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Dosar nr.4210/180/2012*  

 

R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL BACĂU 

SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE 

Î N C H E I E R E 

Şedinţa publică din 20 octombrie 2016  

Curtea compusă din: 

    PREŞEDINTE: … 

JUDECĂTOR: … 

 

********************************************* 

           GREFIER: … 

 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casațe și Justiție – D.N.A. Serviciul 

Teritorial Bacău a fost reprezentat legal de…– procuror. 

 

Pe rol judecarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – 

D.N.A. Serviciul Teritorial Bacău, inculpații P.I., N.N., R.M., M.L.G. și Bank Leumi România S.A., 

precum și de partea civilă P.I. A. împotriva sentinţei penale nr.414/D din data de 07.10.2015, pronunţată 

de Tribunalul Bacău în dosarul nr.4210/180/2012*. 

Dezbaterile în cauză s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art.369 al.1 Cod proc.penală, 

în sensul că au fost înregistrate pe suport magnetic. 

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă apelanții – inculpați P.I., N.N., R.M., 

asistați de apărători aleși, avocat P.O. și avocat O.A., apelantul – inculpat M.L.G., asistat de apărători 

aleși, avocat P.O., avocat O.A. și avocat C.M., apărătorii aleși ai apelantei – inculpate BANK LEUMI 

ROMÂNIA S.A., avocat P.O. și avocat O.A., apelantul – parte civilă P.I. A., asistat de apărător ales, 

avocat F.V. și martorul P. A., lipsă fiind reprezentantul apelantei – parte civilă BANK LEUMI 

ROMÂNIA S.A. 

Procedura legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 

Se procedează la audierea martorului P. A., sub prestare de jurământ, declarație consemnată și 

atașată la dosar. 

Avocat P.O. solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru a formula pledoariile finale, 

față și de declarația martorului audiat la acest termen de judecată. Precizează că cererea este una 

rezonabilă și nu urmărește tergiversarea cauzei. 

Curtea pune în vedere apărătorilor posibilitatea amânării pronunţării pentru a formula concluzii 

scrise. 

Avocat P.O. insistă în cererea formulată și solicită ca instanța să aprecieze. 

Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen de judecată. 

Apărătorul apelantului – parte civilă se opune cererii. 

Curtea respinge cererea domnului avocat P.O., cu precizarea că se va amâna pronunțarea pentru a 

da posibilitatea părților să depună concluzii scrise. 

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, Curtea a constatat cauza în stare de 

judecată şi în temeiul art.420 alin.6 Cod pr.penală, a acordat cuvântul în dezbateri. 

Reprezentantul Ministerului Public arată că D.N.A. - Serviciul Teritorial Bacău, a formulat apel 

împotriva sentinţei penale nr. 414 din 07.10.2015, pronunţată de Tribunalul Bacău, privind pe inculpaţii 

R.M., M.L.G., P.I., N.N. şi BANK LEUMI ROMÂNIA S.A. Bucureşti, invocând nelegalitatea şi 

netemeinicia sentinţei penale față de toți inculpații. Apreciază că Tribunalul Bacău a reţinut în mod 

greșit circumstanţe atenuante în favoarea inculpaţilor şi a coborât pedepsele aplicate acestora sub 
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minimul special prevăzut de lege. Consideră prea blânde pedepsele aplicate inculpaţilor și, de asemenea, 

pedeapsa aplicată inculpatei BANK LEUMI ROMÂNIA S.A. Bucureşti este orientată, în mod 

nejustificat, spre minimul special al pedepsei prevăzute pentru infracţiunea pentru care a fost trimisă în 

judecată. Apreciază că articolul 74 V. Cod penal cuprinde împrejurări de fapt care raportate la cauza de 

față ar fi putut dobândi prin aprecierea instanţei valenţe atenuante, dar care nu se justifică în prezenta 

cauză. Inculpaţii nu pot beneficia de circumstanţele atenuante prev. de art. 74 lit. a V.Cod penal,  pe care 

le-a reţinut Tribunalul Bacău, având în vedere că  doar conduita anterioară săvârşirii infracţiunilor pentru 

a se justifica reţinerea prevederilor art. 74 lit. a V.Cod penal, nu este suficientă, fiind firesc şi o 

consecinţă directă a calităţii şi funcţiilor avute de inculpaţi, ca aceștia, anterior comiterii faptelor, să nu fi 

săvârşit infracţiuni. În acest sens este și practica Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, sens în care invocă 

decizia nr.347 din 30.01.2014, pronunţată în dosarul nr.1957/54/2014. În acest dosar, instanța supremă a 

reținut și motivat că necesitatea aplicării unei pedepse și evaluarea cuantumului acesteia trebuie să se 

înfăptuiască sub semnul fermității, care înseamnă aplicarea unei pedepse adecvate pericolului social al 

faptelor de corupție  și persoanei făptuitorului, aptă să-și realizeze cu maximă eficiență finalitatea 

educativ preventivă. De asemenea, apreciază că inculpații nu puteau beneficia nici de circumstanța 

atenuantă prev. de art. 74 alin. 1 lit. c din vechiul Cod penal. Solicită ca motivarea Tribunalului Bacău să 

nu fie menținută de Curtea de Apel Bacău. Inculpații nu s-au prezentat la fiecare termen de judecată, nu 

au recunoscut faptele pentru care au fost trimişi în judecată și nu au contribuit cu nimic posterior 

săvârșirii infracțiunilor. Consideră că în mod greşit s-au reţinut circumstanţe atenuante în favoarea 

inculpaţilor, atitudinea anterioara comiterii faptelor şi lipsa antecedentelor penale, aşa cum a reţinut 

Tribunalul Bacău, putând constitui doar criterii pentru aplicarea unei pedepse eventual orientate spre 

minimul special şi nu reţinerea de circumstanţe atenuante cu consecinţa aplicării unor pedepse atât de 

blânde. Un alt motiv de nelegalitate vizează faptul că efectele atenuării sunt restrânse în cazul 

infracțiunilor care au produs consecințe deosebit de grave, deoarece, legal, se puteau reține doar 

prevederile art. 76 alin. 2 din vechiul Cod penal și nu pe cele de la alin. 1 lit. b) a aceluiași articol. Un alt 

motiv de apel vizează netemeinicia sentinţei penale şi apreciază prea blânde pedepsele aplicate 

inculpaţilor, ca efect al reţinerii circumstanţelor atenuante şi se impune ca acestea să fie majorate. 

