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Abuzul în serviciu
sau
ce-am avut și ce-am pierdut?

Conf. univ. dr. Sergiu Bogdan
Justificarea acestei abordări
•	Prefer o abordare conceptuală uneia foarte formalistă.

•	Poate că fiind concentrați asupra unor detalii, nu mai vedem ce finalitate are o anume abordare a acestei infracțiuni.

•	Trăim într-o eră a vitezei și facem afirmații înainte de a le și verifica

•	Am sa evit să fac trimitere la toate codurile penale pentru o prezentare comparativă pentru că un atare demers ar necesita luni de muncă și zile de prezentare a rezultatelor acestei munci.

•	Voi face trimitere la jurisprudență națională cu privire la abuzul în serviciu pentru că acesta este relevantă în legătură cu posibilele probleme legate de aplicarea textului de incriminare.
Mituri sau ”adevăruri” ce trebuie verificate despre infracțiunea de abuz în serviciu
•	Această infracțiune există în Codul penal de la Codul Cuza până astăzi. 

2.  Această infracțiune există în toate sistemele de drept penal din UE ( sau că există în majoritatea sistemelor penale). 

3.  Există o justificare clară a incriminării acestei fapte ( abuz în serviciu) în convenții sau acte internaționale.

•	Prin dezincriminarea  abuzului în serviciu funcționarii publici pot ”să fure”. 

Notă. - Este un subiect jurnalistic facil, deoarece doar citind titlul infracțiunii fiecare persoană indiferent de nivelul de instrucție înțelege ce dorește în legătură cu aspecte care sunt pur juridice și care oricum sunt problematice.

Afirmația 1
Această infracțiune există în Codul penal de la Codul penal Cuza până astăzi. 

Sursa publică
https://cristidanilet.wordpress.com/tag/abuz-in-serviciu
”De când există această infracțiune? În România această infracțiune a apărut în Codul penal încă de la 1864. În Codul penal valabil în perioada 1969-2014 abuzul în serviciu a avut aproape același conținut, dar pedeapsa era închisoare 6 luni-3 ani.”

În Codul Carol era incriminat abuzul de putere și incriminate anumite conduite particulare ale funcționarilor publici.

A se vedea Decretele 192/1950, 202/1953, 318/1958, 1/1959 și 212/1960

În codul 1969 era incriminat abuzul în serviciu dar într-o forma mai restrânsă  din perspectiva conținutului.


Codul penal Cuza
varianta publicată în 1911 și adnotată de G Bădulescu și G Ionescu
Codul penal Cuza. Varianta publicată în 1911 și adnotată de G Bădulescu și G Ionescu

Capitolul II Crime și delicte comise de funcționarii publici în exercițiul funcțiunii lor.
Secțiunea 1. Sustracțiuni comise de depozitarii publici ( art. 140)- Delapidarea
Secțiunea 2. Nedrepte luări săvârșite de funcționari publici ( art. 141)-  Solicitarea sau primirea de taxe, impozite, etc nelegale.
Secțiunea 3. Amestecarea funcționarilor publici în afaceri sau comerciuri necompatibile cu a lor calitate. Art. 142, 143
Secțiunea 4 . Despre mituirea funcționarilor publici art. 144, 145, 146

Secțiunea 5.  Abuz de putere contra particularilor 
Art. 147 Constrângere la o conduită  comis prin abuz de putere al funcționarului.
Art. 148 Maltratare prin ofense orale
Art. 149 Arestare nelegală
Art. 150 Cercetare abuzivă prin constrângere la mărturisire a comiterii unei fapte
Art.  151 Violare de domiciliu comisa de funcționarul public
Art.  152 Denegare de dreptate
Art. 153. Executarea unei pedepse nelegale
Art. 154 Favorizare prin neurmărirea unei infracțiuni sau nepunerea ei în executare.
Art. 155 Deposedarea nelegală a unui particular
Art. 156 Violarea secretului corespondenței
Art. 157 Determinarea subalternului să comită  infracțiuni
Abuz de autoritate contra lucrului public
Art. 158  Folosirea forței publice împotriva aplicării legii

Codul penal Carol II. 
TITLUL III: Crime şi delicte contra administraţiei publice.

