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Cod ECLI    ECLI:RO:CABAC:2016:018.001175 
 

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 

DECIZIA PENALĂ NR.1175 

Şedinţa publică din 02 noiembrie 2016  

Curtea compusă din: 

    PREŞEDINTE: … 

JUDECĂTOR: … 

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

 

           GREFIER: … 

 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţe şi Justiţie – D.N.A. 

Serviciul Teritorial Bacău a fost reprezentat legal de … – procuror. 

 

Pe rol pronunţarea asupra apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie – D.N.A. Serviciul Teritorial Bacău, inculpaţii P.I., N.N., R.M., M.L.G. şi 

Bank Leumi România S.A., precum şi 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 şedinţa din data de 20.10.2016, fiind 

consemnate în încheierea de la acea dată, care face corp comun cu prezenta, când instanţa a 

amânat pronunţarea la data de 02.11.2016. 

 

C U R T E A 

 - deliberând -  
 
 

Asupra apelului penal de faţă, constată următoarele: 

Prin sentinţa penală nr. 414/D/07.10.2015 pronunţată de Tribunalul Bacău în temeiul 

art.386 C.pen., s-a dispus respingerea cererii formulate de DNA-ST BACĂU, de schimbare a 

încadrării juridice din infractiunile sesizate si prev.de art.246 V.C.pen., cu ref. la art.248/1 

V.C.pen. şi art.42 al.1 din Legea 161/2003, în  infractiunile prev. de art.13/2 din Legea 

78/2000  raportat la art.300 C.pen., rap. la art.309 C.pen. si art.360 alin.1 C.pen., cu aplicarea 

art.5 Cpen. 

           În temeiul art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f), rap. la art.17 alin.2 

C.pr.pen., s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaţilor R.M., M.L.G.,  

P.I., N.N. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  participaţie improprie la infracţiunea de acces 

fără drept la un sistem informatic,  prev.de art.31 alin.2 V.C.pen. rap. la art.42 alin.1 din Lg 

nr.161/2003,  constatând intervenită prescripţia specială a răspunderii penale, cf. art.122 alin.1 

lit.d şi art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen. 

           S-a dispus condamnarea inculpatului R.M., pentru săvârşirea infracţiunii de  abuz în 

serviciu contra intereselor persoanelor în forma calificată,  prev. de art.246 V.C.pen. cu ref. la 

art.248/1 V.C.pen.,   cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a,c şi alin.2 V.C.pen., în condiţiile art.76 

alin.1 lit.b V.C.pen. şi art.5 C.pen.,  la pedeapsa de 1 an si 8 luni închisoare. 

    S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a 

teza a II a şi lit.b,c V.C.pen. 

S-a dispus condamnarea inculpatului M.L.G.  pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în 

serviciu contra intereselor persoanelor în forma calificată, prev. de art.246 V.C.pen. cu ref. la 
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art.248/1 V.C.pen., cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a,c si alin.2 V.C.pen. în condiţiile art.76 alin.1 

lit.b V.C.pen., şi art.5 C.pen.,  la pedeapsa de 1 an si 8 luni închisoare. 

           S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a 

teza a II a şi lit.b,c C.pen. 

S-a dispus condamnarea inculpatului P.I. pentru săvârşirea infracţiunii de  abuz în 

serviciu contra intereselor persoanelor în forma calificată prev. de art.246 V.C.pen. cu ref. la 

art.248/1 V.C.pen., cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a,c şi alin.2 V.C.pen. în condiţiile art.76 alin.1 

lit.b V.C.pen., şi art.5 C.pen.,  la pedeapsa de 1 an si 8 luni închisoare. 

           S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a 

teza a II a şi lit.b,c C.pen. 

S-a dispus condamnarea inculpatei N.N.  pentru săvârşirea infracţiunii de  abuz în 

serviciu contra intereselor persoanelor în forma calificată prev. de art.246 V.C.pen. cu ref. la 

art.248/1 V.C.pen., cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a,c si alin.2 V.C.pen. în condiţiile art.76 alin.1 

lit.b V.C.pen. şi art.5 C.pen.,  la pedeapsa de 1 an si  8 luni închisoare. 

            S-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a 

teza a II a şi lit.b,c V.C.pen. 

            În temeiul art.81 şi 82 V.C.pen. şi art.5 C.pen. s-a dispus pentru fiecare inculpat  

suspendarea condiţionată a executării fiecărei pedepse  de 1 an si 8 luni   închisoare, pe durata 

termenului de încercare de 3 ani si 8 luni calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii 

penale. 

       În temeiul art.359 C.pr.pen. s-a atras atenţia inculpaţilor  asupra dispoziţiilor art.83 

V.C.pen. 

           În temeiul art.71 alin.5 V.C.pen. s-a suspendat executarea pedepselor accesorii a 

interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a, lit.b,c  V.C.pen. pe perioada termenului 

de încercare. 

           S-a dispus condamnarea inculpatei SC BANK LEUMI ROMANIA SA pentru 

săvârşirea infracţiunii  de  abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în forma calificată 

prev. de art.246 V.C.pen. cu ref. la art.248/1 V.C.pen.  şi art.5 C.pen.,  la pedeapsa amenzii în 

cuantum  de 20.000 lei şi pedeapsa complementară prev. de art.71/7 alin.1,3 V.C.pen., 

respectiv afişarea hotărârii timp de 2 luni la sediul inculpatei persoane juridice pe cheltuiala 

acesteia.  

           S-a atras atenţia asupra prev. art.71/2 V.C.pen. în caz de neexecutare cu rea-credinţă a 

pedepsei complementare aplicate si prev. de art.71/7 alin.1,3 V.C.pen.. 

            În temeiul  art.399 C.pr.pen. şi art.19 alin.1,5 C.pr.pen, art.25 alin.1 C.pr.pen. rap.la 

art.998-999 şi art.1003 Cod civil s-a admis în parte acţiunea civilă şi, în consecinţă, s-a dispus 

obligarea în solidar a inculpaţilor R.M., M.L.G.,  P.I., N.N., SC . BANK LEUMI ROMANIA 

SA.  la plata sumei de 10.000 euro/echivalent lei la data executării, cu titlu de daune morale,  

către partea civila  P.I.A.. 

S-a constatat că  inculpaţii au fost asistaţi  de apărători aleşi. 

În  temeiul art.274 alin.1,2 C. pr.pen. s-a dispus obligarea fiecăruia dintre inculpaţii 

R.M., M.L.G.,  P.I., N.N., SC . BANK LEUMI ROMANIA SA. la plata  cheltuielilor 

judiciare către stat, în cuantum de câte 2000 lei. 

Pentru a pronunţa această sentinţă penală, instanţa de fond a reţinut  

La data de 10.11.2006, prin contractul de vânzare cumpărare cu rest de preţ şi clauză 

pact comisoriu, autentificat sub nr.5678/2006 la Biroul Notarului Public D.B. din municipiul 

Iaşi, partea civilă P.I. - A., reprezentat de mandatara L. (fostă P.) C. - mama sa - a vândut 

societăţii comerciale NADIN CONF SRL Vaslui, reprezentată de cetăţeanul sirian ..., în 

calitate de asociat majoritar, terenul în suprafaţă de 27.481,20 mp, situat în intravilanul 

municipiului Bacău, str. Tazlăului. Valoarea contractului a fost stabilită la suma de 1.620.798 

euro, respectiv 60 euro/1 m.p. teren. Conform clauzelor contractuale cumpărătorul a achitat în 

ziua autentificării contractului suma de 150.000 euro, urmând ca restul de preţ de 1.470.798 

euro să fie achitată până la data limită de 10.01.2007. Părţile au convenit ca în cazul în care 

societatea cumpărătoare nu achită întreg preţul până la termenul scadent (cu excepţia 

prelungirii termenului de comun acord) contractul se consideră desfiinţat de plin drept, fără 
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somaţie şi punere în întârziere a societăţii cumpărătoare, părţile fiind repuse în situaţia 

anterioară, în virtutea pactului comisoriu de gradul IV iar SC NADIN CONF SRL pierde 

întregul avans achitat. Societatea cumpărătoare s-a obligat să nu încheie niciun act de 

dispoziţie, cu excepţia grevării de sarcini în situaţia în care diferenţa de preţ se va obţine din 

credit bancar. Totodată, convenţia prevedea că societatea cumpărătoare intră în stăpânirea de 

fapt şi de drept asupra terenului începând de la data semnării şi autentificării contractului. 

