislației
penale și procesual penale,
deoarece există foarte multe
decizii ale Curții Constituționale
care nu au fost implementate
de către legiuitor și, totdată, ca
urmare a aplicării noii legislații
au devenit vizibile unele
neajunsuri ale acesteia. Acest
lucru nu trebuie să sperie pe
nimeni, întrucât legile noi
numai după ce dau testul
practicii și sunt retușate își
vădesc eficiența și
superioritatea față de cele
vechi. 

De-a lungul timpului, ați apărat
în instanță oameni de afaceri
români și străini, înalți oficiali,
precum și companii
prestigioase. care este durata
medie a unui proces, de la
momentul demarării anchetei
penale și până la decizia finală
a instanțelor judecătorești?

Am consiliat, asistat și
reprezentat oameni și
companii din toate categoriile.
Cei mai afectați de efectele
unor acuzații penale sunt, în
cele mai multe cazuri, oamenii

de afaceri. Contrar opiniei
generale, potrivit căreia, de
regulă, sunt bogaţi, cei mai
mulţi întreprinzători nu au o
situaţie materială foarte bună,
explicaţia fiind aceea că au
investit în afacere tot ceea ce
au acumulat sau poate chiar
mai mult, au luat credite şi
sunt încă datori sau poate că
au eşuat, din cauze mai mult
sau mai puţin imputabile, şi au
pierdut totul. Într-adevăr, din
păcate, sunt antreprenori care
investesc, dar fără să aibă
succes, fie din cauze
subiective, fie din cauze
obiective. Văzând lista
întreprinzătorilor care de-a
lungul timpului au intrat în
insolvență, constatăm că
insuccesul în afaceri afectează
un procent însemnat din
oamenii de afaceri. 
mai mult, ruinarea unei afaceri
produce efecte asupra întregii
pieţe de profil, iar nu numai în
privința întreprinzătorului care
a eşuat. Consecinţele sunt de
natură patrimonială, dar şi de
natură morală, deoarece de
cele mai multe ori
întreprinzătorul insolvent este
ostracizat sau blamat şi nu-şi
mai poate relua activitatea
economică derulată anterior.
În general, se afirmă că
antreprenorul îşi asumă riscuri
mari, dar câştigurile lui sunt pe
măsura riscurilor asumate şi,
în plus, acesta se bucură de
libertate mai mare decât
simplii salariaţi. Pot fi
adevărate ambele susţineri,
dar nu sunt sigure
(antefactum), ci doar posibile.
Postfactum totul pare simplu,
însă, până să apară rezultatele
pozitive scontate, este un
drum lung, pavat cu multe
obstacole, cu renunţări la
facilităţile sociale şi cu stresul

generat de sabia lui Damocles
deasupra capului. În acest
context, mesajul pentru cei
care guvernează ar fi
următorul: Nu mai trageţi în
întreprinzători! Care este
lungimea medie a unui proces
penal? Durata unui proces
penal poate fi de la câteva
luni, la câțiva ani. În medie,
procesele penale durează între
2-4  ani.

cum apreciați activitatea
judecătorilor care soluționează
dosare de drept penal al
afacerilor? cum evaluați
logistica umană și tehnologică
existentă în prezent de care
beneficiază judecătorii? 
cum percepeți condițiile 
de lucru actuale în instanțele
din românia?

În general, apreciez calitatea și
pregătirea judecătorilor ca
fiind bună, existând și excepții,
dintre care unele au ajuns
inclusiv la urechile cetățenilor,
grație mediatizării despre care
discutam mai sus. Însă, din
punct de vedere logistic sau
tehnologic, sistemul judiciar
român are nevoie de investiții
imediate serioase. 
Sunt imperioase investiții în
sedii noi sau în modernizarea
celor vechi. Din acest punct de
vedere, speranțele sunt legate
de proiectul cartierul justiției,
care reprezintă doar o parte a
investițiilor în active
patrimoniale necesare aflate în
stadiu de proiect. De
asemenea, informatizarea
trebuie extinsă pentru
generalizarea dosarului
electronic, accesul mai facil și
în timp util la practica
judiciară, comunicarea dintre
organele judiciare și părțile
din proces ș.a.   
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companiile și instituțiile românești
trebuie să-și educe angajații, prin
programe de integritate în afaceri,
coduri interne de conduită și etica
muncii etc. există interes pentru
astfel de asistență, care să prevină
eventuale investigații?

Companiile și instituțiile românești
au înțeles că integritatea este
esențială atât în economie, cât și în
administrația publică și au început
să pună accent din ce în ce mai
mare asupra sistemelor de
integritate. În afacerile serioase,
gândite pe termen lung, o
componentă a strategiei trebuie să
fie integritatea, asigurată prin
coduri de etică și proceduri de
conformitate, care să fie păzite de
un gardian incoruptibil – ofițerul de
integritate. Integritatea (probitatea,
conformitatea, corectitudinea,
onestitatea) este o valoare socială

importantă, aflată pe podiumul
axiologic, deoarece figurează
printre primele poziții din cadrul
majorității sferelor sociale (artă,
economie, politică etc.). Ce se
înțelege prin integritate în afaceri? 
Din perspectivă instituțională,
integritatea în afaceri este
ansamblul regulilor care asigură
corectitudinea celor care participă
la activitățile economice. Din
punctul de vedere al participanților
la raporturile economice,
integritatea în afaceri reprezintă
respectarea (conformarea) de către
actorii economici la regulile juridice
și la cele care asigură probitatea lor
profesională. 
Când vorbesc de integritate nu am
în vedere doar simpla clamare a
acesteia, fără acoperire în realitate,
ci mă refer la un sistem de
integritate sănătos, care
funcționează foarte bine.

Integritatea autentică în afaceri
este incompatibilă cu spoiala, cu
adoptarea unor reguli de etică și a
unor proceduri de conformitate,
care rămân pur formale, fără nicio
aplicare. Existența formală a unui
sistem de integritate cu reguli
corecte, care însă nu se aplică, are
mai degrabă un impact negativ
decât unul pozitiv. Așadar, putem
conchide că integritatea în afaceri
este un element indispensabil al
succesului economic.

cum și-ar putea recâștiga Jusitiția
încrederea societății, încredere
zdruncinată în ultimii doi-trei ani? 

Când discutăm despre modificarea
legislației sau restaurație legislativă
este oportun să avem în vedere
faptul că schimbările rareori sunt
aplaudate de către cei implicați în
aplicarea legilor, deoarece aceștia
manifestă conservatorism, care
derivă din faptul obișnuinței cu
acestea. 
Eu îndemn legiuitorul la prudență,
iar noului guvern îi recomand să nu
sară peste Parlament, indiferent de
scop, cu excepția situațiilor de
urgență. Justiția are nevoie, înainte
de orice, de stabilitate,
predictibilitate și independență.
Fără a da dovadă de grabă sau de
mânie, cred că se impune o
reevaluare a legislației penale, așa
cum spuneam mai sus, a celei
privind organizarea judiciară, dar și
a altor domenii, însă numai după
dezbateri transparente la care să
participe toți factorii implicați în
activitatea judiciară. și abia apoi să
se treacă la eventuale modificări
sau restaurări legislative. 
În final, doresc cititorilor revistei
Legal magazin imunitate la
evenimente impredictibile
negative!

mircea fica
cristian pavel

în afacerile
serioase, gândite
pe termen lung, o
componentă a
strategiei
trebuie să fie
integritatea,
asigurată prin
coduri de etică și
proceduri de
conformitate,
care să fie păzite
de un gardian
incoruptibil –
ofițerul de
integritate. 
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budușan, albu și asociații este
un nume apreciat și respectat
la nivel național și internațional
în domeniul complex al
dreptului penal al afacerilor
(white collar crime). cu ce
rezultate și cu ce gânduri
încheiați acest an tumultuos?

Vă mulțumesc pentru
apreciere în numele tuturor
colegilor. Suntem mândri că
budușan, Albu & Asociații a
fost declarată prima firmă
dedicată din piață în practica
White Collar Crime, pregătită
să înțeleagă, să descifreze și să
gestioneze instrumentele din
ce în ce mai organizate,
sofisticate și bine echipate ale
acuzării (în particular, DNA și
DIICoT). 
Firma noastră a apărut ca
urmare a unei colaborări
spontane, dar foarte bune,
între partenerii fondatori –
ovidiu budușan, Alexandru
bâldea și subsemnatul,
începută încă din 2005. Un
parteneriat care a venit pe
fondul observării unei inițieri a
unei cazuistici penale din ce în
ce mai sofisticate, precum și a
unei „inflații” evidente de
reglementare penală din ce în
ce mai complexă și
imprevizibilă a statului, o
creștere a numărului de fapte
incriminate ca infracțiuni și a
spețelor de acest tip. Între

timp, dreptul penal al
afacerilor a atins standarde
profesionale ridicate, dar la
acel moment, dreptul penal al
afacerilor propriu-zis, astfel
cum îl înțelegem astăzi, nu
exista practic pe piața
avocaturii din România, fiind
confundat mai degrabă cu
practica „clasică” de drept
penal. 
Fără falsă modestie, putem
afirma că echipa budușan, Albu
& Asociații a contribuit la
această evoluție majoră față de
clasica practică a apărării
penale existentă până în anii
2000. Încă de atunci, echipa
noastră a fost implicată și a
gestionat o bună parte a
cazuisticii importante și
sofisticate de profil, fiind
mereu în prima linie a
“spectacolului” în această arie
de practică. 
De-a lungul activității noastre,
am fost și continuăm să fim
implicați în mare parte dintre
cauzele high-profile de această
natură regăsite în industrii
diverse (pharma, IT&C, oil&gas,
telecom, retail, etc.). Dincolo
de unele dintre cauzele bine-
cunoscute public, prin
importanța lor și/sau profilul
celor implicați, o mare parte a
cazuisticii noastre privește
cauze de mare importanță ce
nu ajung în atenția publicului,
motivat de neincluderea lor în

comunicatele organelor
judiciare, neluarea de măsuri
preventive contra celor vizați,
procesarea lor mai rapidă, de
regulă în sens pozitiv pentru
cei implicați etc. 
De trei ani încoace, rezultatele
echipei budușan, Albu &
Asociații sunt confirmate și de
prestigiosul top de specialitate
The Legal 500, care ne-a inclus
trei ani consecutiv în categoria
„Cea mai bună firmă de
avocatură în practica white
collar crime”. Este rezultatul
unui efort comun, de echipă,
pe care ne propunem să îl
continuăm, urmărindu-ne
atent obiectivele: menținerea
poziției de lider de piață (atât
la nivel obiectiv, de business,
cât și al percepției – în cadrul
clientelei și în mediul
profesional) și continuarea
contribuției la dezvoltarea
standardelor profesionale în
practica aferentă acestei
ramuri de drept. 

aveți o echipă eficientă 
de avocați, formată atât din
foști magistrați, cât și din foști
avocați de business, foști
avocați in-house, cu o înaltă
reputație academică și
profesională. ce condiții
trebuie să îndeplinească 
un tânăr avocat care dorește 
să se alăture budușan, albu 
și asociații? 

La momentul înființării firmei,
spre exemplu, eu eram avocat
de business într-o
multinațională de avocatură,
firmă care, din fericire pentru
mine, a avut apetitul implicării
suport în cazuistică de white-
collar crime. Apoi, m-am
alăturat lui ovidiu budușan,
fost procuror, și Alexandru
bâldea, fost head-legal al unui
grup petrolier, pentru a
înființa formal o casă de
avocatură specializată în
dreptul penal al afacerilor.
Avocații care formează echipa
budușan, Albu & Asociații au o
experiență profesională
cumulată de peste 100 de ani. 
observând schimbările majore
care aveau loc în perioada
2004-2008 în sistemul de
acuzare publică, enumerate
mai sus, formarea unei echipe
cu resurse complementare, cu
background-uri diverse, dar
relevante pentru această
practică și cu grad de
senioritate ridicat, a fost încă
de la început filozofia noastră.
Eram conștienți că pentru a
putea realiza cât mai bine
managementul cazurilor de
acest gen, din perspectiva
tuturor celor implicați, este
nevoie de o echipă matură și
cu o pregătire solidă. Astfel,
echipa noastră este formată
atât din foști magistrați, cât și
din foști avocați de business,

Justiția se face tot mai puțin la televizor
și tot mai mult în sala de judecată
Interviu cu gabrIel albu, founding & Managing partner, budușan, albu și asociații
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foști avocați in-house, cu
deschidere și know-how către
cooperarea cu diverși
specialiști/experți, toți cu o înaltă
reputație academică și
profesională. Aceste resurse ne
ajută să procesăm integrat,
adresându-ne preponderent unei
clientele sofisticate. 
Activitatea desfășurată de budușan,
Albu și Asociații este o ramură a
avocaturii care îți solicită mult mai
mult ca avocatura obișnuită de

business creativitatea, curiozitatea,
ideile și atenția la detalii. mai sunt
foarte utile spontaneitatea și
stăpânirea de sine. și, desigur, o
etică și o morală foarte solide. De
cele mai multe ori, în spețele cu
care ne confruntăm  avocații noștri
apelează la o înțelegere extrem de
fină a fenomenelor economice pe
care le combină cu gândirea tactică
și o bună familiaritate a culturii
corporative, sinergii între
stakeholder-ii implicați etc. Așadar,

acestea sunt trăsăturile pe care ni
le dorim de la cei care doresc să ne
fie colegi. 

cum percepeți gradul de
cunoaștere a înalților funcționari
publici și a managerilor români în
privința sancțiunilor și pedepselor
prevăzute în codul penal și în codul
de procedură penală?

Clienții noștri sunt, ca regulă,
corporații, acționari/administratori/
manageri ai acestora, oameni de
afaceri în general, demnitari sau
înalți funcționari publici. Este
recomandat ca aceste categorii să
cunoască aceste norme, la un nivel
suficient încât să poată să apeleze
în bună cunoștință de cauză la
ajutor specializat atunci când este
cazul, dar și înainte de a fi cazul, în
sensul prevenției riscului penal. 
Numărul cazurilor în care este
cerută intervenția unui avocat
pentru activități de prevenție este,
din păcate, minoritar față de cele
reactive. o estimare în baza
experienței noastre ar fi de
aproximativ 20% prevenție versus
80% cazuri de apărare în procesele
penale deja declanșate sau
iminente. Evitarea problemelor de
ordin penal impune procedurizare
și prevenție. Companiile mici și
medii, antreprenoriale, sunt
dispuse într-o mult mai mică
măsură să aloce bugete pentru
prevenție și procedurizare în
contrast cu multinaționalele, care
știu cel mai bine acest lucru și alocă
bugete importante pentru
procedurizare. În România, „cultura
juridică” actuală este cumva
similară cu educația medicală -
merg la doctor doar dacă am
simptome avansate. Iar din practică
observ că prevenția se realizează
cel mai des cu avocați „generaliști”,
care, prin natura lucrurilor, s-ar
putea să nu fie atât de aplicați pe
probleme specifice. 

Informatizarea
instanțelor 
și parchetelor
(reală,
accelerată, 
de anvergură) 
ar trebui 
să devină
prioritate
absolută.
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Deciziile curții constituționale din
ultima perioadă au adus corecturi,
inclusiv în materia dreptului penal 
și în materia dreptului procesual
penal, punând în acord norma legală
cu valorile constituționale. 
Mai pot apărea abuzuri și acte de
urmărire penală ilegale?

Din fericire, exuberanța anilor
trecuți, cu bunele și mai ales cu
relele, s-a mai calmat. observăm
deja o calmare a excesului de
măsuri preventive, o procesare mai
echilibrată a dosarelor, dar și o
comunicare mai echilibrată. Justiția
se face din ce în ce mai puțin la
televizor și din ce în ce mai mult în
sala de judecată, cum e firesc. Se
”fac” dosare în continuare, dar într-
un mod și într-un context mai
profesionist și mai echilibrat. 

ce elemente de noutate a adus noua
reglementare privind combaterea
spălării banilor? la ce chestiuni
tehnice trebuie să fie atenți
managerii din sectorul financiar-
bancar și partenerii/furnizorii
acestor entități?