TITLUL III: Crime şi delicte contra administraţiei publice.
CAPITOLUL I: Delicte săvârşite de funcţionarii publici
SECŢIUNEA I: Delapidarea 	Art. 236 , Art. 237
SECŢIUNEA II: Nedreptele luări 
Art. 238      Funcţionarul public care, prin orice mijloace sileşte o persoană să dea bani sau alt profit, la care nu este obligată, după lege, comite delictul de nedreaptă luare şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela unu la 5 ani, amendă dela 5.000 la 15.000 lei şi interdicţie corecţională dela 6 luni la 2 ani.
Art. 239	Funcţionarul public care, în exerciţiul funcţiunii sale, profitând de eroarea altuia, primeşte sau reţine dela acesta, pentru sine sau pentru altul, bani sau orice alt folos, comite delictul de profit prin eroare şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani, amendă dela 3.000 la 6.000 lei şi interdicţie corecţională dela unu la 2 ani.
Art. 240            Funcţionarul public care, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiunii sale, şi la care era obligat în temeiul acesteia, primeşte dela cineva, el însuşi direct sau prin altă personală, cu consimţământul său, bani sau alt folos, comite delictul de remuneraţie injustă şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 3 luni la un an, amendă dela 2.000 la 3.000 lei şi interdicţie corecţională dela unu la 2 ani.
Art. 241 	Funcţionarul public care, în virtutea funcţiunii sale, având supravegherea sau controlul direct al unei întreprinderi sau instituţii private, primeşte sub orice formă vreo însărcinare dela o asemenea întreprindere sau instituţie, mai înainte de a se fi îndeplinit trei ani dela data pensionării lui, sau de când a părăsit funcţia prin demisie, destituire sau revocare, comite delictul de folos nedrept şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela unu la 5 ani şi amendă dela 5.000 la 15.000 lei. 	Conducătorii unor asemenea întreprinderi se socotesc complici la comiterea faptului de mai sus.

	
Codul penal Carol II. TITLUL III: Crime şi delicte contra administraţiei publice.

SECŢ IUNEA III: Neglijenţă în funcţiuni
Art. 242 	Funcţionarul public care, prin neglijenţă, neprevedere sau uşurinţă în supraveghere sau paza banilor, valorilor, actelor sau oricăror lucruri ce i-au fost încredinţate, în virtutea funcţiunii sale, va fi pricinuit sustragerea sau distrugerea lor, comite delictul de neglijenţă în funcţiune şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 3 luni la un an şi amendă dela 2.000 la 5.000 lei.
 SECŢ IUNEA IV: Refuzul de serviciu datorii legalmente
Art. 243 	Funcţionarul public care, pe nedrept, refuză, omite sau întârzie îndeplinirea unui act, la care este obligat în virtutea funcţiuni sau serviciului său, comite delictul de refuz de serviciu datorită legalmente şi se pedepseşte cu închisoarecorecţională dela 6 luni la un an şi amendă dela 2.000 la 5.000 lei.
Art. 244 	Funcţionarul public care, în afară de cazul prevăzut de art. 217, părăseşte funcţiunea, serviciul sau lucrarea, în scop de a prejudicia interesele funcţiunii sau serviciului, comite delictul de părăsire individuală a funcţiunii publice şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela una la 3 luni.
 SECŢ IUNEA VI: Dispoziţiuni comune  Art. 249	
CAPITOLUL II: Delicte săvârşite de funcţionari sau particulari
SECŢIUNEA I: Dare şi luare de mită  	Art. 250  Art. 251
SECŢIUNEA II: Traficul de influenţă        	Art. 252
SECŢIUNEA III: Ultrajul 	Art. 253 	Art. 254 	Art. 255
SECŢIUNEA IV: Alte infracţiuni comise de funcţionari sau particulari
Art. 256 	Art. 257 Uzurpare de calități oficiale 	 	
CAPITOLUL III: Crime şi delicte comise de particulari
SECŢIUNEA I: Rebeliunea  Art. 258  	Art. 259 	Art. 260 	Art. 261 	Art. 262
SECŢ IUNEA V: 
Abuzul de putere

