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ȘANTAJUL. PROBLEME PUNCTUALE

BLACKMAIL AND EXTORTION. A FEW THEORETICAL ISSUES

    Dorel HERINEAN1

Avocat – Baroul București

abstract
The present paper represents a detailed analysis concerning some specific issues regard to article 207 of the 

Romanian Criminal Code, which incriminates the blackmail and the extortion. 
Some of the legal aspects treated in this paper were inspired from different courts’ decisions, while others were 

the results of critical thinking. In most of the cases the author tried to elaborate some de lege ferenda proposals, which 
are situated at the end of each chapter.

As a conclusion of the paper, we might say that the text could benefit from a few adjustments, given the fact 
that the application of this law generates difficulties in the cases presented in this paper.

Keywords: blackmail, extortion, victim, moment of exhaustion, cause of non-imputability, benefit, 
threat

rezumat
Prezentul articol reprezintă o analiză în detaliu cu privire la anumite probleme punctuale care au apărut sau 

pot apărea în aplicarea art. 207 Cod pen., text care conține incriminarea infracțiunii de șantaj. Autorul nu a utilizat 
forma clasică a unui articol, tratând, în schimb, câte o problemă distinctă în fiecare capitol.

Unele aspecte discutate au fost inspirate din analizarea unor hotărâri judecătorești în care s-au învederat 
aspectele respective, în timp ce altele sunt rezultatul unor exerciții teoretice. În majoritatea cazurilor autorul a încercat 
formularea unor propuneri de lege ferenda, care pot fi localizate la finalul fiecărui capitol.

O concluzie a întregului articol ar putea fi necesitatea unei intervenții a legiuitorului cu privire la această 
incriminare, bazată pe identificarea unor dificultăți în aplicarea normei în unele situații arătate în cuprinsul acestuia.

Cuvinte-cheie: șantaj,  subiect pasiv,  momentul epuizării,  cauza de neimputabilitate,  folosul,   amenințarea.

CUPRINS

I.      Subiectul pasiv al infracțiunii de șantaj ........................................................................................ 11
II.   Consumarea și epuizarea infracțiunii de șantaj ........................................................................... 14
III. Șantajul ca o cauză de neimputabilitate .................................................................................... 17
IV.  Constrângerea din structura laturii obiective ............................................................................. 20
V.     Amenințarea din structura laturii obiectivei a formei asimilate ..................................................... 25
VI.  Folosul ca element constitutiv al infracțiunii de șantaj ............................................................... 26

1 Autorul este avocat stagiar colaborator în cadrul ENACHE – Criminal Defence Attorneys în București, România. Adresa de 
e-mail: herineandorel@yahoo.com / doru.herinean@enache-cda.ro. 

mailto:herineandorel@yahoo.com
mailto:doru.herinean@enache-cda.ro
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 I. SUBIECTUL PASIV AL INFRACȚIUNII DE ȘANTAJ     
Subiectul pasiv al șantajului poate fi orice persoană fizică, cu o condiție însă: persoana trebuie să fie 

capabilă de un exercițiu conștient al propriilor voințe, al liberului arbitru. Cu alte cuvinte, persoana trebuie să 
poată fi constrânsă. În acest sens, nu va putea fi subiect pasiv al infracțiunii de șantaj un bebeluș sau un copil 
al cărui discernământ nu este suficient de dezvoltat pentru a înțelege regulile de conviețuire socială și nici o 
persoană afectată de o boală psihică gravă, cum ar fi un interzis judecătoresc, persoane care nu au capacitatea 
de a-și autodetermina în mod conștient acțiunile, astfel încât să poată fi constrânse la un comportament 
nedorit. De aceste circumstanțe se va ține seama de la caz la caz, neputându-se susține, într-un mod rigid, că 
în niciun caz un interzis judecătoresc sau un copil nu ar putea fi victima unei infracțiuni de șantaj. Analiza care 
trebuie facută este dacă persoana era conștienta sau nu de cele care i se cer și a avut aptitudinea de a se simți 
constrânsă.   

Prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, se instituie 
o formă agravată de șantaj, asupra unui funcționar public, asimilat faptelor de corupție, faptă ale cărei limite se 
majorează cu o treime față de incriminarea de bază. Această lege instutie, astfel, o formă agravată de șantaj cu 
subiect pasiv special. Dacă autorul a exercitat constrângeri sau presiuni asupra mai multor persoane, indiferent 
de pretențiile avute de către acesta (dacă are o pretenție unică sau dacă urmărește foloase distincte de la fiecare), 
se vor reține atâtea infracțiuni de șantaj câte victime sunt2. Ca o consecință, dacă amenințările sunt transmise 
și prin intermediul altei persoane decât cea a cărei conduită se urmărește (evident, cu excepția situației în 
care aceasta este complicele autorului), ne aflăm într-o situație în care se poate susține existența a două fapte 
de șantaj, întrucât și liberul arbitru al ”mesagerului” este lezat în momentul în care i se solicită să transmită 
amenințările. 

Practica judiciară însă nu validează această ultimă afirmație. De exemplu, într-o cauză3, inculpații au 
fost condamnați pentru șantajarea persoanei vătămate la a remite o sumă de bani pentru ca aceștia să nu 
execute ordinul unei terțe persoane de a exercita violențe asupra ei, menționând și că în caz contrar respectiva 
persoană ar trimite pe altcineva să ducă la îndeplinire cerința. La un moment dat, întrucât persoana vătămată 
nu le oferea bani, inculpații l-au contactat pe fiul acesteia (din datele speței rezultă că la solicitarea persoanei 
vătămate, dar nu reiese că inculpații i-ar fi transmis fiului acest lucru, dimpotrivă), căreia i-au solicitat banii 
în scopul evitării unei vătămări a victimei. Astfel, fiului i-au fost solicitați bani sub imperiul unei amenințări 
cu privire la integritatea fizică a părintelui acestuia, exemplu clasic de infracțiune de șantaj. Cu toate acestea, 
instanța a reținut o singură infracțiune de șantaj, săvârșită împotriva persoanei vătămate(părintele). Or, având 
în vedere că și liberul arbitru al fiului a fost afectat prin solicitarea plății de către acesta a sumei datorate, 
considerăm că s-ar fi impus reținerea în concurs real a două fapte de șantaj. 

În ceea ce privește posibilitatea ca subiect pasiv al șantajului să fie o persoană juridică, în doctrină4 se 
susține că aceasta este exclusă, întrucât șantajul este o infracțiune contra libertății persoanei fizice, iar dacă 
constrângerea vizează o persoană juridică, se va reține ca subiect pasiv reprezentantul persoanei juridice, 
neapărat o persoană fizică. O nuanțare interesantă o găsim într-o lucrare ulterioară a aceluiași autor în cuprinsul 
căreia, deși exclude din sfera dreptului penal o faptă de șantaj îndreptată strict împotriva unei persoane juridice, 
admite ca aceasta să fie victima unui delict civil printr-o astfel de faptă5. Astfel, observăm că posibilitatea 
nu este respinsă de plano, ci probabil datorită localizării art. 207 Cod pen. în Capitolul „Infracțiuni contra 
persoanei”, alături de alte infracțiuni care pot fi comise doar împotriva unei persoane fizice (lipsire de libertate, 
hărțuire). Cu toate acestea, considerăm că este oportună și interesantă o analiză cu privire la posibilitatea ca o 
persoană juridică să fie subiect pasiv al infracțiunii de șantaj.

Obiectul juridic al infracțiunii de șantaj este libertatea psihică a unei persoane, mai exact protejarea 
dreptului acesteia la exercițiul liberului arbitru și la autodeterminare. Deși suntem de acord că persoanele 
juridice nu au per se o libertate psihică, această posibilitate nu mai poate fi respinsă de plano. Trebuie menționat 

2 V. Dobrinoiu, I. Pascu, M. A. Hotca ș.a., Noul Cod Penal Comentat. Partea Specială. Ediția a III-a, revăzută și adăugită, 
Ed.Universul Juridic, București, 2016 p. 118.

3 C. Ap.  Târgu Mureș, dec. pen. nr. 314a din 12.06.2015, disponibilă pe www.rolii.ro. 
4 S. Bogdan, Drept Penal. Partea Specială, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 149.
5 S. Bogdan, D.A. Șerban, Drept penal. Partea Specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției, Ed. Universul 

Juridic, București, 2017, p. 187.

http://www.rolii.ro
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aici că și persoanele juridice au dreptul la autodeterminare și la exercitarea liberului arbitru, la a acționa după 
voința proprie. Așa cum se arată în doctrina de drept civil6, voința persoanei juridice este exprimată de către 
persoanele care formează organele acesteia, aceste persoane acționând în numele, pe socoteala și în interesul 
persoanei juridice. În funcție de tipul actului care trebuie realizat, voința societății va fi formată din voințele 
asociaților/acționarilor, exprimată prin vot în AGA sau de voința administratorului în cazul actelor curente. Cu 
toate acestea, dacă reprezentantul unei societăți este constrâns pentru a executa un act care va afecta și interesa 
exclusiv societatea respectivă (e.g. să contracteze cu o anumită societate) și care poate fi efectuat doar în numele 
și pe socoteala acesteia, am putea spune că este lezat liberul său arbitru? Sau, mai degrabă, se lezează dreptul la 
autodeterminare al societății și liberul arbitru al acesteia, transpus ope legis din liberul arbitru al reprezentantului, 
din voința societară a acestuia? Conduita și libertatea cui este impusă într-un mod mai determinant? 

Discuția poate fi mai interesantă dacă autorul nu constrânge pe un reprezentant anume, ci vizează 
strict obținerea beneficiului, fiindu-i indiferent cine este persoana care este competentă să-i ducă la îndeplinire 
solicitările. Să presupunem că avem o societate, X SRL, care astăzi are o Adunare Generală a Asociaților unde 
participă toți asociații împreună cu administratorul. S, cunoscând această împrejurare, trimite o scrisoare la 
adresa unde are loc AGA, prin care amenință că în cazul în care societatea X SRL nu încheie un contract 
pe termen lung cu distribuitorul Y, va distribui în presă informații cu privire la condițiile insalubre în care 
se desfășoară producția societății X7. Autorul dorește obținerea folosului de la persoana juridică X, având 
intenția directă de a influența conduita acestei societăți prin acea amenințare cu darea în vileag a informației 
compromițătoare. Raportat la administrator și la asociați, există o intenție indirectă sau mai degrabă o intenție 
directă de gradul 28 în ceea ce privește lezarea liberului lor arbitru. Având în vedere că voința societății este 
reprezentată în acest caz de voința administratorului, iar conduita cerută este una a societății, consider că este 
lezat dreptul la autodeterminare al societății (prin voința administratorului de a cărui competență aparține 
încheierea contractului cerut), liberul arbitru al administratorului fiind îngrădit doar în ceea ce privește dreptul 
lui la a (auto)determina voința societății. Astfel, acesta este constrâns la a adopta o conduită pe care, în lipsa 
constrângerii, nu ar adopta-o. Cu toate acestea, acțiunea administratorului este întreprinsă în numele și pe 
seama societății, nu în numele persoanei lui, lezând într-un mod mai determinant liberul arbitru al societății. 
Deși argumentarea se bazează pe o ficțiune (existența unei voințe proprii a societății, distinctă de cea a organelor 
de conducere, fiind suma și rezultatul acestora), această ficțiune stă și la baza răspunderii penale a persoanelor 
juridice, ba mai mult fundamentează chiar existența acestora. 

În cazul în care organele de conducere ale persoanei juridice sunt pluripersonale, voința acesteia se 
formează prin suma voințelor persoanelor care formează acele organe. Mutatis mutandis, suma unor voințe 
viciate va fi tot o voință viciată, astfel încât dacă persoanele cu putere de decizie au fost șantajate spre a vota 
un anumit act al persoanei juridice, votul care va fi exercitat nu va fi rezultatul liberului arbitru al acestora, 
ci rezultatul constrângerii exercitate. Voința persoanei juridice fiind formată prin voturile decidenților, iar 
aceste voturi fiind viciate, rezultă că și voința persoanei juridice, suma acestora, va fi viciată, nefiind rezultatul 
libertății de decize a acesteia – prin voturile exercitate liber de către decidenți. După cum putem observa, există 
argumente solide în ceea ce privește posibilitatea ca o persoană juridică să fie subiect pasiv al șantajului.

Dacă am admite această teză ca fiind corectă, s-ar ridica o serie de probleme. În primul rând, pentru 
câte infracțiuni va răspunde persoana care șantajează o societate prin intermediul administratorului? Deși la 
această întrebare răspunsul poate părea ușor, în sensul că pentru o singură infracțiune de șantaj, întrucât a fost 
înfrântă o singură voință, a persoanei juridice sau, dimpotrivă, a administratorului, problema se complică în 
momentul în care avem un organ pluripersonal de a cărui competență este luarea acelei decizii. 

Cu toate că voința persoanei juridice rămâne doar una, formată din voințele celor care au votat, nu 
putem ignora faptul că pentru a leza exercițiul liberului arbitru al persoanei juridice, constrângerea a trecut 

6 I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 328.
7 De exemplu, în anul 1989 a existat în Marea Britanie un caz de contaminare a mâncării pentru copii vândută de societățile 

Heinz și Cow & Gate, în care o persoană a solicitat companiilor plata unor sume de bani pentru a nu contamina recipentele cu 
mâncare oferite spre vânzare. Lovindu-se de refuzul acestora, autorul a respectat promisiunea și a procedat la contaminarea mâncării, 
fapt urmat de otrăvirea și îmbolnăvirea mai multor copii. Pentru mai multe detalii, http://www.nytimes.com/1989/05/02/business/
baby-food-makers-confront-british-contamination-scare.html.

8 A se vedea F. Streteanu, D. Nițu, Drept Penal. Partea Generală, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 321-322.

http://www.nytimes.com/1989/05/02/business/baby-food-makers-confront-british-contamination-scare.html
http://www.nytimes.com/1989/05/02/business/baby-food-makers-confront-british-contamination-scare.html
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mai întâi prin „filtrul” voințelor celor care formează organul de conducere și care aveau în competența lor 
adoptarea conduitei cerută de către autor. Nu putem afirma că aceste persoane au acționat liber, dreptul lor 
la autodeterminare fiind lezat, așa cum am arătat, în ceea ce privește dreptul la a determina voința societății. 
Astfel, ar fi destul de dificil să stabilim dacă autorul va răspunde în acest caz pentru o infracțiune de șantaj, un 
concurs de trei infracțiuni sau un concurs de patru infracțiuni, una împotriva societății și trei împotriva celor 
care o conduc. Această ultimă soluție ar părea cea mai corectă din punct de vedere teoretic, deși poate părea si 
excesivă o astfel de calificare a faptei.

 Pentru a stabili soluția corectă, trebuie să analizăm o altă ipoteză, mai exact aceea în care autorul se 
adresează unui grup de trei persoane, fără legătură între ele. Acesta le amenință că dacă nu îi aduce cel puțin 
unul dintre ei 10.000 euro, îi va ucide pe toți trei. Câte fapte de șantaj avem aici? Trei, întrucât e afectată 
libertatea psihică a tuturor celor trei victime, chiar dacă e suficientă conduita unuia din ei pentru a fi salvați toți. 
Ceea ce am vrut să nuanțez cu ultimul exemplu este că întotdeauna când o solicitare este adresată mai multor 
persoane se vor reține atâtea infracțiuni de șantaj câte victime sunt, valoarea socială protejată fiind liberul 
arbitru individual al acestora. Astfel, de ce nu s-ar putea accepta teza că în exemplul cu societatea cu cei trei 
acționari să se rețină patru fapte de șantaj? Se lezează voințele proprii ale acționarilor ut singuli dar și voința 
societății, voință distinctă prin efectul legii, formată din voința societară a acestora. 