Începând cu iulie 2018, a intrat în
vigoare a IV-a directivă privind
combaterea spălării banilor, care va
trebui și ea transpusă cât mai rapid
în legislația națională. Una din cele
mai importante modificări apare în
legătură cu obligația de raportare,
precum și cu necesitatea adoptării
unor măsuri de precauție privind
clientela, pentru tranzacțiile în
numerar de peste 10.000 de euro.
În trecut, aceste obligații existau
pentru tranzacțiile de peste 15.000
de euro, de unde rezultă și o
creștere generală a precauției
organismelor europene în
prevenirea spălării banilor și a
finanțării terorismului. 
De asemenea, directiva, precum și
proiectul de lege, nasc obligații în
sarcina așa-ziselor persoane expuse

politic/public. Printre acestea se
numără, pe lângă persoane care
ocupă sau au ocupat funcții de
importanță la nivel public, și
ambasadori sau chiar membri ai
Curții Supreme sau ai Curții
Constituționale. Nu în ultimul rând,
proiectul de lege vizează și
eliminarea acțiunilor la purtător, a
cărei proprietate se transmite prin
simpla predare a bunului. Este
necesar să existe o cooperare
continuă și consolidată între
instituțiile de informații financiare,
care să acopere accesul la
informații, schimbul de informații și
diverse instrumente. Dacă ar fi să
aleg un cuvânt care să definească
noua „ordine”, atunci interconec -
tarea ar fi cuvântul cheie. 

foarte multe voci autorizate
consideră că procedurile sunt 
în continuare foarte greoaie, 
iar organele de urmărire penală 
și instanțele de judecată în materie
penală extrem de aglomerate 
și lente. cum comentați?  

De fiecare dată când sunt întrebat
(și fără să îmi propun să fiu prea
acid), declar și sunt de părere că
sistemul judiciar român
contemporan este, în mod evident,
unul tânăr. Este un sistem supus
multor (re)organizări și presiuni de
a „livra” rezultate, este un sistem
subfinanțat și cu mod de organizare
învechit. Un astfel de sistem, tânăr
și supus presiunilor de tot felul
(politice, ale publicului, mCV etc.),
prin definiție, a livrat și rezultate
remarcabile, precum și unele
deosebit de chestionabile. 
În mod esențial, după mine, ar
trebui întreprinsă o reformă
radicală a modalității de recrutare
în sistem, cel puțin în “zona” de
judecători - actualul sistem, ce
presupune recrutarea unor tineri
„de pe băncile școlii”, urmată de un
crash-course și de încredințarea

legitimațiilor de serviciu, fără testul
experienței de viață, este unul
destinat eșecului. Acestea sunt
toate subiecte care ar trebui
supuse unei serioase dezbateri
publice cu efecte de luarea unor
măsuri în consecință.  Cele
enumerate mai sus sunt doar niște
chestiuni care necesită reflecție din
partea noastră și din partea celor
responsabili, care au instrumentele
necesare să schimbe și să
reformeze sistemul judiciar
românesc. 
Din punct de vedere tehnic-
administrativ, o informatizare
intensivă și radicală, precum și
adaptarea în consecință a
procedurilor judiciare ar trebui 
să fie prioritatea zero. 

Sunt multe instanțe care nu stau
bine cu echipamentele It&c și care
duc lipsă de personal și de experți
judiciari. în ce mod contribuie
aceste neajunsuri la finalizarea 
cu întârziere a proceselor?

La nivel de reformă logistică, cum
spuneam mai sus, s-ar cuveni ca
atât infrastructura, cât și
procedurile judiciare, atât cea
penală, dar mai ales cea civilă, să
se alinieze realităților digitale
contemporane. Informatizarea
instanțelor și parchetelor (reală,
accelerată, de anvergură) ar trebui
să devină prioritate absolută,
împreună cu modificarea în
consecință a codurilor de
procedură judiciară, care să
adapteze prevederile procedurale
la posibilitățile depunerii,
comunicării, dezbaterii unor
chestiuni prin mijloace electronice. 
Este de neconceput, după mine, ca
într-o lume puternic digitalizată să
mai irosim enorm de mult timp și
resurse pentru a ne deplasa fizic la
termene de judecată pentru o
simplă comunicare de acte
procedurale, să depunem fizic

la nivel 
de reformă 
logistică s-ar
cuveni ca atât
infrastructura,
cât și
procedurile
judiciare, 
atât cea penală,
dar mai ales 
cea civilă, 
să se alinieze
realităților
digitale
contemporane. 

începând cu iulie
2018, a intrat 
în vigoare a Iv-a
directivă privind
combaterea
spălării banilor,
care va trebui 
și ea transpusă
cât mai rapid 
în legislația
națională. 
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cereri de acces la dosarul cauzei, să
ne deplasăm la compartimentul
financiar al parchetului pentru
plata sumei de e.g. 20 de lei, contra
chitanță, pentru a merge înapoi la
biroul procurorului pentru a obține
copia dosarului etc. 

cum apreciați condițiile de detenție
din penitenciarele românești și
modul cum sunt manageriate
acestea, având în vedere numărul
relativ ridicat de dosare câștigate
de foștii deținuți la ceDo?

În 2017, după ce CEDo a emis o
decizie pilot, suspendând judecarea
celor aproximativ 8.000 de plângeri
care vizau condițiile de detenție din
România, guvernul României și-a
asumat un plan pentru rezolvarea
condițiilor din penitenciare.
Această problemă a statului român
a generat despăgubiri de aproape 5
milioane de euro în perioada 2013-
2017, suma plătită către deținuții
care au câștigat la CEDo. 
Astfel, în cei aproape doi ani de
când a fost adoptată legea

recursului compensatoriu, care
oferă deținuților închiși în condiții
improprii, mai mici de 4 metri
pătrați de persoană, câte 6 zile
bonus la fiecare 30 de zile de
pedeapsă executată, singurul efect
vizibil, din păcate, este că foarte
mulți infractori au fost eliberați
mai devreme din închisoare. În
prezent, problema
supraaglomerării nu a fost
rezolvată, mai ales că planul
înaintat de România întârzie față
de angajamentele asumate la
CEDo. mai mult, nu se întrevede
nicio intenție de a construi locuri
noi de detenție. 

cum percepeți competiția existentă
între avocații specializați în dreptul
penal al afacerilor, în bucurești și în
marile orașe ale țării? 

Fără doar și poate, piața white
collar crime a înregistrat o
maturizare evidentă, acest trend al
maturizării a început de anul
trecut, din 2018. 
În țară însă mai ales, cauzele de
profil încă sunt acoperite într-o
proporție destul de mare de către
avocați generaliști, cu toate că sunt
câteva firme de avocatură
consacrate care și-au deschis
birouri îndeosebi în centrul țării și
zona de vest, în orașe „trending” în
dezvoltarea mediului de afaceri,
precum Cluj, Timișoara, brașov... În
bucurești observ un apetit mai
mare de înființare a unor
departamente de drept penal al
afacerilor în cadrul unor firme de
avocatură deja cunoscute, care
abordează domenii din avocatura
de business. Acestea reprezintă
semne de maturizare a pieței și de
profesionalism al tuturor actorilor
implicați, iar competiția nu face
decât să crească standardele și
exigențele în domeniu. 

mircea fica

piața white
collar crime a
înregistrat o
maturizare
evidentă.



20 eDIŢIa a XXvII-a NoIEmbRIE 2019
LEgAL mAgAzIN www.legalMagazIn.ro 

DIalogurI neceSare

ați intrat în baroul bucurești în
anul 2001. cum percepeți
modificările care au avut loc în
această perioadă, în modul de
lucru al avocaților și în
organizarea sistemului juridic
din țara noastră?

Din anul 2001, am asistat la
multiple schimbări în mediul
profesional. Un punct de
referință îl reprezintă reforma
penală din anul 2014, ce a
condus pe plan procedural la
consacrarea unor instituții
juridice noi, apropiind procesul
penal de cel specific sistemelor
„common law”. 
Fără a minimaliza rolul
formator al tradiției, apreciez
că este obligatoriu ca avocații
să anticipeze tendințele
manifestate în sistemul juridic
pentru a performa. Iar
provocările viitoare sunt cu
adevărat fascinante: de
exemplu, impactul în justiția
penală a domeniului
interdisciplinar emergent
denumit „neurolaw”,
perspectiva pătrunderii
inteligenței artificiale în viața
juridică reprezintă subiecte
extrem de fertile, cu multiple
implicații ce acum pot fi doar
bănuite. 

Sunteți recunoscut ca un
avocat redutabil în Dreptul
penal al afacerilor, fiind
singurul avocat român
evidențiat în ediția din acest an
a ghidului juridic internațional
legal 500 – eMea, în categoria
“leading individuals”, pentru
practica locală de white-collar
crime. cât de greu este să te
pregătești câteva săptămâni
pentru o intervenție de numai
5-10 minute în fața completului
de judecători? 

Pregătirea susținută și
meticuloasă a dosarului
prealabilă oricărei pledoarii în
fața instanței de judecată este
o etapă indispensabilă pentru
orice profesionist al barei.
Când raționamentele juridice
pe care le expui sunt temeinic
fundamentate în fapt și în
drept, te poziționezi ca un
veritabil punct de sprijin
pentru judecător, aducându-ți
contribuția la procesul de
înfăptuire a justiției în mod
efectiv și nu doar formal.  

cu ce alți experți colaborați
(detectivi particulari, 
experți judiciari etc.), 
pentru soluționarea spețelor
din dosare?

„nu este firesc ca un număr atât 
de mare de texte din legislația penală 
să pice testul constituționalității”
Interviu cu MIhaI Mareș, Managing partner, Mareș & Mareș
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obișnuim să colaborăm cu diverși
experți în dosarele pe care le
gestionăm, pentru a întâmpina în
mod optim nevoile concrete ale
fiecărui client. Formele în care se
concretizează această colaborare
depinde, de asemenea, de
specificul cauzei. De exemplu,
poate lua forma recomandării unui
expert-parte în cadrul unei
expertize tehnice judiciare sau a
unei opinii de specialist
extrajudiciare.     

au existat și există numeroase
solicitări de modificare a codului
penal și a codului de procedură
penală, pentru ca aceste acte
normative să fie puse în acord cu
cerințele curții constituționale. cum
apreciați impactul acestor
modificări asupra stabilității
sistemului juridic?  

Consider că nu este deloc o situație
firească aceea în care un număr
atât de mare de texte din corpul
legislației penale să pice testul

constituționalității. După fiecare
decizie pronunțată în urma
controlului de constituționalitate a
posteriori, eșafodajul judiciar este
nevoit să se recalibreze. 
De aceea, pentru ca stabilitatea
sistemului judiciar să nu devină
iluzorie, este importantă
intervenția promptă a legiuitorului
pentru punerea în acord a textelor
legale constatate a fi
neconstituționale cu prevederile
legii fundamentale, în termenul de
45 de zile prevăzut în Constituție,
pentru a evita cauzarea unor
dificultăți suplimentare în
interpretarea legii de către actorii
judiciari.   

cum percepeți atitudinea clienților
dumneavoastră față de perioada
mare de timp în care se soluționează
dosarele de către instanțele
judecătorești?

Pornind de la faimosul citat „Not
only must Justice be done; it must
also be seen to be done”, evident

că durata extrem de mare în care
se soluționează unele dosare
penale este de natură să zdruncine
încrederea justițiabililor în eficiența
actului de justiție. Nerespectarea
unui termen rezonabil pentru
soluționarea cauzei erodează
inclusiv setul de garanții
procedurale de care trebuie să
beneficieze părțile și subiecții
procesuali principali.   

ați avut ocazia să pledați în
instanțele de judecată din bucurești
și din mai multe județe ale țării. în
opinia dumneavoastră care instanțe
sunt mai bine organizate și ar putea
fi un model pentru celelalte? 

Fără a nominaliza, consider că
instanțele care au implementat de
timpuriu mijloace de consultare a
dosarelor în format electronic și au
implementat alte măsuri logistice
moderne, care să permită accesul
la dosar în condiții adecvate, au un
evident atu față de restul
instanțelor, care nu au manifestat

provocările
viitoare pentru
justiția penală
sunt cu adevărat
fascinante

Începând cu 1 octombrie 2019, firma de avocatură
mareș/Danilescu/mareș și-a schimbat denumirea în mareș &
mareș, anunțând că își va consolida practica în competența sa de
bază de drept penal al afacerilor, cu accent secundar pe contencios
civil.
Experienţa solidă a tuturor partenerilor, acumulată în societăţi de
avocatură de prestigiu locale şi internaţionale, dublată de
coeziunea, flexibilitatea şi valorile comune ale tinerei echipe,
poziţionează societatea mareș & mareș în rândul firmelor de elită
din România. Casa de avocatură a devenit în 2016 membru al
ROXIN Alliance, rețea de talie globală specializată în „white-collar
crime law“. 
Penalistul mihai mareș, coordonatorul firmei de avocați mareş &
mareş, este singurul avocat român evidențiat în ediția din acest an
a ghidului juridic internațional Legal 500 – EmEA, în categoria
“Leading individuals”, pentru practica locală de White-Collar Crime.
În ediția 2019, ghidul juridic internațional afirmă că mihai mareș,
coordonatorul practicii de white-collar crime, este „avocatul la care

trebuie să te duci, în România, pentru infracțiuni legate de
criminalitatea gulerelor albe”. Potrivit anuarului respectiv, mihai
mareș este un „adevărat profesionist, strălucitor atât pentru clienții
individuali, cât și pentru clienții corporativi” și are o experiență
aprofundată în domeniul apărării în cazurile de drept penal al
afacerilor, al conformității în materie penală, în investigații
internaționale, extrădări și în cazuri de criminalitate transnațională. 
mihai mareş deţine o vastă experienţă în dosare penal-economice.
Practica sa se concentrează în cea mai mare parte pe reprezentarea
directorilor executivi, antreprenorilor, marilor grupuri industriale,
instituţiilor financiare şi marilor companii internaţionale şi locale
într-o gamă largă de domenii care implică contabilitatea, fraudele
financiare şi fiscale, luarea de mită sau încălcări ale normelor de
concurenţă şi de mediu. 
mihai mareş a coordonat biroul din bucurești al garrigues,
prestigioasă firmă internațională de avocatură de business și, după
retragerea acesteia de pe piața locală, a înfiinţat, în septembrie
2011, propria casă de avocatură.

După rebranding, Mareș & Mareș se concentrează pe expertiza acumulată în dreptul penal al afacerilor
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vreo preocupare notabilă față de
îmbunătățirea acestor condiții.   

Secțiile penale ale instanțelor
judecă în aceleași complete atât
cauze de penal clasic (omor, viol,
tâlharie etc.), cât și cauze deosebit
de complexe de criminalitate
economică. nu s-ar impune o
separare a dosarelor?

Într-adevăr, aceasta reprezintă o
problemă de maximă actualitate. În
acest sens, se impune menționarea
recentei Decizii nr. 417/2019 a
Curții Constituționale privitoare la
conflictul juridic de natură
constituţională dintre Parlamentul
României şi Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie determinat de
neconstituirea în cadrul Secţiei
Penale a instanței supreme de
completuri de judecată specializate
pentru judecarea în primă instanţă
a infracţiunilor de corupţie şi a
infracţiunilor asimilate, prevăzute
de Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie. 

Sunt un adept inclusiv al
specializării profesionale a
judecătorilor, având în vedere că,
deși în virtutea pregătirii lor
generale, judecătorii în materie
penală ar putea aborda orice tip de
dosar, judecarea fiecărei categorii
de infracțiuni impune anumite
particularități ce antrenează
deprinderea și aprofundarea unor
seturi distincte de cunoștințe.
Această necesitate este vădită în
special în situația unor categorii de
infracțiuni ce presupun cunoștințe
tehnice extrem de aplicate, cum
sunt cele din domeniul criminalității
informatice.

cum vedeți accesul cetățenilor la
justiție, ținând cont de taxele de
timbru care trebuie achitate?

În cauzele penale, acţiunea civilă
având ca obiect tragerea la
răspundere civilă a inculpatului şi
părţii responsabile civilmente,
exercitată la instanţa penală sau la
instanţa civilă, este scutită de taxă
de timbru. 

În materie civilă, există posibilitatea
formulării unor cereri de acordare a
facilităților la plata taxelor judiciare
de timbru, sub rezerva îndeplinirii
anumitor condiții. 
Prin urmare, legiuitorul s-a
preocupat de găsirea unor diverse
stimulente pentru asigurarea unui
acces efectiv la justiție. 

în condițiile înmulțirii exponențiale
a numărului de infracțiuni
reglementate de lege, a gradului 
lor de sofisticare, precum și a
cazuisticii de profil, consultarea
unui penalist, în toate deciziile 
cu mize medii sau ridicate, ar trebui
să devină o regulă. remarcați 
o îmbunătățire a fenomenului 
de prevenție, la nivelul companiilor 
și a instituțiilor?

Deși progresul în domeniu este
indiscutabil, la nivelul multor
entități nu este încă
instituționalizată o cultură a
prevenției, care să fie însușită la
toate nivelurile organizaționale. Ca
urmare a rafinării continue a
cazuisticii penale, sunt încrezător,
însă, că prevenția în materie penală
va deveni treptat un loc comun și
va fi percepută ca indispensabilă în
cadrul tuturor organizațiilor.   