•		Art. 245. 	Funcţionarul public care, uzurpând o atribuţiune, sau abuzând de puterea sa legală, sau depăşind limitele competinţei sale, ori nesocotind sau violând formalităţile prescrise de lege, ori abătându-se în orice alt mod dela îndatoririle inerente funcţiunii sale, săvârşeşte un act pe care legea nu-l consideră infracţiune, în scopul de a procura cuiva, pe nedrept, vreun folos sau de a-i cauza o păgubire de orice fel, comite delictul de abuz de putere şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani şi interdicţie corecţională dela unu la 3 ani.
•	Aceeaşi pedeapsă se aplică şi atunci când faptul se săvârşeşte în scopul de a constrânge pe nedrept o persoană, să facă, să omită sau să sufere ceva. 	Tentativa se pedepseşte.
•		Art. 246 	Funcţionarul public care, fără just motiv, face uz de forţa armată, întru cât acest fapt nu ar constitui o infracţiune mai gravă, sau în urma lui nu s-ar fi produs vreo infracţiune mai gravă, comite delictul de abuz de autoritate şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela unu la 3 ani şi interdicţie corecţională dela unu la 3 ani.
•		Art. 247 	Funcţionarul public care, aparţinând unei anumite puteri în stat, face, pe nedrept, acte ce intră în atribuţiile alte puteri, sau prin orice mijloace împiedecă, zădărniceşte sau îngreunează exerciţiul funcţiunilor acesteia, comite delictul de exces de putere şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani şi interdicţie corecţională dela unu la 2 ani.
•		Art. 248 	Funcţionarul public care, în exerciţiul funcţii sale, adresează vreunei persoane injurii sau întrebuinţează faţă de ea violenţă, întru cât faptul nu constituie o infracţiune mai gravă, comite delictul de putere abuzivă şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la unu la 3 luni.
•	 

Afirmația 2 ”Această infracțiune există în toate sistemele de drept penal din UE ( sau cel puțin ea există în majoritatea sistemelor penale). 
Sursa publică:
https://cristidanilet.wordpress.com/tag/abuz-in-serviciu
•	”Cum este reglementată această infracțiune în alte state? Toate statele care sunt parte la Convenția ONU împotriva corupției trebuie să reglementeze infracțiunea de abuz în serviciu sau de putere ori de funcție – o cere art. 19 din Convenție, care este obligatorie pentru toți cei care au ratificat-o, adică pentru 140 de state, inclusiv România! 
•	Pentru modul de reglementare în concret a acestei infracțiuni în alte state, propun un excelent studiu de drept comparat făcut de vice.ro.”
Să urmăm pașii firești în studiul unei probleme : Exemplu Codul penal Francez.

(https://www.vice.com/ro/article/abuz-serviciu-ue)
Autorul studiului citat mai sus începe articolul... Deși am avut restanță la drept penal și am oroare de materia asta, un politician mi-a zis să citesc și să înțeleg ordonanța de urgență 13 cu modificările la infracțiunea de abuz în serviciu. Mă simt vinovat. M-a făcut să regresez în timp până în anul doi de facultate, când proful de penal m-a picat ca pe ultima loază.
”În Codul Penal francez abuzul în serviciu e reglementat scurt, deși nu te așteptai. Funcționarul public, în exercițiul funcțiunii, nu îndeplinește un act legal, ia cinci ani de închisoare și 75 000 de euro amendă – indiferent de pagubă. Mai mult, dacă fapta funcționarului provoacă o pagubă, atunci funcționarul riscă până la zece ani de recluziune și 150 000 de euro amendă penală. 