Cu toate acestea, consider că delimitarea ar trebui făcută în funcție de modalitatea concretă de comitere 
a faptei. Cu titlu exemplificativ, voi analiza în continuare trei situații diferite. Într-o primă ipoteză, autorul 
se adresează administratorului societății, solicitându-i să prezinte celor trei asociați în AGA pretențiile sale, 
asociații fiind cei îndreptățiti să ia respeciva decizie. Administratorul va fi doar un mesager (nu va fi complice) 
deoarece nu îl ajută pe cel care șantajează, ci își îndeplinește atribuțiile de serviciu de a comunica acționarilor 
problemele întâmpinate; eventual, ar putea fi, la rândul lui, o victimă a șantajului). Acestei situații i se aseamănă 
cea în care autorul trimite o scrisoare la locația întrunirii AGA prin care aduce la cunoștința celor implicați 
pretențiile sale. În a doua ipoteză, autorul contactează fiecare persoană cu drept de vot și îi prezintă amenințările 
însoțite de pretenții, amenințările vizând persoana fiecăruia dintre asociați. În a treia ipoteză, autorul contactează 
fiecare acționar cu drept de vot și îi prezintă pretențiile și amenințările, dar de această dată amenințările vizează 
activitatea societății. După cum se poate observa, există diferențe clare între cele trei ipoteze.

 În opinia mea, soluționarea ipotezelor de mai sus este următoarea: în primul caz, se va reține o singură 
faptă de șantaj, fiind lezat doar liberul arbitru al persoanei juridice și, eventual, cel al administratorului care 
a transmis mesajul dacă si acesta a fost amenințat. În al doilea caz, întrucât amenințările vizează persoana 
asociaților, vor fi atâtea fapte de șantaj câți asociați sunt (trei în exemplul nostru), în acest caz fiind lezat într-
un mod mai semnificativ liberul arbitru individual al asociaților decât cel al societății, format prin concursul 
voințelor acestora, reținându-se un concurs între trei fapte de șantaj. Susținem această soluție întrucât 
amenințările vizează componente care depășesc sfera activității profesionale exercitate de către aceștia în cadrul 
societății, implicând și viața lor personală și astfel lezând liberul arbitru al acestora într-o proporție mai mare. 
A treia ipoteză, care reprezintă situația intermediară între primele două, considerăm că se aseamănă mai mult 
cu prima ipoteză decât cu a doua, argumentele fiind în sensul că este lezată voința asociaților doar în ceea 
ce privește interesul lor în societatea respectivă, neexistând legături cu viața lor personală. Este lezată doar 
autodeterminarea societară a asociaților, iar nu cea personală, individuală. În consecință, în acest din urmă 
exemplu se va reține de asemenea o singură infracțiune de șantaj, îndreptată împotriva persoanei juridice.

După cum am încercat să arăt mai sus, fără a avea pretenții de a tranșa discuția într-un sens sau altul, 
consider că posibilitatea unei persoane juridice de a fi subiectul pasiv al unei infracțiuni de șantaj nu poate 
fi exclusă de plano, în opinia mea putându-se reține și în practică. În susținerea acestei teze, o instanță9 l-a 
condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) Cod pen. anterior, 
dispozitivul hotărârii descriind succint „faptă săvârșită în perioada 19.07 – 27.07.2010, părți vătămate M. M. 
și S.C. „P. G.” S.R.L. B.”10. În speță, instanța a reținut că „fapta inculpatului care, în perioada 19.07.2010 – 
27.07.2010, a constrâns pe reprezentantul părții vătămate S.C. „P. G. S.R.L.”, M.M., să-i remită în mod injust 
suma de 5.000 lei, prin amenințarea cu desfășurarea unor activități de natură să aducă grave prejudicii materiale și 
de imagine părții vătămate (persoanei juridice P.G., n.n., DH), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii 

9 Jud.  Galați, sent. pen. nr. 1749 din 29.06.2011, disponibilă pe www.rolii.ro.
10 Idem.

http://www.rolii.ro
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de șantaj, prevăzute de art. 194 alin. (1) Cod penal”11. Se observă dincolo de orice îndoială că instanța a reținut 
printre părțile vătămate și persoana juridică în numele căreia a fost șantajată victima, prejudiciile cu care era 
aceasta amenințată urmând a fi suferite exclusiv de către persoana juridică.

Mai mult decât atât, instanța a respins acțiunea civilă formulată exclusiv de persoana juridică întrucât 
nu a fost dovedit un prejudiciu față de aceasta. Dacă acțiunea civilă ar fi fost admisă, am fi putut fi în situația în 
care persoana juridică ar fi fost implicată doar în latura civilă a procesului, nu și în cea penală, situație care nu ar 
fi susținut argumentele prezentate în prezenta lucrare, dar nici nu le-ar fi contrazis. Însă, respingând acțiunea și 
păstrând referirile la persoana vătămată – persoană juridică, consider că instanța de judecată în cauză a reținut 
în mod corect ca subiect pasiv al infracțiunii de șantaj și persoana juridică. 

În concluzie, raportat la legislația actuală și la orientarea cvasi-totalitară a doctrinei și a jurisprudenței 
cu privire la această problemă, aceste argumente reprezintă doar o analiză conceptuală a posibilității reținerii 
unei infracțiuni de șantaj îndreptate împotriva unei persoane juridice. Cu toate acestea, legiuitorul ar putea 
tranșa problema, prevăzând în mod expres de lege ferenda, în Partea Generală a Codului Penal, alături de 
infracțiunile care pot fi săvârșite de o persoană juridică și infracțiunile care pot fi săvârșite împotriva unei astfel 
de persoane. În această ipoteză, dacă șantajul s-ar regăsi printre aceste infracțiuni, în opinia mea, soluția ar fi 
una corectă, iar cele expuse anterior și-ar putea găsi o utilitate majoră în practica judiciară. 

 II. CONSUMAREA ȘI EPUIZAREA INFRACȚIUNII DE ȘANTAJ
Consumarea infracțiunii de șantaj are loc la momentul la care există o acțiune de constrângere12 

săvârșită cu scopul cerut de lege, indiferent dacă persoana vătămată satisface sau nu pretenția făptuitorului13. 
Sub regimul Cod. pen. anterior, unde fapta era inclusă în categoria infracțiunilor contra patrimoniului, au 
existat controverse pe această temă și autori care susțineau că dacă pretenția nu e satisfăcută șantajul va rămâne 
în formă tentată, care însă nu era și nu este pedepsită de legea penală. Legiuitorul actual a rezolvat problema, 
mutând incriminarea în capitolul Infracțiuni contra libertății persoanei, arătând astfel că se urmărește în principal 
protejarea libertății psihice și a liberului arbitru, fiind indiferentă pentru reținerea infracțiunii cauzarea unui 
prejudiciu. Prejudiciul va fi avut în vedere la individualizarea pedepsei și în soluționarea acțiunii civile.

Epuizarea faptei are loc la momentul la care consecințele constrângerii încetează, persoana vătămată 
redobândindu-și liberul exercițiu al acțiunilor dictate de propria conștiință. Deși momentul epuizării poate 
fi definit clar doar în mintea victimei, acesta poate fi dedus din împrejurări faptice, cum ar fi realizarea unui 
flagrant, satisfacerea cererii de către victimă neurmată de alte pretenții din partea autorului, etc.

Dacă ulterior momentului la care persoana vătămată a îndeplinit toate cererile făptuitorului acesta 
continuă să emită noi pretenții, însoțite și de alte amenințări, se va reține un șantaj în formă continuată. În 
situația în care autorul nu mai desfășoară alte activități de constrângere, dar continuă să emită cereri noi s-ar 
putea purta o discuție dacă fapta va fi o infracțiune simplă (în unitate naturală colectivă) sau o infracțiune 
continuată. De exemplu, într-o speță14, un cetățean italian a șantajat-o timp de 13 ani (în perioada 2001-2014) 
pe soția unui angajat al lui din Italia să întrețină relații sexuale cu el în mod regulat, pentru a nu îi concedia 
soțul. Instanța a reținut o singură infracțiune de șantaj în formă continuată.

Argumente ar fi în ambele direcții, însă tindem să credem că liberul arbitru al persoanei este afectat 
cu fiecare cerere pe care făptuitorul o transmite, chiar dacă nu mai există acte de constrângere subsecvente, 
persoana rămâne sub imperiul constrângerii exercitate cu ocazia consumării infracțiunii. Dacă aceste cereri 
(chiar distincte ca natură) sunt emise în aceeași unitate de împrejurare, suntem de acord cu reținerea unei 
unități naturale colective și astfel să reținem o singură infracțiune de șantaj. Însă, cererile făcute la diferite 
intervale de timp consider că sunt acțiuni noi consolidate de aceeași constrângere dar acestea aduc o noua 
lezare a libertății psihice a persoanei, reamintindu-i, chiar și implicit doar, de acțiunea de constrângere la care 

11 Idem.
12 Sau a amenințării cu darea în vileag. Pentru o prezentare mai cursivă a aspectelor care urmează, de câte ori ne vom referi 

la constrângere se va interpreta ca incluzând și amenințarea cu darea în vileag, întrucât nu există diferențe privind consumarea și 
epuizarea celor două forme de șantaj .

13 S. Bogdan, op. cit., p.150; V. Cioclei, Drept penal - Partea Specială. Infracțiuni contra persoanei și patrimoniului, Ed. C.H. 
Beck, București, 2013, p. 140.

14 C. Ap.  București, dec. pen. nr. 1652 din 02.12.2015, disponibilă pe www.rolii.ro. 

http://www.rolii.ro
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a fost supusă. 
Această părere este însă contrazisă de o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție care, chiar dacă 

a fost adoptată pe Codul penal de la 1969, își păstrează actualitatea, neexistând modificări la nivelul textelor 
incidente. Astfel, ÎCCJ a înlăturat forma continuată reținută de instanța de apel, motivând că „inculpații au 
exercitat constrângerea, prin amenințări o singură dată, atunci când li s-a pus în vedere că vor trebui să plătească pe 
viitor „taxa de protecție”, plata ulterioară a sumelor pretinse făcându-se datorită temerii insuflate de amenințări”.15 
Deși am putea fi de acord cu această decizie în cazul în care ar fi existat o singură acțiune de amenințare (astfel 
încât nu s-ar mai realiza întreaga tipicitate a faptei de șantaj la fiecare plată), din materialul probator al cauzei 
rezulta faptul că inculpații se prezentau lunar la domiciliul persoanei vătămate pentru a încasa „taxa de protecție”, 
iar după remiterea banilor reiterau amenințarea cu violența pentru ca pe viitor să nu se răzgândească persoana 
vătămată „Pentru a încasa taxa de protecție, inculpatul venea însoțit de alte 2-3 persoane, [...] iar după ce luau banii 
le amenințau pe părțile vătămate pentru ca acestea să nu se răzgândească și să nu achite banii în continuare”. Or, în 
această situație, ar constitui o noua acțiune completă, tipică de șantaj, bazată pe aceeași rezoluție infracțională 
și împotriva aceleiași persoane vătămate, fiind o ipoteză clasică de infracțiune continuată.

În altă secțiune a hotărârii, ÎCCJ arată următoarele: „Infracțiunea de șantaj este o infracțiune comisivă 
ce presupune o restrângere a libertății psihice a persoanei și se consumă în momentul în care s-a produs acțiunea 
de constrângere a voinței victimei, în vederea satisfacerii pretențiilor făptuitorului. În ipoteza în care făptuitorul a 
constrâns victima prin acte repetate există o singură infracțiune de șantaj. În speță, inculpații le-au amenințat cu 
moartea pe părțile vătămate, determinându-le în acest mod să achite „taxa de protecție”, iar în cazul inculpatului 
Ș.G. acțiunea de constrângere a părților vătămate a constat în amenințările cu moartea transmise familiei acestora, 
în scopul de a renunța la plângerea depusă la autoritățile spaniole”. Deși suntem de acord în principiu cu afirmația 
că existența unor acte repetate de constrângere atrag existența unei singure infracțiuni de șantaj (în formă 
continuată), considerăm că nu este corectă în toate situațiile, fiind relevante și anumite aspecte spațio-temporale. 
Dacă există o singură pretenție întărită cu mai multe acte de constrângere, exercitate în aceeași unitate spațio-
temporală atunci va fi tipică doar o faptă de șantaj, în unitate naturală colectivă. Însă, dacă existe mai multe 
acte de constrângere care vizează pretenții diferite, atunci ar trebui reținut un șantaj în formă continuată sau un 
concurs de infracțiuni, în funcție de circumstanțele speței. 

În cazul în care acceptăm opinia instanței conform căreia dacă există o acțiune de constrângere, urmată 
de solicitări repetate de bani (e.g. taxă lunară de protecție) atunci fapta va constitui o singură infracțiune, 
trebuie să îi găsim acesteia un fundament legal, acesta nefiind precizat în mod expres de către instanță. Deși 
opinia e fundamentată din punct de vedere logic și argumentată, principiul legalității incriminării și pedepsei în 
dreptul penal, prevăzut la art. 1 și 2 Cod pen. ne împiedică să adoptăm soluții care nu sunt prevăzute în textele 
legale, chiar dacă acestea sunt în favoarea inculpatului. Soluția instanței pare a fi reținerea unui caz de unitate 
a infracțiunii, având în vedere încadrarea finală, o singură faptă de șantaj, raportat la existența mai multor 
acțiuni desfășurate pe o perioadă de timp. Cazurile de unitate de infracțiune prevăzute de lege sau deduse de 
către doctrină (atât în Codul Penal actual cât și în Codul Penal din 1969, în vigoare la momentul deciziei) sunt 
unitatea naturală colectivă, infracțiunea continuă, infracțiunea continuată, infracțiunea progresivă, infracțiunea 
de obicei, infracțiunea complexă. Le vom analiza pe rând.16

Infracțiunea continuată o vom elimina prima, întrucât chiar ÎCCJ a modificat decizia instanței de apel, 
care reținuse șantajul în formă continuată, schimbând încadrarea într-o faptă simplă de șantaj. Șantajul poate fi 
o infracțiune complexă, absorbind amenințările și lovirile tipice pe art. 193 Cod Penal, dar caracterul complex 
nu prezintă interes în speță, acesta neputând fundamenta soluția instanței de a reține o singură faptă de șantaj, 
întrucât primirea banilor de la persoana vătămată nu are per se caracter infracțional. Despre unitate naturală 
colectivă nu poate fi vorba, întrucât nu există unitate spațio-temporală, condiție necesară a acestei forme de 
unitate legală. Șantajul nu este nici o infracțiune de obicei, întrucât pentru consumarea lui este suficientă o 
acțiune de constrângere în scopul special prevăzut de lege. Infracțiunea progresivă este acea infracțiune al cărei 

15 Î.C.C.J., secția penală, dec. pen. nr. 964 din 17.03.2009, disponibilă pe www.scj.ro.
16 Trebuie menționat aici că ÎCCJ a modificat soluția instanței de apel, dintr-o infracțiune de șantaj în formă continuată în 

două infracțiuni de șantaj reținute în concurs, acest lucru datorându-se existenței a două persoane vătămate. Considerăm că soluția 
care se impunea era reținerea unui concurs între două fapte de șantaj, ambele în formă continuată. Pentru mai multe detalii legate de 
starea de fapt din speță, a se vedea Î.C.C.J., secția penală, dec. nr. 964 din 17.03.2009, disponibilă pe www.scj.ro,

http://www.scj.ro
http://www.scj.ro
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rezultat tipic apare după trecerea unei perioade de timp de la actul de executare, dar rezultatul șantajului constă 
în lezarea libertății psihice a persoanei, care se realizează la momentul acțiunii de constrângere. Singura formă 
de unitate legală care mai rămâne de analizat este infracțiunea continuă.