Sunteți specializați și în contencios
civil. cum apreciați evoluția
jurisprudenței în această arie de
practică? 

Într-adevăr, suntem interesați mai
ales de contenciosul civil ce
decurge din cauzele penale aflate
în portofoliul societății. Din această
perspectivă, este interesant de
urmărit în practică raportul dintre
civil și penal sub aspectul efectelor
hotărârilor pronunțate în ambele
materii, jurisprudența fiind una
care abundă în subtilități juridice.     

mircea fica

Sunt încrezător
că prevenția 
în materie
penală va deveni
treptat un loc
comun și va fi
percepută ca
indispensabilă.
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cabinetul dumneavoastră de
avocatură este unul dintre cele
mai active din timișoara. 
care au fost cele mai mari
provocări în acest an? 

Pot afirma că, în mod cert,
anul 2019 a fost unul al
provocărilor profesionale. A
fost un an în care am
diversificat aria de acoperire a
serviciilor profesionale, un an
al provocărilor juridice și
științifice.
În anul care se apropie de
final, în primul rând, am reușit
finalizarea cu succes a unor
cauze penale complexe, în
care principalul obiectiv a fost
obținerea celei mai bune
soluții pentru clienții pe care i-
am apărat. Pe de altă parte,
angajarea unor dosare care
pun deopotrivă probleme de
stabilire a situației faptice și a
celei juridice constituie o
provocare permanentă. Unele
spețe, chiar aparent de o
complexitate medie sau
scăzută, pot, pe parcursul
avansării unei anchete sau a
judecății să ridice chestiuni de
drept serioase și
provocatoare.
În altă ordine de idei, în 2019
am consolidat și latura
științifică a activității mele,
care consider că se îmbină
perfect cu activitatea
profesională în domeniul

dreptului penal. Am participat
în calitate de invitat-speaker la
o serie de conferințe
internaționale în care am
susținut diferite teme de
interes în dreptul și în procesul
penal. Contactul cu specialiști
și practicieni români și străini
cu ocazia acestor întâlniri este
un prilej deosebit de schimb
de idei și de opinii în legătură
cu problemele cu care se

confruntă dreptul penal
contemporan. De asemenea,
în calitate de doctorand în
drept penal al Facultății de
Drept a Universității de Vest
din Timișoara, împreună cu un
colectiv de cadre didactice din
cadrul Facultății, realizăm o
activitate concretizată în
formularea de opinii ștințifice
în probleme de drept solicitate
de instanța supremă. Tot în

acest context am fost cooptat
în câteva proiecte științifice de
elaborare a unor lucrări în
dreptul penal și procesual
penal. și, nu în ultimul rând,
debutul activității didactice
este o nouă provocare.
Așadar, anul 2019 a fost unul
al consolidărilor, al confirmării
unei munci susținute, dar și
unul al provocărilor
profesionale și științifice.

avocatul penalist trebuie să fie partenerul
și confidentul clientului său
Interviu cu aDrIan Stan, avocat partener, cabinet avocat Stan adrian Ioan
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care sunt avantajele celor care
apelează la serviciile
dumneavoastră? 

Îndrăznesc să spun că avantajul
principal al celor care apelează la
serviciile avocațiale ale cabinetului
este oferirea unor servicii
profesionale de calitate. Desigur că
ar fi exagerat să afirm că procesul
penal se finalizează întotdeauna cu
soluția urmărită inițial. Practica
demonstrează că uneori așteptările
clientului și, inerent, ale apărării,
sunt contrazise de soluții
criticabile. Cu toate acestea, cred
că și în astfel de cazuri, gestionarea
profesionistă a dosarului poate
face diferența. Clientul din
procesul penal trebuie să înțeleagă
- și sarcina apărătorului său din
primele momente este aceasta, că
avocatul penalist este partenerul
său, este confidentul său și crezul
lui profesional este acela de a lupta
pentru cea mai bună soluție.
Aplecarea pe care o am spre
găsirea și evidențierea problemelor
de drept sau procedură complexe
pe care le presupune o cauză
penală este de asemenea un
avantaj. Uneori, se poate spune că
inspirația de moment, observarea
unor împrejurări faptice aparent
neînsemnate, sau a unor erori
procedurale ale acuzării poate
însemna răsturnarea unei stări de
fapt, aceasta pe fondul cauzei sau
o soluție procedurală favorabilă
decisivă.
Sunt convins că în niciun moment
al parcursului unui dosar penal
apărătorul nu trebuie să
dezarmeze, provocarea continuă
fiind identificarea modului de
obținere a unei soluții eficiente.
Acesta, cred, este un alt punct
forte în activitatea mea
profesională. Uneori, punctarea în
calea de atac a unor chestiuni
decisive poate schimba radical o
soluție, la fel formularea unei

excepții de neconstituționalitate, în
cazul admiterii sale, sau obținerea
unei dezlegări de drept care
schimbă interpretarea unui text de
lege. 

ce planuri aveți pentru 2020? 
ce domenii intenționați 
să consolidați?

Planurile pentru anul 2020 includ în
primul rând continuarea proiectelor
în curs, așa cum am afirmat la
început, fiind vorba de cauzele în
care asigur apărarea și de
proiectele științifice, de cercetare și
didactice. Intenționez să
perfecționez toate aceste paliere
ale activității mele, să asigur în
continuare o apărare eficientă
clienților, să continui proiectele
științifice.  A performa în apărarea
clienților este un țel pe care mi l-
am stabilit încă din primele
momente în care am ales această
cale, iar studiul continuu și
temeinic al cauzelor și a legislației
cred că este cheia în a tinde spre
aceasta.

cum apreciați pregătirea
judecătorilor care activează 
în instanțele din județul timiș 
și volumul de încărcare 
a acestora cu dosare?

Din acest punct de vedere pot
spune că mă consider norocos, în
primul rând pentru că Timișoara,
orașul unde îmi desfășor activitatea
în principal, beneficiază din punct
de vedere al organizării
judecătorești de toate gradele de
jurisdicție, desigur, cu excepția
celor ce își au sediul în capitală. 
Vorbesc aici de Judecătorie,
Tribunal și Curtea de Apel, de
serviciul teritorial DIICoT, de
structură DNA. Pentru un avocat
penalist, este o provocate continuă
și oferă posibilitatea de a realiza
apărarea în diferite tipuri de

dosare, ce privesc  diferite
infracțiuni.
Judecătorii ce activează în
instanțele din Județul Timiș sunt
bine pregătiți profesional. Cei
tineri, datorită perfecționării din
cadrul Institutului Național al
magistraturii, tratează cu
profesionalism și rigoare
chestiunile juridice pe care
apărarea le expune în cauze.
Judecătorii de la instanțele
superioare îmbină cu abilitate anii
de experiență dobândită în
profesie cu frecventele schimbări
legislative și cu noutățile în
materie de interpretare a
normelor penale și de procedură.
Volumul de încărcare cu dosare
este unul peste mediu, destul de
ridicat, în special referindu-mă aici
la Judecătoria Timișoara și la
Curtea de Apel, dat fiind în general
populația crescută și în special și
nivelul de infracționalitate relativ
crescut. 

Sunteți specializat în gestionarea
acuzațiilor de evaziune fiscală,
fraudă financiară, fraudă împotriva
intereselor financiare ale uniunii
europene, corupție, infracțiuni la
regimul piețelor de capital și
achizițiilor publice. la ce dosare
lucrați în prezent?

Este adevărat, în ultimii ani, după
ce am renunțat treptat la
angajarea altor dosare decât cele
penale, am încercat și o
specializare în domeniul
infracționalității economice, de tip
antreprenorial. Această
„ultraspecializareˮ constituie
pentru un profesionist o provocare
continuă, deoarece legislația
specifică suferă schimbări aproape
zilnice. De exemplu, foarte recent,
legislația spălării banilor s-a
modificat destul de consistent. În
același context, trebuie urmărite o
serie de decizii ale Curții

Instabilitatea
legislației
penale și
procesual
penale este 
una dintre marile
probleme ale
sistemului
juridic roman

în cazurile
penale,
gestionarea
profesionistă a
dosarului poate
face diferența.
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Constituționale sau ale Înaltei
Curți, care se succed cu
repeziciune și care declară unele
texte neconstituționale, modifică
normele de drept sau le oferă o
altă interpretare decât cea
anterioară. 
În prezent, am în lucru dosare de
evaziune fiscală cu elemente de
extraneitate, dosare de corupție,
de spălare de bani. Unele dintre
acestea sunt în faza de urmărire
penală, altele în faza de judecată,
iar o parte în căi extraordinare de
atac. Lucrez, de asemenea, la
câteva dosare complexe de
criminalitate organizată, trafic de
droguri, contrabandă, înșelăciune.

considerați că mai trebuie făcute
completări/modificări în legislația
penală, astfel încât să nu mai fie
neclarități și interpretări? 
în ce secțiuni?

Răspunsul la această întrebare ar
putea ocupa zeci de pagini sau zile
întregi de dezbateri. Instabilitatea
legislației penale și procesual
penale este una dintre marile
probleme ale sistemului juridic
român.
Este evident că niciodată nu se
poate afirma că legislația penală
este perfectă. Totuși, faptul că, în
multe cazuri, judecata nu se mai
realizează în baza legii, cu referire

la o normă de drept pozitiv, ci cu
trimitere la Decizii ale Curții
Constituționale sau la RIL-uri, ori la
hotărâri prealabile, ar trebui să ne
dea de gândit.
Legislația penală suferă din
anumite puncte de vedere și ar
trebui corectată, eficientizată prin
acte legislative. Sunt anumite
infracțiuni dezincriminate prin
decizii ale Curții Constituționale, la
fel anumite fapte incriminate prin
aceleși mecanism. De asemenea,
din punct de vedere procedural, ar
trebui regândit regimul nulităților,
care creează multe probleme de
ordin practic. La fel, instituția
camerei preliminare, deturnată
oarecum prin decizii CCR de la
scopul initial, ar trebui regândită
sau chiar eliminată și atașată
judecății fondului. Sunt doar câteva
probleme, dar discuția este
permanent deschisă... 

cum apreciați evoluția mediului de
business din banat? ce oportunități
vă oferă acest mediu de afaceri?

mediul de afaceri din banat este
foarte activ, chiar efervescent.
Acest fapt este, desigur, într-o
strânsă legătură cu dezvoltarea
economică a regiunii. Există o serie
de afaceri în domeniul imobiliar,
agricol, industrial, al serviciilor, fapt
ce implică și necesitatea unei
asistențe juridice de specialitate în
materie penală, uneori preventivă
iar alteori reactivă. De cele mai
multe ori, în acest domeniu,
activarea apărării se realizează
după ce răul s-a produs, adică după
ce organele specializate formulează
o acuzație. Pot spune că mediul de
afaceri local oferă avocatului
specializat în infracționalitate
economică oportunități în
realizarea unei apărări
profesioniste, eficiente.

mircea fica

Sunt convins 
că în niciun
moment al
parcursului 
unui dosar 
penal apărătorul
nu trebuie să
dezarmeze,
provocarea
continuă fiind
identificarea
modului de
obținere a unei
soluții eficiente.
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Deținerea unor cunoștințe din
domeniul legislației penale
este esențială pentru
persoanele care conduc
afaceri sau care sunt implicate
în activități economice, fie în
actul decizional, fie în acte de
supraveghere sau de control,
întrucât există riscul ca
activitatea pe care o derulează
să intre în coliziune cu legea
penală. ajung, în cele din urmă,
cei din business să
conștientizeze necesitatea
prezenței unui avocat penalist
în mediul de afaceri?

În general majoritatea
oamenilor de afaceri
conștientizează importanța
cunoașterii reglementărilor
penale doar în momentul în
care se confruntă direct cu
riscul unei inculpări, fiind
începută urmărirea penală cel
puțin in rem. Firmele mari,
care, din cauza legislației
fiscale și economice foarte
încărcate și impredictibile, au
avut deja experiența neplăcută
a unui proces penal, au
început să înțeleagă avantajul
unui audit penal și au început
să recurgă la serviciile
avocaților specializați de
dreptul penal al afacerilor
înaintea demarării unor
proceduri și luării unor decizii
în ceea ce le privește

activitatea, minimalizând astfel
riscul unei sancțiuni penale. 
Dar, din păcate, numărul
firmelor care apelează la astfel
de servicii cu caracter
preventiv și manifestă astfel o
atitudine precaută și proactivă
este încă destul de mic, cel
puțin în județul Timiș. Sperăm
ca pe viitor, oamenii de afaceri
să înțeleagă avantajele unor
astfel de servicii avocațiale
care, de cele mai multe ori,
sunt și mai puțin costisitoare
decât un proces penal 
propriu-zis.

ca avocat penalist, intrați
destul de des în contact cu
cetățeni aflați în penitenciare.
reflectă condițiile din pușcării,
din perspectiva devianței
penale, imaginea de ansamblu
a țării? cum putem progresa
dacă nu se ameliorează
lucrurile și în acel mediu?

Unele penitenciare din țară,
cum este cel din Timișoara,
prin determinarea oamenilor
ce le conduc și administrează,
au reușit adevărate minuni în
ceea ce privește condițiile de
executare și programele de
reintegrare socială destinate
deținuților. Firește că
infrastructura realizată
dinainte de anul 1989 nu mai
corespunde de mult

exigențelor europene fapt
care, de altfel, ne-a adus 
și numeroase condamnări 
la CEDo. 
România se confruntă cu o
mare problemă: cum să
identifice resursele necesare
pentru a respecta standardele
europene în materia executării
sancțiunilor privative de
libertate și, în același timp, să
aibă o reacție proporțională și
fermă la fenomenul
infracțional cu care se
confruntă. 
S-a încercat o măsură
compensatorie în lipsa altor
soluții imediate, după ce
inițiative privind amnistia sau
grațierea unor fapte și
sancțiuni penale s-au lovit de o
opoziție acerbă a opiniei
publice. Astfel de măsuri nu
sunt neapărat nepotrivite câtă
vreme ele nu sunt luate în
scop politic și câtă vreme se
realizează un studiu serios cu
privire la impactul lor social pe
termen scurt și mediu. 
mai mult, luarea unor astfel de
măsuri trebuie coroborată cu
adoptarea unor programe de
reintegrare socială post-
detenție, care să asigure o
consiliere reală a foștilor
deținuți și o susținere serioasă
a acestora în a-și găsi un loc de
muncă. Astfel de măsuri
reprezintă cheia pentru

reducerea riscului de reiterare
a comportamentul
infracțional. Cred că s-a
discutat foarte mult în presă
pe marginea recursului
compensatoriu (termen pe
care nu îl agreez), care nu este
altceva decât o modificare a
Legii nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor și
măsurilor privative de
libertate. Deși inițial se
discutase cu privire la un
raport mult mai mic referitor
la numărul de zile considerate
ca executate (3 zile), textul
Legii de modificare nr.
169/2017 a prevăzut în final că
se consideră executate
suplimentar 6 zile pentru
fiecare 30 de zile executate în
condiții necorespunzătoare,
chiar neconsecutive. 
opinia mea personală este că
nu s-a analizat la modul serios
impactul social al unei
asemenea măsuri, că
instanțele au acordat prea
ușor liberarea condiționată,
optând pentru o verificare
formală a condițiilor liberării
condiționate, deși această
instituție are un caracter
facultativ, instanța putând să
refuze liberarea condiționată
chiar dacă fracțiunea minimă
prevăzută de lege a fost
executată. Dacă adăugăm și
lipsa totală a unor măsuri și

„Imixtiunea politică și subsumarea
interesului general celui politic nu fac decât
să slăbească calitatea normelor penale”
Interviu cu lect. univ. dr. av. laura StănIlă
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programe post-detenție, avem un
fiasco garantat. Ca dovadă,
majoritatea covârșitoare a celor
condamnați pentru infracțiuni
violente și liberați condiționat în
baza recursului compensatoriu au
recidivat, comițând fapte de
violență.

care sunt riscurile cele mai
frecvente care apar în fața 
unui avocat penalist?

Uneori, avocatul care apără un
client într-o cauză penală este
supus unor măsuri de supraveghere
din partea organelor de urmărire
penală, practică pe care o resping
cu fermitate, întrucât încalcă
confidențialitatea relației avocat-
client și secretul profesional. Pe de
altă parte, dacă clientul este supus
unei supravegheri tehnice (i se
ascultă, spre exemplu telefonul),

toate convorbirile acestuia cu
avocatul ajung să fie cunoscute de
organele de urmărire penală. S-a
întâmplat ca anumite sfaturi date
clientului de către avocat să fie
interpretate ca acte de complicitate
și să se încerce o inculpare a
avocatului în acest sens. Sunt de
părere că astfel de probe obținute
trebuie excluse cu fermitate de
către instanță, iar practica
organelor de cerecetare penală să
fie sancționată în acest sens.

au apărut modificări ale legii de
prevenire a spălării banilor și
finanțării acțiunilor teroriste, sunt
incriminate infracțiunile ce vizează
fondurile europene, tot ceea ce ține
de acțiuni ilegale în contextul
globalizării în care ne desfășurăm.
cât de mult suprasolicită toate
aceste noutăți agenda unui avocat
de Drept penal?