Consideră că la individualizarea pedepselor aplicate trebuiau avute în vedere şi alte aspecte, respectiv: 

gravitatea infracţiunilor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, modalitatea concretă de 

săvârşire, motivul săvârşirii infracţiunii, atitudinea procesuală a inculpaţilor și consecințele deosebit de 

grave produse. Un alt motiv de nelegalitate vizează nereținerea prevederilor art. 258 din vechiul Cod 

penal la încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpații au fost trimiși în judecată. Această prevedere 

legală precizează că dispoziţiile art. 246 – 250 din vechiul Cod penal privitoare la funcționarii publici se 

aplică și celorlalți funcționari, toţi inculpaţii din această cauză încadrându-se în această categorie, a altor 

funcţionari. Pentru aceste motive, în temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, solicită 

admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale nr.414/2015 a Tribunalului Bacău, rejudecarea cauzei şi 

pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice în sensul apelului formulat. 

Apărătorul apelanților – inculpați P.I., N.N., R.M., M.L.G. și Bank Leumi România S.A., avocat 

O.A., critică sentința pronunțată de instanța de fond întrucât a preluat situația de fapt așa cum a fost 

descrisă în actul de sesizare, fără a face un examen propriu al probelor administrate în cursul cercetării 

judecătorești. Arată că poziţia procesuală a inculpaților a fost unitară și constantă încă din faza de 

urmărire penală, iar faptul că pe parcursul procesului penal au fost accentuate unele aspecte din situaţia 

de fapt de către apărare, nu înseamnă că aceștia au avut o atitudine oscilantă sau că au fost adăugate 

situaţii de fapt pe parcursul cercetării judecătoreşti. Astfel, instanța de fond reţine, la fila 22, că 

argumentul invocat de apărare, privind încălcarea regulamentului valutar, ar fi o apărare, însă este o 

situație obiectivă care a avut loc în derularea situaţiei de fapt. S-a mai reţinut de către prima instanţă că 

inculpații nu au contestat starea de fapt şi derularea raporturilor contractuale, ci doar au dat o altă 

valenţă, sub aspectul elementelor constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu. Solicită admiterea 

apelului și achitarea inculpaților în baza art.16 lit.a Cod procedură penală, întrucât fapta nu există. Face 

referire la elementul material al infracțiunii de abuz în serviciu, respectiv încălcarea atribuțiilor de 
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serviciu, ceea ce, însă, raportat la probele administrate, nu este real. În data de 23.01.2007 s-a aprobat un 

credit de către sucursala băncii de la Iași, în favoarea societăţii comerciale Siraj. Raportul care vizează 

partea civilă P.I. este între aceasta și societatea Nadin; aceştia încheiaseră un contract de vânzare 

cumpărare în anul 2006, partea civilă fiind titularul unui drept de creanţă, rest de preţ din acel contract 

de vânzare cumpărare. Societatea Nadin, pentru a-şi putea executa obligaţia faţă de partea civilă, în 

sensul de a-i achita restul de preț, a apelat la o construcţie financiară de tipul creditării. Întrucât cealaltă 

societate a numitului Al Deiri, respectiv societatea Siraj avea bonitatea care să-i permită acordarea unui 

credit ipotecar, creditul a fost acordat în favoarea SC Siraj, însă în contractul de credit s-a inserat 

condiția suspensivă a creditării, ca societatea Nadin să transfere în proprietatea debitorului băncii, S.C. 

Siraj, proprietatea acelui teren. Precizează că în acest mod s-a încheiat contractul de vânzare - cumpărare 

între societatea Nadin şi societatea Siraj. În construcția de finanțare s-a prevăzut inclusiv dreptul părții 

civile P.I. de a fi terţul beneficiar al creditării, respectiv de a i se plăti din banii finanţaţi acel rest de preț. 

Astfel, obligaţia plăţii restului de preţ rămânea în sarcina societăţii Nadin, iar banca, faţă de partea civilă 

P.I., a acționat ca un agent de prestări servicii financiare, iar partea civilă rămânea beneficiarul unei 

stipulaţii pentru altul, care era dependentă direct de validitatea creditării. Inculpaților li se impută 

încălcarea contractului încheiat cu partea civilă P.I.. Precizează că atribuţiile de serviciu au fost 

respectate, în sensul că, atunci când s-a observat, potrivit normelor interne, s-a corectat eroarea de plată 

către partea civilă. Menţionează că la data de 07.02 s-a încheiat un contract autentic de vânzare 

cumpărare între societăţile Nadin şi Siraj. Numitul Al Deiri, care a semnat acel contract, și-a asumat prin 

act notarial faptul că vânzătorul S.C. Nadin nu este în insolvență. Descoperirea stării de insolvenţă, din 

data de 30 ianuarie, a societăţii Nadin, atrăgea incidenţa dispoziţiilor art.46 din Legea nr.85/2006 şi tot 

ceea ce s-a petrecut până să ajungă această situaţie în atenţia Comitetului de Credite, a urmat cursul 

procedurilor, respectiv  sucursala Iași a propus stornarea, s-a înaintat propunerea la Direcţia Juridică şi 

Direcţia de Credite, care au întocmit un referat,  acest referat ajungând în dezbaterea Comitetului de 

Credite. Inculpații sunt acuzați pentru că au aprobat acest referat. Plata a fost făcută în valută și trebuia 

să fie făcută stornarea şi revenirea banilor din contul părţii civile Popovici în contul societăţii Siraj şi 

pentru acest aspect inculpaţii sunt trimişi în judecată. În același referat asupra căruia au deliberat 

inculpaţii în data de 21 februarie, s-a trecut mai departe cu analiza în sensul că banii, ajunși în contul 

societăţii Siraj, s-au reîntors în contul băncii printr-o a doua operaţiune de stornare. Ceea ce s-a realizat 

în ședința Comitetului de Credite a fost corectarea în baza unor texte de contract și de lege și acest lucru 

nu poate fi privit ca o încălcare a atribuţiilor de serviciu. Însuși numitul Al Deiri, la două zile după 