Codul penal francez 
Capitolul II. Infracțiuni împotriva  administrației publice comise de cei aflați în serviciu public   
Secțiunea I: Abuzul de autoritate contra administrației publice
Art. 432 – 1 Luarea de măsuri menite să împiedice punerea în aplicare a unei legi, de către o persoană care deține o funcție publică, în exercitarea funcției.
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
Art. 432 – 2 – formă agravată a infracțiunii prevăzute la art. 432 – 1 – dacă măsurile luate și-au produs efectul
Art. 432 – 3 – formă particulară de uzurpare de calități oficiale

Secțiunea II: Abuzul de autoritate contra persoanelor
Paragraful 1: Infracțiuni contra libertății
Art. 432 – 4 – Lipsirea de libertate comisă de un funcționar public – variante comisive, Art. 432 – 5 – Lipsirea de libertate comisă de un funcționar public – variante omisive, Art. 432 – 6 – Lipsirea de libertate comisă de un funcționar din cadrul administrației penitenciarelor
Paragraful 2: Discriminarea Art. 432 -7.
Paragraful 3: Infracțiuni contra inviolabilității domiciliului,   Art. 432 -8 – Violarea de domiciliu comisă de un funcționar public
Paragraful 4: Infracțiuni care aduc atingere secretului corespondenței, Art. 432 – 9 – Violarea secretului corespondenței comisă de un funcționar public



Codul penal francez 
Capitolul II. Infracțiuni împotriva  administrației publice comise de cei aflați în serviciu public   
Secțiunea III: Infracțiuni comise prin încălcarea obligației de probitate
Paragraful 1: De la concussion ( Pretinderea de taxe sau impozite nelegale   sau exonerarea nelegală de la plata acestor taxe, impozite etc
•	Art. 432 – 10. Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
Paragraful 2: Luarea de mită și traficul de influență comise de un funcționar public (Art. 432 – 10)
Paragraful 3: Conflictul de interese  (Art. 432 – 12 și Art. 432 – 13)
Paragraful 4: Infracțiuni care aduc atingere accesului și egalității candidaților la licitații publice sau delegări de servicii publice
Art. 432 – 14 –( Favoritism) Încălcarea unor dispoziții menite să asigure accesul și egalitatea participanților la licitații publice sau delegări de servicii publice pentru a crea un avantaj nejustificat unei persoane.
Paragraful 5: Sustragerea și deturnarea de fonduri (Art. 432 – 15 , Art. 432 – 16)
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Infracțiuni contra administrației publice comise de funcționari publici
Secțiunea I: Abuzul de autoritate contra administrației publice
Art. 432 – 1
	Luarea de măsuri menite să împiedice punerea în aplicare a unei legi, de către o persoană care deține o funcție publică, în exercitarea funcției.
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
Art. 432 – 2 – formă agravată a infracțiunii prevăzute la art. 432 – 1 – dacă măsurile luate și-au produs efectul
Art. 432 – 3 – formă particulară de uzurpare de calități oficiale

Concluzie: ”Încălcarea legii de către un funcționar public nu este suspectă și nu justifică aplicarea de sancțiuni decât în cazul a trei ipoteze: favoritism, pretinderea de taxe nelegale sau scutirea nelegală de taxe și distrugerea unor bunuri .” E. DREYER, DROIT PENAL SPECIAL, 2008, p.560


	

Surse credibile de drept comparat privind incriminarea infracțiunii de abuz în serviciu sau abuz în funcție
•	Exemplu: Comisia  de la Veneția, 
•	Studiul nr. 682/2012, subsecțiunile
•	”Provisions of national criminal laws in the field of abuse of office”. (8 pagini de tabele cu texte de incriminare  naționale privind abuzul in serviciu)

•	Franța – În raport sunt identificate ca texte de incriminare art. 432-12 (Conflict de interese) și 432-14 (Favoritism)

•	Germania- În raport este indicat art. 331 c pen german (Vortailsannahme  care se traduce prin luare de mită)

•	”Keeping political and criminal responsability separate” (43 pagini)

•	Report on the Relationship between political and criminal ministerial responsability ( 21 de pagini)
Afirmația 3
Există o justificare clară a incriminării acestei fapte ( abuz în serviciu) în actele internaționale.