 Infracțiunea continuă este forma unității naturale de infracțiune în cazul căreia, după întrunirea tuturor 
elementelor constitutive, acțiunea sau inacțiunea se prelungește în timp, prin voința autorului. Infracțiunile continue 
se clasifică în continue permanente și continue succesive. Săvârșirea infracțiunilor continue succesive permite 
unele întreruperi firești care sunt determinate de natura activității infracționale și care nu afectează unitatea 
infracțiunii continue.17 Condițiile pentru ca o infracțiune să fie continuă sunt existența unui act de executare 
care se prelungește în timp și unitatea elementului subiectiv. Ceea ce trebuie să analizăm aici este dacă actul de 
executare al infracțiunii de șantaj din speță, respectiv constrângerea, se prelungește în timp. Deși la momentul la 
care o persoană plătește lunar o sumă de bani este constrânsă în mod continuu, relevantă din punct de vedere al 
condiției infracțiunii continue este executarea actului (constrângerea efectivă), iar nu rezultatul acesteia (lezarea 
libertății psihice și îngrădirea liberului arbitru al victimei)18. Actul de constrângere s-a produs la momentul 
primei amenințări, acesta continuând să existe doar la nivelul percepției victimei care știe că are lunar de plătit 
suma respectivă de bani, dar exercitarea constrângerii de către autor nu se prelungește în timp19.

 În concluzie, nici forma infracțiunii continue succesive nu poate justifica, în opinia noastră, soluția din 
speță, dar este singura dintre formele legale care se apropie de o fundamentare temeinică a acesteia. Pentru a 
încerca să găsesc o argumentare a soluției instanței, actul de constrângere ar putea fi considerat că se prelungește 
(implicit, prin solicitările repetate) pe toată durata de timp în care victima se simte constrânsă de către autor, 
fiind oarecum o formă de unitate naturală sui generis, care se situează între infracțiunea continuă succesivă și 
infracțiunea progresivă, utilizând o interpretare in favorem pentru a extinde aplicarea regimului acestor două 
forme de unitate legală. Totuși, această soluție este nelegală.

Pentru a încerca oferirea unei soluții generale în cazul taxelor de protecție, afirmăm următoarele: în 
cazul în care există o acțiune de constrângere prin care făptuitorul solicită persoanei vătămate plata lunară a 
unei taxe de protecție, iar persoana vătămată oferă lunar banii (fiind indiferent dacă se deplasează ea pentru 
plată sau făptuitorul vine personal sau prin reprezentant pentru a ridica banii), se va reține existența unei 
infracțiuni continuate, întrucât există un act de constrângere implicită cu ocazia emiterii fiecărei pretenții de 
către autor. De asemenea, când există constrângeri cu mai multe ocazii, se va reține tot o infracțiune de șantaj 
în formă continuată. Diferența de pericol social între cele două situații va fi avută în vedere la individualizarea 
pedepsei. Soluția concursului va fi adoptată în cazul existenței mai multor victime sau în cazul în care rezoluția 
infracțională a autorului se schimbă la un moment dat, acționând ulterior acestui moment în baza altei rezoluții, 
lucru însă destul de greu de probat.

O altă cauză ce evidențiază problema momentului epuizării a fost judecată de Curtea de Apel Timișoara, 
această instanță făcând aplicarea deciziei de mai sus a Înaltei Curți de Casație și Justiție. În fapt, în data de 
19.08.2007, cu ocazia unei inundații a apartamentului situat deasupra celui deținut de către persoana vătămată, 
aceasta i-a reproșat daunele provocate vecinului său, inculpatul i-a răspuns persoanei vătămate că va continua 
să o inunde până când aceasta îi va vinde respectivul apartament. Ulterior, în data de 14.12.2007, se repetă 
scenariul anterior, urmat de aceeași amenințare din partea inculpatului. Instanța reține în sarcina inculpatului 
o singură faptă de șantaj, motivând că „În ceea ce privește încadrarea juridică a infracțiunii de șantaj comisă 
de inculpat împotriva persoanei vătămate într-o infracțiune unică de șantaj, deși inculpatul a amenințat persoana 
vătămată atât în data de 19.08.2007 cât și în data de 14.12.2007, s-a avut în vedere faptul că infracțiunea de șantaj 
este o infracțiune comisivă ce presupune o restrângere a libertății psihice a persoanei. În ipoteza în care făptuitorul 
constrânge victima prin acte repetate, cum este și cazul în speță, există o singură infracțiune de șantaj, în același sens 
fiind și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție (Î.C.C.J., s. pen., dec. nr. 964 din 17 martie 2009, www.scj.
ro). Pentru aceste motive, infracțiunea de șantaj săvârșită de inculpat împotriva persoanei vătămate s-a consumat în 

17 C. Mitrache, C. Mitrache, Drept Penal Român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 301.
18 Dacă am accepta teza contrară, s-ar ajunge la situații ridicole, de exemplu reținerea, în cazul furtului unei bibiclete, a unei 

infracțiuni de furt în formă continuă, întrucât după actul de deposedare, proprietarul bicicletei va fi fost deposedat de bicicletă... în 
mod continuu.

19 Desigur, așa cum am arătat supra, în speță au existat și acte ulterioare de constrângere cu ocazia fiecărei plăți, dar acestea 
sunt acte de constrângere noi și duc la reținerea formei continuate, nu continue, fiind noi acțiuni tipice de șantaj.
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data de 19.08.2007 și s-a epuizat în data de 14.12.2007”20. 
Deși în această cauză există două acțiuni care întrunesc fiecare elementele constitutive ale infracțiunii 

de șantaj, instanța a reținut o singură faptă, fără să specifice temeiul legal al unității de infracțiune21, limitându-
se a afirma momentul consumării (prima acțiune) și momentul epuizării, identificat cu cea de-a doua acțiune 
de amenințare. În opinia mea, în speță trebuia reținută o infracțiune de șantaj în formă continuată, întrucât 
faptele nu pot fi în unitate naturală colectivă, neexistând o unitate spațio-temporală, iar celelalte forme de 
unitate legală sau naturală nu pot justifica soluția din speță, pentru motivele arătate supra, în cazul deciziei 
Înaltei Curți. 

 
 III. ȘANTAJUL CA O CAUZĂ DE NEIMPUTABILITATE

Ținând cont că, pe de-o parte, definiția infracțiunii de șantaj în forma de baza este ”constrângerea unei 
persoane...” și, pe de altă parte, la art. 24 și 25 Cod pen. sunt definite cauzele de neimputabilitate ”constrângerea 
fizică” și ”constrângerea morală”, am considerat necesară și deopotrivă interesantă analizarea relației dintre 
acestea pentru a vedea dacă cele trei texte sunt corelate și dacă pot fi folosite unele în interpretarea celorlalte. 
Mai exact, scopul acestui capitol îl reprezintă analizarea ipotezei dacă victimei unei infracțiuni de șantaj îi 
pot fi reținute aceste cauze de neimputabilitate, în cazul în care conduita solicitată este tocmai săvârșirea unei 
infracțiuni. 

Constrângerea fizică reprezintă presiunea de natură fizică pe care o forță exterioară, irezistibilă, o exercită 
asupra unui individ, înlăturându-i posibilitatea de control asupra acțiunilor sale și determinând astfel comiterea unei 
fapte prevăzute de legea penală22. Având în vedere necesitatea unei presiuni de natură fizică, putem deduce că 
doar șantajul în formă de bază [art. 207 alin. (1) Cod pen.] ar putea sta la baza unei constrângeri fizice, mai exact 
prin exercitarea de loviri sau alte violențe. Totuși, ne putem imagina constrângerea fizică și prin amenințare 
(e.g., constrângerea unei persoane să conducă un autovehicul fără a avea permis prin amenințare continuă cu 
arma). Dacă această presiune exercitată asupra subiectului pasiv este irezistibilă, acesta nu va răspunde pentru 
infracțiunea pe care o comite la cererea autorului, nefiindu-i imputabilă fapta și astfel lipsind vinovăția, fiind 
îndeplinite toate condițiile necesare pentru reținerea acestei cauze de neimputabilitate.

Potrivit art. 25 Cod pen., nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei 
constrângeri morale, exercitată prin amenințare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia și care 
nu poate fi înlăturat în alt mod. Mai întâi, observăm că această constrângere poate privi ambele forme de șantaj 
reglementate de art. 207 Cod pen., întrucât se realizează prin amenințare. După cum se susține în doctrină23, 
gravitatea pericolului cerută de lege sugerează că amenințările ar putea privi valorile sociale strâns legate de 
o persoană, cum ar fi viața, integritatea corporală, sănătatea, libertatea, etc. Un alt autor24 susține că pot face 
obiectul amenințării și valori precum proprietatea sau libertatea fizică a persoanei. Această din urmă afirmație 
ar părea că exclude în mod expres libertatea psihică a persoanei sau demnitatea acesteia. Dar, având în vedere 
că se acceptă că o amenințare cu privire la un bun al persoanei este susceptibilă să atragă incidența acestei 
cauze de neimputabilitate, considerăm că cu atât mai mult ar trebui acceptată varianta în care amenințarea 
privește demnitatea sau imaginea publică a persoanei, lucru arătat și în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și 
Justiție25. Lezarea demnității și implicit a imaginii publice a unei persoane este aproape ireversibilă și produce 
consecințe majore în viața acesteia, indiferent că afirmațiile despre aceasta sunt fondate sau nu. 

Dacă amenințarea privește viața, sănătatea sau integritatea corporală a celui șantajat sau a unui membru 
de familie al acestuia [faptă tipică pe art. 207 alin. (1) Cod pen.], soluția este reținerea cauzei de neimputabilitate 
a constrângerii morale, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aceasta, în special caracterul proporțional, dedus 

20 C. Ap.  Timișoara, dec. nr. 475 din 06.05.2015, disponibilă pe www.rolii.ro.
21 Cu excepția invocării jurisprudenței antemenționate a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
22 C. Bulai, B. Bulai, Manual de drept penal, Ed. Universul Juridic, București, 2007 p. 255-256, apud F. Streteanu, D. Nițu, op. 

cit., p. 449.
23 I. Pascu în I. Pascu, V. Dobrinoiu ș.a., Noul Cod Penal Comentat. Partea generală, ed. III, Ed. Universul Juridic, București, 

2016, p.201.
24 F. Streteanu, D.Nițu, op.cit., p.454.
25 Î.C.C.J., secția penală, dec. pen. nr. 1863 din 2010, disponibilă pe www.legalis.ro, citată în M. Udroiu, Drept Penal. Partea 

Generală, ed. III, Ed. C.H.Beck, București, 2016, p.122.

http://www.rolii.ro
http://www.legalis.ro
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doctrinar26. Astfel, presupunând că celelalte condiții sunt îndeplinite, șantajul incriminat de art. 207 alin. (1) 
Cod pen. va putea opera ca o cauza de neimputabilitate doar în situația comiterii unei infracțiuni mai puțin 
grave decât cea prin intermediul căreia a fost constrâns subiectul, anume violența sau amenințarea. În cazul 
comiterii unei infracțiuni mai grave, subiectul va răspunde pentru aceasta conform normelor penale. 

Trecând la analiza formei asimiliate de șantaj de la art. 207 alin. (2) Cod pen., trebuie să precizăm că 
pentru a fi în prezența constrângerii morale, este necesar ca pericolul cu care se amenință persoana să fie grav, 
iminent, inevitabil și injust27. Gravitatea, pe lângă cele arătate supra, se va aprecia și în funcție de impactul pe 
care l-ar putea avea în viața persoanei divulgarea, acesta determinându-se în funcție de natura informației, 
conținutul concret al acesteia, persoana despre care este informația, statutul acesteia în societate, folosindu-se 
o apreciere in concreto. Iminența unei amenințări cu darea în vileag a unei informații este destul de clară, la ora 
actuală orice persoană fiind aptă să disemineze o informație fără a întâmpina dificultăți datorită internetului. 
Din punct de vedere al inevitabilității, de asemenea este greu de găsit un exemplu în care ar putea fi complet 
evitabil ca o informație să fie divulgată, fie ea reală sau imaginară. S-ar putea susține că persoana amenințată 
ar avea opțiunea să declare ea adevărul înainte ca autorul șantajului să transmită informația, dar aceasta doar 
în situația în care acea informație ar fi falsă, întrucât în caz contrar această opțiune nu va duce la evitarea 
prejudiciului de imagine.

Trebuie să ținem cont și de condiția ca răul cu care se amenință să fie injust, neputând reține constrângerea 
morală în cazul în care se amenință cu denunțarea unui comportament infracțional al subiectului. Astfel, dacă 
fapta cu a cărei dare în vileag se amenință este de interes public și divulgarea ei ar fi justificată de caracterul 
ilicit al acesteia, subiectul pasiv al șantajului nu va putea invoca constrângerea morală dacă va adopta conduita 
infracțională impusă de autor, chiar dacă infracțiunea de șantaj săvârșită împotriva lui va fi sancționată. Ultimul 
aspect de analizat în această situație este condiția proporționalității. În ce măsura ar fi proporțională adoptarea 
unei conduite infracționale pentru a proteja demnitatea, viața privată sau imaginea publică a unei persoane 
este o discuție greu de tranșat, trebuind să se facă în fiecare caz în parte o analiză factuală dacă este îndeplinită 
condiția proporționalității sau nu. De cele mai multe ori, probabil se va constata că această condiție nu este 
îndeplinită, lucru care poate fi dedus, printre altele, din dezincriminarea infracțiunilor de insultă și calomnie 
prin Legea nr.278/2006.

În continuare trebuie analizat dacă în cazul constrângerii unei persoane la săvârșirea unei infracțiuni 
autorul constrângerii va răspunde pentru infracțiunea de șantaj, pentru participație improprie la infracțiunea 
comisă de cel constrâns sau pentru un concurs între cele două menționate anterior. Mai întâi, ținem să precizăm 
că prin participație improprie ne vom referi la coautoratul sau instigarea în forma intenție - lipsă vinovăție, 
întrucât suntem în ipoteza în care fapta celui șantajat nu este imputabilă, operând constrângerea fizică sau 
constrângerea morală, după caz, cu consecința că fapta nu va constitui o infracțiune. 

Participația improprie în cazurile pe care le analizăm în această lucrare presupune următoarea ipoteză: 
avem o persoană S care, prin constrângere fizică sau morală (cu toate condițiile necesare pentru reținerea 
acestor cauze de neimputabilitate îndeplinite), determină pe A să comită o infracțiune. Este unanim acceptat 
în doctrină28 că persoana care exercită acte de constrângere fizică/morală asupra făptuitorului răspunde penal 
pentru participație improprie la fapta săvârșită de către acesta. De asemenea, nimeni nu contestă faptul că, așa 
cum prevede art. 207 alin. 1 Cod pen., „constrângerea unei persoane...să facă” întrunește elementele constitutive 
ale unei fapte de șantaj. Rămâne astfel de analizat dacă, ținând cont de principiul legalitații și de obligativitatea 
aplicării normelor de drept penal, în situația dată vom reține o instigare improprie, o faptă de șantaj sau un 
concurs între acestea.

