PROGRAM
Joi, 20 mai 2021
11:00 – 11:15 Deschiderea conferinței
Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ, Decanul Facultății de Drept a Universității din
București
Conf. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR, Prodecan, Facultatea de Drept,
Universitatea din București
Jud. drd. George-Alexandru LAZĂR, Facultatea de Drept, Universitatea din
București
11:15 - 12:45 SECȚIUNEA I: Elemente de drept penal general. Vinovăția

persoanei juridice. Pedepsele
11:15 – 11:35

Prof. univ. dr. Lavinia-Valeria LEFTERACHE
Analiza elementelor de probatoriu asupra vinovăției persoanei juridice în
cauzele penale. Veriga lipsă, Evoluția practicii judiciare.

11:45 – 12:05

Prof. univ. dr. Florin STRETEANU
Considerații privind stabilirea formei de vinovăție în cazul persoanei
juridice

12:15 – 12:35

Jud. drd. George-Alexandru LAZĂR
Cifra de afaceri și activul patrimonial - criteriile speciale de
individualizare a cuantumului zilelor-amendă în cazul persoanelor
juridice

12:45-13:30

Pauză de masă

13:30 - 15:30 SECȚIUNEA II: Elemente de drept penal special și procedură.

Infracțiuni de corupție. Infracțiuni contra persoanei
13:30 – 13:50

Proc. dr. Anca JURMA
Câteva aspecte privind specificul răspunderii penale a persoanei juridice
în cauzele de corupție

14:00 – 14:20

Proc. dr. Georgina BODORONCEA
Calitatea de subiect activ a persoanelor juridice în cazul infracțiunilor de
corupție

14:30 – 14:50

Proc. dr. Irina KUGLAY
Particularități privind răspunderea penală a persoanelor juridice în
cazurile de malpraxis medical

15:00 – 15:20

Proc. Remus BUDĂI
Efectuarea urmăririi penale în cazul săvârșirii de către spitale a unor
infracțiuni contra vieții ori contra integrității corporale sau sănătății

15:30 – 16:00 Pauză de cafea
16:00 - 18:00 SECȚIUNEA III: Modalitatea de reglementare a răspunderii

penale a persoanei juridice. Elemente de drept internațional și
comparat: România, Franța și Statele Unite ale Americii.
Directiva 2017/1371
16:00 – 16:20

Lector univ. dr. Mihai DUNEA
Observații privind anumite (discutabile) incongruențe în reglementarea
răspunderii penale a persoanei juridice, prin comparație cu răspunderea
penală a persoanei fizice, raportat la unele instituții de drept penal
general

16:30 – 16:50

Prof. univ. dr. Claudia GHICA-LEMARCHAND
Răspunderea penală a persoanei juridice în Franța

17:00 – 17:20

Prof. univ. dr. Rely VÎLCICĂ
Răspunderea penală a persoanelor juridice în Statele Unite: stabilirea
răspunderii, vinovăția aplicabilă și pedepsele incidente – o analiză a
legislației și a jurisprudenței

17:30 – 17:50

Prof. univ. dr. Sebastian RĂDULEȚU
Răspunderea persoanei juridice prevăzută de Directiva 2017/1371
privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare
ale Uniunii prin mijloace de drept penal și posibilele consecințe ale
acestui model asupra dreptului intern

18:00 – 18:30 Sesiune de întrebări și dezbateri

Vineri, 21 mai 2021
11:30 – 13:00 SECȚIUNEA A IV-A: Elemente de ordin procedural (I): măsurile

preventive aplicabile
solvabilității

persoanelor

juridice

și

beneficiul

11:30 – 11:50

Jud. dr. Mihai UDROIU
Scopul și particularitățile procedurale ale instituirii măsurilor preventive
cu privire la persoanele juridice

12:00 – 12:20

Jud. dr. Cătălin MARINESCU
Măsurile preventive aplicabile persoanei juridice

12:30 – 12:50

Conf. univ. dr. Laura STĂNILĂ
Poor Rich Girl - Este persoana juridică cel mai sigur (singur) inculpat în
procesul penal?

13:00 - 13:30 Pauză de masă
13:30-15:00

SECȚIUNEA A V-A: Elemente de ordin procedural (II): cumulul
de calități ale persoanei juridice în procesul penal, EPPO

13:30 – 13:50

Conf. univ. dr. Daniel NIȚU
Cumul de calități ale persoanei juridice în procesul penal. Probleme din
practica judiciară

14:00 – 14.20

Conf. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR
Transmiterea răspunderii penale în cazul reorganizării persoanei juridice

14.30 – 14.50

Drd. Dorel HERINEAN
Persoana juridică în investigațiile EPPO – o răspundere penală
Schrödinger?

15:00 – 15:30 Sesiune de întrebări și dezbateri