În aceeaşi zi, 10.11.2006, partea civilă P.I. – A. a formulat către BANK LEUMI 

ROMANIA SA – Sucursala Bacău cerere de deschidere cont în ROL, USD şi EUR, cerere 

prin care declara că acceptă şi  respectă Condiţiile Generale de Afaceri ale băncii privind 

obligaţiile clienţilor. Conform Condiţiilor Generale de Afaceri ale BANK LEUMI 

ROMANIA SA, banca efectuează prin contul curent al clientului 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. 

Prin actul adiţional autentificat la BNP D.B. la data de 13.12.2006  părţile au convenit 

prelungirea termenului de achitare a restului de preţ cu 30 zile lucrătoare, începând cu data de 

10.01.2007. 

Prin declaraţia autentificată la data de 07.02.2007 la BNP Z.C.C. din municipiul 

Bacău, L. C., în calitate de mandatară a părţii civile P.I. - A., a declarat că renunţă la 

interdicţia de înstrăinare a imobilului, condiţionat de înstrăinarea imobilului către SC SIRAJ 

AD IMPEX SA , la un preţ mai mare sau cel puţin egal cu diferenţa de preţ datorată conform 

contractului de vânzare cumpărare încheiat, dar şi de termenul de plată convenit cu noul 

dobânditor care nu trebuie să depăşească termenul convenit prin actul adiţional, respectiv data 

de 22.02.2007. Renunţarea a fost făcută în scopul grevării imobilului de către SC SIRAJ AD 

IMPEX SA în vederea achitării restului de preţ direct în contul deschis la Banca Transilvania 

pe numele lui P.I. - A.. 

Prin cererea de acordare a creditului nr.6899/28.12.2006, SC SIRAJ AD IMPEX SRL 

a solicitat Sucursalei Iaşi a BANK LEUMI ROMÂNIA SA acordarea unui credit ipotecar în 

valoare de 2.800.000 euro, pe durata unui termen de 96 luni, pentru achiziţionarea a 64.432,99 

mp de teren intravilan situat în Bacău, str. Tazlăului nr.5. 

La data de 09.01.2007, Direcţia credite din centrala băncii a întocmit nota de analiză 

nr.73 privind solicitarea clientului SC SIRAJ AD IMPEX SRL referitoare la acordarea unui 

credit ipotecar în sumă de 2.800.000 euro pe o perioadă de 102 luni, solicitat pentru achitarea 

restului de preţ din contractele de vânzare cumpărare, încheiate între trei vânzători persoane 

fizice: P.I. - A., R.A. şi D.S. şi respectiv SC NADIN CONF SRL, având la bază contractul de 

vânzare cumpărare încheiat între această din urmă societate şi SC SIRAJ AD IMPEX SA 

pentru achiziţionarea a 64.432,99 mp de teren intravilan situat în Bacău, str. Tazlăului nr.5. 

Nota nr.73/09.01.2007 a fost avizată favorabil în şedinţa Comitetului de credite al 

Consiliului de administraţie al băncii desfăşurată în data de 22.01.2007 şi a fost aprobată de 

Consiliul de administraţie al BANK LEUMI ROMÂNIA SA în data de 23.01.2007. 

La data de 05.02.2007 între BANK LEUMI ROMÂNIA SA – Sucursala Iaşi şi SC 

SIRAJ AD IMPEX SA, reprezentată de acţionarul majoritar ..., în calitate de împrumutat şi 

garanţii SC SIRAJ AD IMPEX SA şi SC ROUNAD IMPEX SRL, reprezentată de 

administratorul şi asociatul unic D.K., a fost încheiat contractul de credit ipotecar pentru 

investiţii imobiliare nr.97. Conform clauzelor contractuale au fost stabilite o serie de condiţii 

suspensive pentru punerea creditului la dispoziţia împrumutatului, printre care şi prezentarea 

şi acceptarea de către bancă a contractului de vânzare cumpărare prin care se transferă dreptul 

de proprietate de la SC NADIN CONF SRL către SC SIRAJ AD IMPEX SA, prezentarea şi 

acceptarea de către bancă a unui raport de due-diligence referitor la valabilitatea dobândirii 

dreptului de proprietate a vânzătorilor iniţiali (cele trei persoane fizice). 

Contractul a fost garantat cu: dreptul de  garanţie reală imobiliară (ipotecă) de rangul I 

deplin şi neafectat de condiţii asupra celor trei imobile proprietatea SC NADIN CONF SRL 

care urmau a fi trecute în proprietatea SC SIRAJ AD IMPEX SA, în baza contractului de 

vânzare cumpărare cu termen limită de perfectare 07.02.2007; contractul de garanţie reală 
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mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente în lei şi toate valutele deschise de 

client la BANK LEUMI ROMANIA SA –Sucursala Iaşi; contractul de garanţie reală 

mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile ale SC SIRAJ AD IMPEX SA; contractul de 

garanţie reală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile ale SC ROUNAD IMPEX 

SRL (toate contractele de închiriere ale societăţii încheiate cu clienţii săi); două bilete la ordin 

emise de împrumutat în favoarea băncii, unul la valoarea creditului şi unul în alb, ambele cu 

menţiunea „fără protest” şi fără scadenţă, avalizate în nume propriu de ... şi de către 

reprezentatul legal al SC ROUNAD IMPEX SRL. 

La data de 07.02.2007 s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub 

nr.544 la BNP D.B. între  vânzătoarea SC NADIN CONF SRL Vaslui, reprezentată de ..., în 

calitate de asociat majoritar şi în calitate de mandatar pentru ceilalţi asociaţi şi cumpărătoarea 

SC SIRAJ AD IMPEX SA,  reprezentată de R.G., administrator unic, convenţie având ca 

obiect terenul în suprafaţă totală de 64.432,99 mp. 

Din suprafaţa totală de teren - obiect al contractului de vânzare cumpărare - a făcut 

parte suprafaţa de 27.481,20 mp, situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Tazlăului, 

dobândit de la partea civilă P.I.- A., precum şi alte două suprafeţe de teren dobândite de la 

vânzătoarele R.A. şi D.S., valoarea contractului fiind stabilită la suma de 3.837.905,40 euro. 

Conform clauzelor contractuale, din preţul contractului, suma de 971.009,82 lei, echivalentul 

a 288.321,70 euro se considera primită de societatea vânzătoare prin achitarea datoriilor pe 

care aceasta le avea faţă de P.I. - A., respectiv prin virament direct în contul acestuia deschis 

la Banca Transilvania – Sucursala Bacău. Echivalentul a 1.182.476,30 euro se considera 

primit, de asemenea, de societatea vânzătoare prin achitarea datoriilor pe care aceasta le avea 

faţă de P.I.- A., respectiv prin virament direct în contul acestuia deschis la Banca 

Transilvania, suma fiind achitată din creditul de 2.800.000 euro, acordat societăţii 

cumpărătoare de către BANK LEUMI ROMÂNIA SA – Sucursala Iaşi. 