Conform unei păreri doctrinare29, „în ipoteza în care persoana vătămată este constrânsă să comită o 
infracțiune, făptuitorul nu va răspunde pentru șantaj, ci pentru instigarea la acea infracțiune (eventual în forma 
participației improprii în cazul în care autorul beneficiază de cauzele de neimputabilitate prevăzute la art. 24 

26 F. Streteanu, D.Nițu, op.cit., p.455.
27 Idem.
28 V. Dobrinoiu în I. Pascu, V. Dobrinoiu, ș.a., op.cit., p. 197; F. Streteanu, D. Nițu, op.cit., p.451; M. Udroiu, Drept Penal. Partea 

Generală, ed. III, Ed. C.H.Beck, București, 2016, p.119, 122.
29 M. Udroiu, Drept Penal. Partea Specială, ed. III, Ed. C.H.Beck, București, 2016, p. 112.
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si 25 C. pen.)”. Această opinie a fost exprimată și în doctrina veche30. Interpretând afirmația de mai sus, în 
cazul în care A nu ar trece la executarea infracțiunii, în sarcina lui S nu s-ar reține nicio infracțiune, întrucât 
instigarea neurmată de executare nu este incriminată de lege lata, dacă pedeapsa infracțiunii a cărei instigare s-a 
încercat este sub 10 ani, conform art. 370 Cod Penal31. Or, așa cum se arată în doctrină32, șantajul se consumă 
la momentul la care autorul realizează acțiunea de constrângere în scopul cerut de lege, nefiind necesară 
satisfacerea pretențiilor acestuia. Acest lucru este susținut chiar și de către autorul afirmației de mai sus într-o 
altă lucrare33, în care susține că „pentru existența infracțiunii este suficient ca actele de constrângere să creeze o stare 
de temere”. Astfel, la momentul realizării constrângerii, infracțiunea de șantaj va fi tipică și va trebui reținută în 
sarcina autorului ei, indiferent dacă cel șantajat va săvârși infracțiunea subsecventă sau nu, neexistând niciun 
temei legal care să stea la baza nerăspunderii pentru fapta de șantaj. Dacă infracțiunea a cărei instigare se 
realizează este sancționată de lege cu o pedeapsă mai mare de 10 ani sau cu detențiunea pe viață și cel instigat 
nu trece la executare, considerăm că infracțiunea prevăzută la art. 370 Cod Penal va absorbi șantajul, fiind o 
formă specială a acestuia, modalitatea de executare fiind „prin constrângere sau corupere”. Astfel, șantajul are 
un caracter determinabil (prin confundarea noțiunii de constrângere), iar sancțiunea șantajului în forma de 
bază este aceeași cu cea a acestei infracțiuni (de la unu la 5 ani). 

Un argument în plus ar fi existența a două valori sociale protejate distincte care sunt afectate prin 
conduita lui S. În primul rând, este afectat exercițiul liberului arbitru al lui A, iar apoi, valoarea socială protejată 
de incriminarea faptei săvârșite de A. Dacă s-ar reține doar participația improprie la infracțiunea lui A, S nu ar 
fi sancționat în niciun fel pentru lezarea libertății psihice a lui A. Or, indiferent dacă A trece sau nu la executarea 
cererii lui S, liberul arbitru al acestuia este încălcat, A neacționând după propriile convingeri și valori, ci sub 
imperiul constrângerii exercitate de către S. Soluția unui concurs de infracțiuni e sugerată și de existența a doi 
subiecți pasivi diferiți, anume A la infracțiunea de șantaj și un alt subiect pasiv la infracțiunea comisă de A. 

Absorbția infracțiunii de șantaj în participația improprie la infracțiunea săvârșită de către cel constrâns 
nu are niciun temei legal (nu suntem în prezența unității naturale colective, nici a infracțiunii complexe, nici 
a unei absorbții naturale), în cel mai bun caz putând fi reținută o analogie în favoarea inculpatului, dacă s-ar 
identifica un text în temeiul căruia să se facă o analogie. Un ultim argument ar fi condiția proporționalității 
necesară reținerii cauzei de neimputabilitate a constrângerii morale, mai exact aceasta nu va fi reținută decât 
dacă conduita adoptată de cel constrâns e mai puțin gravă decât pericolul la care acesta se expunea. Diferența 
de pericol social poate fi dedusă de exemplu din limitele de pedeapsă mai mici decât cele ale șantajului. Astfel, 
dacă am admite că autorul șantajului va răspunde doar pentru participația improprie în cazul în care cel 
constrâns trece la executare, acesta ar avea un tratament atenuat față de cazul în care cel constrâns nu ar comite 
infracțiunea cerută (când autorul va răspunde pentru șantaj), situație complet inechitabilă și ilogică.

Un argument contra ar putea fi tocmai existența infracțiunii de la art. 370 Cod pen., care sancționează 
instigarea unei persoane prin constrângere la a săvârși o fapta sancționată cu detențiune pe viață sau cu pedeapsa 
închisorii mai mare de 10 ani34. Acest text este consecința dezincriminării instigării neurmate de executare 
prevăzute în Partea generală a vechii reglementări35, la care legiuitorul actual a renunțat. Cu toate acestea, 

30 V. Dongoroz, Explicații teoretice ale Codului Penal Român, vol. III, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 
București, 1971, p. 328.

31 Acest articol incriminează „încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni, în măsura în care pedeapsa prevăzută de 
lege pentru infracţiunea la care s-a instigat este detenţiunea pe viaţă sau închisoare mai mare de 10 ani”.

32 S. Bogdan, op. cit., p. 150. 
33 M. Udroiu, Drept Penal. Partea Specială, ed. III, Ed. C.H.Beck, București, 2016, p. 112.
34 Art. 370 Încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni
 Încercarea de a determina o persoană, prin constrângere sau corupere, să comită o infracţiune pentru care legea prevede 

pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
35 Instigarea neurmată de executare era definită la art. 29 Cod Penal 1969
 Actele de instigare neurmate de executarea faptei, precum și actele de instigare urmate de desistarea autorului ori de împiedicarea 

de către acesta a producerii rezultatului, se sancţionează cu o pedeapsă între minimul special al pedepsei pentru infracţiunea la care s-a 
instigat și minimul general. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, se aplică pedeapsa închisorii de la 2 la 10 
ani. 

 Actele arătate în alineatul precedent nu se sancţionează, dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la care s-a 
instigat este de 2 ani sau mai mică, afară de cazul când actele îndeplinite de autor până în momentul desistării constituie altă faptă 
prevăzută de legea penală.
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pentru a sancționa în mod expres instigarea neurmată de executare la fapte deosebit de grave, a creat această 
infracțiune. Astfel, intenția legiuitorului prin această incriminare nu a fost să limiteze domeniul de aplicare 
al normei de la art. 207, fapt dovedit și de circumstanțierea „prin constângere sau corupere”, coruperea nefiind 
unul din modurile de comitere a șantajului. Deși admitem că și argumentele contra sunt puternice și fondate, 
considerăm totuși că în raport de necesitatea protejării liberului arbitru al persoanelor ar trebui să aplicăm 
norma de la art. 207, atunci când cea de la art. 370 nu are întrunite elementele de tipicitate. Când este aplicabil 
textul de la art. 370, se va reține doar această normă, fiind o formă specială de șantaj.

Analizând argumentele prezentate, soluția cea mai fundamentată din punct de vedere legal ar părea să 
fie un concurs între fapta de șantaj și instigare la fapta celui constrâns. Însă această soluție pare a fi excesivă, 
raportat la sporul obligatoriu aplicabil concursului de infracțiuni de lege lata, putându-se ajunge în practică 
la soluții de condamnare excesiv de severe. Dar soluția ignorării existenței faptei de șantaj într-o astfel de 
constucție este, de asemenea, inechitabilă raportat la persoana constrânsă, care nu va putea invoca existența 
unei fapte penale îndreptate împotriva sa și astfel nu va putea, de exemplu, primi despăgubiri de la autorul 
șantajului.

Cea mai corectă și eficientă soluție, totuși, considerăm că ar fi reglementarea expresă a acestei situații 
printr-o prevedere legală. În ceea ce privește modalitatea de soluționare a acestei aparente lacune legislative, 
propunem crearea unei forme agravate de șantaj. În acest sens, alin. 4 al art. 207 ar putea suna astfel:

„În situația în care constrângerea vizează săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede o pedeapsă 
mai mare decât cea prevăzută de prezentul articol, fapta autorului va fi sancționată în limitele de pedeapsă prevăzute 
pentru fapta a cărei săvârșire se urmărește, majorate cu o pătrime. Dacă limitele de pedeapsă ale infracțiunii a cărei 
săvârșire se urmărește sunt inferioare sau aceleași cu cele prevăzute în prezentul articol, limitele infracțiunii de șantaj 
se majorează cu o pătrime. Cel constrâns are dreptul la repararea prejudiciului”. 

Utilizând acest text, considerăm că se vor putea reține soluții mai corecte și mai echitabile, ținând cont 
de gradul de periculozitate socială superioară a faptelor prin care se urmărește, prin constrângere, săvârșirea 
unei infracțiuni de către o altă persoană.

O altă soluție ar putea fi prevederea expresă de către legiutor, în reglementarea cauzelor de neimputabilitate 
a constrângerii, a încadrării juridice care va fi reținută în cazul autorilor care constrâng o persoană la săvârșirea 
unei infracțiuni.

 IV. CONSTRÂNGEREA DIN STRUCTURA LATURII OBIECTIVE
Actualul Cod Penal, spre deosebire de cel anterior, a renunțat la formularea „Constrângerea unei 

persoane prin violență sau amenințări”, eliminând circumstanțierea și păstrând doar expresia „Constrângerea”. 
Astfel, textul devine o incriminare în formă liberă, fapta putând fi comisă in concreto în orice modalitate care 
echivalează cu o constrângere, acțiune care, în lipsa celorlalte elemente de tipicitate ale șantajului, nu este 
necesar să intre sub incidența legii penale. 

În doctrina anterioară actualului cod penal, se susținea că în cadrul infracțiunii de șantaj, specificul 
constrângerii constă în existența a două caracteristici: constrângerea să fie de natură să prilejuiască o stare de 
temere, care o va determina pe victimă să acționeze altfel decât își dorește și constrângerea să aibă ca scop o 
anumită comportare din partea victimei din care autorul șantajului să obțină un folos36. Aceste caracteristici 
consider că rămân valabile și pe actuala reglementare. În doctrina română găsim o definiție a constrângerii, 
anume „a forța (a sili, a obliga) pe cineva să adopte o conduită contrară propriei voințe (pe care nu ar avea-o de 
bună voie)”37. Pentru a înțelege mai bine ce s-ar mai putea include în sfera constrângerii, vom analiza câteva 
reglementări străine. 

Codul penal francez, la art. 312-1, definește acțiunea șantajului (l`extorsion) ca fiind fapta de a obține 

36 V. Dongoroz și colab., op. cit., vol. III, p. 325, apud P. Dungan în M.Basarab, V. Pasca, M. Badila, R. Bodea, C. Butiuc, P. 
Dungan, R. Mancas, Gh. Mateuț, T. Medeanu, C. Mihes, V. Mirisan, Codul penal comentat. Volumul II. Partea Specială, Ed.Hamangiu, 
București, 2008, p. 249.

37 V. Cioclei în G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile, Codul penal. Comentariu 
pe articole, Ed.C.H. Beck, București, 2016, p. 577.
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prin violență, amenințări cu violența sau constrângere38. Așa cum se arată în doctrina franceză39, violența la care 
textul se referă poate fi atât fizică, cât și psihică. Același autor arată că prin enumerarea celor trei modalități de 
comitere, textul oferă judecătorului mijloacele pentru a sancționa mai multe tipuri de comportamente care pot 
pune presiune pe persoana vătămată. În schimb, se susține că această enumerare trebuie privită ca limitativă, 
arătându-se că nu se poate reține șantaj în situația în care s-au adresat doar injurii40.

 Având în vedere formularea foarte generoasă a textului nostru, spre deosebire de textul francez care 
circumstanțiază mai mult, în anumite situații speciale consider că în temeiul art. 207 alin. (1) Cod pen. s-ar 
putea reține existența constrângerii compusă din injurii adresate în mod repetat pentru o perioadă mai lungă de 
timp, dacă acest lucru ar fi apt să lezeze libertatea psihică a persoanei și să îi influențeze deciziile. De exemplu, 
dacă o persoană, dorind să își determine părinții să își dea acordul pentru vânzarea mașinii lor în vederea 
remiterii contravalorii pentru a investi într-o afacere și aceștia se opun, începe un comportament agresiv verbal, 
fără a le adresa amenințări, doar injurii acompaniate de solicitări repetate în sensul prezentat anterior. Dacă 
acest comportament se întinde pe o perioadă de timp considerabilă, părinții s-ar putea simți constrânși să își 
dea acordul la vânzare pentru a liniști atmosfera. Așadar, considerăm că un comportament repetat de acest 
gen se transformă, cu timpul, în violență psihică (care nu este incriminată per se în Codul Penal) dar pe care 
doctrina franceză o acceptă ca premisă a constrângerii41.

În Germania, la secțiunile 240 și 253 Cod pen. sunt incriminate fapte asemănătoare șantajului care 
pornesc de la premisa Cine folosește forța sau amenințarea cu vătămări grave 42, textul aducând aminte de varianta 
existentă în Cod pen. român anterior.

În sistemul britanic, Theft Act 1968, la secțiunea 21 este incriminată, într-un singur text, infracțiunea 
numită Blackmail, care incriminează comportamentul unei persoane care, din dorința de a obține ceva pentru 
sine sau pentru altul sau cu intenția de a cauza o pierdere altuia, emite pretenții nejustificate însoțite de 
amenințări (unwarranted demand with menaces). În lumina legislației britanice, pretenția este justificată dacă 
persoana are convingerea că se fundamentează pe motive rezonabile sau dacă folosirea de amenințări este o 
modalitate adecvată pentru a consolida pretenția. Putem observa că textul scoate de sub incidența sa faptele 
care urmăresc obținerea unui folos just, aspect care îndepărtează mult această reglementare de cea română. 
Cea mai importantă observație cu privire la această incriminare e că sintagma menaces (amenințări) include 
atât amenințări cu privire la utilizarea violenței asupra persoanelor sau bunurilor, cât și amenințări cu privire 
la dreptul de proprietate sau cu afirmarea unor lucruri defăimătoare, reale sau imaginare.43 Astfel, britanicii au 
inclus într-un singur text, prin lărgirea sensului cuvântului amenințări, ambele variante de șantaj prevăzute la 
art. 207 alin. 1 și 2 Cod pen. În cauza Thorne v Motor Trade Association, Lordul Wright a afirmat că sub expresia 
menaces ar trebui inclusă orice amenințare cu o acțiune care ar fi în detrimentul persoanei căreia îi e adresată 
sau care i-ar putea cauza acesteia o neplăcere.44 Această definiție a fost considerată prea largă și s-a susținut că 
aria ar trebui restrânsă la amenințarea cu fapte ilicite45. 

Analizând reglementările prezentate, observăm că textul care incriminează forma simplă a șantajului se 
apropie cel mai mult de cel britanic din punct de vedere al formei în care se exercită constrângerea, fiind chiar 
mai larg decât acesta din urmă prin includerea sub incidența lui și a foloaselor juste dobândite în mod injust. 
Evident, în sistemul nostru amenințările care privesc afirmațiile defăimătoare vor intra sub incidența formei 
asimilate a șantajului prevăzută de alin. 2 al art. 207 Cod pen.. Astfel, considerăm că acțiunile care intră sub 
incidența textului din Theft Act vor fi tipice și pe textul nostru. 