ședința Comitetului de Credite, trimite băncii o scrisoare prin care își cere scuze pentru situaţia creată și 

lucrurile au fost, astfel, lămurite. De la primul contact al inculpaților cu această acuzație, s-au întrebat 

care a fost temeiul legal sau contractual pentru a face acest lucru și au explicat că stornarea banilor a 

avut la bază temei contractual. P.I., prin semnarea unui contract de cont curent, a rămas titularul unui 

drept de creanță, dependent de stipulația pentru altul și dacă acea condiție suspensivă, care permitea ca 

societatea Siraj să utilizeze suma provenită din creditare, nu a fost întrunită, este afectat însuși dreptul 

societăţii Siraj de a beneficia de acea sumă şi banii ajunşi în contul părţii civile P.I. au fost o plată 

nedatorată, care impune repetițiunea, iar în termenii contractuali stabiliţi între bancă şi partea civilă P.I., 

respectiv art.8.2 lit.b, este permis ca banca să storneze, fără acordul clientului, ca o măsură 

administrativă de ordin intern. Titularul contului curent dă împuternicire băncii să opereze asupra 

contului conform cu dispoziţiile titularului, dar şi conform cu dispoziţiile contractului şi cele legale 

incidente în cauză. Invocă Ordinul nr.1752 al Ministerului Finanțelor Publice, care este baza legală a 

clauzei contractuale pe care inculpaţii au aplicat-o. Solicită achitarea inculpaților, întrucât aceștia nu au 

încălcat atribuțiile de serviciu. Sunt acuzați că nu au respectat contractul, însă modul de interpretare, 

aplicare şi executare a contractului excede scopului pentru care este incriminat abuzul în serviciu. 

Apărătorul apelanților – inculpați P.I., N.N., R.M., M.L.G. și Bank Leumi România S.A., avocat 

P.O., arată că argumentele aduse de D.N.A. ţin de sfera dreptului civil. Apelul declarat vizează 

nelegalitatea și netemeinicia sentinței atacate. Solicită achitarea inculpaților, însă apreciază că prioritar 

trebuie analizată nulitatea privitoare la încălcarea dispozițiilor care reglementează procedura de cameră 
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preliminară, respectiv art.289 alin.1 lit.a Cod procedură penală – nelegala compunere a completului de 

judecată. În procedura de contestaţie pe cameră preliminară în fața Curții de Apel Bacău, la cererea 

inculpatului Mitrache, a fost sesizată Curtea Constituțională cu excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor care reglementează această procedură și, pe parcurs, instanța a continuat cursul procesului, 

respectiv s-a respins contestaţia formulată cu privire la procedura în cameră preliminară şi s-a început 

judecata în fond. Între momentul sesizării și data de  13.11.2014, Curtea Constituțională s-a pronunțat, 

constatând neconstituţionalitatea dispozițiilor din cameră preliminară. Arată că primează faptul că 

excepția de neconstituționalitate a fost invocată în cauză. Cererea formulată de inculpați la data de 13.11 

a fost întemeiată, instanţa de judecată respingând-o pentru cele trei criterii neîntemeiate. Decizia Curții 

Constituționale produce efecte obligatorii și pentru viitor, inclusiv pentru inculpaţii din prezenta cauză. 

Inculpații aveau beneficiul câștigat prin faptul că au invocat excepția în cauză. A analizat în cadrul 

motivelor de apel formulate în scris toate variantele în care cauza putea fi trimisă în camera preliminară. 

Exista posibilitatea, dacă ar fi existat o hotărâre definitivă, să se iniţieze procedura revizuirii, ceea ce ar 

fi presupus o judecată în fond, cu privire la vinovăţia inculpaţilor și, în paralel, o cerere de revizuire 

pentru camera preliminară, ceea ce, principial, este imposibil. Hotărârea pronunţată în procedura de 

cameră preliminară nu priveşte latura penală, nu este una definitivă în sensul codului şi calea revizuirii 

nu era una pe care să o poată urma. Trebuia să se producă desesizarea instanţei faţă de decizia Curţii 

Constituţionale. Chiar dacă nu ar exista un temei de drept, nu se poate accepta ca inculpatului să i se dea 

dreptate de către Curtea Constituțională și acest lucru să nu aibă niciun fel de consecinţe. A indicat ca 

temei în drept prevederile art.3 şi următoarele Cod procedură penală și art.6 din CEDO, privind dreptul 

la un proces echitabil. Posibilitatea ca judecătorul să nu judece pentru că nu are temei de drept, duce la 

denegarea de dreptate, ceea ce nu este permis. Inexistența unui temei expres în noul cod de procedură 

penală, cu privire la desesizarea instanței de fond pentru ce s-a petrecut în procedura de cameră 

preliminară, nu duce la imposibilitatea soluţiei pe care a expus-o. Invocă nulitatea hotărârii, în baza 

art.281 Cod procedură penală. Este inacceptabil că inculpatului i se recunosc nişte drepturi, dar nu pot fi 

puse în aplicare, pentru că nu există un temei expres care să reglementeze situaţia, încălcându-se 

principiul securităţii raporturilor juridice şi dreptului la un proces echitabil. În legătură cu prevederile 

art.16 lit.a Cod procedură penală, invocă două excepții de neconstituționalitate pe care le consideră 