Avocatul penalist trebuie să
desfășoare o activitate constantă de
a se informa cu privire la noile
modificări ale legislației penale, de
acest efort depinzâmd calitatea
serviciilor sale de apărare și
consiliere. Nu este suficientă
cunoașterea și înțelegerea
modificărilor legislației interne, ci și
ale Directrivelor Europene care,
după cum știm, pot fi aplicate direct
în dreptul intern. 
Un instrument extrem de util îl
constituie și conferințele de
pregătire profesională, generale sau
nișate, care pot semnala diverse
probleme de interpretare și aplicare
a unor prevederi legale, inclusiv o
practică neunitară a instanțelor,
astfel încât, prin participarea la
activități de acest tip avocatul
obține într-un timp relativ scurt și cu
un efort minimal, maximum de
informații de care are nevoie.

românia se
confruntă cu o
mare problemă:
cum să identifice
resursele
necesare pentru
a respecta
standardele
europene 
în materia
executării
sancțiunilor
privative de
libertate și, 
în același timp,
să aibă o reacție
proporțională 
și fermă la
fenomenul
infracțional 
cu care se
confruntă. 
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Din poziția de cadru universitar, ați
pregătit studenții de la facultatea
de Drept din timișoara să-și
însușească foarte bine noțiunile
științifice de Drept penal până 
într-atât încât echipa respectivă a
câștigat la bucurești, în 2019, cea
mai recentă ediție a hexagonului
facultăților de Drept din românia.
Se numără Dreptul penal printre
preferințele studenților și
absolvenților dvs.?

Da, studenții Facultății de Drept
din Timișoara s-au situat în ultimii
ani pe podiumul hexagonului
Facultăților de Drept, o
prestigioasă competiție științifică
ce adună laolaltă cei mai pregătiți
studenți din țară. De când
coordonez echipa de drept penal,
am obținut chiar două locuri I și
mai multe locuri III, fapt mai puțin
cunoscut probabil. Este un efort
uriaș, atât din partea studenților,
cât și din partea trainerilor, sunt
ore multe de studiu, mult efort,
renunțări, dar și multă pasiune
pentru această materie, care, pe
mine m-a cucerit încă din anul II de
facultate. Aș putea să spun că
dreptul penal se numără printre
materiile preferate de studenți, în
special Partea specială, care, prin
spețele și exemplele aplicate este
mult mai savuroasă decât alte
materii. Pe de altă parte, o materie
de drept, oricât ar fi de frumoasă,
nu va fi percepută la fel de
studenți fără un profesor dedicat,
cu vocație și metodă…

călătoriți frecvent în țară și peste
hotare, sunteți prezentă la diverse
reuniuni internaționale de profil, vă
mențineți la curent cu noutățile în
domeniu. cum apreciați că este
privită românia  prin ochii
colegilor din profesiile juridice din
străinătate la capitolul Drept penal
în special și Justiție în general? 

Da, particip în mod frecvent la
conferințe și congrese
internaționale în materia dreptului
penal, de altfel m-am întors de
foarte curând de la Roma, unde
am participat la cel de-al XX-lea
Congres al Asociației
Internaționale de Drept Penal.
Vreau să vă spun că legislația
penală din România este extrem
de evoluată în raport cu alte
legislații penale ale statelor din
Sud-Estul Europei și că țara
noastră a făcut eforturi
considerabile să armonizeze
legislația internă cu cea a Uniunii
Europene; mai avem mult de
lucru, dar suntem evident pe
drumul cel bun. De asemenea,
școala penală românească se
bucură de o bună reputație peste
hotare, numele lui Vespasian Pella
fiind și acum rostit cu respect în
cadrul Asociației Internaționale de
Drept Penal. 
Personal, am avut întotdeauna o
aplecare către subiectele de
cercetare mai ”exotice” - am scris
o monografie - ”Provocările
bioeticii și răspunderea penală” -
iar în prezent desfășor un demers
de cercetare într-un domeniu
aproape necunoscut doctrinei
juridice din România, dar extrem
de abordat în străinătate -
inteligența artificială și sistemul
de justiție penală și sper ca, în
viitorul apropiat, să finalizez o altă
monografie pe marginea acestui
subiect futurist.
De altfel, tema viitorul congres al
Asociației Internaționale de Drept
Penal care va avea loc pest 5 ani,
în 2024, va fi circumscrisă
subiectului Inteligenței artificiale
și congrunențelor sale cu dreptul
penal și sistemul de justiție
penală, ceea ce mi-a confirmat că
intuiția mea în domeniu cercetării
științifice funcționează foarte
bine.

ce așteptări aveți de la legile și
normele ce vizează Dreptul penal 
în vigoare astăzi? va fi sau nu 
re-re-revizuirea lor un semn 
de reintrare în normalitate?

Re-re-re-vizurile și peticirile
legislației penale - în special în ceea
ce privește Codul penal și Codul de
procedură penală nu sunt deloc
benefice nici pentru legislația penală
și nici pentru societate, scăzând în
același timp și credibilitatea noastră
ca stat democratic european.
Domeniul dreptului penal trebuie să
fie un domeniu care să se
caracterizeze prin stabilitate
maximă, care să confere o
previzibilitate a consecințelor
conduitelor individuale pe termen
mediu și lung. Aceasta înseamnă
că orice demers legislativ de
incriminare, dezincriminare,
modificare, amnistiere sau grațiere
a unor conduite trebuie analizat în
prealabil cu maximă seriozitate și
atenție. orice inițiativă legislativă
trebuie să fie supusă unei
dezbateri prealabile generale, în
forul legislativ al statului, care să
permită analiza consecințelor sale
din mai multe perspective, având
ca scop unic apărarea valorilor
sociale și a statului de drept. Sunt
cu totul împotriva eludării acestor
mecanisme democratice prin
utilizarea mult mai rapidului și mai
puțin cenzurabilului instrument al
ordonanței de Urgență care, de
foarte multe ori în țara noastră a
fost folosit exclusiv în scop politic.
Poate că deranjez cu ceea ce
urmează să punctez, dar îmi asum
orice comentariu negativ:
imixtiunea politică și subsumarea
interesului general celui politic nu
fac decât să slăbească calitatea
normelor penale și a actului de
justiție penală.

cristian pavel

școala penală
românească se
bucură de o bună
reputație peste
hotare, numele
lui vespasian
pella fiind și
acum rostit cu
respect în cadrul
asociației
Internaționale 
de Drept penal.

uneori, avocatul
care apără un
client într-o
cauză penală
este supus 
unor măsuri de
supraveghere
din partea
organelor de
urmărire penală,
practică pe care
o resping 
cu fermitate,
întrucât încalcă
confidențialitate
a relației avocat-
client și secretul
profesional.
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în ultimii 7-8 ani, dreptul penal
al afacerilor a fost una dintre
cele mai dinamice arii de
practică. cum a evoluat echipa
casei de avocatură Moloman,
lazăr și asociații în acest
domeniu?

În primul rând, vreau să
precizez că dreptul penal al
afacerilor este o subdiviziune a
dreptului penal şi anume,
cuprinde infracțiuni prevăzute
în legi speciale, care reglemen -
tează mediul afacerilor.
Evoluția tot mai dinamică a
societăţii în general şi a pieţei

de afaceri în special, a condus
la apariţia unor probleme de
natură juridică, tot mai diverse
şi, în consecinţă, la necesitatea
specializării serviciilor juridice,
inclusiv în materia dreptului
penal al afacerilor. 
Având în vedere tendințele
dreptului penal, în 2011 am
hotărât înființarea Casei de
Avocatură ,,moloman, Lazăr și
Asociații”, cu scopul de a
forma o echipă de avocați care
să acopere o paletă cât mai
largă din domeniile dreptului,
inclusiv dreptul penal al
afacerilor.

În mod constant, casa noastră
de avocatură a urmărit să
asigure asistență și
reprezentare juridică de cea
mai bună calitate tuturor
clienților.  
În acest sens, societatea
noastră de avocatură a dat
curs invitațiilor de a participa
la numeroase
seminarii/conferinţe pe tema
,,dreptului penal al afacerilor”,
şi, de asemenea, am încheiat
convenţii de conlucrare cu alte
societăţi de avocatură,
specializate pe subdomenii
(insolvență, drept societar,

drept fiscal, drept vamal,
dreptul de proprietate
intelectuală, etc).

ați oferit și oferiți asistență 
și reprezentare juridică în
cazuri de notorietate, inclusiv 
în dosare instrumentate de
structurile specializate ale
parchetului de pe lângă înalta
curte de casație și Justiție –
DIIcot și Dna. ați remarcat
cazuri în care organele de
urmărire penală au făcut
abuzuri sau nu au respectat
legea?

Codul de Procedură Penală îi
dă posibilitatea organului de
urmărire penală să ,,abuzeze”
de anumite texte de lege, în
sensul că îi permite să
efectueze acte de urmărire
penală (audieri de martori,
rapoarte de constatare
tehnico-științifice, etc.) sau de
supraveghere specială
(interceptarea comunicațiilor,
supravegherea video, audio
sau prin fotografiere, etc.),
fără să fie obligat să dispună
începerea urmăririi penale ,,in
personam”, chiar dacă ancheta
vizează anumite persoane.
Evident că în aceste condiții nu
se încalcă legea, dar putem
aprecia că prin acest mod de
lucru, dus până la extrem, se
ajunge la încălcarea dreptului
la apărare.

în domeniul prevenirii spălării banilor, 
granița dintre licit și ilicit este insesizabilă
Interviu cu george MoloMan, avocat coordonator, Moloman, lazăr și asociații
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De asemenea, trebuie să recunosc
că, aceste ,,abuzuri” sunt izolate și
cu atât mai rare la cele două unități
de parchet menționate mai sus.    

legislația privind prevenirea
spălării banilor a fost modificată
recent. în ce mod vă ajutați clienții
pentru a înțelege aceste modificări?

Am observat că foarte mulţi clienţi
nu cunosc deloc legislaţia din
domeniul prevenirii spălării banilor
şi din acest motiv pot foarte uşor să
săvârșească infracțiuni, întrucât în
acest domeniu granița dintre licit și
ilicit este insesizabilă.
În acest sens, informăm, prin
consultații juridice, pe toți clienţii
din mediul de afaceri cu care avem
contracte de consultanță juridică cu
privire la noile modificări legislative
care incriminează spălarea banilor.

cât de mult ar contribui 
la celeritatea proceselor
informatizarea instanțelor 
de judecată?

Ar contribui foarte mult, întrucât
așa s-ar degreva activitatea tuturor
părţilor implicate: personalul
instanţelor ar avea o activitate mai
lejeră la nivelul serviciilor de
registratură şi arhivă, iar părţile,
acces mai facil la dosar. Astfel, s-ar
câștiga timp, nemaifiind necesară
deplasarea la sediul instanțelor.

cum apreciați condițiile existente în
penitenciarele din românia?

Din câte cunosc, existe în
continuare multe probleme,
principala problemă fiind
supraaglomerarea. 
De asemenea, o problema care
afectează şi activitatea avocaților
care se deplasează la grefă, o
reprezintă lipsa unor spaţii
adecvate pentru întâlnirea dintre
client și avocat.

cum evaluați concurența existentă
între cabinetele și societățile de
avocatură cu expertiză ridicată în
Dreptul penal al afacerilor?

Concurența este reală și dură,
având în vedere gradul ridicat de
pregătire a avocaților în acest
domeniu, fapt constatat atât prin
prezența acestora la conferințele
organizate pe teme specifice
dreptului penal al afacerilor, cât și
prin prisma prestațiilor în fața
organelor judiciare. 

ați absolvit colegiul național de
apărare în anul 2010, Institutul
Diplomatic român în anul 2011,
colegiul de afaceri Interne în anul
2015 și colegiul național de
Informații în anul 2016. ce au adus în
plus aceste experiențe carierei
dumneavoastră de avocat?

Absolvirea cursurilor organizate de
către instituțiile mai sus
menționate mi-au dat posibilitatea
să-mi lărgesc cunoștințele și în alte
domenii de activitate, aparent fără
o legătură cu dreptul in sine, dar în
realitate strâns legate de drept, de
toate instituțiile fundamentale care

reglementează statul de drept. 
Totodată, am avut onoarea să
cunosc oameni de o înaltă ținută
morală și profesională, care mi-au
insuflat dorința de a mă
perfecționa permanent în domeniul
juridic. 

Sunteți avocat pledant de 20 de ani.
recent ați devenit consilier în
cadrul baroului bucurești și în
cadrul uniunii naționale a barourilor
din românia, beneficiind și de
sprijinul asociației pentru Dialog și
Solidaritate a avocaților, al cărui
membru fondator sunteți. care
credeți că ar trebui să fie prioritățile
baroului bucurești și unbr, pentru
ca profesia de avocat să devină mai
respectată și mai puternică?

Un prim pas ar fi îmbunătățirea
mijloacelor de perfecționare
profesională, atât pe perioada
stagiaturii, cât și ulterior, prin
facilitarea participării la toate
conferințele tematice organizate,
dar și prin eficientizarea programei
la nivel de INPPA.
o altă coordonată ar fi o
colaborare instituțională efectivă
între instanțe, parchete și barouri
prin organizarea de întâlniri în
vederea rezolvării problemelor
specifice activității de asistență și
reprezentare juridică.
În acest registru, apreciez că se
impune implementarea unui
program informatic pentru
desemnarea apărătorilor din oficiu
în scopul înlăturării suspiciunilor
privind eliberarea delegațiilor,
precum și asigurarea timpului
necesar pentru studierea dosarelor
de către avocații din oficiu.
Consider că solidaritatea reprezintă
calea către dobândirea respectului
cuvenit profesiei de avocat, atât
între confrații avocați, cât și între
aceștia și celelalte profesii juridice.   

mircea fica

Informăm, 
prin consultații
juridice, pe toți
clienţii din
mediul de
afaceri cu care
avem contracte
de consultanță
juridică cu
privire la noile
modificări
legislative care
incriminează
spălarea banilor.
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Așa cum se arată în Expunerea
de motive a Noului Cod Penal1,
adaptarea legislației penale la
realitățile economico-sociale
existente se numără printre
principalele motive ce au stat
la baza elaborării unui Nou
Cod Penal. În acest context, și
având în vedere cazuistica
existentă până în anul 2014,
Noul Cod Penal s-a raliat
celorlalte legislații penale
europene și a introdus în sfera
protecției penale valori sociale
protejate până la acel moment
doar în cadrul altor ramuri de
drept, precum dreptul civil sau
dreptul comercial. 

Cu toate acestea, protecția
penală a intereselor mediului
de afaceri nu s-a bucurat (din
punctul nostru de vedere,
nejus tificat) de succesul preco -
nizat, acesta fiind încă reticent
în ceea ce privește introdu -
cerea elementelor de business
în sfera dreptului penal.

Un exemplu în acest sens este
dat de introducerea unei noi
infracțiuni în cadrul capitolului
destinat infracțiunilor contra
patrimoniului prin nesocotirea
încrederii, respectiv a

infracțiunii de Abuz de
încredere prin fraudarea
creditorilor, reglementată prin
Art. 239 Cod Penal. 

Potrivit Expunerii de motive a
Noului Cod Penal, această
incriminare, care este o
variantă de specie a abuzului
de încredere și care nu
cunoaște un echivalent în
legislația anterioară, este
justificată de lipsa unui text
legal din legislația penală
anterioară care să permită
organelor judiciare reprimarea
acțiunilor debitorilor
întreprinse în mod vădit în
scopul fraudării creditorilor,
respectiv a acelor acțiuni prin
care debitorii (i) fie
înstrăinează, ascund,
deteriorează sau distrug valori
ori bunuri din patrimoniul lor,
în scopul fraudării creditorilor,
sau invocă acte ori datorii
fictive în același scop (Art. 239
alin (1)), fie (ii) achiziționează
bunuri ori servicii, știind că nu
vor putea plăti, cauzând prin
aceasta o pagubă creditorilor
(Art. 239 alin (2)).