Sucursala Iaşi a BANK LEUMI a acceptat contractul de vânzare cumpărare anterior 

menţionat, a considerat că toate condiţiile suspensive au fost îndeplinite de SC SIRAJ AD 

IMPEX SA şi a pus la dispoziţia împrumutatului facilitatea de credit în sumă de 2.800.000 

euro. Din creditul acordat, la data de 16.02.2007,  SC SIRAJ AD IMPEX SA a plătit 

persoanelor fizice D.G. şi R.A. sumele de 1.244.546 euro respectiv 372.977,70 euro prin 

ordinele de plată nr.5536, respectiv 5539, reprezentând preţul contractelor de vânzare 

cumpărare a terenurilor încheiate de persoanele fizice cu SC NADIN CONF SRL Vaslui. 

La data de 19.02.2007 prin ordinul de plată nr.5547, acceptat de bancă,  SC SIRAJ AD 

IMPEX SA a virat, din fonduri proprii, în contul părţii civile P.I. - A., deschis la aceeaşi 

bancă suma de 973.460,56 lei. La aceeaşi dată, prin ordinul de plată nr.5548, în contul  în 

valută al părţii civile a fost virată suma de 1.182.476,30 euro provenită din facilitatea de credit 

acordată de bancă, conform contractelor de vânzare cumpărare anterior menţionate. Tot la 

data de 19.02.2007, persoana vătămată/civilă a solicitat BANK LEUMI ROMANIA SA – 

Sucursala Bacău extrasul de cont, fiindu-i eliberate două astfel de înscrisuri din care rezulta că 

la data susmenţionată conturile sale au fost alimentate cu sumele de 973.460,56 lei şi 

1.182.476,30 euro de către SC SIRAJ AD IMPEX SA, plăţi făcute în numele SC NADIN 

CONF SRL, conform contractelor de vânzare cumpărare nr.5678/10.11.2006 şi 

544/07.02.2007. În aceeaşi zi, 19.02.2007, prin declaraţia autentificată sub nr.676/2007 la 

BNP D.B., partea civilă P.I. - A. a declarat că a primit în termen, prin virament, întregul preţ 

prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.5678/2006 la BNP D.B. şi că 

nu mai are nicio pretenţie, de nicio natură, cu privire la preţ. A doua zi, 20.02.2007, din contul 

în lei partea vătămată/civilă a retras în numerar suma de 2000 lei. 

Ulterior virării acestor sume de bani, Sucursala Iaşi a băncii a propus Direcţiei credite 

şi Direcţiei juridice din cadrul Centralei băncii stornarea plăţilor efectuate de SC SIRAJ AD 

IMPEX SA către cei trei cumpărători şi blocarea sumelor în contul debitorului, având în 

vedere că la data de 07.02.2007, data încheierii şi autentificării contractului de vânzare 

cumpărare între SC NADIN CONF SRL, în calitate de vânzătoare şi SC SIRAJ AD IMPEX 

SRL, în calitate de cumpărătoare, se afla deschisă procedura insolvenţei, conform sentinţei 

civile nr.36/30.01.2007 pronunţată de Tribunalul Vaslui. 
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Direcţia credite, respectiv Direcţia juridică a băncii, prin corespondenţa internă 

înregistrată sub nr.583/20.02.2007, au propus Comitetului de Credite al Centralei blocarea de 

către Sucursala Bacău a sumelor existente în conturile celor trei persoane fizice, sume virate 

din facilitatea de credit acordată SC SIRAJ AD IMPEX SA şi stornarea plăţilor ordonată de 

către această societate în conturile celor trei persoane fizice (proprietarii iniţiali ai terenurilor). 

Propunerea a fost motivată pe considerentul că banca a fost indusă în eroare de către SC 

SIRAJ AD IMPEX SA prin furnizarea unor informaţii false, materializată în ascunderea cu 

rea credinţă a deschiderii procedurii insolvenţei împotriva SC NADIN CONF SRL, deşi 

societatea luase la cunoştinţă de cererea de deschidere a procedurii încă de la data de 

12.01.2007, iar între SC SIRAJ AD IMPEX SA şi SC NADIN CONF SRL existau legături 

strânse la nivelul asociaţilor şi respectiv a acţionarilor (martorul ... având calitatea de acţionar 

majoritar al ambelor firme). 

Calificând aceste tranzacţii ca fiind suspecte (tentativă de fraudă constând în intenţia 

de a prejudicia în mod direct şi efectiv banca în condiţiile lipsei de valabilitate/nulităţii actului 

de vânzare cumpărare al terenului ipotecat în favoarea băncii de către SC SIRAJ AD IMPEX 

SA), Comitetul de Credite al Centralei, întrunit la data de 21.02.2007, format din  inculpaţii 

R.M. - senior director general adjunct, M.L.G. – director general, P.I. – director general 

adjunct, B.P.M. – director general adjunct şi N.N. – director, a hotărât următoarele: blocarea 

de către Sucursala Bacău a sumelor existente în conturile celor trei persoane fizice, virate din 

facilitatea de credit acordată SC SIRAJ AD IMPEX SA; stornarea plăţilor ordonate  de către 

SC SIRAJ AD IMPEX SA în conturile deschise la Sucursala Bacău de către cele trei persoane 

fizice (proprietarii iniţiali ai terenurilor); stornarea sumelor (2.800.000 euro) cu care s-a 

debitat contul de credit al SC SIRAJ AD IMPEX SRL, a dobânzilor calculate, a 

comisioanelor, precum şi a oricăror alte costuri rezultate din acordarea de facilitate de credit.  

Comitetul de Credite a decis, de asemenea, comunicarea SC SIRAJ AD IMPEX SA a 

deciziei de încetare a tuturor formalităţilor, actelor şi operaţiunilor efectuate sau încheiate 

între bancă şi client şi rezultate din facilitatea de credit în valoare de 2.800.000 euro, şi 

respectiv opţiunea băncii de a proceda la efectuarea tuturor demersurilor legale de înştiinţare a 

organelor abilitate cu privire la existenţa şi furnizarea de informaţii şi declaraţii autentice false 

în vederea contractării unei facilităţi de credit semnificativă din punct de vedere pecuniar.  Pe 

înscrisul în care s-a materializat hotărârea Comitetului de Credite al Centralei, inculpatul 

M.L.G. a înscris olograf menţiunea „cu sesizarea organelor în drept”. 

Decizia a fost comunicată  BANK LEUMI ROMANIA SA –Sucursala Iaşi, care prin 

adresa nr.1109/22.02.2007 a notificat SC SIRAJ AD IMPEX SA Iaşi măsurile dispuse de 

Comitetul de Credite şi, în aceeaşi zi, prin e-mail, a solicitat stornarea operaţiunilor făcute din 

creditul acordat  SC SIRAJ AD IMPEX SA,  respectiv plăţile valutare către cele trei persoane 

fizice. 

Stornarea a fost procesată, în aceeaşi zi, 22.02.2007,  de funcţionarul bancar C.A.M. în 

baza atribuţiunilor specifice, conform reglementărilor interne ale băncii. Astfel, a fost 

stornată, prin sistemul informatic, suma de 1.182.476,30 euro (provenită din facilitatea de 

cont de 2.800.000 euro acordată SC SIRAJ AD IMPEX SA) din contul părţii civile P.I. - A., 

astfel încât contul acestuia a fost debitat, în mod nelegal. 

La aceeaşi dată, 22.02.2007, SC SIRAJ AD IMPEX SA, prin reprezentant ..., a 

solicitat BANK LEUMI ROMÂNIA SA - Sucursala Iaşi, printre altele, stornarea sumei de 

973.460,56 lei plătită părţii civile P.I. - A. din fonduri proprii, motivat de faptul că această 

sumă reprezintă completarea unor sume dintr-un credit care nu a mai fost acordat. 

La data de 22.02.2007 partea civilă a solicitat Sucursalei Bacău extrase de cont pentru 

conturile în lei şi valută, înscrisuri din care rezultă că stornarea sumelor de 973.460,56 lei, 

respectiv suma de 1.182.476,30 euro  s-a realizat la data de 19.02.2007. 