•	Sursa publică:
•	https://cristidanilet.wordpress.com/tag/abuz-in-serviciu
•	”Toate statele care sunt parte la Convenția ONU împotriva corupției trebuie să reglementeze infracțiunea de abuz în serviciu sau de putere ori de funcție – o cere art. 19 din Convenție, care este obligatorie pentru toți cei care au ratificat-o, adică pentru 140 de state, inclusiv România!” 
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1. Convenția privitoare la protecția intereselor financiare ale CE (1995) – Convenția PIF
•	Primul Protocol la Convenția PIF (1996)
•	Al doilea Protocol la Convenția PIF (1997)
2. Convenția privitoare la lupta împotriva corupției vizând funcționarii CE sau funcționarii statelor membre ale UE (1997)
3. Convenția OCDE privitoare la lupta împotriva corupției agenților publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale (1997)
4. Convenția penală în materie de corupție (2002)
Protocolul adițional la Convenția penală împotriva corupției (2003)
5. Convenția civilă privitoare la corupție (2003)
6. Decizia-cadru nr. 2003/568/JAI privind lupta împotriva corupției în domeniul privat (2003)
7. Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției (2004)
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•	S-ar încălca art. 19 din Convenție dacă s-ar dezincrimina abuzul în serviciu?

•	Ce se întâmplă cu statele parte la Convenție care nu au incriminat abuzul în serviciu?

•	Decizia 405/2016 și art. 19 din Convenție ?
Afirmația 4
Prin dezincriminarea acestei infracțiuni funcționarii publici ar putea să ”fure.


•	Rămân infracțiuni în Codul penal faptele tradiționale:

Furtul, 
Delapidarea , 
Falsul intelectual, 
Luarea de mita
Conflictul de interese
 etc
Infracțiuni de serviciu 
•	Delapidarea art. 295 C Pen
•	Purtarea abuzivă art. 296 C Pen
•	Abuzul în serviciu art. 297 C Pen
•	Neglijența în serviciu art. 298 C Pen
•	Folosirea funcției în scop sexual art. 299 C Pen
•	Uzurparea funcției art. 300 C Pen
•	Conflictul de interese art. 301 C Pen
•	Violarea secretului corespondenței art. 302 C Pen
•	Divulgarea informațiilor secret de stat art. 303 C Pen
•	Divulgarea informațiilor secret de serviciu sau nepublice art. 304 C Pen
•	Neglijența în păstrarea  informațiilor art. 305 C Pen
•	Obținerea ilegală de fonduri art. 306 C Pen
•	Deturnarea de fonduri art. 307 C Pen


Texte inutile ?!?
•	Fals intelectual 321- tentativă 1-5
•	Uciderea din culpă – profesională 192
•	Vătămarea din culpă profesională. 196
•	Divulgarea secretului profesional  227
•	Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri 259
•	Omisiunea sesizării organelor de urmărire penală 267
•	Compromiterea intereselor justiției 277
•	Cercetarea abuzivă 280
•	Supunerea la rele tratamente, Tortura 281, 282
•	Represiunea nedreaptă 283
•	Înlesnirea evadării 286-3,4
•	Corupție 289, 
•	Delapidarea 295     2 la 7 ani
•	Purtarea abuzivă 296 
•	Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual 299
•	Uzurparea funcției 300
•	Conflictul de interese 301
•	Divulgarea informațiilor secrete de stat, secrete de serviciu 303
•	Neglijență în păstrarea informațiilor 305
•	Falsificarea de instrumente oficiale 317
•	Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu 329, 330
•	Părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului 331 2-7
•	Neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă 349
•	Evaziunea fiscală comisă de angajații firmelor.
Ce incriminează abuzul în serviciu ?

