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În acest număr:

Angajații băncilor sunt, indiferent de rang, funcționari
publici: Implicațiile practice ale deciziei Instanței Supreme
Angajații societăților bancare cu capital integral privat, autorizate și aflate sub
supravegherea Băncii Naționale a României (BNR), sunt funcționari publici în
sensul legii penale, a hotărât Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pe 11 iulie
2017. Vom analiza:




argumentele care au stat la baza deciziei ÎCCJ
practica anterioară
implicațiile acestei decizii, de exemplu: când și în ce condiții funcționarii
bancari pot răspunde pentru omisiunea sesizării organelor de urmărire
penală sau dacă pot intra în sfera infracțiunii de conflict de interese
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Angajații băncilor sunt, indiferent de rang, funcționari
publici: Implicațiile practice ale deciziei Instanței Supreme
Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) publicată pe 11 iulie 2017,
conform căreia angajații societăților bancare cu capital integral privat, autorizate
și aflate sub supravegherea Băncii Naționale a României (BNR), sunt funcționari
publici în sensul legii penale, are rolul de a unifica practica judiciară.
Totodată, este relevantă pentru încadrarea juridică a faptelor și, implicit, pentru
limitele de pedeapsă aplicabile. Astfel, încălcarea legii penale de către
funcționarii bancari va atrage sancțiuni mai dure, fiind pasibili să intre sub
incidența reglementărilor privind infracțiunile de serviciu și de corupție, dar și a
altor infracțiuni al căror subiect activ este funcționarul public.
Anterior emiterii acestei decizii a ÎCCJ, în practică existau dificultăți privind
calificarea funcționarului bancar ca funcționar public sau funcționar asimilat
funcționarului public conform prevederilor Codului Penal, atunci când acesta
săvârșea infracțiuni în legătură cu serviciul sau infracțiuni de corupție.
Argumentele care stau la baza deciziei ÎCCJ
Sesizată de Curtea de Apel București, Instanța Supremă a stabilit prin dezlegare
faptul că în sensul legii penale, conform dispozițiilor art. 175 alin. (2) din Codul
penal, funcționarul bancar este funcționar public.
Acest articol din Codul penal prevede că este considerată funcționar public, în
sensul legii penale, persoana care îndeplinește cumulativ două condiții: (i)
exercită un serviciu de interes public și (ii) a fost învestită de autoritățile publice
sau este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea
respectivului serviciu public.
Pentru a stabili dacă este îndeplinită prima cerință, trebuie analizată definiția
dată serviciului public în dreptul administrativ, corelată cu noțiunea de „serviciu
public” în sens larg care „desemnează fie o formă de activitate prestată în folosul
interesului public, fie o subdiviziune a unei instituții din administrația internă
împărțită pe secții, servicii etc. Din categoria serviciilor de interes public fac
parte acele entități care, prin activitatea pe care o desfășoară, sunt chemate să
satisfacă anumite interese generale ale membrilor societății”.
Noțiunea de „funcție publică” a fost corelată cu cea de „interes public” de ÎCCJ
prin decizia nr. 26 din 2014. Astfel, sintetizând doctrina de drept bancar, dar și
prevederile unor acte normative anterioare, instanța supremă conchide că
„banca (instituția de credit) cu capital integral privat reprezintă o persoană
juridică abilitată să exercite un serviciu de interes public”.
Cea de-a doua condiție din articolul menționat mai sus este considerată
îndeplinită alternativ dacă învestirea pentru îndeplinirea serviciului s-a făcut de
către o autoritate publică sau dacă activitatea persoanei este supusă controlului
ori supravegherii unei autorități publice, indiferent de modalitatea de învestire.
ÎCCJ arată că funcționarul bancar, angajat al unei bănci (instituție de credit) cu
capital integral privat, nu îndeplinește condiția de a fi învestit de autoritățile
publice pentru exercitarea unui serviciu de interes public și nu exercită atribute
de autoritate publică, pe baza delegării printr-un act al autorității statale.
Totuși, reține că băncile pot funcționa doar pe baza autorizației emise de BNR și
se supun regulamentelor și ordinelor emise de aceasta. Mai mult, BNR le
controlează și le supraveghează activitatea, iar în cazul în care se constată
nereguli, în funcție de gravitatea acestora, pot fi aplicate sancțiuni care pot
ajunge până la retragerea autorizației.
Totodată, BNR este o autoritate publică care exercită controlul sau
supravegherea cu privire la îndeplinirea unui serviciu de interes public, așa cum
prevede articolul citat din Codul penal.
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Pe baza acestor argumente, ÎCCJ a concluzionat că „în sensul legii penale,
funcționarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat,
autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României, este
funcționar public, în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal.”.
Tot funcționari publici vor fi considerați și funcționarii bancari prevăzuți în art.
108 alin. (1) OUG nr. 99/2006, respectiv membrii consiliului de administrație și
directorii, dar și persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor în
cadrul unei bănci cu capital integral privat.
Consecințele practice ale deciziei ÎCCJ
Implicațiile practice ale hotărârii ÎCCJ sunt semnificative, având în vedere că
funcționarii bancari de rang inferior nu mai sunt astfel subscriși prevederilor art.
308 Cod penal, care prevede faptul că dispozițiile privind infracțiuni precum
luarea de mită, darea de mită, traficul și cumpărarea de influență, delapidarea,
abuzul și neglijența în serviciu, dar și alte infracțiuni care pot fi comise de un
funcționar public se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către
sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără
o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice
dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.
Așadar, în cazul infracțiunilor menționate mai sus comise de către această
categorie de funcționari bancari, limitele de pedeapsă nu vor mai fi reduse.
O altă consecință cu un potențial impact crescut în practică este reprezentată de
riscul comiterii infracțiunilor de omisiune a sesizării sau a conflictului de interese.
Odată cu emiterea acestei decizii de către ÎCCJ, funcționarii bancari au obligația
să sesizeze de îndată organele de urmărire penală dacă au cunoștință despre
săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul
căruia își îndeplinesc sarcinile.
Neîndeplinirea acestei obligații poate atrage răspunderea penală a funcționarului
bancar. În acest context, obligațiile funcționarilor bancari sunt mai ample decât
simpla procedură de wistleblowing reglementată la nivel intern. Sesizarea privind
fapte penale nu se face intern, ci către organele de cercetare penală,
respectându-se condițiile de fond și de formă ale sesizării, prevăzute de Codul de
procedură penală.
De asemenea, impactul este semnificativ pentru funcționarii bancari de rang
inferior în cazul conflictului de interese. Dacă până acum, la nivel jurisprudențial,
doar funcționarii bancari din top management puteau fi considerați funcționari
publici, pentru restul funcționarilor bancari fiind incidente efectele Deciziei Curții
Constituționale nr. 603/2015 care a constatat neconstituționalitatea sancționării
penale a conflictului de interese în mediul privat, situația se schimbă ca urmare a
deciziei Înaltei Curți. În consecință, toți funcționarii bancari, fiind considerați
funcționari publici, pot intra in sfera infracțiunii de conflict de interese.
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