Având în vedere situaţia creată prin stornarea de către BANK LEUMI ROMÂNIA SA 

a plăţilor efectuate de SC SIRAJ AD IMPEX SA în contul părţii civile P.I. -A., între părţi a 

fost încheiat contractul de tranzacţie autentificat la data de 03.05.2007 la BNP Z.C.C. din 

Bacău. Conform clauzelor contractuale, P.I. -A. a restituit suma de 135.000 euro primită cu 

W
W

W
.JU

RI.R
O



 6 

titlu de avans şi a renunţat la orice despăgubire faţă de SC NADIN CONF SRL, cu excepţia 

sumei de 15.000 euro pe care a reţinut-o cu titlu de despăgubire.  

La rândul său, SC SIRAJ AD IMPEX SA, prin administrator R.G. şi acţionar majoritar 

... şi SC NADIN CONF SRL, prin administrator P.M. şi acţionar majoritar ..., au recunoscut 

dreptul de proprietate al lui P.I. -A. asupra terenului. Prin urmare, partea civilă P.I. -A. a 

redevenit proprietarul terenului în suprafaţă de 27.481,20 mp, situat în municipiul Bacău, str. 

Tazlăului, iar SC NADIN CONF SRL a primit avansul achitat la data autentificării 

contractului de vânzare cumpărare nr.5678/10.11.2006 (cu excepţia sumei de 15.000 euro la 

care a renunţat în mod expres). 

Astfel, judecătorul fondului a reţinut că inculpaţii au încălcat prevederile  contractului 

încheiat între bancă şi partea civilă P.I. - A., respectiv Condiţii generale de afaceri, care 

prevedeau că „banca efectuează prin contul curent al clientului operaţiunile dispuse de acesta, 

cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare, iar banca poate efectua plăţi din contul curent 

fără acordul clientului printre altele pentru stornările operaţiunilor efectuate eronat” (punctul 

8.2 din Capitolul 8- Drepturile şi obligaţiile băncii), întrucât plăţile ordonate de împrumutatul 

SC SIRAJ AD IMPEX SA  nu pot fi considerate eronate, fiind efectuate în baza unor 

contracte de vânzare cumpărare autentice, reprezentând achitarea restului de preţ prevăzut în 

aceste contracte. 

Banca, reţine instanţa de fond, a virat suma prevăzută în facilitatea de credit, înainte de 

a verifica îndeplinirea condiţiei suspensive şi, imediat, subsecvent viramentelor a constatat 

nulitatea contractului încheiat între SC NADIN CONF SRL Vaslui şi SC SIRAJ AD IMPEX 

SA cu consecinţa nulităţii constituirii ipotecii în favoarea băncii şi astfel banca a constatat 

neîndeplinirea condiţiei suspensive. 

În aceste condiţii, reţine instanţa de fond, faptele au fost comise de inculpaţi prin 

depăşirea atribuţiilor de serviciu ce le reveneau atât ca membri ai Comitetului de Credite cât şi 

ca organe de conducere a băncii. Comitetul de credite al centralei BANK LEUMI ROMÂNIA 

SA nu avea atribuţii privind adoptarea unor măsuri privind blocarea unor sume în contul unor 

terţi, stornarea unor operaţiuni de acordare a unor credite, a plăţilor ordonate de clienţii 

instituţiei sau anularea unor angajamente extrabilanţiere. Decizia adoptată de Comitetul de 

credite al centralei băncii intra în competenţa Consiliului de administraţie al  BANK LEUMI 

ROMÂNIA SA, în conformitate cu prevederile punctului 10 capitolul 1 din Anexa nr.II la 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al BANK LEUMI ROMÂNIA SA, organ de 

conducere care putea hotărî asupra oricărui eveniment care se abătea de la rutina activităţii 

băncii sau a unei unităţi teritoriale şi care putea avea un impact important asupra activităţii 

băncii, or inculpaţii şi-au asumat prerogative care excedau atribuţiilor ce le reveneau. 

Ca urmare a aspectelor semnalate de partea civilă P.I. - A. prin  sesizare înregistrată la 

Banca Naţională a României sub nr.0538, Banca Naţională a României a efectuat o acţiune de 

inspecţie la BANK LEUMI ROMÂNIA SA, materializată în  Raportul de supraveghere 

încheiat la data de 30.03.2007 şi din raportul de supraveghere a rezultat că, Comitetul de 

credite al centralei BANK LEUMI ROMÂNIA SA şi-a depăşit competenţele stabilite în 

conformitate cu prevederile reglementărilor interne, întrucât decizia adoptată intra în 

competenţa Consiliului de administraţie al băncii, în conformitate cu prevederile punctului 10 

capitolul 1 din Anexa nr. II la Regulamentul de organizare şi funcţionare al BANK LEUMI 

ROMANIA SA. Totodată,  inspectorii din cadrul BNR  au stabilit că în conformitate cu 

prevederile contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare nr.97/05.02.2007, cele 

ale condiţiilor de afaceri ale instituţiei de credit precum şi cele ale procedurilor de 

administrate a riscului operaţional, banca nu avea dreptul să procedeze la anularea facilităţii 

de credit. Utilizarea facilităţii de credit analizată s-a efectuat cu acordul Sucursalei Iaşi a 

instituţiei de credit, în conformitate cu  prevederile contractului de credit ipotecar, astfel încât 

au fost încălcate prevederilor punctului 8.2 din Condiţiile Generale de Afaceri.  

Conduita a inculpaţilor, deşi favorabilă băncii, a determinat in final evitarea unei 

pagube pentru banca, însă s-a dovedit prejudiciabilă pentru partea civila prin vătămarea 

drepturilor si intereselor legale ale acesteia.  
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În ziua  de 22.02.2007, dată la care părţii civile P.I. -A. i-a fost retrasă din cont, prin 

stornare, suma de 1.182.476,30 euro, reţine instanţa de fond, patrimoniul părţii civile era lipsit 

atât de terenul vândut cât şi de restul de preţ prevăzut în contractul de vânzare cumpărare 

(partea civilă având la dispoziţie doar suma ce  i-a fost achitată cu titlu de avans). La data 

susmenţionată partea civilă P.I. - A. nu putea invoca intervenţia pactului comisoriu de gradul 

IV întrucât restul de preţ îi fusese plătit de vânzător la data de 19.02.2007, dată la care 

susnumitul a dat o declaraţie autentică din care rezulta că nu mai are nici o pretenţie rezultând 

din contractul de vânzare cumpărare încheiat la data de 10.11.2006. 

Împrejurarea ulterioară - constând în încheierea unei tranzacţii între partea civilă şi 

martorul ..., la data de 03.05.2007 prin care părţile au convenit repunerea în situaţia anterioară 

(partea civilă redevenea proprietarul suprafeţei de teren vândută iar societatea cumpărătoare 

NADIN CONF SRL primea înapoi avansul) deşi era favorabilă inculpaţilor în ceea ce priveşte 

latura civilă a cauzei (recuperarea pagubei) nu poate conduce la exonerarea răspunderii penale 

pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, infracţiune  consumată la data de 

22.02.2007. 

Eventuala încălcare a prevederile art.3 alin.1 din Regulamentul BNR 4/2005 putea 

atrage sancţionarea băncii, conform art.57 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii 

Naţionale a României şi art.408 din OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului, pentru nerespectarea reglementărilor emise de BNR, or dispoziţiile legale enunţate 

nu prevăd ca remediu pentru efectuarea unei plăţi cu nerespectarea regimului valutar stornarea 

unor astfel de operaţiuni ci aplicarea unor sancţiuni de către BNR. 

Pe de alta parte, reţine judecătorul fondului,  plata efectuată de SC SIRAJ AD IMPEX 

SA către P.I. - A. nu poate fi apreciată ca fiind o plata eronată prin prisma eventualei 

nerespectări a regimului valutar, atât timp cât voinţa plătitorului a fost una neafectată de vreun 

viciu de consimţământ, plata fiind o obligaţie rezultând dintr-un contract necontestat de părţi.  