-	încălcarea unor atribuții de serviciu ale unor funcționari? 
-	Argument- se aplică și funcționarilor privați nu doar celor publici ( de la cei mai înalți funcționari din stat până la simpli salariați ai unui SRL). Convenția nu obligă statele să incrimineze abuzul în serviciu în mediu privat ( art.  21 obligă incriminarea corupție clasice)

-	un abuz de putere al funcționarilor? 
-	– Argument. -se poate comite de cei care se află la putere și pot decide după bunul plac ( este vizată orice putere nu doar cea executivă)

-	Infracțiune de corupție comisă de funcționari? 
-	– Argument-    uneori funcționarii publici au beneficii majore urmare a încălcării atribuțiilor de serviciu.

-	Toate de mai sus!

               Ce-am avut?
Ce incrimina textul art . 297  C pen  și art. 246-248 C pen 1969 înainte de Decizia nr. 405/2016 a  CCR
•	Încălcarea atribuțiilor de serviciu, fără nici un detaliu legat de natura conduitei încălcate.
•	”Orice încălcare a atribuțiilor de serviciu”
•	comisivă sau omisivă, 
•	cu intenție ,
•	comisă de orice  funcționar public sau privat

•	dacă:
•	1. C pen 1969 -prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane
•	- prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituții de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145
•	- cauzează o pagubă patrimoniului acesteia 

•	2. C      penal 2014-   - prin aceasta cauzează o pagubă 
•	   - o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice

•	Observații.
Rezultatul sau urmarea sunt elementele esențiale, natura conduitei concrete este lipsită de relevanță pentru tipicitatea faptei, dacă prin conduita sa autorul  produce urmarea prevăzută de text.
Tentativa nu este incriminată. 
Fapta are( avea) un caracter subsidiar.  (Teorie/practica judiciară)

                     
             Cu ce-am rămas?
•	Încălcarea atribuțiilor de serviciu, prin încălcarea legii
•	comisivă sau omisivă, 
•	cu intenție  
•	comisă de orice  funcționar public sau privat
•	dacă:
•	(1. Codul  penal 1969)  -  prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane
•	- prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituții de stat ori al unei alte unități din cele la care se referă art. 145
•	- o pagubă patrimoniului acesteia 

•	(2. Codul penal 2014)   -     prin aceasta cauzează o pagubă. 
•	- se cauzează o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice

•	Observații: Accentul cade pe rezultat sau pe urmare dar este limitată din punct de vedere formal conduita concretă incriminată.
•	Fapta are( avea) un caracter subsidiar.  (Teorie/practica judiciară).
•	În motivare se face referire expresă la principiul ultima ratio în materia aplicării textului de incriminare.
•	Atât printr-un eventual de text de incriminare cât și în practica judiciară prin aplicarea acestui principiu.
•	Tentativa nu este incriminată.
Criteriul oferit de CCR prin decizia 405/2016 satisface cerința a de previzibilitate a textului de incriminare
Dec nr. 405/2016 a CCR
Prin sintagma  din cuprinsul art. 297 C pen și 246 din C penal anterior
”îndeplinește în mod defectuos”
se înțelege ”îndeplinește prin încălcarea legii”.

Criteriul este suficient pentru complini motivul pentru care Curtea a explicita textul de incriminare al abuzului în serviciu?
- Este un criteriu pur formal formal- sursa obligației de serviciu- lege sau echivalent normativ

-	Obligații constituționale încălcate sunt fapte comise prin încălcarea legii?
-	Problema ierarhiei actelor normative (HG date în aplicare unei legi)?
-	Trimiterile în cascadă la dispoziții legale?
-	Codul muncii face referire la obligațiile angajatului uneori de o manieră generică?
-	Obligațiile generale enunțate în fiecare lege? 
-	Statutul executorului judecătoresc ?
-	Ordonanța  privind exercitarea profesiei de expert topografic prevede obligații generice?
Exemple de texte generale
•	Legea 360/2002:
Art. 31:  „a) să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;… 
d) să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate”
Art 42: „Poliţistul este obligat: a) să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora; 
d) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte
Drept comparat exotic
ART. 297 C pen român.
    (1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte  prin încălcarea legii  în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Art. 397 C pen chinez
Fapta funcționarului unui organ de stat care abuzând de funcția sa sau neglijându-și atribuțiile cauzează pagube însemnate intereselor statului….
    