întemeiate,  şi face referire la decizia nr.603/06.10.2015 și decizia nr.405/15.06.2015. Cu privire la 

decizia nr.603, intervine dezincriminarea faptei de abuz în serviciu în ipoteza pretinsei săvârșiri a 

acesteia de către un funcționar din mediul privat. Curtea Constituțională a apreciat că nu se impune 

rigoarea legii penale pentru sancționarea unor conduite, care, chiar dacă sunt neconforme cu normele 

pretins încălcate, țin de sfera privată și s-a constatat caracterul neconstituțional al art.308, prin raportare 

la infracțiunea de conflict de interese. În acest moment, față de calitatea de funcționari privați a celor 

patru inculpați, infracțiunea de abuz în serviciul, raportată la art.308, a suferit o dezincriminare. Cu 

privire la dispozițiile deciziei nr.405 – în cuprinsul rechizitoriului şi a hotărârii primei instanţe nu se 

menţionează încălcarea de către inculpaţi a vreunei dispoziţii legale, identificată de parchet sau de prima 

instanţă şi soluţia care se impune în cauză este aceea de achitare. Nici parchetul, în susţinerea motivelor 

de apel, nu a indicat vreo dispoziţie legală ce a fost încălcată prin acţiunile inculpaţilor. Ceea ce se 

invocă în rechizitoriu este încălcarea contractului şi a regulamentului băncii şi criticile formulate în actul 

de sesizare sunt lipsite de substanţă. Cu privire la netemeinicia sentinţei atacate, solicită achitarea 

inculpaţilor în baza art.16 lit.a C.proc.pen., raportat la infracţiunea de abuz în serviciu. Conduita 

infracţională pentru cele două infracţiuni este una identică. Toţi inculpaţii sunt acuzaţi pentru că au luat 

decizia stornării unei operaţiuni de plată, blocarea unor sume de bani şi efectele ce decurg din acestea. 

Arată că dacă acea decizie nu era pusă în practică, nu se ajungea la inculpare. Punerea deciziei în 

practică, respectiv determinarea funcţionarului bancar C. să intervină pentru a face mişcarea pe cont, este 

rezultatul infracţiunii de abuz în serviciu, practic materializarea infracţiunii. Dar nu se poate reţine 

participaţia improprie la infracţiunea de acces fără drept a unui sistem informatic. În realitate, există o 

singură infracţiune şi o absorbţie a infracţiunii de abuz în serviciu în cea de acces fără drept la un sistem 

informatic. Infracţiunea de abuz în serviciu are caracter subsidiar. Dacă există participaţia fără drept la 
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un sistem informatic, nu poate exista şi abuz în serviciu. Inculpaţii nu au săvârşit faptele în concurs 

ideal, ci este o confuzie ideologică şi o absorbţie a faptei de abuz în serviciu în cea de acces fără drept la 

un sistem informatic. Invocă hotărârea Curţii de Apel Bucureşti în acest sens, depusă la dosar drept 

practică judiciară. Invocă netemeinicia sentinţei penale şi din perspectiva art.16 lit.b, întrucât fapta nu 

este prevăzută de legea penală şi nu sunt întrunite elementele constitutive din perspectiva laturii 

obiective şi subiective. Pentru a se dispune condamnarea pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în 

serviciu, ar fi trebuit ca parchetul să reţină şi să indice o atribuţie de serviciu încălcată, în legătură cu 

care a fost comisă fapta prevăzută de legea penală. În rechizitoriu se reţine depăşirea atribuţiilor de 

serviciu. Nu se poate proceda la o condamnare globală a inculpaţilor până nu se identifică în concret 

atribuţiile încălcate de fiecare dintre ei, întrucât altfel nu există tipicitatea infracţiunii. Actele de 

dispoziţie ce fac obiectul acuzaţiilor au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale şi contractuale. 

Motivul trimiterii în judecată a inculpaţilor ţine de modalitatea în care au procedat la operaţiunea de 

stornare a plăţii de la societatea Siraj la partea civilă P.. Astfel, banca a acordat un credit, suma a ajuns în 

contul societăţii Siraj iar de acolo s-a efectuat o operaţiune de plată către partea civilă P.. Acuzaţia adusă 

prin actul de sesizare nu se referă la modalitatea de acordare a creditului, ci, de ce inculpaţii au dispus 

stornarea banilor din patrimoniul lui P. şi s-au întors în contul societăţii Siraj. Ceea ce trebuie analizat 

sunt operaţiunile de la Siraj către P. şi condiţiile legale şi contractuale prin care inculpaţii au apreciat 

posibil să procedeze în modalitatea în care au acţionat. Invocă dispoziţiile art.3 alin.1 din Regulamentul 

nr.4/2005 al B.N.R., din perspectiva obligativităţii pe care o aveau inculpaţii de a dispune stornarea 

operaţiunii, aspect confirmat şi de adresele B.N.R. nr.3/4/2550/16.05.2005, nr. 6/3/13076/02.09.2014 şi 

nr.260/FJ/11.03.2015, aflate la dosar. Nu se poate accepta ideea că autoritatea de reglementare confirmă 

necesitatea de a se interveni asupra unei plăţi eronate şi în acelaşi timp să se stabilească faptul că 

inculpaţii au săvârşit infracţiunea de abuz în serviciu. Instanţa de fond motivează că trebuie înlăturată 

apărarea privind caracterul eronat al plăţii, dar nu se vorbeşte despre o plată eronată, ci despre o 

operaţiune de plată eronată. Judecătorul de la instanţa de fond reţine că nu s-a demonstrat că a fost viciat 

consimţământul părţii civile P. şi prin urmare plata nu putea fi eronată. Or, nu plata a fost eronată, ci 

operaţiunea a fost eronată. Nu se poate reţine nici afirmaţia instanţei cu privire la aplicarea în cauză a 

Regulamentului nr.8. Relaţiile contractuale dintre client şi bancă  nu intră în sfera dreptului penal, pentru 

că altfel, orice încălcare contractuală ar ajunge în sfera dreptului penal. Invocă prevederile art.8.2 din 

contract şi arată că din acest motiv nu poate exista abuz în serviciu. Solicită să se constate că fapta nu a 

produs urmarea prevăzută de lege. Se susţine de parchet că rezultatul acestei presupuse infracţiuni de 

abuz în serviciu constă în faptul că a existat un moment în care partea civilă a rămas şi fără teren şi fără 

bani, lucru care nu este adevărat şi nu sunt îndeplinite, nici sub acest aspect, condiţiile legale. Cu privire 

la latura subiectivă a infracţiunii, din probatoriul administrat nu rezultă că inculpaţii au urmărit 

producerea vreunui rezultat socialmente periculos sau că au avut reprezentarea că vreuna dintre părţi va 

fi prejudiciată şi dacă nu au prevăzut producerea faptei prevăzute de legea penală şi nici nu au acceptat 

producerea prejudiciului, nu există intenţie şi nici abuz în serviciu. Susţine nevinovăţia inculpaţilor cu 

privire la participaţia la infracţiunea de accesare fără drept a unui sistem informatic, aşa cum a dezvoltat 

în concluziile scrise. În ceea ce priveşte inculpata persoană juridică, parte din doctrină a stabilit că 

aceasta nu poate răspunde penal pentru infracţiunea de abuz în serviciu şi invocă dubiul. Precizează că, 

principial, persoana juridică nu poate fi subiect activ al infracţiunii de abuz în serviciu, aşa cum a 

dezvoltat în concluziile scrise. În rechizitoriu nu se face menţiune cu privire la calitatea de funcţionar a 

băncii, în raport cu partea civilă, şi nu poate fi subiect activ al infracţiunii de abuz în serviciu. 