Banca, în calitate de executant al dispoziţiei de plată, nu poate invoca, în condiţiile 

date, că plătitorul este în eroare, atât timp cât acesta îşi asumă plata şi nu invocă viciul de 

consimţământ al erorii, însă partea civilă  nu era parte în contractul de credit astfel ca orice 

cauză de neexecutare a contactului sau eroare nu-i poate fi opozabilă. 

Pe de alta parte,  între  partea civilă şi BANCA LEUMI singurul contract este cel 

indicat de parţi anume Condiţiile generale de afaceri ale Băncii, insa potrivit dispoziţiilor  

art.7.2 lit.b ”banca poate efectua plaţi din contul curent fără acordul clienţilor/cotitularului 

pentru stornarea  operaţiunilor efectuate eronat”. Or,  operaţiunea de virament a sumelor 

…din contul compărătoarei terenului  SC.SIRAJ SRL. in contul vânzătorului parte civila P. 

nu poate fi considerată o operaţiune eronată, fiind efectuată  tocmai in baza raportului 

fundamental de vânzare cumpărare dintre părţile contractante. 

În ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art.42 alin.1 din Legea 161/2003, instanţa 

de fond a reţinut că partea civilă deţinea un cont ce poate fi considerat un sistem informatic în 

sensul de art.35 alin.1 lit.a din Legea 161/2003. Dispoziţiile art.35 alin.2 stabilesc persoanele 

care nu sunt autorizate în temeiul legii sau a unui contract, de a folosi, administra sau controla 

un sistem informatic, or, inculpaţii nu erau autorizaţi să acceseze sau să dispună accesarea 

contului părţii civile şi să efectueze operaţiuni. Plata efectuată de SC SIRAJ AD IMPEX SA 

către P.I. -A. nu era o plată eronată, astfel că inculpaţii şi-au depăşit limitele autorizării 

contractuale acordate de partea civilă. 

Legiuitorul, reţine instanţa de fond, oferă  repere în stabilirea sferei infracţiunilor care 

pot antrena răspunderea persoanei juridice, stabilind ca acestea trebuie sa fie săvârşite „în 

realizarea obiectului de activitate sau  in interesul ori in numele persoanei juridice”. 

Legiuitorul nu impune aceleaşi condiţii de la răspunderea penală a persoanei fizice, respectiv 

calitatea de subiect activ calificat. De altfel răspunderea penală a persoanei  juridice în dreptul 

penal român este o răspundere directă, obiectivă. Persoana juridică este răspunzătoare cu titlu 

direct pentru propria sa faptă, independent de răspunderea penala a persoanei juridice care a 

comis fapta. 

În numele persoanei juridice nu pot acţiona decât organele de conducere şi 

reprezentanţii săi. În ceea ce priveşte organele de conducere acestea sunt atât organele 
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statutare cât şi persoanele care exercită conducerea de facto a persoanei juridice. Astfel 

administratorul de fapt sau asociatul majoritar care  îşi impune voinţa sa persoanelor  fizice 

care îndeplinesc funcţii de conducere executiva poate antrena răspunderea penala a persoanei 

juridice, acţionând in  numele persoanei juridice. 

În cazul în care persoana juridică acţionează prin reprezentanţii săi trebuie să existe un 

raport de reprezentare, altul decât cel decurgând din actele constitutive pentru organele de 

conducere. Raportul de reprezentare poate avea natură contractuală –contract de management, 

etc - dar poate îmbrăca şi forma unei delegări de competente a unui angajat al persoanei 

juridice, pentru efectuarea uneia sau mai multor activităţi. În  acest caz este necesar să se 

stabilească dacă reprezentantul a acţionat in limitele reprezentării sau a depăşit acele limite, 

dacă a acţionat in interesul persoanei juridice sau în interes propriu. Or, în cauză inculpaţii 

persoane fizice – în calitate de directori, directori executivi/membri in comitetul de credite - 

deci de organe de conducere  ai BĂNCII LEUMI - au acţionat în interesul persoanei juridice 

şi nu în interes propriu. Conduita profesională a inculpaţilor a fost favorabilă băncii, deoarece  

a determinat în final evitarea unei pagube pentru bancă, dar s-a dovedit prejudiciabilă pentru 

partea civilă  prin vătămarea drepturilor si intereselor legale ale acesteia.  

Situaţia de fapt astfel reţinută de prima instanţă a rezultat din administrarea 

următoarelor mijloace de probă: proces verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii datat 

12.10.2011; adresa  SC NADIN CONF SRL– vol.I, fl.42-51; documentele depuse de învinuita 

BANK LEUMI ROMANIA SA  prin mandatar B.L.M.– vol.I, fl.76-95; adresa ORC 

Tribunalul Bucureşti din 08.12.2011 împreună cu adresa de răspuns – vol.I, fl.96-99; adrese 

Z. R. P. din 12.10.2011, 10.10.2011 şi 24.10.2011 împreună cu anexele depuse de av. A. O. – 

vol.I, fl.100-106; rezoluţii din 06.12.2011  de respingere cereri – vol.I, fl.107-115; declaraţia 

părţii civile P.I..-A. din 30.11.2011 – vol.I fl.142-144; declaraţia martorului ... din 28.11.2011 

– vol.I, fl.145-148; procesele verbale întocmite privind audierile - vol.I, fl.152-166; adresa 

către BANK LEUMI ROMÂNIA SA din 11.01.2012, împreună cu documentele solicitate – 

vol.I, fl.167-182; documente depuse de inculpatul M.L.G. la data de 16.12.2011 – vol.I, 

fl.183-197; adresa ORC Tribunalul Bucureşti din 24.01.2012 împreună cu documentele 

înaintate – vol.I, fl.198-201; ordonanţa procurorului din 22.12.2011 de respingere a cererii de 

probatorii şi admiterea privind fixarea unui nou termen pentru prezentarea materialului de 

urmărire penală, împreună cu cererile de puse – vol.I, fl.214-217; memoriile depuse de 

inculpaţii M.L.G., ş.a. din 10.02.2012 – vol.I, fl.222-241; proces verbal de prezentare a 

materialului de urmărire penală privind pe învinuitul P.I. din 10.02.2012 – vol.I, fl.242; 

proces verbal de prezentare a materialului de urmărire penală privind pe învinuitul R.M. din 

10.02.2012 – vol.I, fl.243; proces verbal de prezentare a materialului de urmărire penală 

privind pe învinuitul M.L.G. din 10.02.2012 – vol.I, fl.244; proces verbal de prezentare a 

materialului de urmărire penală privind pe învinuita BANK LEUMI ROMÂNIA SA prin 

mandatar B.L.M. din 10.02.2012 – vol.I, fl.245; proces verbal de prezentare a materialului de 

urmărire penală privind pe învinuita N.N.  din 10.02.2012 – vol.I, fl.246; adresa BANK 

LEUMI ROMANIA SA nr.42427/313/I/17.06.2011 de înaintare documente la D.N.A. –vol.II, 

fl.2; regulamentul de organizare şi funcţionare a  BANK LEUMI ROMANIA SA–vol.II, fl.3 

– 59; adresa nr.60/P/2011 a D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacău din 21.09.2011–vol.II,  fl.60; 

adresa BANK LEUMI ROMANIA SA nr.84021/313/I/07.10.2011 de înaintare documente la 

D.N.A şi documente anexă–vol.II, fl.61-81; notă de dispoziţii din 26.01.20011 a Parchetului 

de pe lângă Judecătoria  Bacău dată în dosarul nr.7237/P/2007–vol.II, fl.82; solicitare a I.P.J. 