Rațiunea incriminării
1. Legiuitorul penal acceptă că unele fapte comise de unii funcționari care lezează interesele sociale și ar merita o sancțiune penală nu pot fi anticipate legislativ?
2. Text jolly- joker.
3. Permite sancționarea unor conduite care lezează grav societatea și pentru care sistemul judiciar nu are mecanisme consacrate de intervenție?
4. Permite un comportament abuziv al organelor judiciare, greu identificabil formal, raportat la incriminare unor conduite concrete.
5. Permite sancționarea și a unui beneficiar al atribuțiilor de serviciu încălcate ( fie prin sancționarea pentru instigare la abuz în serviciu, atunci când există legătură subiectivă între instigator și funcționar,  fie în forma participației improprii atunci când funcționarul își încalcă atribuția de serviciu fără vinovăție, urmare a unui act de determinare sau înlesnire).
6. Permite o sancționare mai gravă prin aplicarea regimului sancționator al concursului de infracțiuni.
Exemplu: folosirea unei facturi falsificate de autor cu ocazia unui control fiscal?
Varianta 1 Evaziune fiscală art. 9 lit b sau c care absoarbe falsul
Varianta 2. Evaziune fiscală + instigare în participația improprie la 3 fapte de abuz în serviciu ( întocmirea RIF, avizarea de către șef serviciu, aprobarea RIF de către șeful instituției) + instigare în participație improprie la fals intelectual ( RIF întocmit, avizat și aprobat)+ instigarea în participație improprie la abuz în serviciu pentru emiterea deciziei de impunere urmare a unui RIF greșit + instigare improprie la fals intelectual comis de funcționar pentru întocmirea  deciziei de impunere și chiar un  fals în înscrisuri sub semnătură privată.  
Jurisprudență problematică
•	1. Relația fals intelectual- abuz în serviciu?

•	2.  Relația vătămare din culpă medicală- abuz în serviciu?

•	3. Document anexă

De ce este un text atât de iubit de acuzare?
1. Permite atragerea unei competențe de investigare pentru orice faptă/infracțiune care generează stare de nemulțumire în societate și crește prestigiul justiției în fața publicului neutru.
2. Este o plasă de siguranță în cazul unor acuzații vulnerabile din punct de vedere probator
3. Permite o aplicare în justiție a principiului din politică scopul scuză mijloacele.
4. Permite  cu ușurință motivarea unei soluții de condamnare și face foarte dificilă sarcina unui judecător care ar dori achitarea celui acuzat raportat la faptele concret imputate. 
5. Strategia de apărare este problematică tocmai din cauza acuzației uneori foarte difuze din punct de vedere al clarității. Împotriva a ce acuzație sa te aperi?
6 Apare posibilitatea ca o acuzație problematică să fie remediată în cursul procesului.
7. Strategia de apărare este dificilă pentru că presupune o specializare pluridisciplinară și este greu de folosit aceeași strategie chiar în cauze similare, deoarece caracterul difuz determină și o apărare adaptată fiecărui dosar.
Propuneri
Stabilirea prin legea penală a fiecărei fapte ce le poate fi imputată  funcționarilor publici  fără a fi nevoi să fie deduse din încălcarea unei legi
( adică dedusă de autor din conținutul altor legi de regulă nepenale.

Doar așa textul devine unul previzibil.
Doar așa se evită suprapunerea de texte de incriminare.

Ușurează activitatea organelor judiciare ce pot identifica fără dubiu conduitele cu semnificație penală din ansamblul conduitelor unui funcționar
( procuror, judecător, avocat. 



•	Mulțumesc pentru atenție!