În ciuda faptului că dorința
legiuitorului penal de a conferi

o protecție suplimentară
relațiilor de afaceri este
lăudabilă și în ciuda faptului că
mediul de business a semnalat
în repetate rânduri necesitatea
reprimării acțiunilor de
fraudare a creditorilor,
practica judiciară dezvoltată în
cei cinci ani de la adoptarea
noii reglementări ne arată (i)
faptul că aceasta este prea
puțin uzitată de către creditorii
fraudați, fiind vorba despre o
infracțiune la plângere
prealabilă și (ii) faptul că
scopul noii incriminări nu a
fost pe deplin înțeles (sau
neclar exprimat de legiuitor),
hotărârile de condamnare
pronunțate până în prezent
axându-se cu precădere pe
modalitatea de comitere
reglementată la Art. 239 alin
(2) și vizând în general fapte ce
au produs un prejudiciu redus
(și nu pe varianta
reglementată la Art. 239 alin
(1).

motivele care pot justifica
„eșecul“ de până acum al unui
asemenea remediu îndelung
așteptat sunt multiple, dar în
cele ce urmează ne vom axa cu
precădere pe (i) deficiențele

textului de lege și (ii) pe
reticențele mediului de
afaceri, obișnuit din păcate cu
„mica infracționalitate“ și lipsa
unei protecții oportune din
partea organelor judiciare. Așa
cum vom arăta însă, aceste
motive nu trebuie să devieze
noua reglementare de la
scopul pentru care a fost
introdusă, utilitatea
incriminării infracțiunii de abuz
de încredere prin fraudarea
creditorilor, odată înțeleasă,
fiind de necontestat. 

lipsa de claritate 
a art. 239 cod penal

Așa cum menționam mai sus,
Abuzul de încredere prin
fraudarea creditorilor este o
variantă de specie a abuzului
de încredere, ce protejează în
esență încrederea intrinsecă
specifică oricărui raport juridic
obligațional. Raporturile dintre
creditori și debitori, indiferent
de natura lor juridică, se
bazează înainte de toate pe
încrederea creditorilor în ceea
ce privește posibilitatea de
satisfacere a creanțelor lor,
sau, cu alte cuvinte, pe

abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
sau tranziția legislației penale către un sistem
eficient de protecție a mediului de afaceri
de oana pItIcaș, Senior associate, white collar crime practice coordinator, noerr

noul cod penal a sporit protecția acordată mediului de business prin incriminarea unor infracțiuni noi, menite să
salvgardeze relațiile de afaceri în acele situații în care remediile „tradiționale“ se dovedesc a fi ineficiente
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încrederea creditorilor în ceea ce
privește executarea, chiar și silită, a
obligațiilor asumate de debitorii
lor. 

Din perspectiva dreptului penal
comparat, putem observa faptul că
majoritatea legislațiilor penale
europene acordă o protecție
sporită intereselor creditorilor,
incriminând, pe de-o parte,
acțiunile frauduloase ale debitorilor
insolvenți, cu privire la care s-a
deschis procedura insolvenței sau
cu privire la care starea de
insolvență este prezentă sau
iminentă și, pe de altă parte,
încercările frauduloase ale
debitorilor (cu privire la care nu s-a
deschis o procedură a insolvenței)
de a se sustrage de la sau împiedica

o executare silită începută sau
iminentă. 

Un exemplu bun în acest sens îl
găsim în legislația penală germană,
care reglementează în Art. 283 din
codul penal german infracțiunea de
bancrută („Bankrott“), incidentă în
situația în care debitorul
înstrăinează sau ascunde valori din
patrimoniul său în stare de
insolvență ori atunci când
procedura de insolvență este
deschisă ori iminentă și în Art. 284
infracțiunea de împiedicare a
executării silite („Vereiteln der
Zwangsvollstreckung“), care este
incidentă în toate celelalte situații
în care debitorul își micșorează
patrimoniul executabil în scopul
împiedicării executării silite,

indiferent dacă procedura de
executare silită a fost începută sau
este doar iminentă.

Considerăm că o asemenea
distincție clară ar fi fost binevenită
și în legislația românească,
deoarece ar fi adus creditorilor o
mai mare claritate în ceea ce
privește situațiile în care
infracțiunea de Abuz de încredere
prin fraudarea creditorilor este
incidentă. 

modificările aduse de Noul Cod
Penal capitolului destinat
infracțiunilor contra patrimoniului
prin nesocotirea încrederii reușesc
însă să creeze confuzie între
infracțiunea de abuz de încredere
prin fraudarea creditorilor (Art.
239), infracțiunea de bancrută (Art.
240) și infracțiunea de bancrută
frauduloasă (Art. 241), mai ales
având în vedere faptul că,
interpretând strict litera legii, fapta
debitorului care ascunde părți din
activul său patrimonial sau care
înfățișează datorii inexistente, ar
putea constitui atât infracțiunea de
bancrută frauduloasă, cât și
infracțiunea de abuz de încredere
prin fraudarea creditorilor2.

o altă alegere discutabilă a
legiuitorului privește varianta
Abuzului de încredere prin
fraudarea creditorilor incriminată
la Art. 239 alin (2) Cod Penal,
respectiv fapta persoanei care
achiziționează bunuri sau servicii,
știind că nu va putea plăti,
producând astfel o pagubă
creditorilor. Deși această
incriminare (din punctul nostru de
vedere, mult mai puțin atrăgătoare
pentru mediul de afaceri) nu pare
să aibă echivalent în legislațiile
penale care au servit legiuitorului
român ca sursă de inspirație, ea
concentrează totuși majoritatea
covârșitoare a situațiilor pentru

Din perspectiva
dreptului penal
comparat, putem
observa faptul 
că majoritatea
legislațiilor
penale europene
acordă o
protecție sporită
intereselor
creditorilor.
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care creditorii au introdus
plângere prealabilă și
majoritatea situațiilor în care
instanțele de judecată au
pronunțat soluții de
condamnare în baza nou
introdusului Art. 239 Cod
Penal. 

mai mult decât atât, aceste
soluții de condamnare sunt
cel puțin discutabile, având
în vedere că elementul
esențial al acestei modalități
de săvârșire, și anume
„știința“ debitorului cu
privire la faptul că nu va
putea plăti serviciile sau
bunurile achiziționate, este
profund neclar și extrem de
dificil de dovedit în practică.
În consecință, majoritatea
instanțelor de judecată s-au
rezumat la a considera că

acest element este îndeplinit,
doar pentru că faptele cu care
fuseseră sesizate păreau a fi,
în fapt, înșelătorii de mică
valoare (precum
achiziționarea unor servicii de
taximetrie sau hoteliere de
către persoane cu situații
financiare precare), deși în
cauză nu fuseseră
administrate niciun fel de
probe cu privire la această
„știință“ a debitorului legată
de imposibilitatea sa de plată.

reticențele mediului de afaceri

După o perioadă îndelungată
în care relațiile de business au
fost scoase din sfera protecției
penale, participanții la mediul
de afaceri s-au obișnuit să

caute remedii pentru situațiile
în care interesele lor erau
fraudate, fie prin intermediul
acțiunilor civile, fie prin
intermediul procedurilor de
executare silită. 

De multe ori însă, aceste
remedii se pot dovedi a fi
extrem de anevoioase sau
chiar inaplicabile, mai ales in
situația tranzacțiilor
transfrontaliere sau a celor
care implică societăți cu
acționariat străin, când
majoritatea contractelor
încheiate nu sunt supuse
legislației românești. 

Un exemplu în acest sens îl
reprezintă contractele de
împrumut supuse altei
legislații decât cea
românească, încheiate între un

creditor persoană juridică
străină și un debitor persoană
fizică sau juridică română. Într-
o asemenea situație spre
exemplu, executarea silită a
debitorului se poate dovedi a
fi extrem de anevoioasă, chiar
dacă acesta înstrăinează în
mod vădit valori din
patrimoniul său în scopul
fraudării creditorilor săi, fără a
fi în stare de insolvență. 

Considerăm că în aceste
situații, noua reglementare, în
varianta prevăzută de Art. 239
alin (1) Cod Penal, ar putea
reprezenta un real ajutor
pentru creditorii ale căror
interese sunt fraudate de către
debitorii care nu au înțeles să
respecte încrederea specifică
raporturilor juridice
obligaționale, mai ales în
considerarea faptului că
Abuzul de încredere prin
fraudarea creditorilor nu
presupune o stare de
insolvabilitate a debitorilor, și
nici măcar demararea unei
proceduri de executare silită.

Reticențele creditorilor în ceea
ce privește introducerea unei
plângeri prealabile, justificate
fie de necunoașterea
prevederilor legale, fie de lipsa
de încredere în eficiența
organelor judiciare, pot părea
justificate, însă o mai bună
înțelegere a protecției penale
oferite intereselor lor prin
Noul Cod Penal poate
salvgarda relațiile de business,
în situațiile în care toate
celelalte remedii se dovedesc
a fi inutile sau anevoioase.

1 Expunerea de motive la proiectul de lege privind Codul Penal (Legea 286/2009)
2 Confuzia se datorează în parte faptului că infracțiunea de bancrută frauduloasă a fost preluată ca atare din Legea 85/2006 și scoasă astfel din contextul legii speciale care o

incrimina, Noul Cod Penal ne mai specificând, cel puțin pentru variantele reglementate la Art. 241 alin (1) lit. a) și b), necesitatea stării de insolvență a debitorului.
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în ultimii ani, mass-media 
a prezentat infracțiuni, de
regulă anchetate de către
direcțiile specializate din
cadrul parchetului de pe lângă
înalta curte de casație și
Justiție, anume Dna și DIIcot.
ați analizat în amănunt pe plan
local acest fenomen într-o
conferință importantă,
organizată la începutul acestui
an de către baroul timiș 
pe tema Dreptul penal al
afacerilor. va fi un eveniment
recurent, veți acorda atenție
specială an de an acestei arii
de expertiză? ce pregătiți
pentru anul 2020?

Așa este, cu ocazia
evenimentelor prilejuite de
aniversarea zilei baroului Timiș
în anul 2019, am organizat o
Conferință Națională de Drept
Penal al Afacerilor, care a
reprezentat o premieră
totodată, fiind prima ediție a
acestei prestigioase conferințe
organizată în afara
bucureștiului. Într-adevăr,
temele abordate în cadrul
acestei conferințe, au vizat
aspecte teoretice, dar mai ales
pratice, ale acestor categorii
de infracțiuni, foarte
răspândite în ultima perioadă.
baroul Timiș organizează anual
conferințe profesionale,
abordând teme foarte actuale

de interes pentru avocați,
printre care cu siguranță s-au
regăsit și se vor regăsi și
categoriile enumerate de dvs..
Totodată, organizăm și serii de
conferințe tematice, de nișă
chiar, intitulate Cafeneaua
Juridică, unde de asemenea,
abordăm acest domeniu al
criminalității economice.
În luna ianuarie a anului 2020,
când baroul Timiș împlinește
145 de ani de la atestarea
Camerei Avocaților Timișoara,
vom organiza de asemenera, o
conferință importantă, care se
va bucura de prezența în
calitate de speakeri a unor
judecători ai Curții Europene a
Drepturilor omului.

există o statistică ce reflectă
numărul de avocați penaliști
care fac parte din baroul
timiș? Se poate estima o
pondere a acestora în numărul
total de avocați activi
înregistrați?

Nu există o statistică oficială în
această direcție, cum nu există
statistici oficiale nici pentru
celelalte categorii de avocați,
dacă utilizăm drept criteriu de
clasificare specializarea
avocatului. Abia acum se
discută la nivelul organelor de
conducere ale UNbR despre un
proiect care să reglementeze

specializarea avocatului în
anumite arii de expertiză
profesională. Până atunci nu
ne rămâne decât să estimăm
numărul de avocați care
practică într-o pondere mai
mare sau mai mică, o anumită
ramură de drept. 
Revenind la întrebarea dvs.,
dintr-un total de aproximativ
900 de avocați cu drept de
exercitare a profesiei înscriși în
baroul Timiș, apreciez că
avocații penaliști, cum i-ați
denumit, reprezintă cam 10-
12%.  

De dată relativ recentă, 
la cererea procurorilor, 
baroul timiș eliberează o
împuternicire avocațială unică,
atât pentru faza de urmărire
penală, la parchetul de pe lângă
curtea de apel timișoara, 
cât și pentru faza de cercetare
judecătorească, la curtea de
apel timișoara, cu un singur
onorariu, care se acordă de
judecătorul cauzei prin
hotărâre. cum funcționau
lucrurile înainte de această
decizie?

De aproximativ 3-4 ani baroul
Timiș utilizează un program
informatic de gestionare a
activității judiciare prestate în
procesele penale din oficiu,
prin intermediului Serviciului

de Asistență Judiciară (SAJ) din
cadrul baroului. 
Acest program informatic ne
permite să programăm
aleatoriu avocații înscriși în
SAJ, ținând cont doar de
cuantumul sumei încasate de
aceștia la momentul
programării. Cu alte cuvinte,
avocații care au încasat o
sumă mai mică, au prioritate la
selecție, în fața celor cu sume
mai mari. 
Cei care au atins plafonul
anual stabilit prin hotărâre a
Consiliului baroului Timiș,
respectiv 18.000 lei, nu vor
mai fi programați până când și
ceilalți colegi nu ating același
plafon. Programul informatic
ia în calcul sumele cuvenite
avocaților în baza activității
prestate și a împuternicirilor
emise, fără a fi încasate
efectiv.
În același timp, există o
platformă informatică la
dispoziția fiecărui membru al
SAJ din baroul Timiș, în care pe
baza unui user și a unei parole,
se poate verifica și situația
împuternicirilor avocațiale
emise fiecărui avocat înscris în
SAJ, suma cuvenită,
clasamentul avocaților în
funcție de sumele cuvenite și
alte asemenea date necesare
funcționării transparente și
eficiente a acestui serviciu. 

„Scopul echipei noastre constă 
în identificarea celei mai bune, 
corecte și legale soluții pentru client”
Interviu cu av. dr. SergIu I. StănIlă, 
Decanul baroului timiș, avocat coordonator al Societății civile profesionale de avocați ”Stănilă și asociații”
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Totodată, la emiterea unei
împuterniciri avocațiale, sistemul
informatic o transmite automat în
emailul avocatului desemnat,
precum și în emailul instanței de
judecată/organului de urmărire
penală.
Întrebarea dvs. vizează activitatea
de asistență judiciară prestată de
avocați în cauzele penale din oficiu,
având ca obiect mandate europene
sau alte cauze privind cooperarea
internațională în materie penală,
date în competența Parchetului de
pe lângă Curtea de Apel și,
respectiv, Curții de Apel.
Ca urmare a încheierii la data de
14.02.2019 a noului Protocol
privind stabilirea onorariilor
cuvenite avocaților pentru
furnizarea serviciilor de asistență
judiciară în materie penală, pentru
prestarea, în cadrul sistemului de
ajutor public judiciar, a serviciilor
de asistență judiciară și/sau
reprezentare ori de asistență
extrajudiciară, au apărut mai multe
probleme generate de aplicarea
practică a noilor dispoziții, în
special datorită reglementării
diferite a obligației de plată a
onorariilor cuvenite avocaților, în
sarcina ministerului Justiției, pe de-
o parte și, respectiv, în sarcina
ministerului Public, pe de altă
parte. 
Fără pretenția de a analiza aici
plusurile, dar mai ales neajunsurile
acestui Protocol, întrucât acestea
constituie obiectul de activitate al
unei comisii comune formate din
reprezentanții celor trei entități
semnatare, în situația cauzelor
penale din oficiu, având ca obiect
mandate europene sau alte cauze
privind cooperarea internațională
în materie penală, pentru ambele
faze procesuale (cea derulată în
fața procurorului și, respectiv, cea
derulată în fața judecătorului) se
cuvine un singur onorariu pentru
avocatul desemnat (același în

ambele faze). De aici a apărut
întrebarea: cine achită acest
onorariu, ministerul Public sau
ministerul Justiției? 
La momentul la care răspund
acestei întrebări, la nivel local, în
Timișoara, nu avem un răspuns
ferm și asumat din partea
Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Timișoara și, respectiv, din
partea Curții de Apel Timișoara,
ambele entități răspunzând
ambiguu solicitărilor noastre. 
Pentru a evita pe viitor aceste
neînțelegeri, la nivelul baroului
Timiș s-a decis a se emite
împuternicirea avocațială pentru
activitatea prestată de avocat în
fața procurorului, cu indicarea
onorariului ’’zero’’, onorariul fiind
trecut doar pe împuternicirea
emisă la solicitarea instanței de

judecată. În mod evident, este
necesară o precizare în acest sens
în Protocol, pentru asigurarea unei
aplicări corecte și unitare a
acestuia la nivelul întregii țări.

Sunteți și avocatul coordonator 
al Societății civile de avocați Stănilă
și asociații. ce experiență 
și reputație a căpătat Societatea 
în relațiile cu clienții în aria de
expertiză a Dreptului penal?