Judecătorul de la prima instanţă pleacă de la premisa că dacă există vinovăţia inculpaţilor persoane 

fizice, această vinovăţie se transferă persoanei juridice. Dar vinovăţia nu este una derivată, trebuie 

demonstrată individual. Cu privire la analiza pe care prima instanţă o face din perspectiva condiţiilor de 

atragere a răspunderii penale a băncii, deşi instanţa reţine legea veche, se raportează la legea nouă şi 

niciuna dintre cele trei condiţii nu este îndeplinită. Inculpaţii nu au avut interes calificat prin scop, 

condiţia interesului nefiind îndeplinită. În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa a încălcat principiul 

disponibilităţii. Partea civilă a solicitat obligarea tuturor părţilor din cauză la plata a 170000 euro daune 
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morale, prejudiciu moral fundamentat pe pierderea credibilităţii pe care pretinde că o avea pe piaţa 

imobiliară şi refuzul băncii de a soluţiona conflictul amiabil. Hotărârea prin care s-a dispus obligarea 

inculpaţilor la plata sumei de 10000 euro, este întemeiată pe suferinţa provocată de accesarea contului 

fără acordul părţii civile. Astfel, principiul disponibilităţii a fost încălcat şi solicită respingerea în 

totalitate a acţiunii civile. Critică modul în care judecătorul de la instanţa de fond s-a raportat la 

despăgubirile acordate, raţionamentul fiind unul eronat, întrucât face confuzie între modalitatea de 

determinare a cuantumului prejudiciului  constând în daune morale şi modalitatea de probare a daunelor 

morale. În ce priveşte apelul declarat de parchet, în faţa instanţei de fond s-a solicitat aplicarea unor 

pedepse orientate spre minim şi suspendarea condiţionată a executării, aspect din care rezultă 

inconsecvenţa D.N.A. Solicită respingerea apelului declarat de D.N.A. 

Apărătorul apelantului - inculpat M.L.G., avocat C.M., arată că, referitor la procedura în cameră 

preliminară, cât timp a invocat excepţia de neconstituţionalitate a regulilor de procedură în faza camerei 

preliminare, dacă nu s-ar da eficienţă dispoziţiilor deciziei, ar însemna că excepţia a fost invocată inutil. 

Dacă o cauză a fost soluţionată definitiv şi în acea cauză a fost ridicată o excepţie de 

neconstituţionalitate, care a fost admisă, acest lucru constituie motiv de revizuire.  Solicită să se reţină 

descrierea faptelor în rechizitoriu. Astfel, în rechizitoriu se reţine că blocarea conturilor şi stornarea 

operaţiunii, care au dus la virarea unei sume de bani în contul părţii civile P.,  sunt acte nelegale pentru 

că nu a fost anulat de o instanţă contractul de vânzare cumpărare; dar nu este ţinută instanţa penală de 

acest aspect. Invocă ordonanţa nr.33/2013 emisă de D.N.A. Iaşi, care a stabilit tentativa de înşelăciune 

săvârşită de Al Deiri contra băncii, fiind vorba despre tentativă întrucât nu a reuşit să intre în posesia 

sumelor de bani. Art.46 din Legea nr.86, legea insolvenţei, prevede că actul de vânzare cumpărare, după 

declanşarea procedurii, este nul de drept. Precizează că acuzaţia nu are suport legal. Parchetul spune că 

prin blocare şi stornare au fost luaţi banii părţii civile P. din contul său personal, însă acesta nu cere 

suma de bani, deoarece a ştiut că este nelegal să deţină această sumă de bani, pentru care este anchetat 

Al Deiri. Funcţionarii bancari au acţionat legal; aceştia nu puteau acorda sumele de bani în mod nelegal. 

În faţa instanţei de fond, D.N.A. a solicitat schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de uzurparea 

funcţiei, cerere care nu a fost admisă. Curtea Constituţională, în decizie, vorbeşte numai despre 

exercitarea atribuţiilor de serviciu prevăzute de lege. Afirmă că partea civilă nu susţine latura penală a 

cauzei prin pretenţiile ei, pentru că nu se consideră lezată şi astfel nu există vreo faptă prevăzută de legea 

penală.  

Apărătorul apelantului - parte civilă, avocat F.V., solicită admiterea apelurilor declarate de partea 

civilă şi D.N.A. şi respingerea apelurilor declarate de inculpaţi. Arată că partea civilă a avut contract de 

cont curent cu banca, i s-au luat banii din cont fără vreo legătură cu o faptă culpabilă a acesteia, 

încălcându-i-se dreptul la proprietate şi a ajuns în situaţia de a rămâne şi fără bani şi fără teren. Acest 

lucru a fost făcut de Comitetul de Creditare, care nu avea atribuţii în legătură cu contul părţii civile. 

Arată că în mod incorect au fost reţinute în favoarea inculpaţilor circumstanţe atenuante. Se reţine că au 

colaborat şi că şi-au dat concursul la aflarea adevărului, însă au trecut 9 ani în care inculpaţii au dorit 

numai să încurce, acuzând partea civilă că a încercat fraudarea băncii. Nu se poate reţine că inculpaţii au 

încercat aflarea adevărului. Cu privire la amenda aplicată persoanei juridice, este un procent infim din 

cifra de afaceri. Cu privire la pretenţiile civile, acestea ar fi trebuit admise în întregime. Menţionează că 

s-a blocat vânzarea terenului din luna noiembrie 2006 până în luna mai 2007, întrucât fusese instituită 

ipoteca, perioadă în care valoarea de piaţă a scăzut, diferenţa cuvenindu-se cu titlu de daune civile. 