Bacău adresată B.N.R. la 07.02.2011 –vol.II, fl.83-84; rapoarte B.N.R. înaintate I.P.J. Bacău 

la 14.04.2011–vol.II, fl.85 - 90; raport de supraveghere al B.N.R.  din 30.03.2007–vol.II, fl.99 

– 101; solicitări ale I.P.J. Bacău adresate BANK LEUMI ROMAÂNIA SA la 16.07.2008, 

respectiv 08.10.2008–vol.II, fl.102-104; adresa BANK LEUMI ROMÂNIA SA către I.P.J. 

Bacău nr.794 din 29.10.2008 şi documente anexă–vol.II, fl.105 – 161; rezoluţie de neîncepere 

a urmăririi penale a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi din 02.10.2007 dată în dosarul 

nr.319/P/2007 şi documente anexă–vol.II, fl.162 – 176; corespondenţă internă între Direcţia 

credite şi Direcţia juridică a BANK LEUMI ROMÂNIA SA–vol.II, fl.177-187; adresa BANK 

LEUMI ROMÂNIA SA nr.3103 din 31.07.2008 adresată I.P.J. Bacău şi documente anexă–
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vol.II, fl.188 – 193; normele B.N.R. nr.3 din 26.02.2002 privind standardele de cunoaştere a 

clientelei–vol.II, fl.194 – 204; adresa BANK LEUMI ROMÂNIA SA  

nr.85830/313/I/12.10.2011 de înaintare documente la D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacău – 

vol.III,fl.1; documente întocmite urmare anulării împrumutului şi a plăţilor– vol.III, fl.2 – 12; 

acte proprietate imobile puse garanţie de către SC SIRAJ AD IMPEX SRL Iaşi şi rapoarte de 

evaluare– vol.III, fl.13 – 209; actul constitutiv al SC SIRAJ AD IMPEX SRL Iaşi şi 

documente anexă – vol.III, fl.210 – 262; contracte de închiriere încheiate de SC SIRAJ AD 

IMPEX SRL Iaşi şi situaţii financiare întocmite la nivelul aceste societăţi– vol.III, fl.263-422; 

cererea de acordare a creditului depusă de către SC SIRAJ AD IMPEX SRL Iaşi la BANK 

LEUMI ROMÂNIA SA, referat de credit şi verificări anterioare aprobării creditului - vol.IV, 

fl.1 – 201; contractul de credit ipotecar nr.97/2007 încheiat între SC SIRAJ AD IMPEX SRL 

Iaşi şi BANK LEUMI ROMÂNIA SA şi contractele de garanţie - vol.IV, fl. 202 – 401, 

precum si mijloacele de probă administrate în cursul cercetării judecătoreşti, respectiv  

declaraţiile martorilor, consemnate şi ataşate la dosar, respectiv martorii ... - fl.6 vol.II,  L. C.-

fl.144-vlI, I.R.L., fl.147 volII., P. fosta L.M., fl.149volI,  raportul de expertiza tehnica nr.147- 

volII dosar,  înscrisuri probatorii in copii certificate de l a OCPI Bacău -fl.29 -187volII, si 

BNP BB. –fl.196-288. 

În drept, s-a reţinut că faptele săvârşite de inculpaţii M.R., L.M., I P. şi N N, realizează 

elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în 

formă calificată, prevăzută de art.246 Cod penal cu referire la art.248/1 Cod penal şi 

participaţie improprie la acces, fără drept, la un sistem informatic, prevăzută de art.31 alin.2 

Cod penal raportat la art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003, iar fapta inculpatei  persoană 

juridică BANK LEUMI ROMÂNIA SA realizează elementele constitutive ale infracţiunii de 

abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată, prevăzută de art.246 Cod 

penal cu referire la art.248/1 C.p. 

La individualizarea judiciară a pedepselor ce au fost aplicate inculpaţilor, instanţa de 

fond a avut în vedere dispoziţiile art. 74 Cod penal privind criteriile generale de 

individualizare a pedepsei, respectiv,  împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea 

de pericol creată pentru siguranţa circulaţiei publice, natura şi gravitatea rezultatului produs, 

motivul săvârşirii infracţiunii, antecedentele penale ale inculpatului, conduita după săvârşirea 

infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate şi 

situaţia sa familială şi socială. 

În ceea ce priveşte soluţionarea laturii civile a cauzei, instanţa de fond a reţinut că 

persoana vătămata P.I. - A. s-a constituit parte civilă cu suma de 815.000 euro reprezentând: 

suma de 135.000 euro - suma achitată cumpărătorului SC NADIN CONF SRL pentru a fi de 

acord cu rezilierea contractului de vânzare cumpărare din data de 10.11.2006; suma de 

510.000 euro - diferenţa dintre preţul pe care l-a obţinut în anul 2006 ca urmare a vânzării 

terenului în suprafaţă de 27.000 mp la un preţ de 60 euro/mp şi preţul actual al terenului, 

maxim 30 euro/mp (suma este raportată la diferenţa de suprafaţă rămasă nevândută, respectiv 

17.000 m.p.) şi suma de 170.000 euro - daune morale. 

Însă, sumele pretinse de partea civila in cursul judecaţii, respectiv suma de 510.000 

euro - diferenţa dintre preţul pe care l-a obţinut în anul 2006 ca urmare a vânzării terenului în 

suprafaţă de 27.000 mp la un preţ de 60 euro/mp şi preţul actual al terenului, maxim 30 

euro/mp (suma este raportată la diferenţa de suprafaţă rămasă nevândută, respectiv 17.000 

m.p.) nu  sunt consecinţa directa a actelor de abuz în serviciu  săvârşite în mod nemijlocit de  

inculpaţi, neexistând raport de cauzalitate directă între prejudiciul pretins  şi fapta inculpaţilor. 

            Paguba  principală suferită de partea civilă - pierderea sumei de 1.182.476,30 euro a 

fost recuperată, prin reîntoarcerea în patrimoniul său a imobilului vândut către Nadin Conf 

SRL. 

Constatându-se însă că partea civilă a suferit un prejudiciu moral cu consecinţe 

negative asupra vieţii, instanţa a apreciat că se cuvine acordarea  unor astfel de daune morale 

pentru suferinţa provocată  părţii civile prin accesarea contului fără acordul său, evaluate la 

suma de 10.000 euro. 
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Împotriva sentinţei penale mai sus menţionate a declarat apel, în termen legal, 

Parchetul de pe lângă Înlta Curte de Casaţie şi Justiţie  pentru nelegalitate şi netemeinicie, 

invocând greşita reţinere la încadrarea juridică dată faptelor comise de inculpaţi a dispoziţiilor 

legale prevăzute de art.258 V C. pen., greşita aplicare a prevederilor art.76 alin.1 lit.b V C. 

pen., privind efectele circumstanţelor atenuante, şi respectiv, reţinerea în mod netemeinic în 

favoarea inculpaţilor a dispoziţiilor legale privind circumstanţele atenuante, prevederi legale 

care au condus în mod nejustificat la aplicarea unor pedepse sub minimul special prevăzut de 

lege pentru infracţiunea de abuz în serviciu.  

Împotriva aceleiaşi sentinţe penale au declarat apel, în termen legal şi inculpaţii R.M., 

M. L. –G, P.I., N.N. şi  SC BANK LEUMI ROMÂNIA S.A., pentru netemeinicie, invocând 

nevinovăţia în comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu şi participaţie improprie la 

infracţiunea de acces fără drept la un sistem informatic, întrucât faptele reţinute în actul de  

sesizare a instanţei nu pot fi circumscrise răspunderii penale. 

Inculpaţii apelanţi au invocat şi alte aspecte de nelegalitate dar care nu au mai fost 

susţinute prin precizările aduse în susţinerea apelurilor formulate, respectiv, nulitatea absolută 

a sentinţei penale pentru compunerea nelegală a completului de judecată prin prisma încălcării 

principiului separării funcţiilor judiciare ca urmare a ignorării efectelor deciziei de constatare 

a neconstituţionalităţii dispoziţiilor art.347 alin.3 C. proc. pen., dar şi lipsa incriminării la data 

faptelor a infracţiunii de uzurpare a funcţiei.  