Da, sunt unul dintre fondatorii și
coordonatorii SCA Stănilă și
Asociații, care anul acesta a
împlinit 16 ani de existență.
Suntem o echipă formată din 6
avocați definitivi și 2 avocați
stagiari, care are printre ariile de
activitate și ramuri sau mai bine zis
subramuri ale dreptului penal
(infracțiuni economice, de
corupție). 
Experiența avocaților fondatori
(cadre didactice la Facultatea de
Drept din cadrul Universității de
Vest din Timișoara, unul dintre ei
titular al disciplinelor Drept penal -
parte generală și, respectiv, Drept
penal - parte specială), dublată de
seriozitate și disponibilitate la
efort, sunt ingredientele în care
credem în activitatea noastră. 
Scopul echipei noastre, mai ales în
aria de expertiză a dreptului penal
la care ne referim, constă în
identificarea celei mai bune,
corecte și legale soluții pentru
client, beneficiarul actului de
justiție. Avocatul trebuie să se
situeze întotdeauna lângă client, să
îi prezinte corect situația de fapt,
oportunitățile pe care le are la
dispoziție, prevederile legale
incidente, astfel încât clientul să
poată lua decizia cea mai bună
pentru el la momentul respectiv,
pe baza acestor informații.

cristian pavel

Scopul echipei
noastre, mai 
ales în aria de
expertiză a
dreptului penal
la care ne
referim, constă
în identificarea
celei mai bune,
corecte și 
legale soluții
pentru client,
beneficiarul
actului de
justiție. 
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Suntem la finalul unui an cel
puțin tumultos. cu ce gânduri
încheiați acest an din punct 
de vedere profesional? cum 
a evoluat practica echipei de
avocați a societății zăbrăuțanu,
popescu & asociații?

Într-adevăr, 2019 este un an
plin de evenimente
importante atât politice, cât și
în zona de interes a profesiilor
juridice. Am avut alegeri atât
în interiorul profesiei de
avocat (UNbR, baroul
bucurești, Casa de Asigurări a
Avocaților), cât și alegeri
europarlamentare și
prezidențiale. Au fost numiți
noi judecători la Curtea
Constituțională. De asemenea,
recent a fost instalat un nou
guvern. Faptul că ministerul
Justiției a fost condus anul
acesta de 3 miniștri (până la
momentul discuției noastre)
nu poate să fie de bun augur.
Cum nici tensiunile de la
nivelul CSm, sau faptul că atât
Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție cât
și DNA și DIICoT au conduceri
provizorii nu reprezintă factori
favorabili unei așezări a
sistemului judiciar. Din păcate,
trăim o perioadă în care
percepția publică față de
sistemul judiciar este că acesta
este generator net de tensiuni
și instabilitate. În realitate
agenda publică continuă să fie

prea mult ocupată de discuțiile
pe marginea acestor subiecte,
sentimentul meu fiind că s-a
intrat într-un cerc vicios care
tinde să se transforme într-o
spirală cu fiecare nou subiect „
fierbinte ”. Cazul „ Caracal ”
este cel mai cunoscut
exemplu.
gândurile noastre sunt evident
în sensul unei normalizări
rapide a acestei situații, în
primul rând prin ieșirea din
provizorat și prin revenirea
instituțiilor sistemului judiciar
în matca lor firescă, ceva mai
departe de dezbaterile,
normale de altfel, din presă,
din societate în general. 
Avocați fiind, facem și noi ceea
ce fac toți confrații: asigurăm
apărarea efectivă a intereselor
clienților noștri. În mod
specific, echipa de avocați de
la zăbrăuțanu, Popescu &
Asociații și-a consolidat
practica departamentului de
drept penal al afacerilor, cu
precădere în zona dosarelor cu
acuzații de evaziune fiscală,
spălare de bani și fraudarea
intereselor financiare ale
Uniunii Europene – fraude
privind fondurile europene,
mai simplu spus. În directă
legătură cu această zonă de
practică, a crescut atât
activitatea colegilor care se
ocupă de insolvență și de
fiscalitate, dar și implicarea
noastră în sprijinirea clienților

în implementarea corectă și
eficientă a regulilor instituite
de reglementarile privind
protecția datelor personale și
mai ales cele privind
prevenirea spălării banilor și a
finanțarii terorismului.
Altfel spus, un an plin, atât de
evenimente cât și de provocări
profesionale.  

care este mai exact rolul
avocatului în gestionarea
riscurilor de natura penală?
atât în afaceri -  pentru o
companie, o instituție, 
un proprietar de afacere, 
dar și pentru un înalt 
funcționar public? 

Ca orice alte riscuri, și cele de
natură penală trebuie
identificate, evaluate și
gestionate. Diferența specifică
este dată tocmai de natura
acestor riscuri, motiv pentru
care aceste activități nu pot fi
realizate fără implicarea unui
avocat, preferabil unul cu
experiență în gestionarea
cauzelor penale care au
legătură cu activitatea unei
organizații. mai mult, riscurile
de natură penală trebuie în
mod obligatoriu abordate
multidisciplinar. În cazul
riscului unor posibile acuzații
de evaziune fiscală, spre
exemplu, este obligatorie și o
analiză a situației cel puțin din
perspectivă fiscal-contabilă și

a procedurilor de insolvență.
De asemenea, aceste riscuri
trebuie abordate pe de o
parte atât din perspectiva
companiei, cât și a
persoanelor fizice implicate
(persoane de decizie, angajați,
etc.), atât cu privire la
posibilele implicații penale,
dar și din perspectiva
patrimonială și a evitării
riscurilor de natură a paraliza
activitatea organizației: riscul
de lichiditate și de credit (ca
urmare a instituirii unor
măsuri asigurătorii), riscul
reputațional și cel contractual,
riscul de conformare cu
reglementările aplicabile
anumitor activități supuse
autorizării, etc.
Toate aceste riscuri pot fi
identificate și evaluate în mod
corect doar de specialiști care,
dincolo de o bună cunoaștere
a aspectelor legislative, s-au
confruntat în mod concret cu
astfel de situații. gestionarea
efectivă a acestor riscuri nu
poate fi realizată fară ajutorul
avocaților, mai ales că în fața
organelor judiciare apărarea
subiecților procesuali poate fi
asigurată doar de avocați.
Aici trebuie subliniat un
aspect deosebit de important
legat de rolul avocatului și
relația acetuia cu clientul: cel
legat de confidențialitatea
care guvernează această
relație, așa numitul „ attorney-

asigurăm apărarea efectivă 
a intereselor clienților noștri
Interviu cu auguStIn zăbrăuțanu, avocat coordonator, zăbrăuțanu, popescu & asociații
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client privilege”, drept care nu este
al avocatului (acesta are de fapt
obligația profesională a păstrării
secretului profesional ), ci este un
drept al clientului, fără de care
dreptul acestuia la o apărare
efectivă ar fi golit de conținut. 
În acest sens precizez faptul că
inclusiv noua reglementare pentru
prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului,
Legea nr. 129/2019, la articolul 9,
exclude din sfera obligației de
raportare către oficiul Național de
Prevenire și Combatere a Spălării
banilor informațiile pe care
avocații le primesc de la clienții lor
sau în legătură cu aceștia în cadrul

derulării unor proceduri judiciare,
în legătura cu acestea (inclusiv
consilierea juridică privind inițierea
sau evitarea acestor proceduri ),
indiferent dacă aceste informații
sunt primite sau obținute înaintea
procedurilor, în timpul acestora
sau după acestea.

în cazul persoanelor juridice,
antrenarea răspunderii penale
presupune aplicarea amenzii penale
(care poate ajunge până la 3
milioane de lei) și a unor pedepse
complementare, printre care se
numără și dizolvarea entității
juridice în cauză. S-au întâlnit multe
cazuri de acest fel în țara noastră?

mărturisesc faptul că nu am făcut o
cercetare a jurisprudenței în acest
sens. Din câte cunosc, prima
hotărâre judecătorească de
condamnare a unei societăți la
pedeapsa complementară a
dizolvării persoanei juridice a fost
pronunțată în 2012. Legislația
noastră de după 1989 a prevăzut
răspunderea penală a persoanei
juridice în 2006, deși inclusiv
Codul Penal din 1937 
( Carol al II-lea) a prevăzut unele
măsuri de siguranță care puteau fi
dispuse față de „persoanele
morale”: închiderea localului,
dizolvarea și suspendarea. Având
în vedere faptul că nu orice
infracțiune îi poate fi imputată
persoanei juridice, ci doar cele
„de corporație” și numai în
anumite condiții, este cumva de
înțeles numărul redus de cazuri
întâlnite în practică în care să fie
aplicate sancțiuni la nivelul
maximului general al pedepsei sau
cea mai gravă pedeapsă
complementară. 

cum apreciați calitatea
dezbaterilor din parlament atunci
când se modifică legislația
penală? apelează parlamentarii la
specialiști / experți (avocați,
judecători, procurori, profesori
universitari) în drept penal?

Cred că numărul foarte mare de
excepții de neconstituționalitate
admise în ultimii ani cu privire la
prevederi ale Codului Penal și mai
ales ale Codului de Procedură
Penală, precum și deciziile
pronunțate în cadrul controlului
ex-ante al modificărilor legislative
în domeniu constituie cel mai
elocvent răspuns la această
întrebare.

ce este avertizorul de integritate?
cum vedeți evoluția acestei
instituții juridice noi?

riscurile de
natură penală
trebuie în mod
obligatoriu
abordate
multidisciplinar.
în cazul riscului
unor posibile
acuzații de
evaziune fiscală,
spre exemplu,
este obligatorie
și o analiză a
situației cel puțin
din perspectivă
fiscal-contabilă
și a procedurilor
de insolvență.
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Conceptul în sine nu este neapărat
nou, cel puțin la nivelul Statelor
Unite. Avertizorul de
integritate/wistleblower este o
persoană care, cu bună credință și
urmărind interesul public, decide
să facă publice informații cu
privire la încălcări ale legii sau a
normelor de integritate în general,
în cadrul organizației sau instituției
în care își desfășoară activitatea.
De dată mai recentă sunt
preocupările statelor de a
reglementa din ce în ce mai mult
protecția de care trebuie să se
bucure avertizorul de integritate,
indiferent că acesta decide să
acționeze la nivel intern sau
extern. În acest sens, la nivel
european, adoptarea noii Directive
privind protecția avertizorilor de
integritate care va intra în vigoare
după doi ani de la publicarea în
Jurnalul oficial al Uniunii
Europene, va însemna în primul
rând o uniformizare a
reglementărilor naționale precum
și o creștere a gradului de
protecție la nivelul fiecărui stat
membru. Trebuie menționat aici
faptul că România a adoptat încă
din anul 2004 Legea privind
protecția personalului din
autoritățile publice, instituțiile
publice și din alte unități care
semnalează încălcări ale legii,
respectiv Legea nr. 571/2004.
Probabil că la început conceptul nu
s-a bucurat de o prea mare
deschidere din partea opiniei
publice din cauza percepției că
avertizorul de integritate este un
fel de informator/turnător/delator,
nuanțe sensibile pentru noi toți
raportat la istoria anilor de
dinainte de 1989. Cu timpul, odată
cu conștientizarea interesului
public pe care îl servesc cu bună
credință avertizorii de integritate
în demersurile lor, gradul de
acceptare a acțiunilor acestora va
crește cu siguranță.

Sunteți o prezență activă în cadrul
conferințelor axate pe dreptul penal
al afacerilor. cum apreciați interesul
juriștilor din cadrul companiilor 
și al societăților financiar-bancare
pentru aceste teme / pentru
prevenție / compliance?

În primul rând trebuie să le
mulțumesc vectorilor de
promovare a chestiunilor de interes
pentru profesiile juridice pentru
faptul că susțin aceste demersuri
de identificare a soluțiilor la
provocările cu care se confruntă
organizațiile. Colegii noștri care își
desfășoară activitatea in-house în
cadrul organizațiilor de tipul celor
amintite de Dumneavoastră sunt în
prima linie. Ei sunt nevoiți să
gestioneze o paletă largă de
probleme, iar aceste conferințe sau
dezbateri sunt un cadru excelent
unde se expun probleme întâlnite

în practică, se prezintă și se dezbat
soluții concrete. Pe de altă parte, în
cadrul acestor discuții există un flux
de informație din ambele sensuri,
pentru că toți participanții,
speakeri sau audiență sunt
profesioniști cu experiență,
preocupați de temele puse în
discuție și afectați de aceeași
problemă: practica neunitară, la
nivelul instanțelor de judecată mai
ales. 

ce sfaturi le dați tinerilor absolvenți
care vor să se specializeze 
în dreptul penal al afacerilor? 
ce greșeli ar trebui să evite?

m-aș feri să dau sfaturi. Asta și
pentru că sfaturile presupun un
model de urmat. Poți cel mult să
spui celorlalalți ce a funcționat în
cazul tău. Pentru mine, punctul de
pornire cel mai sigur pentru un
tânăr absolvent care este interesat
de dreptul penal al afacerilor este o
temeinică cunoaștere a dreptului
privat. A dreptului privat al
afacerilor, dacă este să facem o
astfel de distincție, în contextul
discuției noastre. Fără o bună
cunoaștere a modului în care
funcționează instituțiile juridice cu
care operează permanent mediul
de afaceri, este dificil să fii de un
real folos organizației atunci când
aceasta experimentează o situație
de natură penală.
motiv pentru care, singurul lucru
pe care pot să îl sugerez mai
tinerilor mei colegi interesați de
această zonă este să ia în calcul
specializarea după minimum 5 ani
de practică serioasă generalistă.
știu că poate sună oarecum
demodat ce spun eu, dar este
credința mea fermă, bazată atât pe
propria experiență, cât mai ales pe
cea a avocaților cu mai multă
experiență decât mine. 

mircea fica

echipa de avocați
de la zăbrăuțanu,
popescu &
asociații și-a
consolidat
practica
departamentului
de drept penal 
al afacerilor, cu
precădere în
zona dosarelor 
cu acuzații de
evaziune fiscală,
spălare de bani 
și fraudarea
intereselor
financiare ale
uniunii europene
– fraude privind
fondurile
europene, mai
simplu spus.
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Normele C.E.D.o. consacră
acest drept la apărare ca o
valoare ce rezidă din drepturile
fundamentale ale omului (art.6,
pct.3, lit.c), prin care, se arată
că orice persoană poate să se
apere ea însăși sau să fie
asistată de un apărător ales de
el sau din oficiu.
Constituția României
garantează dreptul la apărare
(art.24, alin.1), precizând că e
garantat pentru toate părțile și
pe tot parcursul procesului prin
avocat ales sau din oficiu.
(art.24, alin.2).
observăm faptul că e un drept
pe care Statul și-l asumă,
asigurând apărarea fără nicio
condiție de timp și spațiu, adică
în toate fazele procesuale. mai
mult, chiar în procedurile
disciplinare, cu caracter
administrativ, acest drept se
regăsește în formă absolută.
Astfel, în Legea 360/2002
(modificată și republicată)
privind Statutul Polițistului, în
cadrul procedurii disciplinare,
se arată că polițistului îi este
garantat dreptul la apărare,
care constă în propunerea de
probe, formularea de apărări
și, bineînțeles, prezența unei
persoane calificate, cu scopul
de a fi asistat ‘’pe parcursul
procedurii ‘’.

Legiuitorul nu a precizat
calitatea apărătorului sau
calificarea sa profesională, dar
principiile particulare de drept
presupun prezența unui
avocat sau cel puțin a unei
persoane cu aceeași calificare
profesională cu a celei
cercetate disciplinar.
Deci acest drept la apărare
necondiționat se configurează,
printre altele, și prin prezența
și asistența profesională a unei
persoane calificate să asigure
apărarea.  
După cum se poate observa,
această valoare fundamentală
a drepturilor omului se asigură
atât în domeniul dreptului
penal, a celui civil, cât și în alte
situații prevăzute de lege
(cercetarea disciplinară, în
domeniul eticii profesionale).
Analizând din această
perspectivă Noul Cod de
Procedură Penală, observăm o
inechitate. și anume, dreptul
la apărare este instituit
generic (de art. 89), pentru
suspect și inculpat. Dar
asistența juridică obligatorie
(prevăzută de art.90 C.P.P.) se
referă numai la anumite
situații, respectiv când
suspectul sau inculpatul este
minor, în cazul în care
apreciază organul judiciar că

persoana suspectă sau
inculpată nu ar putea să-și facă
singură apărarea sau când
legea penală prevede pentru
infracțiunea săvârșită
pedeapsa pe viață sau a
închisorii mai mare de 5 ani.
Aceasta se întâmplă în faza de
cercetare și urmarire penală,
când persoana cercetată (cu
calitate de suspect sau
inculpat ) poate sau nu să
beneficieze de apărător.
Considerăm că textul de lege
creează două mari inechități : 
1. prima, când permite

arbitrariul, adica dă voie
anchetatorului (polițist sau
procuror) să stabilească
necesitatea unui apărător,
punând în pericol conduita
și poziția procesuală a
persoanei cercetate; 

2. stabilind fără nici o
justificare necesitatea unui
apărător numai pentru
infracțiuni unde pedeapsa e
mai mare de 5 ani.