Partea civilă a fost nevoită să restituie avansul şi i se cuvine suma de 135000 euro. Şi daunele morale au 

fost probate iar cuantumul acordat este unul mic. În ceea ce priveşte apelurile inculpaţilor, cu privire la 

deciziile de neconstituţionalitate, nici în celelalte dosare în care a fost invocată excepţia de 

neconstituţionalitate, nu s-a dispus trimiterea cauzei la camera preliminară. Nu există cale procedurală 

pentru admiterea apelului pe acest temei, motiv pentru care solicită respingerea acestui motiv de apel. Pe 

latură penală, nu se poate vorbi de plată eronată.  

Apărătorul apelanților – inculpați P.I., N.N., R.M., M.L.G. și Bank Leumi România S.A., avocat 

P.O., solicită respingerea apelului declarat de partea civilă. 
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Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea apelurilor declarate de inculpaţi ca 

nefondate. Cu privire la solicitarea de achitare raportat la decizia Curţii Constituţionale nr. 405 din 

15.06.2016, apreciază că această solicitare nu poate fi primită, nefiind aplicabilă în prezenta cauză. Sub 

un prim aspect, trebuie avut în vedere faptul că analiza Curţii Constituţionale a avut ca obiect 

constituţionalitatea dispoziţiilor art.246 V.C.pen. şi ale art.297 alin.1 C.pen. numai în ceea ce priveşte 

unul din elementele materiale alternative ale laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu, respectiv 

îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu. Curtea Constituţională nu a avut în vedere modalităţile 

alternative ale textelor de lege incriminatoare, respectiv fapta funcţionarului public care, în exerciţiul 

atribuţiilor sale de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos. Or, astfel cum au 

fost formulate acuzaţiile împotriva celor cinci inculpaţi prin rechizitoriu şi însuşite de prima instanţă, în 

sarcina inculpaţilor s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu prin depăşirea atribuţiilor de serviciu. 

Raportat la acuzaţiile concrete formulate împotriva inculpaţilor, atât în rechizitoriu cât şi în hotărârea 

instanţei de fond s-a reţinut că aceştia, prin depăşirea atribuţiilor de serviciu, au luat la data de 

21.02.2007 o decizie colectivă prin care au dispus, cu încălcarea normelor legale şi contractuale, 

blocarea de către Sucursala Bacău a băncii a sumelor existente în contul părţii civile și stornarea plății 

ordonate de către SC SIRAJ în contul deschis la Sucursala Bacău a băncii de către P.I. -A., cauzând 

astfel vătămarea intereselor legale ale acestuia şi crearea unei pagube în valoare de 1.182.476,30 euro. 

Pe de altă parte, din motivarea deciziei CCR  ar rezulta că această decizie nu poate fi interpretată decât în 

sensul că îndeplinirea atribuției de serviciu se realizează prin încălcarea legii, care trebuie să rezulte din 

încălcarea unei atribuţii expres prevăzute în legislația primară ori în legi și ordonanțe ale Guvernului. 

Atribuțiile inculpaților din prezenta cauză sunt reglementate expres în legislația primara, respectiv 

Ordonanță de Urgență nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului, 

la art. 106 – 108,  coroborate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990. Conform art. 287 alin. 1 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 99/2006, inclusiv persoanei juridice, care trebuie să fie persoana juridică română care se 

constituie sub forma juridică a societăţii pe acţiuni în conformitate cu legislaţia comercială şi cu 

respectarea dispoziţiilor în vigoare, i se aplică dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Prin urmare, 

responsabilităţile şi atribuţiile directorilor unei bănci se raportează şi la dispoziţiile acestei legi în ceea ce 

priveşte administrarea unei societăţi pe acţiuni. În ceea ce priveşte blocarea şi stornarea sumei de 

1.182.476,30 euro din contul părţii civile P.I.uţ - A., precizează că între acesta şi BANK LEUMI 

ROMÂNIA SA a fost încheiat un contract de cont curent în conformitate cu condiţiile generale de 

afaceri ale băncii privind obligaţiile clienţilor. Conform acestor condiţii generale de afaceri ale BANK 

LEUMI ROMÂNIA SA, banca efectuează prin contul curent al clientului doar operaţiunile dispuse de 

acesta, cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare. Punctul 8.2 din aceleaşi condiţii prevăd că banca 

poate efectua plăţi din contul curent fără acordul clientului, printre altele şi pentru stornările 

operaţiunilor efectuate eronat. La data faptelor imputate inculpaţilor,  contractul de cont curent era 

reglementat de Codul comercial, la art.370-373 iar în noua reglementare aceste dispoziţii au fost  

preluate de codul civil, în cuprinsul art. 2.171-2.183, care reglementează contractul de cont curent, iar 

art. 2.184 - 2.190 cod civil reglementează contul bancar curent. Indiferent dacă ne raportăm la vechea 

reglementare din Codul comercial sau la cea în vigoare din Codul civil, în esență, prin contractul de cont 

curent, proprietatea remiterilor se transferă primitorului, prin înregistrarea acestora în cont. Aşadar, 

contractul de cont curent este translativ de proprietate în sensul că astfel cum prevăd normele legale 

invocate anterior, prin înregistrarea operațiunii în cont se realizează şi transferul dreptului de proprietate. 

Așadar, conduita abuzivă a băncii a avut loc în data de 21.02.2007, după ce la data de 19.02.2007, SC 

SIRAJ a virat prin ordinul de plată nr.5548, în contul în valută al părții civile, suma de 1.182.476,30 

euro. Rezultă așadar că la data 19.02.2007 contul lui P.I. - A. a fost alimentat cu suma menţionată, de 

către SC SIRAJ. La data de 21/22.02.2007 BANK LEUMI ROMÂNIA SA, prin reprezentanții săi, nu 

avea abilitatea legală sau contractuală de a dispune de fondurile aflate în contul părții civile. Procedând 

în maniera descrisă în actul de sesizare, inculpații au încălcat dreptul de proprietate al părții civile P.I. - 