Prin eliminarea circumstanțierii constrângerii ca fapta să fie comisă prin violență sau amenințare, care 
sunt singurele modalități de constrângere prevăzute de legea penală care vor fi absorbite de text, considerăm că 

38 Traducere proprie.
39 E. Dreyer, Droit pénal spécial, Cours Magistral, collection dirigée par Michèle-Laure Rassat et Gabriel Roujou de Boubée, 

Ed.Ellipses, p. 391.
40 C. Ap.  Paris, n. 154 din 16 aprilie 1996, obs. M. Véron, apud. E. Dreyer, op. cit., p. 391.
41 E. Dreyer, op. cit., p. 391.
42 Traducere propie din varianta în engleză a Codului Penal German.
43 D. Ormerod, K. Laird, Smith and Hogans Criminal Law, p. 897.
44 Idem.
45 S.P. Green, Lying, Cheating and Stealing:a Moral Theory of White Collar Crime, 2006 , capitolul 17, apud D. Ormerod, K. 

Laird, op.cit, p. 897.
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legiuitorul a dorit să includă sub influența constrângerii și anumite comportamente care nu sunt incriminate, 
cum ar fi injuriile repetate la care ne-am referit mai sus. De asemenea, anumite fapte contravenționale ar putea 
fi incluse în noțiunea de constrângere. Astfel, o persoană care dorește să efectueze o lucrare în spațiile comune 
ale asociației de proprietari (e.g. montarea unui lift) fiind refuzată de către unii din vecinii săi, începe să dea 
muzica foarte tare și să producă multe zgomote în apropierea apartamentelor acestora, pentru a-i constrânge 
să își dea acordul46. 

Cu toate acestea, majoritatea doctrinei este reticentă în a extinde înțelesul noțiunii de constrâgere mai 
departe de formele clasice, anume prin violență sau amenințare. Considerăm că este la latitudinea instanțelor 
judecătorești să stabilească în fiecare caz, in concreto, dacă a fost vorba de o constrângere sau nu, întrucât textul 
nu impune într-un mod fără echivoc ca acțiunea de constrângere să fie întotdeauna incriminată de legea penală 
pentru a fi reținută infracțiunea de șantaj.

Asemănător condiției necesare pentru reținerea infracțiunii de amenințare (să fie determinată sau cel 
puțin determinabilă47), consider că elementul de constrângere din cuprinsul șantajului în formă simplă trebuie 
să fie determinat sau cel puțin determinabil. Acest lucru rezultă și dintr-o hotărâre de achitare dată în practica 
judiciară. În speță48, inculpații, care lucrau în departamentele de daune ale unor societăți de asigurare, au 
fost trimiși în judecată pentru pretinderea unor sume de bani de la persoana vătămată, administratorul unui 
service auto, pentru a trimite clienții societăților de asigurare la service-ul acesteia. Din momentul în care 
persoana vătămată a încetat a mai remite sumele de bani solicitate de aceștia, numărul persoanelor care au fost 
repartizate către service-ul gestionat de către persoana vătămată a scăzut. Inculpații au fost achitați de către 
instanță, aceasta reținând că nu există elementul de constrângere49 și că „nu se poate proba o legătură certă între 
scăderea numărului de clienți și faptul că partea civilă nu le-a mai remis inculpaților diverse sume de bani”.

O altă condiție privitoare la constrângere este ca aceasta să producă în concret o stare de temere de 
natură a influența comportamentul victimei și de a îi leza astfel liberul arbitru. Într-o speță s-a reținut că nu 
este tipică infracțiunea de șantaj, întrucât victima, spre deosebire de făptuitori, cunoștea la momentul formulării 
amenințărilor că există în cameră doi polițiști sub acoperire50. Totuși, instanța a reținut în mod greșit că nu 
există infracțiunea de șantaj, întrucât prezența polițiștilor în cameră era datorată tocmai presiunilor psihice 
anterioare suportate de victimă din partea făptuitorilor51. Soluția instanței privitoare strict la cele petrecute 
în ultima împrejurare este corectă, dar trebuia reținută o infracțiune de șantaj pentru acțiunile anterioare de 
amenințare ale făptuitorului, când libertatea psihică a victimei a fost lezată. 

O întrebare interesantă, apărută și în practica judiciară52, privitoare la întinderea noțiunii de constrângere 
este dacă include amenințarea cu un rău îndreptat împotriva autorului șantajului (automutilare, sinucidere), 
în condițiile în care persoana vătămată ar avea o legătură afectivă cu acesta și o astfel de acțiune i-ar cauza 
suferință. În speță, inculpatul a întreținut relații sexuale regulate cu nepoata sa, minoră în vârsta de 14 ani, 
pentru o perioadă mai lungă de timp. La momentul primului raport sexual între cei doi, întrucât minora nu își 
dădea consimțământul, inculpatul i-a spus că dacă nu va face cum îi cere, el se va sinucide. Speriată de această 
declarație a unchiului său, minora a acceptat actul sexual. 

Sentința instanței de fond a fost de condamnare a inculpatului pentru act sexual cu un minor și de 
achitare pentru șantaj, motivând, în mod bizar, că „intenția inculpatului, atunci când a amenințat că se va sinucide, 

46 În același sens, C. Ap. Timișoara, dec. nr. 475 din 06.05.2015, disponibilă pe www.rolii.ro, unde constrângerea a constat în 
inundarea repetată a apartamentelor vecinilor, urmată de amenințarea că inundațiile vor continua până când persoanele vătămate 
vor fi de acord să vândă inculpatului apartamentele.

47 Pentru mai multe detalii, a se vedea S. Bogdan, D.A. Șerban, op. cit., p.183.
48 Jud.  Călărași, sent. nr. 194 din 26.06.2015, disponibilă pe www.rolii.ro.
49 „În concluzie, din coroborarea probelor administrate în cauză, instanța reține că inculpații, deși au primit diverse sume de 

bani de la partea civilă, nu au amenințat-o pe aceasta cu o pierdere patrimonială, realizată prin nerepartizarea clienților societăților de 
asigurare către S.C. R. Prodimpex S.R.L. pentru a le remite sumele de bani menționate, din materialul probatoriu nerezultând exercitarea 
niciunei acțiuni de constrângere de către inculpați.” Fragment din Jud.  Călărași, sent. pen. nr. 194 din 26.06.2015, disponibilă pe www.
rolii.ro.

50 C. Ap.  București, secția I penală, dec. pen. nr. 1591 din 11.11.2009, Jurindex, în disponibilă pe www.scj.ro, în V. Văduva, 
Infracțiuni contra libertății persoanei, Ed.Hamangiu, București, 2012, p. 186 și urm.

51 V. Văduva, op. cit., nota 1, p. 190.
52 C. Ap.  Pitești, dec. pen. nr. 675 din 26.10.2015, disponibilă pe www.rolii.ro. 

http://www.rolii.ro
http://www.rolii.ro
http://www.rolii.ro
http://www.rolii.ro
http://www.scj.ro
http://www.rolii.ro
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a fost să obțină rezultatul infracțiunii de raport sexual cu o minoră, și nicidecum al celei de șantaj, prevăzut de art. 207 
alin. 1 Cod pen., în sensul de a obține pentru sine un folos nepatrimonial. Toate probele administrate în cauză indică 
o intenție directă calificată a inculpatului de a obține și a efectua raportul sexual cu partea vătămată și nicidecum să o 
constrângă pe aceasta în scopul prevăzut de lege la art. 207 alin. 1 Cod pen. Este adevărat că prin amenințarea făcută 
se realizează o constrângere a părții vătămate, însă aceasta nu este calificată prin scop. Este clar, că inculpatul a urmărit 
să întrețină acte sexuale cu partea vătămată și nu să o constrângă pe aceasta să dea, să facă, să sufere sau să nu sufere 
ceva, în scopul dobândirii pentru aceasta a unui folos nepatrimonial.” Instanța de apel schimbă chiar încadrarea 
juridică, motivând că „Referitor la infracțiunea de șantaj, constând în aceea că inculpatul ar fi determinat-o pe 
persoana vătămată să întrețină în mod repetat acte sexuale, prin amenințarea acesteia cu sinuciderea, instanța de 
control judiciar constată că actele materiale respective nu se circumscriu șantajului, ci se absorb în conținutul constitutiv 
al elementului material al laturii obiective a infracțiunii de act sexual cu un minor, în formă continuată, în condițiile 
în care intenția inculpatului de a întreține acte sexuale cu nepoata sa, s-a și concretizat în fapt, inclusiv ulterior 
amenințărilor că se va sinucide.”

 Erorile din hotărârile de mai sus sunt evidente, instanța încadrând fapta ca un act sexual cu un minor 
prevăzut la art. 220 Cod pen., de esența căreia este consimțământul minorului în ceea ce privește actul sexual, 
ca mai apoi să noteze că „este adevărat că prin amenințarea făcută se realizează o constrângere a părții vătămate”. 
Ba mai mult, instanța de apel asimilează amenințarea cu sinuciderea unui act de executare la infracțiunea de act 
sexual cu un minor. Or, dacă există constrângere, cum ar putea raportul sexual fi consimțit? Din datele speței 
reiese într-adevăr că raporturile sexuale subsecvente au fost consimțite, încadrarea fiind corectă pentru aceste 
acțiuni. Dar în cazul primului raport sexual, cel din vecinătatea amenințării, reiese cu claritate că minora și-a 
dat consimțământul doar datorită amenințării inculpatului, lucru acceptat și de instanță. Nu s-ar putea vorbi, cu 
privire la primul act sexual, despre reținerea infracțiunii de viol? În concluzie, considerăm că pentru prima faptă 
ar trebui reținută infracțiunea de viol (iar nu șantaj, deoarece din datele speței rezultă că amenințările au avut 
loc în aceeași împrejurare cu primul act sexual, lucru care atrage incidența normei de la viol) întrucat au existat 
acte de constrângere, urmând ca pentru următoarele raporturi sexuale să se rețină, într-adevăr, infracțiunea 
prevăzută de art. 220 Cod pen. în formă continuată.

 Ceea ce am vrut să subliniez prin hotărârile de mai sus a fost că instanțele au acceptat că prin acte de 
amenințare cu sinuciderea persoana vătămată a putut fi constrânsă, aspect cu care suntem și noi de acord.

Analizând și textul de incriminare a infracțiunii de amenințare, art. 206 alin. (1) Cod pen., Fapta 
de a ameninţa o persoană cu săvârșirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori 
a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, nu găsim niciun argument de text, formal, 
care să împiedice reținerea acestei fapte dacă amenințarea se îndreaptă chiar împotriva autorului amenințării, 
acesta încadrându-se în categoria alte persoane față de cel amenințat. În plus, în Expunerea de motive a Noului 
Cod Penal se arată că „S-a optat pentru o sferă deschisă a persoanelor vizate de fapta cu care se amenință, astfel 
încât instanța să aibă posibilitatea de a aprecia în fiecare caz concret dacă fapta era de natură să alarmeze persoana 
amenințată. Realitatea a demonstrat că această stare de alarmare poate fi cauzată nu doar de un rău ce vizează soțul 
sau o rudă apropiată a celui amenințat, ci și o eventuală faptă îndreptată împotriva unui prieten ori a altei persoane 
de care cel amenințat este legat afectiv”53. Or, dacă s-a dorit ca instanța să aibă libertatea de a aprecia in concreto 
în fiecare caz în parte dacă fapta era de natură să alarmeze persoana amenințată sau nu, putem accepta că în 
cazurile în care s-ar dovedi că o amenințare cu auto-vătămarea de către o persoană ar putea produce o alarmare 
în conștiința unor persoane apropiate (soțul/soția, părinții, copii, rudele apropiate cu care există conviețuire, 
etc), consider că fapta de amenințare ar trebui reținută.

Pornind de la faptul că pentru a fi îndeplinită tipicitatea infracțiunii de șantaj constrângerea nu trebuie 
neapărat să îmbrace forma unei amenințări tipice pe art. 206, o amenințare cu un rău împotriva persoanei 
proprii, adresate unei persoane legate puternic afectiv de autor poate fi un exemplu potrivit de o acțiune de 
constrângere tipică. 

Referitor la modalitatea de constrângere prin amenințare, există o decizie a Înaltei Curți de Casație 
și Justiție în care, în mod bizar, s-a reținut lipsa constrângerii. În fapt, inculpații, însoțiți de un subcomisar 

53 S. Bogdan, D. A. Șerban, G. Zlati, Noul Cod penal, Partea Specială. Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, București, 
2014, p.110.
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de poliție s-au prezentat la locuința familiei C.M., unde i-au amenințat cu moartea pe membrii acesteia, 
dacă fiul lui C.M. nu le restituie bunurile care le aparțineau, pe care acesta le sustrăsese de la numitul T.V.54 
Instanța a dispus achitarea inculpaților, motivând că „Nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii 
de șantaj în condițiile în care discuțiile pe un ton mai ridicat purtate de inculpați cu părțile vătămate nu au fost 
în măsură a le induce acestora o temere puternică, de natură a le paraliza simțurile și de a acționa în mod silit în 
interesul inculpaților.”55 Un alt argument al instanței a fost că „Nu s-a dovedit caracterul injust al solicitării făcute 
de inculpați celor patru părți vătămate de a le remite bunurile care le-au aparținut”56. Lecturând întreaga hotărâre, 
observăm că decizia se fundamentează pe premisa că „în speță nu s-a dovedit că inculpații au urmărit obținerea 
unui folos material injust”57. Astfel, probabil soluția de achitare s-a bazat pe caracterul licit al folosului urmărit, 
iar nu pe lipsa constrângerii astfel cum a argumentat instanța.

Ținând cont de caracterul deschis al actualei norme de incriminare, altă modalitate posibilă de a 
constrânge pe cineva ar putea fi prin punerea în imposibilitatea de a se apăra sau prin administrarea unor 
substanțe psihoactive. Cel mai probabil, o astfel de faptă va fi săvârșită în concurs cu o faptă de lipsire de 
libertate, dacă în concret s-a afectat libertatea de mișcare a victimei. Delimitarea va opera astfel: dacă în urma 
acestora victima este constrânsă la a remite un bun în aceeași împrejurare, se va reține infracțiunea de tâlhărie. 
Dacă victimei i se solicită favoruri sexuale, va fi tipică infracțiunea de viol. Șantajul va fi reținut dacă nu sunt 
întrunite elementele constitutive ale altei infracțiuni și există pretenții emise de autor.

Un alt exemplu de constrângere a fost reținut de Înalta Curte sub imperiul vechiului Cod Penal. În 
speță, instanța a determinat că întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj în formă simplă 
fapta inculpatului care, profitând de funcția sa de conducere, a exercitat o permanentă stare de intimidare prin 
amenințarea subordonaților săi cu sancțiuni disciplinare, pentru a-i determina să-i remită diverse bunuri58. S-a 
mai arătat că există infracțiunea de șantaj în cazul inculpatului care, în cadrul unei licitații, oferă un preț mult 
mai mare decât valoarea bunului fără a avea intenția de a cumpăra respectivul bun, după care a solicitat sume 
de bani de la partea vătămată, prim ofertant, condiționând retragerea sa de la licitație de plata respectivei sume 
de bani59. După cum se poate observa în aceste decizii, actele de constrângere nu reprezintă per se fapte cu 
semnificație penală, supralicitarea sau amenințarea angajaților cu sancționarea disciplinară neconstituind fapte 
prevăzute de legea penală.

