
1 
 

 

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II   AA  

Ombudsman  
Str. Eugeniu  Carada, nr. 3, Sector 3,  Bucureşti 

 

Telefon +40-21-312.71.01  Fax: +40-21-312.49.21  Internet: http://www.avpoporului.ro  E-mail: avp@avp.ro 

 
 
 

Funcționarul bancar angajat într-o societate bancară pe acțiuni (acțiunile 
aparținând 100% Statului Român) se încadrează, în opinia Avocatului 

Poporului, în categoria funcționarilor publici, în sensul art. 147, raportat la 
art. 145 din Vechiul Cod Penal – Recurs în interesul legii, promovat la 

I.C.C.J.    
 
 
 

      Avocatul Poporului a promovat la Înalta Curte de Casație și Justiție un 

Recurs în interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 

147, raportate la cele ale art. 145 din vechiul Cod penal, în sensul de a 

stabili dacă funcționarul bancar angajat într-o societate bancară pe acțiuni 

(CEC Bank S.A.), acțiunile aparținând în proporție de 100% Statului 

Român, se încadrează ori nu în categoria funcționarilor publici. În opinia 

Avocatului Poporului, funcționarul bancar angajat într-o societate bancară 

pe acțiuni, acțiunile aparținând în proporție de 100% Statului Român, se 

încadrează în categoria funcționarilor publici, în sensul art. 147, raportat la 

art. 145 din vechiul Cod penal. 

 

      Promovarea Recursului în interesul legii s-a datorat faptului că în 

practica instanțelor judecătorești au existat orientări jurisprudențiale diferite, sub 

aspectul atribuirii ori nu a calității de funcționar public unei persoane care este 

angajată într-o societate bancară pe acțiuni, acțiunile aparținând în proporție de 

100% Statului Român.  

 

      Avocatul Poporului constată că, aşa cum s-a menţionat în mod 

constant şi în literatura juridică, în înţelesul legii penale, noţiunile de 
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"funcţionar public" şi de "funcţionar" au o semnificaţie mai largă decât 

aceleaşi noţiuni din dreptul administrativ, datorită atât caracterului relaţiilor 

sociale apărate prin incriminarea unor fapte socialmente periculoase, cât şi 

faptului că exigenţele de apărare a patrimoniului şi de promovare a intereselor 

colectivităţii impun o mai bună ocrotire prin mijloacele dreptului penal. În 

actuala reglementare, funcţionarul public în înţelesul normei prevăzute de art. 

175 alin. (1) lit. c) din Codul penal semnifică persoana care exercită în cadrul 

unei regii autonome, al altui operator economic ori al unei persoane juridice cu 

capital integral sau majoritar de stat atribuţii legate de realizarea obiectului de 

activitate al acesteia. Astfel, spre deosebire de Codul penal anterior, Codul penal 

în vigoare nu mai face deosebire între noţiunea de funcţionar public şi cea de 

funcţionar, aceasta din urmă nemaifiind reglementată distinct. Din analiza 

comparativă a dispoziţiilor legale ce definesc termenii de "funcţionar public" 

şi "public" din actuala reglementare cu cele cuprinse în prevederile art. 145 şi 

147 din Codul penal anterior, rezultă că funcţionar public este acea persoană 

care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost 

învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei 

autorităţi publice, instituţii publice ori al unei instituţii sau al altei persoane 

juridice de interes public. 

 

      Avocatul Poporului apreciază că esențială pentru soluționarea acestor 

probleme de drept este stabilirea faptului dacă CEC BANK - S.A. este 

persoană juridică de interes public ori dacă are în administrare, folosință 

sau exploatare bunuri proprietate publică, servicii de interes public ori 

bunuri de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.  

 

      Astfel cum subliniază Înalta Curte de Casație și Justiție, în Decizia nr. 

26/2014, conceptul de "funcţie publică" se află în strânsă corelaţie cu noţiunea 

de "interes public", ambele urmărind satisfacerea trebuinţelor de interes 

general, în baza prerogativelor constituţionale care fac să prevaleze interesul 

public faţă de cel privat. Or, funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea în 
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scopul realizării interesului public şi ca atare, în exercitarea funcţiei, are 

îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal. 

Noţiunea de "serviciu public" desemnează fie o formă de activitate prestată în 

folosul interesului public, fie o subdiviziune a unei instituţii din administraţia 

internă împărţită pe secţii, servicii etc. Din categoria serviciilor de interes public 

fac parte acele entităţi care, prin activitatea pe care o desfăşoară, sunt chemate să 

satisfacă anumite interese generale ale membrilor societăţii.   

 

      Având în vedere condițiile restrictive privind înființarea și organizarea 

activității bancare, natura serviciului prestat, precum și natura capitalului social, 

Avocatul Poporului apreciază că CEC BANK - S.A. desfășoară o activitate de 

interes public, fiind persoană juridică de interes public, în sensul conferit de 

prevederile art. 145 din vechiul Cod penal. Mai mult, sintagma ”persoane 

juridice de interes public” este definită prin dispozițiile art. 34 alin. (2) din 

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ca incluzând și instituţiile de credit.     

 

      Celelalte argumente care stau la baza opiniei Avocatului Poporului, 

pot fi consultate pe site-ul instituției, la secțiunea Recursul în interesul legii. 

  

 

 

 

 

 

 

Matei Vîrtosu                                                                  23 decembrie 2016       
Purtător de cuvânt, 
AVOCATUL POPORULUI 
 
 
 
 