A.. Această încălcare nu are semnificație doar în sfera unei răspunderi civile, contractuale, întrucât 

pentru a proceda la retragerea banilor din contul persoanei vătămate, inculpații au profitat de funcțiile lor 
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de conducere din cadrul băncii, care le-a dat posibilitatea să dea o astfel de dispoziție funcționarilor din 

subordine. Prin conduita lor, cei patru inculpați au încălcat atât atribuțiile de serviciu cât și normele 

legale, aşa cum este menţionat în rechizitoriu. Ca și decizie de speță, într-o cauză similară, invocă 

decizia penală nr. 902 din 14.07.2016 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul 

nr.3316/312/2008. S-a mai invocat ca motiv de apel decizia Curţii Constituţionale nr.603/2015, în 

susţinerea soluţiei de achitare, apărare care este însă nefondată, dat fiind că dispoziţiile acestei decizii nu 

se aplică în cauză. Se invocă nulitatea absolută a sentinței instanței de fond prin nelegala compunere a 

completului de judecată, precum şi deciziile Curții Constituționale nr. 644 şi nr.641, cu solicitarea de 

trimitere a cauzei la judecătorul de camera preliminară de la Tribunalul Bacău. Această cerere nu are 

temei legal şi este inadmisibilă la acest moment; practic se solicită ceva pentru care nu este prevăzută o 

cale de atac şi a se deschide căi de atac neprevăzute de legea penală, împotriva unei încheieri definitive. 

Motivul invocat este nefondat și solicită să fie respins, deoarece nu ne aflăm în fața unui caz prevăzut de 

art. 281 Cod procedură penală. Potrivit art. 147 alin. 4 din Constituție, deciziile Curții Constituționale au 

putere numai pentru viitor. Curtea de Apel Bacău s-a pronunțat definitiv la data de 6.05.2014 prin 

respingerea ca nefondate a contestațiilor formulate de inculpați împotriva încheierii judecătorului de 

cameră preliminară de la Tribunalul Bacău, dată la care Curtea Constituţională nu se pronunţase prin 

cele două decizii şi astfel decizia din data de 06.05.2014 a fost dispusă în temeiul unei norme legale care 

se bucura la acea dată, anterior intervenției Curții Constituționale, de prezumția de constituționalitate. 

Legea de procedură penală se supune principiului tempus regit actum, fără a retroactiva sau ultraactiva, 

ceea ce presupune că o activitate procesuală este și rămâne valabilă dacă a fost realizată conform legii în 

vigoare la momentul efectuării sale, neputând fi anulată dacă legea se modifică sau se abrogă ulterior. 

Mare parte din motivele invocate în fața instanței de apel au fost analizate și respinse motivat și de 

judecătorul fondului, care a constatat că faptele inculpaţilor există, reprezintă infracțiunile pentru care au 

și fost trimiși în judecată și acestea au fost săvârșite cu forma de vinovăție cerută de lege. Așa cum s-a 

reținut și la fond, în ziua  de 22.02.2007, dată la care părții civile P.I. - A. i-a fost retrasă din cont, prin 

stornare, suma de 1.182.476,30 euro, patrimoniul părții civile era lipsit atât de terenul vândut cât și de 

restul de preț prevăzut în contractul de vânzare cumpărare. Împrejurarea ulterioară constând în 

încheierea unei tranzacţii între partea civilă şi martorul Al Deiri, la data de 03.05.2007, prin care părţile 

au convenit repunerea în situaţia anterioară, nu are nicio relevanţă asupra răspunderii penale pentru 

comiterea infracţiunii de abuz în serviciu consumată la data de 22.02.2007. Inculpații nu erau abilitaţi să 

stabilească existenţa unei tentative de fraudă, suspiciunile nefiind confirmate de către organele judiciare. 

Chiar şi în situaţia în care au constatat că existau  împrejurări care ar fi calificat tranzacţiile ca fiind 

suspecte, inculpații aveau obligaţia respectării clauzelor contractuale, în sensul declarării scadent a 

creditului şi nu anularea acestuia şi recuperarea abuzivă a banilor prin preluarea ilegală a acestora din 

conturile altor persoane. Dispozițiile bancare nu prevăd ca remediu pentru efectuarea unei plăți cu 

nerespectarea regimului valutar, stornarea unor astfel de operaţiuni, ci aplicarea unor sancțiuni de către 

BNR. Chiar daca depăşirea acestor competenţe interne ar putea fi interpretată la prima vedere ca o 

chestiune internă, cu  relevanţă numai  într-o eventuală infracţiune de abuz în serviciu în dauna Băncii 

LEUMI SA, cum tind a arăta inculpaţii, esenţial este, sub aspectul infracţiunii reţinute în cauză,  de abuz 

în serviciu în dauna altor persoane, că această conduită a inculpaţilor s-a dovedit prejudiciabilă pentru 

partea civilă prin vătămarea drepturilor şi intereselor legale ale acesteia. Or, valorile ocrotite de lege prin 

incriminarea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor privesc nu numai raporturile 

de serviciu, ci şi în legătură cu  serviciul. Astfel, inculpaţii, în calitate de reprezentanţi ai băncii, aveau 

obligaţia de a respecta nu numai interesele unităţii pentru care lucrau, dar în egală măsură trebuiau să 

protejeze şi interesele legitime ale persoanelor cu care banca avea raporturi juridice. Apărarea 

inculpaţilor în sensul lipsei oricăror consecinţe în dauna  patrimoniului părţii civile P.I. - A. urmare a 

hotărârii adoptate la data de 21.02.2007, susţinându-se că partea civilă P.I. -A. nu a suferit nicio pagubă 

întrucât şi-a recuperat în totalitate terenul, iar SC SIRAJ şi-a recuperat avansul, astfel încât nici o 

persoană nu a fost vătămată, nu este susținută de elementele de fapt şi de normele juridice aplicabile în 

cauză. Banca, ce trebuia sa aplice un regulament valutar, își invocă propria culpă în aprobarea  unei plăti 
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eronate, cu toate că tocmai banca a fost cea care a acordat creditul în valută, partea civilă neavând nici o 

contribuţie ilicită la efectuarea plaţii, ea fiind beneficiarul plăţii conform contractului de vânzare 

cumpărare, dar şi terţ faţă de contractul de credit încheiat între BANCA LEUMI SA. şi SC.SIRAJ SRL. 