În practica judiciară există de exemple de fapte care nu constituie o constrângere în sensul normei de 
incriminare a șantajului. De exemplu, s-a stabilit că nu reprezintă o acțiune de constrângere notificarea pe care 
creditorul o face debitorului său în realizarea unui drept60. 

O idee care merită aprofundată este dacă actul de constrângere ar putea fi exercitat prin inacțiune. 
Ținând cont de forma liberă a incriminării, aceasta poate avea aptitudinea de a fi săvârșită în modalitatea unei 
infracțiuni comisive prin omisiune61. Astfel, infracțiunea va putea fi comisă în concret și prin omisiune, dacă 
autorul se afla într-o poziție de garant62 față de persoana vătămată la momentul inacțiunii. În actualul Cod 
Penal, conform art. 17, poziția de garant poate decurge dintr-o obligație legală sau contractuală ori dintr-o 
stare de pericol cauzată anterior de către autor, care a înlesnit producerea rezultatului. Pentru a putea reține 
șantajul în forma unei infracțiuni comisive prin omisiune, trebuie să ne aflăm într-una din situațiile prevăzute 
în mod exhaustiv de lege. 

Un exemplu din doctrină ar fi bodyguard-ul care își șantajează clientul prin lipsa intervenției în apărarea 
sa, atunci când un terț îl agresează pe cel pe care trebuia să îl protejeze, pentru a-l constrânge ca pe viitor să îi crească 
salariul63. Acest exemplu este interesant dar considerăm că ar trebui puțin nuanțat, adăugând ca premisă și 

54 Î.C.C.J, secția penală, dec. pen. nr. 3309 din 20.10.2008, disponibilă pe www.scj.ro, în V. Văduva, op. cit., p. 178 și urm.
55 Idem.
56 Idem. 
57 Idem.
58 Î.C.C.J, secția penală, dec. nr. 1681 din 10.03.2005, disponibilă pe www.scj.ro, în V. Văduva, op. cit., p. 202 și urm.
59 C.S.J, secția penală, dec. nr. 3083 din 26.07.2003, disponibilă pe www.scj.ro, în V. Văduva, op. cit., p. 211.
60 Î.C.C.J, secția penală, dec. nr. 853 din 04.03.2010, disponibilă pe www.scj.ro, în V. Văduva, op. cit., p. 185 și urm. În speță, 

avocatul amenințase persoanele vătămate că vor fi evacuate din imobil dacă nu plătesc suma de 37.000 euro pe care o datorau. 
61 F.Streteanu, D.Nițu, op. cit., p. 284.
62 Idem.
63 S. Bogdan, D. A. Șerban, G. Zlati, op. cit., p. 149.
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nemulțumirea exprimată anterior de către bodyguard cu privire la salariul pe care îl primea. În lipsa acesteia, 
este posibil ca persoana pe care bodyguard-ul trebuia să o protejeze să nu înțeleagă exact motivul care stă la 
baza neintervenției acestuia.

Cu toate acestea, textul art. 17 Cod Penal statuează „Infracţiunea comisivă care presupune producerea unui 
rezultat”. Având în vedere că șantajul este o infracțiune de pericol, nu de rezultat, vom considera că textul care 
reglementează comisiva prin omisiune nu s-ar putea aplica unei astfel de infracțiuni, deși din punct de vedere 
teoretic acest lucru este posibil. 

În concluzie, considerăm că de lege lata instanțele trebuie să verifice de la caz la caz dacă a existat o 
acțiune de constrângere, fără aplicarea de criterii rigide ci urmărind dacă persoana vătămată a avut sau nu o 
exercitare independentă a liberului arbitru în urma acțiunii sau inacțiunii întreprinse de făptuitor.

 
 V. AMENINȚAREA DIN STRUCTURA LATURII OBIECTIVEI A FORMEI ASIMILATE

Folosirea acestui termen în norma de incriminare poate crea confuzii, pornind de la existența infracțiunii 
omonime de la art. 206 Cod pen. Astfel, în mod natural survine întrebarea dacă Amenințarea prevăzută la art. 
207 alin. (2) Cod pen. face trimitere la textul articolului anterior, preluând definiția prevăzută la acesta. 

Analizând acest text, observăm că infracțiunea de amenințare e definită ca fiind „fapta de a amenința 
o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare...”. Se poate astfel remarca circularitatea 
definiției, care în context ne ajută, astfel încât putem afirma că amenințarea din textul de incriminare a formei 
asimilate a șantajului nu este termenul de amenințare stricto sensu, care se definește ca fapta prevăzută de legea 
penală la art. 206 Cod pen., folosindu-se, de fapt, amenințarea lato sensu, din limbajul curent, care este folosită 
și în definirea infracțiunii de amenințare. Conform DEX, aceasta reprezintă „aducerea la cunoștința unei persoane 
a intenției de a adopta o anumită conduită”. 

O altă întrebare care survine ar fi necesitatea ca această amenințare să îndeplinească condițiile cerute 
pentru amenințarea de la art. 206, anume răul cu care se amenință să fie determinat sau cel puțin determinabil, 
consecințele să fie iminente, darea în vileag să fie realizabilă într-un viitor nu prea îndepărtat și actul de 
amenințare să fie de natură să conducă la o stare de temere pentru victimă64. Vom analiza pe rând aceste 
condiții. 

Pornind de la faptul că informația cu a cărei divulgare se amenință poate fi atât reală cât și imaginară, 
considerăm că amenințarea din cadrul formei asimilate a șantajului nu trebuie să aibă un caracter determinat 
sau determinabil, întrucât, fiind posibilă divulgarea unei informații nereale, o amenințare de tipul „voi publica 
în ziar ceva urât despre tine dacă nu faci ce zic eu” e suficientă pentru a atrage incidența acestei norme, întrucât 
liberul arbitru al victimei poate fi lezat și fără ca aceasta să știe exact în ce mod îi va fi compromisă imaginea. 
Caracterul iminent al amenințării, în condițiile actuale ale tehnologiei, când oricine are acces la internet, este 
subînțeles în mod practic, fiind greu de imaginat o situație de amenințare cu darea în vileag a unei informații 
care să nu fie iminentă. 

În ceea ce privește realizarea într-un viitor apropiat, consider că această condiție ar trebui îndeplinită, 
întrucât, dacă divulgarea informației cu care se amenință va fi făcută după foarte mult timp, e puțin probabil ca 
amenințarea să lezeze liberul arbitru al autorului, acesta nefiind foarte preocupat de evitarea unei divulgări care 
ar interveni peste 10 ani, de exemplu. 

Raportat la ultima condiție, cea a aptitudinii amenințării de a produce o stare de temere și o lezare a 
liberului arbitru, considerăm că și aceasta trebuie îndeplinită, dar trebuie analizată în concret fiecare speță65. 
Această soluție se impune întrucât ceea ce unei persoane îi poate crea o stare gravă de temere, pe altă persoană 
ar putea să o amuze. Dar, spre deosebire de amenințare, considerăm că în acest caz e nevoie ca amenințarea să 
fie aptă să lezeze dreptul la autodeterminare și liberul arbitru al victimei, pentru că doar atunci infracțiunea 
de șantaj se consumă. Astfel, fapta nu va fi tipică dacă victima e amenințată cu divulgarea unei informații 

64 S. Bogdan, D.A. Șerban, op.cit., p. 183-184.
65 De exemplu, chiar dacă se referă la forma simplă de șantaj, C. Ap.  Brasov, sen. nr. 916 din 17.12.2015. „Succesiunea 

evenimentelor, redată anterior, ne determină să constatăm că diferența de constituție fizică între inculpat și persoana vătămată, 
împrejurarea că inculpatul nu era cunoscut ca fiind violent, precum și faptul că unii dintre martori au arătat că nu îl cred în stare 
pe inculpat să pună în practică amenințările, nu prezintă relevanță în aprecierea aptitudinii de a alarma a expresiilor amenințătoare 
proferate de inculpat.”
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care pe ea nu o sperie, cu toate că pentru alte persoane darea în vileag a unei informații similare ar putea 
avea consecințe grave. Aici se va ține cont de vârsta persoanei, de profesie, de locul în societate, de așteptările 
societății de la acea persoană, etc. De exemplu, pentru un DJ, divulgarea unei informații cu privire la consumul 
excesiv de alcool în timpul serviciului nu va avea aceleași implicații asupra imaginii sale pe care le-ar avea 
aceeași informație pentru un polițist.

O altă diferență semnificativă față de amenințarea de la art. 206 este că fapta cu a cărei divulgare se 
amenință poate fi și o faptă ilicită, chiar o infracțiune. Cu toate că divulgarea acelei informații ar fi de interes 
public și ar fi dreptul (uneori chiar obligația) celui care o cunoaște să o aducă la cunoștința organelor de 
cercetare, acesta nu poate profita de cunoașterea unei informații pentru a determina victima la a adopta o 
conduită și a obține un folos din aceasta. După cum specifică și un autor, tranzacționarea răspunderii penale 
cu acționarea în interesul altei persoane aduce atingere însuși scopului procesului penal, îngreunând activitatea 
organelor judiciare de a identifica la timp și complet faptele care constituie infracțiuni66. De exemplu, în practica 
judiciară, s-a decis că există infracțiunea de șantaj în cazul inculpaților care au pretins sume de bani în schimbul 
nedenunțării unor persoane surprinse în timpul sustragerii de mărfuri dintr-un magazin.67 Într-o altă speță, s-a 
reținut ca șantaj în formă asimilată (agravată la data speței) fapta inculpaților, un avocat și doi procurori, care au 
amenințat victima cu începerea urmăririi penale pentru o faptă săvârșită de aceasta în cazul în care nu încheie 
un contract în folosul unei alte persoane, client al avocatului68.

În concluzie, amenințarea din structura formei asimilate de șantaj nu trebuie să îndeplinească toate 
condițiile prevăzute la art. 206 pentru ca fapta de șantaj să fie tipică. 

 
 VI. FOLOSUL CA ELEMENT CONSTITUTIV AL INFRACȚIUNII DE ȘANTAJ

O componentă esențială a infracțiunii de șantaj este scopul special al acesteia, anume dobândirea unui 
folos. În forma de bază și forma asimilată, folosul este necircumstanțiat, în timp ce forma agravată presupune 
urmărirea obținerii unui folos patrimonial. Așadar, legiuitorul a considerat mai periculos comportamentul 
persoanelor care prin constrângere (lato sensu, incluzând atât constrângerea prevăzută la alin. 1, cât și amenințarea 
de la alin. 2) urmăresc obținerea unor avantaje pecuniare. Vechiul Cod Penal nu distingea pedepsele după 
natura folosului, precizându-se doar spre a dobândi în mod injust un folos. 

Definirea noțiunii de folos nepatrimonial poate fi mai problematică, o interpretare extrem de largă 
putând crea discuții cu privire la previzibilitatea normei penale. Conform DEX, folos înseamnă câștig moral 
sau material; avantaj, profit, haznă, folosință. Eliminând cazurile acoperite de noțiunea de folos patrimonial, 
folosul nepatrimonial ar putea fi definit ca un avantaj sau câștig moral. Astfel în aparență rămân unele situații 
neacoperite, mai exact acelea în care se obține satisfacție sexuală sau în care autorul nu urmărește obținerea 
unui lucru, ci acționează din răzbunare sau pur și simplu din dorința de a umili o persoană69. În ce măsură s-ar 
putea considera că în aceste cazuri persoana ar avea un folos? 

După cum se poate observa, condiționarea tipicității de urmărirea unui folos de către autor poate ridica 
probleme cu privire la includerea unor situații în care folosul nu este foarte ușor identificabil70. Dacă suntem de 
acord că în noțiunea de folos nepatrimonial se include și câștigul moral, acesta din urmă cuprinde, după părerea 
noastră, orice sentiment pozitiv și plăcut care este resimțit de o persoană ca urmare a asistării la un eveniment. 
Astfel, dintr-o acțiune de răzbunare, putem presupune în mod rezonabil că la nivelul gândirii făptuitorului se 
obține o satisfacție bazată pe faptul că „s-a făcut dreptate”. De asemenea, satisfacția sexuală este atât o nevoie, 
cât și o dorință a majorității oamenilor, astfel încât obținerea acesteia poate fi considerată în mod cert un 
câștig. Umilirea unei persoane poate oferi un sentiment de superioritate și de putere care putem fi de acord 
că sunt dezirabile. Concluzionând, ar trebui să putem include în noțiunea de câștig moral (și implicit de folos 
nepatrimonial) orice sentiment plăcut care este resimțit de făptuitor în urma conduitei persoanei vătămate, deși 
este posibil ca de lege lata această opinie să fie contrazisă de practica judiciară, putând fi considerată o analogie 

66 V. Văduva, op. cit., nota 2, p.201.
67 Jud. Târgu-Mureș, sent. pen. nr. 1903 din 1973, în R.R.D. nr. 6/1975, citată în G. Antoniu, C. Bulai (coord.), Practică 

judiciară penală, vol. III, Ed. Academiei Române, București, 1992.
68 Î.C.C.J, secția penală, dec. nr. 1385 din 11.03.2004, disponibilă pe www.scj.ro, apud V. Văduva, op. cit., p. 195 și urm.
69 S. Bogdan, D. A. Șerban, G. Zlati, op. cit., p. 113.
70 Ibidem.
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în defavoarea inculpatului. 
Considerăm că noțiunea de folos patrimonial este clară, aceasta incluzând orice avantaj de natură 

pecuniară pe care făptuitorul îl obține (bani, bunuri, contracte avantajoase, titluri la purtător, instituire ca 
legatar, etc.). O discuție care ar putea subzista totuși este dacă legiuitorul a dorit să includă în noțiunea de folos 
patrimonial, pe lângă cele enumerate mai sus și avantajele care pot fi cuantificate în bani, cum ar fi prestarea 
unui serviciu. 

 Un autor din Republica Moldova71 definește noțiunea de acțiuni cu caracter patrimonial, care presupun 
executarea unor lucrări sau prestarea unor servicii evaluabile în bani, cum ar fi lucrările de antrepriză, servicii de 
mandat, publicitate, asigurări, turism, etc. Ca exemple care nu fac parte din această categorie, autorul include 
oferirea de referințe personale, acordarea ajutorului în caz de accident. Deși este greu de crezut că cineva, vreodată, 
va fi constrâns la aceste din urmă acțiuni, distincția oferită de autor este interesantă. Cu toate acestea, folosirea 
ei pentru a determina caracterul patrimonial al folosului în legislația noastră ar fi problematică, întrucât ar goli 
practic de conținut alin. 1 și 2, fapta fiind reținută mereu în formă agravată. Observăm că textul de incriminare 
din Republica Moldova, fiind situat în secțiunea „Infracțiuni contra patrimoniului, săvârșite în scop de cupiditate, 
însă nu prin sustragere”, spre deosebire de cel autohton, prevede folosul patrimonial ca o condiție de tipicitate 
a faptei, iar nu ca o formă agravată, constrângerea persoanei, printre altele, de a săvârși alte acțiuni cu caracter 
patrimonial. Astfel, datorită diferențelor la nivelul structurii tipicității, dar și ca valoare socială protejată, vom 
concluziona cu neaplicabilitatea acestor repere în legislația noastră. 