Prin apelul declarat în aceeaşi cauză penală, partea civilă P.I.A. a invocat netemeinicia 

hotărârii pronunţate, atât sub aspectul sancţiunilor aplicate inculpaţilor, dar şi cu privire la 

soluţionarea laturii civile a cauzei şi a solicitat condamnarea inculpaţilor pentru ambele 

infracţiuni pentru care au fost trimişi în judecată şi obligarea la plata despăgubirilor civile 

solicitate cu titlu de daune materiale şi morale, motivele de apel fiind detaliate în încheierea 

de şedinţă din data de 20 octombrie 2016 nu vor mai fi reluate, dar vor fi analizate în cele ce 

urmează.   

Analizând sentinţa penală atacată atât sub aspectul motivelor de apel invocate, dar şi 

din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept existente, în virtutea caracterului devolutiv al 

apelului prevăzut de art. 417 alin.1 şi 2 C. proc. pen., care are drept consecinţă repunerea 

cauzei în discuţia instanţei de control judiciar guvernată de regula tantum devolutum quantum 

appellatum, Curtea constată că doar apelurile declarate de inculpaţi sunt întemeiate pentru 

considerentele ce se vor dezvolta în continuare.  

Prin actul de sesizare a instanţei s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor R.M., 

M.L.G., P.I. şi  N.N. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 248/1 V C. pen., rap. la 

art. 246 V C. pen. şi art. 31 alin 2 V C. pen., rap. la art. 42 alin.1 din Legea nr. 161/2003 cu 

aplic. art. 33 lit.aV C. pen.  

Prin acelaşi act de inculpare s-a dispus trimiterea în judecată şi a inculpatei  SC BANK 

LEUMI ROMÂNIA S.A., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 248/1 V C. pen., rap. 

la art. 246 V C. pen. 

În sarcina inculpaţilor s-a reţinut în esenţă că inculpaţii R.M., preşedinte, M.L.G., P.I. 

şi  N.N., membrii ai Comitetului de credite al Centralei SC BANK LEUMI ROMÂNIA S.A., 

la data de 21.02.2007 au decis şi ordonat blocarea de către Sucursala Bacău a SC BANK 

LEUMI ROMÂNIA S.A., a sumelor existente în contul bancar deschis la dispoziţia părţii 

civile P.I.A., şi stornarea plăţii ordonate de către clientul bancii, beneficiar la creditului 

bancar, SC Siraj Ad Impex S.A., în contul deschis la sucursala din Bacău a SC BANK 

LEUMI ROMÂNIA S.A, către partea civilă  P.I.uţ. 

În fapt, la data de 23 ianuarie 2007, în cadrul SC BANK LEUMI ROMÂNIA S.A., a 

fost aprobată cererea SC Siraj Ad Impex s.a. privind acordarea unui credit ipotecar în scopul 

achiziţionării unui teren de la societatea Nadin Conf SRL, societate aflată în insolvenţă din 

data de 30 ianuarie 2007, plata urmând a se efectua efectiv în contul părţii civile P.I.. 

Acordarea creditării a fost aprobată sub condiţia suspensivă a acceptării de către SC BANK 

LEUMI ROMÂNIA S.A.a contractului de vânzare –cumpărare a terenului achiziţionat iniţial 

de la partea civilă P.I. de către SC NADIN CONF SRL, convenţie care la data aprobării 
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creditului nu era încă perfectată între SC SIRAJ AD IMPEX S.A- cumpărător  şi SC NADIN 

CONF SRL- vânzător.  

Ulterior încheierii contractului de vânzare- cumpărare s-a încheiat şi contractul de 

ipotecă imobiliară, SC SIRAJ AD IMPEX, garantând rambursarea creditului  cu terenul 

achiziţionat de la  SC NADIN CONF SRL, ambele societăţi având acelaşi asociat comun,….  

În urma acestor demersuri,  în data de 05 februarie 2007 la sediul SC BANK LEUMI 

ROMÂNIA S.A, Sucursala Iaşi s-a încheiat contractul de credit ipotecar pentru investiţii 

imobiliare, iar la data de 07.02.2007 a avut loc perfectarea convenţiei de vânzare a terenului 

între cele două societăţi  administrate de beneficiarul creditului ipotecar, .... 

Ulterior creditării, SC SIRAJ AD IMPEX a ordonat plata sumei de 1182000 euro către 

partea civilă P.I. însă în urma semnalării de către DCPSB a stării de insolvenţă a societăţii 

NADIN CONF SRL şi a incălcării dispoziţiilor art. 3 alin.1 din Regulamentul BNR nr.4/2005, 

privind efectuarea plăţiilor între rezidenţi doar în monedă naţională,  la data de 21 februarie 

2007 Comitetul de credite al SC BANK LEUMI ROMÂNIA S.A, a dispus blocarea de către 

Sucursala Bacău a sumelor existente în contul bancar al părţii civile P.I.  şi stornarea plăţii 

ordonată de către SC SIRAJ AD IMPEX beneficiarului P.I.. 

Coroborarea tuturor mijloacelor de probă, administrate echitabil atât în acuzare cât şi 

în apărare pe tot parcursul cercetărilor penale, conduc instanţa de control judiciar  la concluzia 

certă că decizia managerială luată de inculpaţi, în limita competenţelor stabilite prin normele 

interne ale băncii, se circumscrie modului de executare a contractului încheiat de către SC 

BANK LEUMI ROMÂNIA S.A şi partea civilă P.I. contract asumat odată cu semnarea 

contractului cadru, ,,Condiţii generale de afaceri ale către SC BANK LEUMI ROMÂNIA 

S.A’’ şi deschiderea contului curent la bancă de către aceiaşi parte civilă.  

Contractul bancar în cauza pendinte reprezintă legea părţilor, iar modalitatea de 

executare a obligaţiilor de natură contractuală nu poate reprezenta un act de serviciu în sensul 

normei incriminatorii a infracţiunii de abuz în serviciu, întrucât neexecutarea unei obligaţii 

luate într-o convenţie civilă nu are caracter penal, iar consecinţele ce decurg dintr-o astfel de 

nerespectare sunt reglementate de C. civil.  

Blocarea sumelor de bani existente în contul părţii civile şi stornarea plăţii efectuate de 

societatea Siraj Ad Impex în favoarea părţii civile P.I., reprezintă o conduită asumată şi  

legată de executarea unui contract, care nu poate fi interpretată ca fiind similară actului 

îndeplinit în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Eventualele pretenţii izvorâte din 

nerespectarea obligaţiilor contractuale se impun a fi valorificate doar prin promovarea unei 

acţiuni civile în cadrul unui litigiu civil, întrucât nerespectarea clauzelor contractuale 

activează regulile privind răspunderea contractuală.  

Pe de altă parte, sancţionarea unei astfel de conduite potrivit normelor penale 

contravine Pactelor şi Convenţiilor europene cu privire la respectarea drepturilor civile şi a 

drepturilor fundamentale, întrucât ,, nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul 

motiv că nu este în măsură să execute o obligaţie contractuală”, iar incriminarea unei fapte ca 

infracţiune trebuie să intervină ca ultim resort(ultima ratio) în protejarea unei valori sociale,  

atunci când alte măsuri de ordin civil sau administrative nu sunt în măsură să conducă la 

atingerea scopului urmărit de legea penală. 

Mai mult, legislaţia în vigoare la data faptelor, permitea încheierea de convenţii care 

facilitau negocierile prevederilor contractuale intervenite între părţi precum şi aplicarea de 

sancţiuni în cazul neexecutării obligaţiilor asumate contractual, în baza unei răspunderi civile 

contractuale, astfel că este greu de acceptat că inculpaţii au prevăzut şi urmărit producerea 

unei pagube în patrimonial părţii civile P.I.. 