Motivul invocat de inculpați și în apel ca motiv de achitare, anume ca SC.NADIN CONF SRL se afla în 

procedura de faliment,  aspect esențial neadus la cunoștință băncii, este nefondat pentru că, pe de o parte 

acest aspecte vizează etapa de analiza prealabilă a condițiilor de acordare a unui credit şi, pe de alta 

parte, chiar dacă ar fi fost cunoscute ulterior aprobării  creditului, cum tind a motiva inculpații, aceste 

aspecte puteau determina rezilierea unilaterală a contractului de credit şi rambursarea anticipată a sumei 

creditate, dar până la momentul utilizării creditului, respectiv ordonării plăţii efectuate de către 

SC.SIRAJ SRL. către partea civilă P., deoarece valabilitatea şi executarea unui contract priveşte numai 

părţile contractante şi nu pe terţi.  Odată suma fiind virată în contul vânzătorului parte civilă P., suma 

respectivă nu putea fi restituită decât la ordinul acestuia, nefiind, pentru considerentele expuse, o plată 

eronată sau o plată nedatorată. Inculpaţii mai invocă în apel dispozițiile art.10 lit.b din Legea nr.78/2000, 

pe care le consideră aplicabile la data adoptării deciziei, însă apreciază că nu au relevanţă în cauză 

întrucât plata efectuată de SC SIRAJ către P.I. -A. respecta întocmai destinaţia creditului, respectiv 

achitarea restului de preţ din contractul de vânzare-cumpărare încheiat între persoana fizică şi SC 

NADIN SRL. S-a mai invocat inaptitudinea persoanei juridice de a fi subiect activ al infracțiunii de abuz 

în serviciu. Acest motiv este nefondat, persoana juridică fiind răspunzătoare cu titlu direct pentru propria 

sa faptă. Cu privire la solicitarea de a se constata că infracţiunea de abuz în serviciu este absorbită de 

infracţiunea prev. de art.42 alin.1 din Legea 161/2003, aceasta nu poate fi primită, fiind vorba despre 

infracţiuni cu obiect juridic diferit. Faptele inculpaţilor realizează elementele constitutive ale 

infracţiunilor pentru care aceştia au fost trimişi în judecată şi condamnaţi şi aceste infracţiuni au fost 

comise cu intenţie indirectă, întrucât inculpaţii au prevăzut că hotărârea pe care au adoptat-o aduce 

atingere intereselor legale ale persoanei vătămate, prin crearea unei pagube în patrimoniul acesteia, 

urmare pe care au acceptat-o. Cu privire la susţinerile inculpaţilor că nu există plângere penală scrisă a 

persoanei vătămate, inclusiv instanţa de fond a motivat pe larg de ce a respins cererea inculpaților și nu 

există niciun temei legal de desființare a acesteia. Apreciază că latura civilă a fost legal soluţionată. 

Solicită admiterea apelului declarat de partea civilă, în ceea ce priveşte latură penală a cauzei, şi 

respingerea celorlalte apeluri. Depune la dosar precizări cu privire la acuzaţiile formulate împotriva 

inculpaţilor, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr.405 din data de 15.06.2016. 

Apărătorul apelanților – inculpați P.I., N.N., R.M., M.L.G. și Bank Leumi România S.A., avocat 

O.A., depune la dosar jurisprudenţă, respectiv sentinţa penală nr.663/2016 pronunţată de Judecătoria 

sectorului 1 Bucureşti. 

Apelantul - inculpat P.I. arată că în data de 21.02, când a participat la şedinţa Comitetului de 

Credite, a avut reprezentarea că nimeni nu este prejudiciat. Precizează că orice altă decizie decât 

achitarea îi va influenţa viaţa şi cariera. 

Apelanta - inculpată N.N. arată că acest eveniment i-a schimbat viaţa personală şi profesională. 

Precizează că în motivele de apel ale parchetului se spune că nu poate beneficia de circumstanţe 

atenuante, pentru că nu a participat la toate şedinţele de judecată, deşi la fiecare termen au participat câte 

doi dintre inculpaţi, dat fiind că nu puteau lipsi toţi de la conducerea băncii. Un alt argument pentru a se 

acorda circumstanţe atenuante a fost recunoaşterea vinovăţiei, însă nu putea face acest lucru, fiind 

convinsă de nevinovăţia sa. Menţionează că este vorba despre o activitate strict reglementată şi 

supravegheată şi nu putea lua decizii nefundamentate. Nu este vinovată şi nu poate recunoaşte doar 

pentru a putea beneficia de circumstanţe atenuante.  

Apelantul - inculpat R.M. arată că lucrează în sistemul bancar de 43 de ani şi nu i s-a aplicat 

niciodată vreo sancţiune, iar acum este acuzat de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu pentru că a 

respectat regulamentul bancar, regulamentul valutar şi contractul dintre bancă şi persoanele implicate. 

Nu a avut intenţia de a aduce un prejudiciu privat şi a luat deciziile corecte, conform normelor băncii. A 

încercat să reia creditarea, dar părţile nu au dorit, fără a exista vreun motiv. 
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Apelantul - inculpat M.L.G. arată că acuzaţia adusă în rechizitoriu nu are legătură cu ce s-a 

petrecut în realitate. Se spune că plata nu a fost eronată, dar nimeni nu spune că a fost corectă. S-a 

invocat că nu sunt trecute toate legile în contracte, dar necunoaşterea legii nu i se poate imputa doar lui. 

Sunt ignorate clauzele în baza cărora au acţionat şi sunt invocate selectiv altele. Se pune problema de ce 

Al Deiri nu a făcut plata. Menţionează că nu a săvârşit un act de corupţie. În hotărârea nr.405 a Curţii 

Constituţionale se vorbeşte despre predictibilitate, or se naşte întrebarea câtă predictibilitate există dacă 

acţionând în baza unui contract este tras la răspundere penală. 

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare. 

 

C U R T E A 
 

 Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii 

scrise,  

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

D I S P U N E  

 

În temeiul art.420 alin.11 C.pr.pen., corob. cu art.391 alin.1 C.proc.pen., amână pronunţarea 

hotărârii la data de 02.11.2016, ora 12,00. 

Definitivă. 

 Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20.10.2016. 

 

   PREŞEDINTE       JUDECĂTOR 

             

                                                               GREFIER 
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