În doctrină72 se propune ca prin folos patrimonial să se înțeleagă și evitarea unei pierderi patrimoniale 
(care incude și neplata unui serviciu, acțiune cu caracter patrimonial), oferind și un exemplu din jurisprudență, 
în care instanța a dispus condamnarea inculpatului care a constrâns victima, de profesie avocat, să înceteze 
demersurile în vederea recuperării cheltuielilor de judecată.73. Dacă admitem această teză, apare o problemă 
nouă: ce natură trebuie să aibă această pierdere patrimonială? Este necesar să izvorască dintr-un raport juridic 
licit sau poate fi și ilicit? De exemplu, dacă apelezi la serviciile unei vrăjitoare, care în mod normal percepe un 
tarif (deși activitatea nu are un cadru legal), iar în urma prestării serviciilor o ameninți pentru a nu-i mai plăti, 
se va reține un șantaj în forma agravată sau în forma de bază? 

În vederea oferirii unui răspuns la aceste întrebări, un criteriu de delimitare care ar putea fi aplicabil este 
exigibilitatea obligațiilor din raportul juridic care stă la baza pierderii patrimoniale sau, mai bine zis, iminența 
pierderii patrimoniale. În exemplul precizat anterior, demersurile pentru recuperarea cheltuielile de judecată 
erau începute, astfel încât la momentul exercitării constrângerii era deja conturată pierderea patrimonială. 
Pe de altă parte, dacă anterior contractării sau prestării unui serviciu, autorul șantajează persoana tocmai în 
vederea obținerii acelui serviciu, s-ar putea susține că folosul patrimonial nu este suficient conturat, astfel încât 
să se rețină încadrarea juridică în forma urmăririi obținerii un folos nepatrimonial. Deși nu vom oferi o soluție 
tranșantă în această discuție, considerăm că practica judiciară și doctrina vor trebui să stabilească, în viitorul 
apropiat, un criteriu în funcție de care se vor delimita foloasele patrimoniale de cele nepatrimoniale.

Dacă admitem că satisfacția de natură sexuală este un folos, survine întrebarea dacă se încadrează ca folos 
patrimonial sau nepatrimonial. Deși la o primă vedere ar părea evident că acestea sunt foloase nepatrimoniale, 
există argumente destul de solide și pentru soluția contrară. În acest sens, având în vedere realitățile sociale 
ale vremurilor actuale și ținând cont de numărul tot mai ridicat de state care legalizează prostituția, activitatea 
sexuală devine încet și o activitate economică, cuantificabilă în bani, putând fi încadrată în sfera serviciilor. 

Ținând cont de valoarea socială ocrotită, considerăm că elementul cel mai important al infracțiunii 
de șantaj este constrângerea persoanei la o anumită conduită și nu obținerea în mod injust a unui folos74. 
Astfel, comportamentul autorului ar trebui pedepsit indiferent de ceea ce urmărește el, important fiind faptul 
că persoanei vătămate i-a fost limitat liberul arbitru. De lege lata însă, pentru a pedepsi aceste conduite, sunt 
necesare interpretări extensive precum cele prezentate mai sus, atâta timp cât sunt făcute în limitele literei și a 
spiritului legii. 

71 S. Brînză, X. Ulianovschi, V. Stati, V. Grosu, I. Țurcanu, Drept Penal. Partea specială, vol. II, Ed. Cartier Juridic, Chișinău, 
2005, p. 291.

72 S. Bogdan, D. A. Șerban, op. cit., p. 192.
73 C. Ap.  Cluj, dec. nr. 1069 din 03.09.2013 (nepublicată), citată în S. Bogdan, D.A. Șerban, op. cit., p. 192.
74 S. Bogdan, D. A. Șerban, op. cit., p. 192.
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Tocmai de aceea, de lege ferenda, textul ar putea fi modificat în sensul eliminării scopului special al 
urmăririi unui folos, prevăzându-se, în forma de baza și forma asimilată, doar necesitatea pretențiilor autorului 
să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, fără a condiționa de scopul special al obținerii unui folos. Astfel, 
s-ar include aici orice comportament impus cu forța unei persoane, iar urmărirea unor foloase patrimoniale ar 
circumstanția forma agravată a infracțiunii.
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ELECTRONICE. ART. 142, ART. 152, ART. 154 ȘI ART. 170 COD 
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AND ART. 170 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE
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abstract
Taking into consideration the legal controversies present in the jurisprudence and in the legal literature 

regarding the belonging of the over-the-top services (OTT) in the category of electronic communications services, 
an analysis is required in relation to the Romanian legislation. The present article tries to identify the problematic 
issues regarding the qualification of a service provided on the Internet as an electronic communication service and the 
consequences that such a qualification can have on the applicability of different institutions from the Criminal Code 
of procedure.

Keywords: overt-the-top services, electronic communication servicies, data retention, computer data 
preservation, interception of communications, content data, metadata.

rezumat
Având în vedere discuţiile apărute în jurisprudenţă și literatura de specialitate cu privire la apartenenţa 

serviciilor over-the-top (OTT) la categoria serviciilor de comunicaţii electronice, este necesară o analiză introductivă 
prin raportare la legislaţia din România pentru a vedea în ce categorie se situează anumite servicii oferite pe Internet. 
Ceea ce își propune acest articol este de a identifica aspectele problematice ce ţin de calificarea unui serviciu oferit pe 
Internet ca fiind unul de comunicaţii electronice și consecinţele pe care le poate avea calificarea unui serviciu ca fiind 
unul over-the-top (OTT) și nu unul de comunicaţii electronice prin raportare la anumite instituţii de drept procesual 
penal.

Cuvinte-cheie: servicii over-the-top, servicii de comunicaţii electronice, retenţia datelor cu caracter 
personal, conservarea datelor informatice, interceptarea comunicaţiilor, date de conţinut.
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 A. IMPORTANŢA CLARIFICĂRII SINTAGMEI „FURNIZOR DE COMUNICAȚII 
ELECTRONICE DESTINATE PUBLICULUI” 

Este Google un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin raportare la 
serviciul de poștă electronică (Gmail), mesagerie instantă, VoIP (Google Talk / Voice Talk) ori cel de stocare a 
datelor în cloud (Google drive)? Dacă înlocuim societatea Google cu orice altă societate care prestează servicii 
similare întrebarea rămâne valabilă și prezintă importanţă din trei perspective diferite: dreptul concurenţei 
(concurenţa dintre acești furnizori și furnizorii serviciilor de telecomunicaţii), drepturile utilizatorilor prin 
raportare la protecţia datelor și nu în ultimul rând, aspecte ce ţin de incidenţa normelor de drept procesual 
penal.

Din această ultimă perspectivă, discuţia prezintă relevanţă deoarece atât art. 142 alin. (2), cât și art. 
152, art.154 ori art. 170 alin. (2) lit. b) Cod proc. pen. se referă atât la furnizorii de rețele publice de comunicații 
electronice, cât și la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Legislația specială cu 
care se coroborează dispoziţiile art. 152 Cod proc. pen. se raportează de asemenea la această terminologie. 
Astfel, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice instituie o serie de obligații în temeiul art. 121 doar în ceea ce îi privește pe furnizorii 
de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului și pe furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice. Așa cum vom vedea pe parcursul acestui material problematică este îndeosebi sintagma „furnizori 
de servicii de comunicații electronice destinate publicului”.

Clarificarea acestei sintagme este necesară pentru a vedea în ce măsură o anumită persoană juridică 
– furnizor de servicii – ce deţine ori/și controlează anumite date informatice, altele decât cele de conținut,2 
referitoare la utilizatorul ori abonatul serviciului prestat se află ori nu sub incidenţa dispoziţiilor art. 152, art. 
154 și art. 170 alin. (1) lit. b) Cod proc. pen. Datele de conţinut prezintă relevanţă doar din perspectiva art. 
142 Cod proc. pen., din moment ce supravegherea tehnică poate viza potrivit art. 138 alin. (1) lit. a) Cod proc. 
pen. inclusiv interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă.

Dacă în ceea ce îi privește pe operatorii de telefonie mobilă (Orange, Vodafone etc.) ori pe furnizorii 
serviciului de Internet (ISP – Internet Service Provider)3 nu există vreun dubiu că ar intra în categoria furnizorilor 
serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, se pune problema în ce măsură furnizorii unor 
servicii precum Gmail, Yahoo (servicii de poștă electronică), IMessage, WhatsApp, Faceebook Messenger, 
Yahoo Messenger (servicii de mesagerie instantanee), Skype, Viber4 (servicii de VoIP – Voice over Internet 

2 Astfel, art. 152 alin. (1) Cod proc. pen. face vorbire despre despre obținerea datelor reținute, altele decât cele referitoare 
la conținutul comunicațiilor. Datele reținute conform Legii nr. 506/2004 pot fi următoarele: date de trafic [art. 2 lit. b)], date de 
identificare a echipamentului [art. 2 lit. b1)] și date de localizare [art. 2 lit. c)]. În schimb, art. 154 alin. (1) Cod proc. pen. se referă 
la „anumite date informatice”, inclusiv la „datele referitoare la traficul informațional”. Cu toate acestea, având în vedere că aceste date 
trebuie să se afle în posesia ori sub controlul furnizorului de rețele publice de comunicații ori a furnizorului de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului, am susținut cu o altă ocazie [G. Zlati, Comentariu în M. Udroiu (coord.), Codul de procedură penală. 
Comentariu pe articole, ediţia 2, Ed. C.H. Beck, București, 2017, p. 768] faptul că pot fi conservate doar date reținute conform Legii nr. 
506/2004. Fapt ce implică excluderea datelor de conținut din sfera datelor informatice ce pot face obiectul conservării. Nu în ultimul 
rând, art. 170 alin. (1) lit. b) Cod proc. pen. se referă la „anumite date referitoare la abonați, utilizatori și la serviciile prestate... altele 
decât conținutul comunicațiilor și decât cele prevăzute la art. 138 alin. 1 lit. j)”. Cu toate că este incert la ce date informatice se referă 
legiuitorul, având în vedere că sunt excluse și datele prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. j) Cod proc. pen., este cert faptul că nu putem 
discuta despre date de conținut [a se vedea în acest sens G. Zlati, Comentariu în M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 874].

3  În categoria furnizorilor servicilor de comunicaţii electronice destinate publicului intră și furnizorii serviciilor de televiziune 
însă, raportat la materialul de faţă, aceștia nu prezintă același interes precum operatorii de telefonie mobilă ori furnizorii serviciului 
de Internet (ISP), motiv pentru care nu vom insista asupra lor.

4  Nu ne referim însă la servicii precum SkypeOut ori ViberOut unde se poate discuta despre apartenenţa furnizorului 
serviciului în cauză la categoria furnizorilor serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului. A se vedea menţiunea finală 
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Protocol5) etc. se află sau nu sub incidenţa acestei sintagme. Aceștia din urmă poartă denumirea de furnizori 
de servicii over-the-top (OTT)6, motiv pentru care, din motive de claritate, acolo unde va fi cazul ne vom 
raporta la comparaţia dintre furnizorii de servicii de comunicaţii electronice și furnizorii de servicii over-the-
top (OTT). 

În această analiză comparativă ar trebui avuţi în vedere inclusiv furnizorii de conţinut precum 
motoarele de căutare (Google, Bing etc.), serviciile de găzduire pagini web, diferitele platforme de socializare 
(Facebook, Twitter etc.) ori de distribuire de conţinut multimedia (Youtube, Netflix etc.) ori text (de exemplu, 
ziare online), cu atât mai mult cu cât unele platforme furnizează atât conţinut cât și servicii de comunicare la 
distanţă (de exemplu, Facebook și Facebook Messenger sau Google search și Gmail).

Problema dacă furnizorii de servicii over-the-top (OTT) ar trebui asimilați furnizorilor de servicii de 
comunicații electronice destinate publicului a fost deja ridicată în literatura de specialitate7, iar un răspuns 
afirmativ ar avea consecinţe importante în plan juridic, inclusiv în ceea ce privește retenţia unor date cu 
caracter personal ori colaborarea cu organele judiciare în vederea punerii la dispoziţie a acestora. Așa cum am 
arătat deja supra, o serie de articole din Cod proc. pen. se raportează la furnizorii de rețele publice de comunicații 
electronice și la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Tocmai de aceea, în măsura în 
care un serviciu over-the-top (OTT) nu poate fi asimilat unui serviciu de comunicații electronice destinate 
publicului, sfera de aplicabilitate a dispozițiilor art. 142 alin. (2), art. 152, art. 154 și art. 170 alin. (1) lit. b) Cod 
proc. pen. ajunge să fie restrânsă în mod semnificativ.

Prezenta analiză este cu atât mai relevantă cu cât, serviciile tradiţionale de telecomunicaţii au început 
să fie concurate de servicii precum VoIP (Voice over Internet Protocol), ori de servicii de mesagerie instantă 
precum IMessage, Facebook Messenger, WhatsApp etc. Astfel, chiar dacă, așa cum urmează să argumentăm, 
de lege lata suntem de părere că aceste servicii nu pot fi asimilate serviciilor de comunicații electronice 
decât în mod excepţional, motiv pentru care furnizorii de servicii over-the-top (OTT) nu se află sub incidenţa 
prevederilor legale referitoare la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, de lege 
ferenda s-ar impune o redefinire a acestor furnizori – a se vedea infra.8

 B. DEFINIŢII RELEVANTE
 I. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 

Cu toate că Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice9 instituie potrivit art. 121 din lege obligaţia furnizorilor de servicii 
de comunicaţii electronice destinate publicului de a colabora cu instanţele de judecată ori organele de urmărire 
penală în ceea ce privește accesul la datele ce au făcut obiectul retenţiei, în cuprinsul actului normativ nu există 
o definiţie legală a acestor entităţi juridice. Singura menţiune relevantă referitoare la aceste entităţi se regăsește 

făcută la următoarea notă de subsol.
5  Fără a intra în detalii tehnice, VoIP (Voice over Internet Protocol) permite efectuarea de convorbiri telefonice prin intermediul 

unei conexiuni la Internet. Acest lucru se realizează de regulă prin intermediul unui telefon dedicat serviciului VoIP, prin intermediul 
unei aplicaţii (program informatic precum: Skype, Viber etc.) instalat pe sistemul informatic aparţinând utilizatorului serviciului 
VoIP (laptop, PC, smartphone etc.), ori a unui router dedicat. Practic, fără a exista un abonament clasic de telefonie, utilizatorul 
folosește serviciul de Internet pentru a efectua convorbiri telefonice fără alte costuri suplimentare cu un alt utilizator care folosește un 
serviciu similar. Există chiar posibilitatea de a apela un abonat al unui serviciu de telefonie tradiţional prin intermediul unui serviciu 
VoIP, intermediere ce este de regulă una remunerată separat. A se vedea detalii în M. DeSantis,Understanting Voice over Internet 
Protocol (VoIP) – material disponibil pe pagina https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/understanding_voip.pdf.

6  BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) a definit serviciile over-the-top (OTT) ca fiind 
servicii precum cele de „conţinut, un serviciu ori a aplicaţie care este furnizat(ă) utilizatorului final prin intermediul reţelei publice 
de Internet” – a se vedea în acest sens BEREC, Report on OTT Servicies, 2016, p, 14 (disponibil pe pagina http://berec.europa.eu/eng/
document_register/subject_matter/berec/download/0/5751-berec-report-on-ott-services_0.pdf).

7  G. Zlati, Comentariu în M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 770-771; J. Kühling, T. Schall, C. Ruechardt, Are Gmail, WhatsApp, 
and Skype „Electronic Communications Services” within the Meaning of the Framework Directive?, în „Computer Law Review 
International”, nr. 5/2016, p. 134 și urm.

8  A se vedea în acest sens și N. Brown, An assessment of the proportionality of regulation „over the top” communications services 
under Europe’s common regulatory framework for electronic communications networks and services, în „Computer Law & Security 
Review”, vol. 30, 2014, p. 358.