Decizia de stornare a plăţii ordonate de Siraj Ad Impex S.A., a fost luată abia  la data 

de 19. 02.2007, în  momentele imediat următoare  informării funcţionarilor bancari de către  

Direcţia pentru Prevenirea şi Controlul Spălării Banilor din Centrala SC BANK LEUMI 

ROMÂNIA S.A, că operaţiunea de plată s-a făcut eronat, cu nerespectarea dispoziţiilor art.3 

alin.1 din Regulamentul BNR nr.4/2005 care interziceau efectuarea plăţilor între rezidenţi în 

altă monedă decât cea naţională. Comitetul de Credite al bancii a acţionat potrivit 

reglementărilor interne după o procedură standard, convins fiind că respectă reglementările 
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BNR şi cu siguranţă nu a urmărit producerea unei pagube în patrimoniul niciunei părţi 

implicate contractual.  

În acord cu argumentele aduse de Curtea Constituţională în interpretarea dată 

sintagmei ,, îndeplineşte în mod defectuos”, instanţa de control judiciar constată totodată că în 

materie penală, principiul legalităţii incriminării, „nullum crimen sine lege, nulla poena sine 

lege”, impune ca numai legiuitorul primar să poată stabili conduita pe care destinatarul legii 

este obligat să o respecte, respectiv Parlamentul, prin adoptarea legii, în temeiul art.73 

alin.(1) din Constituţie, sau Guvernul, prin adoptarea de ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă, 

în temeiul delegării legislative prevăzute de art.115 din Constituţie, iar neîndeplinirea ori 

îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuţiile de 

serviciu reglementate expres prin legislaţia primară – legi şi ordonanţe ale Guvernului. Or, aşa 

cum deja s-a arătat, comportamentul manifestat de inculpaţi nu a fost impus de legiuitor 

printr-o lege, înţeleasă ca act formal adoptat de Parlament, şi nici printr-o ordonanţă de 

urgenţă, ca act material cu putere de lege emis de Guvern care conţine norme de reglementare 

primară, având o forţă juridică asimilată legii, ci de normele interne ale băncii,  astfel că şi sub 

aceste aspecte, inculpaţii nu se fac vinovaţi de încălcarea legii cu ocazia exercitării atribuţiilor 

de serviciu ce le reveneau. 

În ceea ce priveşte infracţiunea de participaţie improprie la accesul fără drept la un 

sistem informatic, constând în determinarea funcţionarului bancar C. A. M., să acceseze fără 

drept contul bancar al părţii civile P.I..  în lipsa acordului expres dat de titularul contului 

curent, instanţa de control judiciar constată că şi în această situaţie factuală inculpaţii nu au 

acţionat cu intenţie în vederea determinării unei persoane să săvârşească o infracţiune, iar 

salariatul băncii C.A.M. nu a săvârşit o infracţiune, astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile 

participaţiei improprii  la săvârşirea infracţiunii descrise.  

Funcţionarii băncii au acţionat în baza prerogativelor contractuale  şi a celor conferite 

de pct. 8.2 din Condiţiile Generale de Afaceri care permiteau băncii să efectueze, fără acordul 

prealabil al clientului, stornări în cazul operaţiunilor de plată efectuate eronat, iar plata 

ordonată de Siraj Ad Impex S.A. către partea civilă P.I. privea o operaţiune efectuată cu 

încălcarea Regulamentului valutar nr.4/2005 emis de BNR privind efectuarea de plaţi între 

rezidenţii, în mod exclusiv, în monedă naţională, În aceste condiţii nu se poate aprecia că 

accesarea de către un funcţionar bancar a contului bancar al părţii civile s-a făcut fără drept .   

În ceea ce priveşte înţelesul dat noţiunii de ,,sistem informatic” prin dispoziţiile art. 

art. 35 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, respectiv, ,,orice dispozitiv sau ansamblu de 

dispozitive interconectate sau aflate în relaţie funcţională, dintre care unul sau mai multe 

asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic), excede noţiunii 

de ,,cont bancar”, depozit remunerat de bani, fără termen. Se constată că nu sunt îndeplinite 

condiţiile de tipicitate prevăzute în norma de incriminare prevăzută la art. 42 alin.1 din Legea 

nr. 161/2003 care se realizează prin acces fără drept la un sistem informatic şi care presupune 

o interacţiune a făptuitorului cu tehnica de calcul vizată prin intermediul echipamentelor sau 

diverselor componente ale sistemului vizat.  Contul bancar nu reprezintă un dispozitiv sau un 

ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie funcţională şi nu are dispozitive 

apte de prelucrare automată a datelor cu ajutorul unui program informatic.  

În ceea ce priveşte celelalte motive de apel invocate de partea civilă P.I., respectiv, de 

reprezentantul parchetului şi care privesc aspecte de netemeinicie a hotărârii pronunţate de 

instanţa de fond, sau de nelegalitate în ceea ce priveşte nereţinerea la încadrarea juridică dată 

faptelor comise de inculpaţi a dispoziţiilor legale prevăzute de art. 258 V C. pen., privind 

faptele săvârşite de alţi funcţionari, faţă de soluţia dispusă în cauză de instanţa de control 

judiciar aceste critici devin redundante, astfel că nu vor mai fi analizate.    

Pentru toate aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură 

penală va admite apelurile declarate de apelanţii inculpaţi P.I., N.N., R.M., M.L.G. şi Bank 

Leumi România, va desfiinţa în totalitate sentinţa penală atacată, reţinând cauza spre 

rejudecare şi în fond va dispune achitarea inculpaţilor pentru comiterea infracţiunilor reţinute 

în sarcina acestora, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.  

În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă. 
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Totodată, în temeiul  art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, va respinge apelurile 

declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.N.A. – Serviciul 

Teritorial Bacău şi apelantul parte civilă P.I.A.. 

Văzând şi dispoziţiile art. 275 alin. 2 Cod procedură penală; 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

D E C I D E  

 

A. În temeiul  art. 421 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de  

apelanţii inculpaţi P.I., N.N., R.M., M.L.G. şi BANKLEUMI ROMÂNIA S.A. împotriva 

sentinţei penale nr. 414/D/07.10.2015 pronunţată de Tribunalul Bacău. 

Desfiinţează în totalitate sentinţa penală atacată  

Reţine cauza spre rejudecare şi în fond,  

A.1.În temeiul art. 396 alin.5 C. proc. pen. rap., la art. 16 alin.1 lit. b teza I, dispune 

achitarea inculpaţilor P.I., N.N., R.M., şi M.L.G. pentru comiterea infracţiunii de participaţie 

improprie la infracţiunea de acces fără drept la un sistem informatic prev. de art. 31 alin.2 V 

C.pen., rap. la art. 42 alin.1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 5 C.pen., întrucât fapta nu 

este prevăzută de legea penală.  

2. În temeiul art. 396 alin.5 C. proc. pen. rap., la art. 16 alin.1 lit. b teza I, dispune 

achitarea inculpaţilor P.I., N.N., R.M., M.L.G. şi BANKLEUMI ROMÂNIA. pentru 

comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în forma calificată, 

prev. de art.246 V C.pen. , cu ref. La art. 248/V C.pen.,  cu aplic. art. 5 C.pen., întrucât fapta 

nu este prevăzută de legea penală.  

În temeiul art. 25 alin.5 C.pr.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă. 

B. În temeiul  art. 421 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge apelurile declarate de 

Parchetul de pe lângă ÎCCJ –DNA ST Bacău şi apelantul parte civilă P.I.A., împotriva 

aceleiaşi sentinţe penale.  

În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă apelantul parte civilă la plata sumei de 500 lei 

cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.11.2016. 

 

   PREŞEDINTE       JUDECĂTOR 

             

                                                               GREFIER 
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