Inechitatea este mai vădită în
faza de judecată a procesului
penal, unde, în mod
obligatoriu, inculpatului i se
asigură apărător din oficiu,
indiferent de natura
infracțiunii și mărimea
sancțiunii. (art.361, alin.4
C.P.P.).

În condițiile prezentate
anterior, deducem două
inechități :
1. lipsa apărătorului pentru

suspect/inculpat în faza de
urmărire penală pentru
infracțiuni pentru care
sancțiunea penală e mai
mică de 5 ani.

2. Liberul arbitru cu privire la
asigurarea apărării în cazul
în care organul judiciar
apreciază că
suspectul/inculpatul și-ar
putea face singur apărarea.

Caracterul discriminatoriu al
Legii penale se regăsește și
prin compararea garantării
dreptului la apărare în faza
urmăririi penale spre
deosebire de faza de judecată.
În faza de judecată este
obligatorie apărarea în orice
situație pentru inculpat, pe
când în faza de urmărire
penală este facultativă,
generată de excepții.
Consecințele sunt ușor de
sesizat, deoarece persoana
cercetată de organul judiciar și
lipsită de apărare e la
‘’dispoziția’’ strategiei
anchetatorului, adică la același
liber arbitru, care nu va
conduce în mod necesar la
aflarea ‘’adevărului ‘’ (scopul
procesului penal). 

Dreptul la apărare - 
între adevăr și inechitate 
de av. drd. SorIn arDelean

adevărul, ca și concept, este o categorie filozofică ce exprimă realitatea obiectivă, 
dar din punct de vedere polisemic, poate însemna și  ”drept”, ‘’ just’’ sau ‘’ corect ‘’. 
termenul de inechitate exprimă ‘’ nedreptatea’’, opusul ‘’ adevărului ‘’ sau al ‘’ dreptății ‘’.
am făcut această scurtă digresiune în scop introductiv, pentru a înțelege cât mai exact
semnificația dreptului la apărare.
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ati fost multă vreme aproape de
industria jocurilor de noroc din
românia, ca director general al
Direcției de autorizare din
oficiul național pentru Jocuri de
noroc (onJn), dar și al loteriei
române. așadar, cunoașteți
foarte bine cum stau lucrurile
în domeniu. ca avocat, apărați
acum și cauzele celor din
această industrie. cum se
prezintă acest domeniu în
ultima vreme din punctul dvs.
de vedere, cum a evoluat, cât de
mult apasă impozitele și taxele
pe umerii operatorilor?

Au existat diverse modificări
legislative care în timp au avut
impact și asupra industriei de
jocuri de noroc din țara
noastră. Celebra ordonanță
114 a mărit taxa de autorizare
pentru mijloacele de joc tip
slot-machine și a obligat
operatorii de jocuri să
plătească sume consistente
drept contribuții pentru
prevenirea ludomaniei
(dependenței patologice – n.
n.). Cu toate acestea, trebuie
subliniat faptul că mijloacele
de joc tip slotmachine
autorizate în primele 9 luni ale
acestui an au crescut cu 8%

(aproximativ 72.500 de posturi
de joc), iar sumele colectate
pentru prevenirea dependenței
de jocuri de noroc, de
aproximativ 2,3 mil. euro,  vor
fi gestionate de oNJN.

unul dintre cele mai importante
acte comunitare, Directiva
europeană 2015/849 privind
combaterea spălării banilor și
a finanțării terorismului, a fost
implementată de românia cu o
întârziere de doi ani. Instituțiile
europene au toleranță zero față
de netranspunerile unor
directive și, ca atare, românia
ar putea fi condamnată la plata
unor penalități de circa 4,5
milioane euro. ce aduce nou
proaspăta lege nr. 129/2019,
cunoscută și ca Directiva 
4 aMl?

Într-adevăr, cu greu a fost
transpusă în legislația
națională Directiva 4 AmL, dar
mai urmează implementarea
celei de a cincea și a șasea
directivă AmL, care, în opinia
noastră, aduce clarificări
necesare bunei funcționări a
mecanismului de prevenire și
combatere a spălării banilor.
Printre aspectele de noutate

introduse de actul normativ,
menționăm: declararea
beneficiarului real, măsurile de
cunoaștere a clientelei,
micșorarea pragului de
raportare, lărgirea listei de
entități raportoare, obligații
pentru tranzacțiile cu monedă
electronică și apariția unor
obligații în sarcina oficiului
Național pentru Jocuri de
Noroc. Este greu pentru un
profesionist să comenteze în
câteva cuvinte un act normativ
de complexitatea celui invocat,
dar încercăm să evidențiem
cât mai mult din modificările
care sunt de interes pentru
cititorii ”Legal magazin”.
Din prisma dreptului penal al
afacerilor, considerăm că
eliminarea clauzei de reducere
a pedepsei pentru persoana
care a comis infracţiunea de
spălare a banilor, dacă, în
timpul urmăririi penale,
aceasta denunţa şi facilita
identificarea şi tragerea la
răspundere penală a altor
participanţi la săvârşirea
infracţiunii, este o măsură
menită să sporească atenţia
celor care intenţionează să
încalce noile prevederi
legislative.

De ce sunt vizați în noua lege 
în mod expres furnizorii de
servicii de jocuri de noroc?

Nu sunt vizați în mod expres,
ci alături de alte entități
raportoare, cum sunt, de
exemplu, auditorii, experții
contabili, notarii, avocații,
executorii, agenții imobiliari și
alte persoane care exercită
profesii juridice liberale etc. În
lumea civilizată, industria de
jocuri de noroc reprezintă un
serviciu de divertisment.
Introducerea acesteia în noua
legislație are la bază faptul că
se lucrează cu foarte mult
cash, numărul de clienți este
important, iar acolo unde
există posibilitatea unor
câștiguri consistente există și
tentația de a încălca legislația
sau, mai rău, acestă industrie
poate fi folosită pentru
procesul de spălare a banilor și
apoi utilizarea acestora în
finanțarea terorismului sau a
diverselor activități specifice
crimei organizate.
Anterior, legislația națională
prevedea expres o interdicție
pe care operatorii de jocuri o
aveau, și anume aceea de a nu
elibera nici un document care

Dispariția interdicției impuse
operatorilor de a nu elibera documente
care să ateste câștigurile la jocul 
de noroc poate fi o vulnerabilitate
Interviu cu av. MarIuS pantea, cabinetul ”dr. Marius cezar pantea”, bucurești
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să ateste câștigul la jocul de
noroc. Dispariția acestei
interdicții pare să fi introdus o
vulnerabilitate care, sperăm că
va fi corectată cât de curând,
prin reglementările de nivel
inferior care urmează să apară.

noile prevederi din lege impun
obligația de a raporta oficiului
național de prevenire și
combatere a Spălării banilor
tranzacțiile cu sume în numerar
a căror limită minimă
reprezintă echivalentul a
10.000 euro, față de legea
anterioară, care prevedea un
plafon de 15.000 euro. vorbim
despre o diferență care se va
resimți în vreun fel, care va
produce efecte?

Coborârea pragului de
raportare la suma de zece mii
de euro, are la bază în
principal prevenirea spălării
banilor, prin descurajarea
utilizării unor vechi metode
(depuneri în numerar prin
diverşi interpuşi a unor sume
fracţionate sub limita
prevăzută de lege pentru a se
evita raportarea), dar şi
justificări care limitează cât
mai mult tranzacţiile cu cash.
În acest sens, credem că
utilizarea serviciilor bancare, în
cât mai multe din situaţiile
care implică tranzacţii, plăţi,
transferuri, este cea mai bună
metodă de evitare a
suspiciunilor şi ar trebui să
devină regula generală în
economia românească în
contextul global din prezent.
Pe de altă parte, măsurile de
cunoaştere a clientelei sunt de
interes, mai ales în sfera de
aplicare a industriei de jocuri
de noroc. În acest sens,
trebuie avut în vedere faptul
că s-a extins sfera entităţilor

raportoare la următoarele
categorii: operatorii licenţiaţi
de jocuri de noroc care vor
avea obligaţia de a aplica
măsurile standard de
cunoaştere a clientelei în
momentul colectării
câştigurilor, la cumpărarea sau
schimbarea de jetoane, atunci
când se efectuează tranzacţii a
căror valoare minimă
reprezintă echivalentul în lei a
minimum 2.000 euro, printr-o
singură operaţiune. Cred că
această reglementare va fi
foarte greu de transpus în
practică, având în vedere
specificul industriei de
gambling, şi sper ca cei care
vor emite actele normative
subsecvente să identifice
corect soluţia practică, de aşa
manieră încât să nu fie afectaţi
nici jucătorii, dar nici
operatorii licenţiaţi şi implicit
încasările la bugetul de stat.

legea cea nouă interzice
emiterea de noi acţiuni la
purtător şi efectuarea de
operaţiuni cu acţiunile la
purtător existente, care trebuie
convertite în acţiuni
nominative în răstimp de 18
luni. afectează aceasta
prevedere industria jocurilor
de noroc?

La fel de tare cum sunt
afectate şi celelalte industrii.
Trebuie ştiut ca la nivelul
oNJN, pentru licenţierea unui
operator de jocuri de noroc, a
fost introdusă încă din 2015,
obligativitatea de a declara
beneficiarul real. Într-adevăr,
există o problemă cu fondurile
de investiţii care sunt
acţionare la operatorii de
jocuri de noroc, dar acum şi
această situaţie este strict
reglementată, sens în care au

apărut un Registru al
beneficiarilor Reali gestionat
de oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, un
altul, gestionat de ministerului
Justiţiei pentru asociaţii şi
fundaţii şi un altul la nivelul
Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, în cazul
fiduciilor. 
În ceea ce priveşte
posibilitatea de a fi o persoană
anonimă – acţionar la o
societate comercială, prin
deţinerea unor acţiuni la
purtător, nenominale,
legislaţia obligă la conversia
acestora în acţiuni nominative,
iar industria de jocuri se va
conforma cu siguranţă.

S-a afirmat ca în viitorul
apropiat urmează a fi adoptată
legislația secundară în
domeniu în vederea punerii în
aplicare a prevederilor din
legea nr. 129/2019. ce anume
va urma?

Chiar în acest moment sunt în
discuție reglementările
specifice secvențiale, sens în

care sunt dezbateri cu privire
la modul de implementare a
aspectelor care vizează
cunoașterea clientelei din
industria de jocuri, modul
concret de aplicare a acestor
prevederi și, probabil, anumite
excepții caracteristice
domeniului.
Ca practician în domeniul
dreptului penal al afacerilor,
consider că spălarea banilor nu
poate fi contracarată decât
printr-o reglementare unitară
și cuprinzătoare, prin
inteligență și, mai ales, prin
dorința sinceră de a face
ordine în această voit
dezordonată ordine mondială.
Profesionalizarea organelor
chemate să prevină și să
combată fenomenul reprezintă
o necesitate, în condițiile în
care activitatea de spălare a
banilor se desfășoară la linia
de demarcație dintre
activitățile licite și cele ilicite,
fie că vorbim despre finanțe,
orice altă industrie sau de
jocurile de noroc.

cristian pavel
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În demersul nostru explicativ
vom recurge la prezentarea
unei situații ipotetice: la un
anumit moment, se comite o
faptă prevăzută de către legea
penală. Persoana vătămată
formulează plângere penală;
poate declara sau nu că se
constituie parte civilă. Trec trei
ani de la data când persoana
vătămată, cunoscând existența
faptei prevăzute de legea

penală, păgubitoare, și pe cel
ce răspunde de ea, formulase
plângere penală. Se adoptă o
soluție de clasare. Autorul
ilicitului penal, chemat în
judecată civilă, invocă excepția
prescripției dreptului material
la acțiune pe care o și
întemeiază în drept, arătând
deplina incidență a art. 2517
N.C.C., rap. la art. 2528 N.C.C.
Astfel expusă situația de fapt,

persoana vătămată se vede
victima procedurilor judiciare,
regretând că a ales calea
penalului în scopul reparării
prejudiciului său.

persoana vătămată printr-o
faptă prevăzută de legea
penală poate pretinde
repararea prejudiciului
încercat prin fapta urmărită
ca infracțiune, în condițiile art.
1394 N.C.C., în termenul de
prescripție a răspunderii
penale, sediul materiei
regăsindu-se la art. 154 N.C.P.
Dreptul material la acțiune se
va  prescrie ( n.n. - nu în toate
cazurile1) într-un termen de
cinci ani sau mai mult.

Identificarea duratei
termenului de prescripție nu
răspunde în integralitate
nevoilor persoanei vătămate –

reclamant în procedura civilă.
Persoana vătămată este
interesată să cunoască
momentul de la care începe să
curgă termenul de prescripție.
Acest moment cunoaște o
reglementare distinctă în legea
materială și, nota bene, legea
civilă nu face trimitere la
legea penală în vederea
identificării momentului –
dies a quo. Dacă în penal,
comportă relevanță criteriul
obiectiv al momentului
săvârșirii faptei, prevăzut de
către art. 154 alin. 2 N.C.P,. în
dreptul civil, conform art. 2528
N.C.C., interesează data la care
păgubitul a cunoscut/trebuia
să cunoască paguba și pe cel
ce răspunde de ea. Persoana
vătămată, redactor al actului
de sesizare, plângere penală
formulată împotriva autorului
cunoscut, este socotită (n.n. -

Despre (im)posibilitatea persoanei vătămate
de a obține repararea prejudiciului încercat
printr-o faptă prevăzută de legea penală 
(lămuriri asupra prescripției dreptului material la acțiunea în răspundere civilă
delictuală formulate împotriva autorului faptei prevăzute de către legea penală)
de av. MItItelu MIhaI, Mititelu Mihai - cabinet de avocat, baroul bacău

pentru persoana care a încercat un prejudiciu prin comiterea
faptei prevăzute de către legea penală adoptarea cu întârziere
a unei soluții de clasare poate semnifica imposibilitatea tragerii
la răspundere civilă delictuală a  autorilor ilicitului; aceasta,
motivat de incidența prescripției dreptului material la acțiune.
cele câteva rânduri ce succed se doresc a fi un remediu juridic
propus spre stiința persoanei vătămate – constituite sau nu
parte civilă în procesul penal, soluționat în faza de urmărire
penală.  
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cel mai târziu) că a cunoscut
paguba și persoana la momentul
redactării actului de sesizare,
moment care poate fi ulterior celui
la care s-a comis fapta. De aici,
următoarea concluzie: se poate
solicita repararea prejudiciului
cauzat prin ilicitul urmărit ca
infracțiune chiar și atunci când
soluția de clasare a intervenit
pentru cazul de împiedicare al
exercițiului acțiunii penale defipt
prin textul art 16 alin. 1 lit f) teza
„a intervenit prescripția”. Pentru
cazul plângerii penale formulate
împotriva autorului necunoscut
momentul cunoașterii celui ce
răspunde de faptă este acela al
dispunerii efectuării în continuare a
urmăririi penale împotriva
suspectului identificat de către
organul de urmărire penală.

Un alt aspect cu relevanță în
calculul termenului de prescripție îl
reprezintă eventuala constituire de

parte civilă în procesul penal. Codul
civil, la art. 2537 alin. 3, prevede
întreruperea termenului de
prescripție a dreptului material la
acțiune prin simpla constituire de
parte civilă. opinăm că o
constituire de parte civilă,
anterioară punerii în mișcare a
acțiunii penale, nu  are abilitatea
de a întrerupe cursul prescripției
pentru motive ce transpar din
interpretarea sistematică a art. 19
alin. 1 - 2 n.c.p.p., art.  2539
n.c.c.

Astfel noțiunea de „constituire de
parte civilă” nu poate avea alt
înțeles decât cel arătat în N.C.P.P.,
întrucât semnificația noțiunii se
stabilește prin actul normativ ce o
instituie, aflându-ne în prezența
unui act normativ (n.n. - N.C.C.) ce
cuprinde o reglementare dintr-o
materie conexă, în accepțiunea art.
14 alin. 2 din L. 24/2000, privind
tehnica legislativă. Drept

consecință, suntem în prezența
unei acțiuni civile atunci când, în
cauză, a fost pusă în mișcare
acțiunea penală. Art. 2539 N.C.C.,
când instituie derogarea de la art.
2537 alin. 2 și 3 N.C.C., recunoaște
caracter întreruptiv exclusiv2

sesizării (n.n. - în sensul de
constituire de parte civilă3) făcute
la organul necompetent ori
sesizării (n.n. - în sensul de
constituire de parte civilă) nule
pentru vicii de formă (n.n. - în
condițiile art. 20 alin. 4 N.C.P.P.).
nu și constituirii ineficiente de
parte civilă.

Desigur, lectorul interesat și avizat
va constata că cele câteva rânduri
notate de către redactorul – avocat
nu epuizează instituția supusă spre
analiză însă punctează, în ajutorul
persoanei vătămate, minime
argumente în favoarea asigurării
dreptului de acces la o instanță
civilă.

persoana
vătămată printr-o
faptă prevăzută
de legea penală
poate pretinde
repararea
prejudiciului
încercat prin
fapta urmărită 
ca infracțiune, 
în condițiile art.
1394 n.c.c., 
în termenul 
de prescripție 
a răspunderii
penale, sediul
materiei
regăsindu-se 
la art. 154 n.c.p.

1 Există și situații în care termenul de prescripție al răspunderii penale este egal în cuantum cu termenul prescripției dreptului material la acțiunea civilă. Sunt avute aici în vedere

faptele prevăzute de către legea penală a căror atingere adusă valorilor ocrotite de lege este minimă astfel încât legiuitorul a prevăzut sancționarea lor cu amendă ori cu pedeaspa

închisorii de până la un an, inclusiv.
2 Nu se recunoaște caracter întreruptiv constituirii ineficiente de parte civilă. Prin constituire ineficientă avem în vedere constituirea de parte civilă formulată, de către persoana

vătămată, anterior punerii în mișcare a acțiunii penale față de un anume inculpat. În acest sens, m. Udroiu, Procedură penală. Parte generală, ediția 2, ed. Ch beck, 2012, p. 86
3 Formularea referă exclusiv materia ce interesează, spre ușurința parcurgerii textului.
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Dincolo de a fi numai ştiinţă,
logica juridică este arta de a
construi concepte şi judecăţi
despre formele gândirii,
inspirate de filosofia
necunoaşterii.
Se pare că logica juridică,
bazată pe universalitatea şi
atemporalitatea normelor,
reprezintă un remediu
personal al celor care confundă
propria persoană cu
eternitatea.

Această aserţiune cu caracter
de paradigmă configurează
logica juridică ca ramură
aparte a logicii generale, în
care termenii silogistici se
raportează la normă, iar
concluzia juridică devine
hotărâre judecătorească.
Norma, la rândul ei, poate fi
regulă, lege sau orice altă
noţiune care îmbracă aceeaşi
valoare, cu un maxim caracter
de generalitate.

Problema societăţii
contemporane, controversele
de tot felul, derivă din sistemul
axiologic, din studiul filosofic
sau teoria valorilor (etice,
religioase, estetice).
omenirea, de-a lungul timpului,
a încercat tot felul de modele
sociale şi juridice, cu aspect de
modernitate, devenind uneori
desuete sau expirate.
Considerăm că o teorie
generală a valorilor care să se
ocupe cu studiul sistematic al
originii, clasificării şi funcţiei
normelor juridice este
esenţială, mai ales în scopul
limpezirii unor curente sociale,
care nu fac altceva decât să
experimenteze.
În acest context, ”manualul de
logică juridică ” (ediţia a IV-a,
autor dr. Felix berriat Saint -
Prix, Editura „ Plon - Nourrit et
Cie”, Paris) apărut în urmă cu
circa 100 de ani, reprezintă nu
numai un reper de logică
juridică, ci şi o lucrare de
actualitate, în peisajul destul de
sărac al  acestei ramuri
disciplinare.
Pe treptele cunoaşterii, fiinţa
umană îşi întemeiază adevărul
despre viaţă, prin observaţie,
senzaţii şi percepţii.
Percepţiile superioare ale
cunoşterii au la bază analiza
tuturor informaţiilor având ca
finalitate concluzia cu valoare
de adevăr.
gândirea logică, analiza logică,
raţionamentul, sunt
elementele care compun o

judecată logică.
gândirea logică este o
structură sau formă a gândirii,
în general. De altfel, oricine
poate gândi şi ilogic, ceea ce
nu înseamnă că aceea
persoană nu gândeşte. Forma
logică a gândirii este
fundamental diferită de forma
ilogică, putem spune că cele
două forme de gândire sunt
antitetice.
Înseamnă, oare că toţi oamenii
trebuie să gândească logic sau
doar ilogic ?
Afirmam că raţionamentele
sunt diferite şi au ca factori:
observaţia, senzaţia şi
percepţia despre exterior. De
aici şi diferitele modalităţi de a
judeca şi a concluziona.
Diferenţele dintre oameni la
nivel de cunoaştere se răsfrâng
şi asupra raţionamentelor,
caracteristic acestora fiind
diversitatea.
Cum se poate ajunge la o
uniformitate aproximativă de
gândire? Prin aducerea la un
numitor comun a acestor
diferenţe? Teoretic este
posibil, practic este imposibil.
Lumea va rămâne într-o
varietate a sa, fiecare având
propria logică, destul de
profană, diferită de ceea ce
înseamnă ca ştiinţă.
Analiza şi sinteza,
abstractizarea şi generalizarea
sunt metode şi operaţiuni care
cu ajutorul limbajului formează
concepte logice.
Din nefericire, în învăţământul

pledoarie pentru logica juridică
de av. drd. SorIn arDelean

Dl. av. drd. SorIn arDelean este redactor-șef al revistei
‘’cercetări de logică juridică’’, care apare bianual.
președintele de onoare al publicației este academicianul
alexandru Surdu, iar din consiliul științific fac parte
renumiți profesori de drept din românia.
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românesc actual şi cu
precădere în cel superior,
disciplina ”logică juridică”
aproape că a dispărut.
Problematica esenţială a
justiţiei este generată de lipsa
de unitate sau predictibilitate a
actului de justiţie, de cele mai
multe ori chiar la nivelul
aceleiaşi instanţe.
Aceste hotărâri contradictorii,
creează neîncredere în justiţie
prin înlăturarea celor două
principii suverane de care
aminteam anterior: cel al
unităţii şi cel al predictibilităţii.
Suveranitatea legii e lăsată la
mâna fiecărui judecător, iar
textul de lege e violat în loc să
fie respectat. În momentul de
faţă, principiile de drept roman
au valoare doar de simbol, iar
legea este ceea ce scriem.
Din Antichitate şi până în
prezent principiile logice şi
doctrina filosofică au rămas un
loc comun pentru ştiinţă în care
fiecare şi-a adus un mic aport,
dar nu a reuşit să distrugă
eşafodajul clasic al acestor
ştiinţe. Clasicismul antic nu
poate fi distrus de niciun curent
efemer, de modernitate sau
postmodernitate.
Revenind la lucrarea de faţă,
observăm că, în nota aceleiaşi
problematici prezentate
anterior, se confrunta şi
societatea franceză, ceea ce
confirmă regula ciclotimică a
Istoriei.
În „Cuvânt Înainte”, autorul
afirmă un mare Adevăr: ”...Aşa
se face că mulţi practicieni au
crezut mult timp că citatele din
legile romane sunt numai nişte
simboluri de erudiţie...Există
mulţi licenţiaţi, chiar şi doctori
....care s-au limitat o lungă
perioadă, după obţinerea
diplomei, să colecţioneze
argumente la întâmplare din

cărţi sau decrete! Nu putem să
susţinem cu mândrie că
susţinem o artă decât în
momentul în care am aplicat-o
frecvent; practica este cu atât
mai profitabilă cu cât a fost
precedată de teorie”.
Am putea formula o întrebare
cu un caracter retoric,
universal. Se poate pune în
opoziţie conservatorismul sau
tradiţionalismul, modernitatea
şi postmodernitatea logică-
juridică? Altfel spus, există o
logică tradiţională si o altă
logică contrară, modernă?
Evident, că nu.
Răspunsul ne duce cu gândul la
fizicianul Niels bohr, care a
enunţat în anul  1950 Principiul
Complementarităţii în limba
latină astfel: „contraria non
contradictoria sed
complementa sunt” („laturile
contrarii nu sunt contradictorii,
ci sunt complementare”),
confirmându-i pe anticii
Democrit şi Leucip.
Carenţele logicii moderne sunt
născute din logica tradiţională.
La fel, şi logica juridică îşi are
izvorul în Antichitatea greacă şi
romană, aşa cum se poate
observa din limbajul folosit, a
cărui etimologie e vădită.
Cu privire la lucrare, ceea ce e

deosebit de interesant constă
în modalitatea în care autorul a
structurat conţinutul.
În prima parte (“Utilitatea
logicii”, cap. I) face o analiză a
logicii generale folosind
metoda comparativă şi o serie
de argumente care să susţină
conceptualizarea.
Abordarea e una pur teoretică.
În „ Noţiuni de logică generală”
(cap. II), dezvoltă prima parte,
dar analizează şi o serie de
teorii ale argumentării, folosind
ca model cazuistica judiciară.
Abia la cap. III, intitulat „ Logică
juridică”, analizează silogisme
care afirmă sau neagă existenţa
unui drept sau a unei obligaţii.
Argumentele juridice au o
acurateţe impecabilă şi vin să
combată ideile greşite ale unor
jurişti ai vremii.
Pe de altă parte, aprecierile de
actualitate au un caracter
profetic, în sensul că peste timp
actualitatea acelor vremuri se
regăseşte în prezent.
Afirmam că nu există nimic
nou şi că totul este o
remodelare a clasicismului.
Textele de lege îşi au
perenitatea lor, prin valoarea
socială pe care o îmbracă în
cuvinte.
Încă de pe vremea biblicului

moise, cele 10 porunci care
compun Decalogul nu şi-au
găsit un alt sens în societatea
umană, ci şi-au păstrat
actualitatea emanată de
valorile pe care le consacră şi
găsesc materialitatea în legile
juridice.
Au rămas prezente din acele
vremuri biblice, ceea ce ne
face să credem că norma
originară, care se regăseşte în
toate legile de pe pământ, e
LEgEA lui  DUmNEzEU. Fiind la
originea legilor morale şi
sociale, o putem numi
ARhINoRmă.
Constatarea lui Felix berriat
Saint-Prix este de-a dreptul
surprinzătoare: ”Nu mai există
decât străini în ştiinţa
dreptului, care cred în
posibilitatea de a crea legi cu
totul noi. Nici măgulirea cea
mai exagerată nu merge până
în punctul în care s-ar crede că
un cod a fost gândit de o
singură persoană....” (pct. 98).
Argumentele sunt extrase din
principiile de drept, din
adevăruri care nu sunt juridice,
din echitate, dar şi din
dispoziţiile unor indivizi.
o altă temă este cea a
sofismelor juridice, în care
„Excepţia nu trebuie să
acţioneze asupra principiului.
mai precis, atunci când legea
formulează o regulă (mai ales o
regulă prohibitivă) nu putem
lărgi termenii acestei reguli
abuzând de maniera în care
sunt redactate excepţiile... ”
(pct.152).
Cu un caracter concluziv,
autorul finalizează lucrarea cu
un fel de îndrumar aplicativ,
intitulat „ ghid pentru teză”.
Acest ultim capitol reia, pe
bază de modele şi speţe
diverse controverse juridice,
folosind toată teoria abordată



în capitolele anterioare.
Lucrarea de faţă poate fi privită în
sens aristotelic.
Privită din perspectivă istorică, ne
putem raporta la viziunea lui
Immanuel kant cu privire la raţiune,
păstrând simetria celor trei forme
tradiţionale raţionale.  
De referiţă, dar şi prin comparaţie,
la o scară mult mai amplă, rămâne
„Critica raţiunii pure”, al cărei scop
este -  după acad. Alexandru Surdu -
„ tocmai depistarea şi evitarea
cazurilor în care apar astfel de
aplicaţii speculative şi dialectice ale
raţiunii” (“Filosofia modernă“,
editura Paideia, bucureşti, 2002).
Având în vedere că scopul logicii
juridice este aflarea adevărului, nu
putem face abstracţie de Arthur
Schopenhauer.
„Natura se înalţă treptat, mai întâi
de la activitatea mecanică şi chimică
în elementele anorganice spre
lumea vegetalelor, cu surda lor
plăcere de sine, de aici spre lumea
animalelor în care se trezeşte
inteligenţa şi conştiinţa, şi creşte
treptat de la prima ei licărire, până
la intelectul omului, cu a cărui
producere natura a făcut pasul cel
din urmă şi cel mai însemnat,
ajungând la punctul culminant al
creaţiunilor ei, adică la făptuirea
cea mai desăvârşită şi cea mai grea
din câte i-au fost prin putinţă. Dar şi
înăuntrul speţei omeneşti intelectul
se arată cu multe deosebiri de grad
şi ajunge rareori la gradul cel mai
înalt, până la adevărata inteligenţă
superioară...Întru aşa inteligenţă se
iveşte, dar conştiinţa cea mai clară,
în care Universul se oglindeşte mai
perfect şi mai lămurit decât
oriunde. Cel ce este astfel înzestrat
de la natură a primit darul cel mai
strălucit şi cel mai scump din lume
şi are în sine un izvor de plăceri faţă
de care toate celelate sunt cu
puţină valoare”. (Arthur
Schopenhauer, “Aforisme asupra
înţelepciunii în viaţă”, editura

Vestala, bucureşti, 2015).
Rămânând în acelaşi registru
tematic, am putea discuta,
parafrazându-l pe acad. Alexandru
Surdu, de existenţa unor carenţe ale
logicii disciplinare.
„Disciplinele aristotelice erau
considerate deopotrivă ştiinţe.
Aceasta, datorită modalităţii în care
erau edificate de către Aristotel.
Instrumentul (numit ulterior
organon) era teoria formelor
raţionale (logos); noţiunea, judecata
şi raţionamentul  operaţiilor cu
acestea; definiţii, clasificări, diviziuni
(pentru noţiune); enunţuri
afirmative, negative, universale şi
particulare, adevărate sau false
(pentru judecată); interferenţe
deductive sau inductive,
argumentări, respingeri şi
demonstraţii (pentru raţionament). 
Construcţia unei discipline
aristotelice presupunea
circumscrierea unui anumit
domeniu (fizic, vegetal, animal,
cosmic, meteorologic, etic, poetic
ş.a.m.d.), găsirea noţiunilor
referitoare la părţile componente

ale domeniului, definirea lor,
clasificarea,  stabilirea raporturilor
dintre acestea (dintre spaţiu, timp şi
viteză, să zicem, în fizică) şi
demonstraţia (adică obţinerea unor
enunţuri adevărate) pe baza unor
principii considerat universal
valabile... Exista la început un fel de
echilibru disciplinar şi, chiar dacă se
acordă mai multă importanţă uneia
dintre discipline (teologiei, de
exemplu) sau unora (eticii şi politicii,
să zicem), altele fiind ignorate,
logicii (aristotelice, stoice sau
scolastice) i se recunoştea valoarea
instrumental-ştiinţifică. Într-o formă
sau alta, logica era disciplina
fundamentală, iar toate celelalte,
erau aplicaţii ale logicii...”.
(Alexandru Surdu, „Filosofia
pentadică 1, problema
transcednţei”, editura Academiei
Române, bucureşti, 2007).
haosul în care trăim nu are un sens
definit şi un scop, decât prin ceea ce
este.
În domeniul logicii juridice se
inventează tot felul de teorii,
tratându-se problematica dreptului
prin prisma intereselor personale
sau de grup.
Conceptele logicii nu le-am inventat
noi, ele regăsindu-se în evoluţia
civilizaţiei umane, plecând de la
nişte norme/principii/reguli , care  s-
au dezvoltat din anii de aur ai
antichităţii şi până în modernism
sau postmodernism, numit uneori şi
actualitate.
Paradoxul e întărit de controversele
normelor de drept, a căror
configurare e supusă la nenumărate
modificări şi adăugiri. Aceste
modificări şi adăugiri nu fac altceva
decât să afecteze logica internă a
normei, dar şi silogismul judiciar,
deopotrivă, şi să conducă la o stare
de incertitudine. De asemenea,
produce efecte atât în relaţiile
sociale, cât şi cu privire la psihicul
uman, biciuit mereu parcă de
echivoc şi necunoaştere.

conceptele
logicii nu le-am
inventat noi, 
ele regăsindu-se
în evoluţia
civilizaţiei
umane, plecând
de la nişte
norme/principii/
reguli , care  
s-au dezvoltat
din anii de aur 
ai antichităţii 
şi până în
modernism sau
postmodernism,
numit uneori 
şi actualitate.
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