9  Publicată în M.Of. nr. 1101 din 25.11.2004 și modificată în repetate rânduri, ultima dată prin Legea nr. 235/2015.

https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/understanding_voip.pdf
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/5751-berec-report-on-ott-services_0.pdf
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/5751-berec-report-on-ott-services_0.pdf
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la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 506/2004, unde se precizează faptul că furnizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice destinate publicului trebuie să se realizeze prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii 
electronice.10 Prin urmare, dacă un serviciu nu este este furnizat prin intermediul unei reţele publice de 
comunicaţii electronice, ci prin intermediul unei reţele private (de exemplu, Intranet), nu mai sunt incidente 
dispoziţiile referitoare la retenţia datelor cu caracter personal.11 Internetul este în schimb o rețea publică de 
comunicații electronice chiar dacă accesul la această rețea poate fi uneori condiţionat de plata unei taxe pentru 
utilizarea serviciului. Aceasta este însă publică deoarece orice persoană poate avea acces la rețea. Cu alte cuvinte, 
accesul este permis publicului larg și nu este restrânsă ca și întindere. În schimb, o reţea privată (Intranet) nu 
permite accesul publicului larg ci doar unui grup determinat de persoane – de exemplu, angajații unei societăți 
sau a unei instituţii în cadrul căreia funcționeză o astfel de rețea.

O definiţie legală a serviciului de comunicaţii electronice se regăsește totuși la art. 4 alin. (1) pct. 8 
din O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice. Conform acestei definiţii, serviciul de comunicaţii 
electronice este furnizat, de regulă, contra cost, și constă, în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor 
prin reţelele de comunicaţii electronice, incluzând serviciile de telecomunicaţii și pe cele prin reţelele utilizate pentru 
transmisia serviciilor de programe audiovizuale. Conform aceleiași definiţii sunt excluse serviciile prin care se 
furnizează conţinutul informaţiei transmise prin intermediul reţelelor ori serviciilor de comunicaţii electronice 
sau se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii 
informaţionale, definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, care 
nu constau, în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice.12 
Această definiţie este o transpunere fidelă în dreptul intern a definiţiei regăsite în art. 2 lit. c) din Directiva 
2002/21/CE.13

Prin urmare, se impune tranșarea discuţiei cu privire la caracteristicile ce trebuie identificate la o 
persoană juridică pentru ca aceasta să fie considerată un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate 
publicului prin raportare la definiţia legală ce își găsește aplicabilitatea de lege lata. Ar trebui totuși menţionat 
faptul că, în momentul de faţă, există o Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice.14 În forma actuală, definiţiile cuprinse în art. 
2 din Propunerea de Directivă privind instituirea unui Cod european al comunicaţiilor electronice ar extinde 
semnificativ noţiunea de furnizor de servicii de comunicaţii electronice.15

10  Potrivit art. 4 alin. (1) pct. 10 o reţea publică de comunicaţii electronice este o reţea de comunicaţii electronice care este 
utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

11  A se vedea o critică cu privire la această distincţie în J. van Hoboken, Z. Borgesius, Scoping Electronic Communication 
Privacy Rules: Data, Services and Values, în „Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce 
Law”, vol. 6, 2015, p. 200.

12  Potrivit art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 serviciu al societăţii informaţionale este orice serviciu care se efectuează 
utilizându-se mijloace electronice și prezintă următoarele caracteristici:

 a) este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obișnuit de către destinatar;
 b) nu este necesar ca ofertantul și destinatarul să fie fizic prezenţi simultan în același loc;
 c) este efectuat prin transmiterea informaţiei la cererea individuală a destinatarului.
13  Privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru). Cu o 

altă ocazie [G. Zlati, Comentariu în M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 770] am evidențiat faptul că legiuitorul a avut o schimbare de 
optică odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală. Astfel, anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură 
penală, conservarea datelor informatice se realiza în temeiul art. 54 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 și viza orice furnizor de servicii 
sau orice persoană în posesia căreia se află datele. Cu alte cuvinte, legiuitorul nu se referea doar la furnizorii de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului ci la orice furnizori de servicii definiți în art. 35 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 ca fiind 
„orice persoană fizică sau juridică ce oferă utilizatorilor posibilitatea de a comunica prin intermediul sistemelor informatice; orice 
altă persoană fizică sau juridică ce prelucrează sau stochează date informatice”. Așadar, de lege lata, discutăm despre o restrângere 
semnificativă a persoanelor supuse obligației de conservare a datelor informatice. Această restrângere a mai fost criticată în literatura 
de specialitate [M. Suian, Considerații privind accesul la un sistem informatic ca metodă de supraveghere tehnică (I), în „Caiete de drept 
penal”, nr. 3/2016, p. 76-79]. 

14  COM(2016) 590 final din 12.10.2016.
15  Conform art. 2 alin. (4) din Propunerea de Directivă „serviciu de comunicații electronice” înseamnă un serviciu furnizat 

de obicei contra cost prin rețele de comunicații electronice și care include „serviciul de acces la internet”, astfel cum este definit la 
articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2120, și/sau „serviciul de comunicații interpersonale” și/sau serviciile care 
constau, în totalitate sau în principal în transmiterea de semnale, cum ar fi serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de 
servicii de la mașină la mașina (machine-to-machine) și pentru radiodifuziune, dar exclude serviciile care constau în furnizarea 
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 II. Furnizorii de rețele de comunicații electronice 
Potrivit art. 4 alin. (1) pct. 6 din O.U.G. nr. 111/2011 o rețea de comunicații electronice este formată 

din: sistemele de transmisie și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare și alte resurse, inclusiv 
elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace 
optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin satelit, reţelele terestre fixe, 
cu comutare de circuite și cu comutare de pachete, inclusiv internet, și mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt 
utilizate pentru transmiterea de semnale, reţelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale și 
reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă. De asemenea, conform art. 4 alin. (1) 
pct. 7 furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice implică instalarea, operarea, controlul sau punerea la 
dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice.

După cum se poate observa, deși legiuitorul nu a definit în mod expres ce este un furnizor de rețele 
de comunicații electronice, din cele două definiții menționate supra rezultă că acesta este practic persoana care 
asigură infrastructura necesară pentru funcționarea serviciului de comunicații electronice destinate publicului. 
Cu alte cuvinte, reţeaua de comunicaţii electronice reprezintă sistemul prin care este transmis semnalul de 
către un furnizor de comunicaţii electronice. 

Așa cum bine s-a evidențiat în literatura de specialitate16, uneori, cel care deține infrastructura prevăzută 
la art. 4 alin. (1) pct. 6 din O.U.G. nr. 111/2011 este și furnizor de servicii de comunicații electronice. Pot exista 
însă situații în care furnizorul serviciilor de comunicații electronice destinate publicului utilizează infrastructura 
unei alte entităţi.17 În acest caz, furnizorul de rețele de comunicații electronice nu va coincide cu furnizorul de 
comunicații electronice destinate publicului. Urmează a vedea infra de ce este importantă această mențiune. 

 III. Furnizorii de servicii over-the-top (OTT)
De lege lata nu există o definiție legală propriu-zisă care să lămurească conținutul sintagmei „furnizor 

de servicii over-the-top”.18 Nici măcar instrumentele juridice europene în vigoare la acest moment nu se 
raportează la această terminologie. Cu toate acestea, unii sunt de părere că, raportat la definiția cuprinsă în 
art. 2 lit. c) din Directiva 2002/21/CE serviciile trebuie să se plaseze în una din următoarele două categorii: 
servicii ale societății informaționale sau servicii de comunicații electronice.19 Or, având în vedere că serviciile 
societății informaționale sunt definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 s-ar putea susține că legiuitorul 
a definit implicit și serviciile over-the-top (OTT). Această trimitere la serviciile societății informaționale este 
însă preluată din art. 2 lit. c) din Directiva 2002/21/CE care se raportează la rândul ei la art. 1 parag. 2 din 
Directiva 98/34/CE. Or, această din urmă Directivă, deși face vorbire despre serviciile societății informaționale 
nu oferă vreun exemplu de astfel de serviciu.20 

De asemenea, în Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a 
Codului european al comunicaţiilor electronice21 se face trimitere expresă la serviciile over-the-top (OTT).22 

de conținuturi prin intermediul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice sau în exercitarea unui control editorial asupra 
conţinuturilor respective.

“Serviciul de comunicaţii interpersonale” este definit la alin. (5) al art. 2 din Propunerea de Directivă și constă într-un 
serviciu furnizat de obicei contra cost care permite schimbul interpersonal și interactiv de informații prin intermediul rețelelor de 
comunicații electronice între un număr finit de persoane, în cadrul căruia persoanele care inițiază sau participă la comunicare își 
aleg destinatarul (destinatarii); acesta nu include serviciile care permit comunicarea interpersonală și interactivă doar ca un simplu 
element auxiliar minor care este legat în mod intrinsec de un alt serviciu.

16  M. Suian, op. cit., p. 77.
17  A se vedea și L. Feiler, New Approaches to Network and Information Security Regulation: The EU Telecoms Package, în 

„Computer Law Review International”, vol. 2/2010, p. 44.
18  A se vedea o descriere a acestora în U. Nadeem, What is OTT and How is it Affecting Communication? – material disponibil 

pe pagina https://www.lifewire.com/what-is-ott-3426369.
19  N. Brown, op. cit., p. 359.
20  Ibidem.
21  COM(2016) 590 final din 12.10.2016.
22  Astfel, în expunerea de motive se precizează faptul că  „consumatorii și întreprinderile se bazează tot mai mult pe serviciile 

de date și de acces la internet în locul serviciilor de telefonie și al altor servicii de comunicații tradiționale. Ca urmare a acestei evoluții, 
tipuri de actori de piață necunoscuți anterior au ajuns să concureze cu operatorii de servicii de telecomunicații tradiționali [de 
exemplu, așa-numiții actori over-the-top (OTT)]: furnizori de servicii care oferă o gamă largă de aplicații și servicii, inclusiv servicii 

https://www.lifewire.com/what-is-ott-3426369
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Pentru a vedea însă în ce măsură aceste tipuri de servicii se pliază ori nu de lege lata pe definiția regăsită la art. 
4 alin. (1) pct. 8 din O.U.G. nr. 111/2011 este necesar  să clarificăm natura acestor servicii over-the-top (OTT). 
Aceasta întrucât, O.U.G. nr. 111/2011 exclude din definiția serviciilor de comunicații electronice destinate 
publicului trei categorii de servicii: cele ce furnizează conţinutul informaţiei transmise prin intermediul 
reţelelor ori serviciilor de comunicaţii electronice, cele prin care se exercită controlul editorial asupra acestui 
conţinut și nu în ultimul rând, serviciile societăţii informaţionale care nu constau, în întregime sau în 
principal, în transmiterea semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice.

Denumirea over-the-top a acestor servicii se datorează faptului că acestea nu trebuie să fie afiliate 
în niciun mod cu furnizorii de comunicații electronice. Astfel, deși utilizatorul final trebuie să aibă acces la 
serviciul de comunicații electronice (serviciul de Internet) pentru a putea beneficia de serviciile over-the top 
(OTT), acestea din urmă au o existență de sine stătătoare.  În termeni foarte generali, serviciile over-the-top 
(OTT) sunt servicii oferite pe Internet.23 În concret, se consideră că prin serviciile over-the-top (OTT) se 
oferă fie conținut, fie un serviciu ori o aplicație prin intermediul Internet-ului.24 Putem discuta așadar despre 
următoarele servicii over-the-top (OTT)25:

1. Servicii de voce prin intermediul Internet-ului (VoIP – Voice over Internet Protocol) precum 
Viber, WhatsApp, Google Talk/Voice, Signal, Telegram, Skype, FaceTime etc. Serviciul standard din această 
categorie permite efectuarea de apeluri doar cu utilizatorii ce folosesc aceeași aplicație și fără posibilitatea 
efectuării de apeluri către un abonat al unui serviciu de telecomunicații tradițional. Așa cum urmează să arătăm, 
acest serviciu over-the-top (OTT) nu face parte din categoria serviciilor de comunicații electronice destinate 
publicului.26 În schimb, servicii precum ViberOut sau SkypeOut permit efectuarea de apeluri și către utilizatori 
ai serviciilor de telecomunicații tradiționale. În acest caz s-ar putea susține că serviciul over-the-top (OTT) se 
comportă în mod similar cu un serviciu din categoria serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, 
putând fi asimilat acestuia din urmă.27

2. Servicii de poștă electronică ori mesagerie instantanee precum Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, 
ProtonMail, IMessage (Apple), Facebook Messenger, Yahoo Messenger etc.28 Așa cum urmează să argumentăm, 
nici aceste servicii nu intră în categoria serviciilor de comunicații electronice destinate publicului.29 Apreciem 
că ar trebui totuși făcută diferenţă între un serviciu de poștă electronică oferită de un furnizor de servicii-over-
the-top (OTT) ori de un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Aceasta întrucât, 
un operator de telefonie ori un furnizor al serviciului de Internet pot oferi inclusiv servicii de poștă electronică. 
Cu toate acestea, din moment ce aceștia sunt furnizori de servicii de comunicaţii electronice, inclusiv serviciul 
de poștă electronică va putea fi catalogat ca fiind un astfel de serviciu.30

de comunicații, prin intermediul internetului].” Cu toate acestea, în Propunerea de Directivă nu sunt definite serviciile over-the-top 
(OTT). Astfel, în art. 1 parag. 1 se menționează faptul că Directiva stabilește un cadru armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicații electronice, a rețelelor de comunicații electronice, a infrastructurilor și a serviciilor conexe. De asemenea, la art. 
2 alin. (4) serviciul de comunicații electronice este definit într-o asemenea manieră încât să includă inclusiv „serviciul de acces la 
Internet” și „serviciul de comunicații interpersonale”. Din definiția serviciului de comunicații electronice sunt excluse doar serviciile 
care constau în furnizarea de conținuturi prin intermediul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice sau în exercitarea unui 
control editorial asupra conținuturilor respective. Se observă așadar faptul că s-a renunțat la trimiterea făcută la serviciile societății 
informaționale. În realitate, deși serviciile over-the-top (OTT) fac parte din categoria serviciilor societății informaționale, acestea au 
o natură hibridă, ce se pliază inclusiv pe serviciile de furnizare a conținutului.

23  A se vedea în acest sens BEREC, op. cit., p. 6.
24  Idem, p. 14.
25  A se vedea exemple și în R. Davies, Regulating electronic communications A level playing field for telecoms and OTTs?, 

Briefing al European Parliamentary Research Service, p. 3 – material disponibil pe pagina http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2016/586641/EPRS_BRI%282016%29586641_EN.pdf.

26  A se vedea în acest sens și BEREC, op. cit., p. 19, pct. 4.2.1.
27  Ibidem; N. Brown, op. cit., p. 360.
28  De altfel, o bună parte din aplicațiile ce permit efectuarea de apeluri VoIP oferă și un serviciu de mesagerie instantă.
29  A se vedea în acest sens și opiniile prezentate în BEREC, op. cit., p. 19, pct. 4.2.2 unde se citează inclusiv practică judiciară 

din Olanda ce a respins teza conform căreia servicii precum Gmail și Hotmail ar putea fi catalogate ca fiind servicii de comunicații 
electronice destinate publicului. Argumentul a fost acela că nu aceste entități sunt cele care transmit semnalul către utilizatorul final 
ci furnizorul serviciului de Internet. Astfel, utilizatorul final are raporturi contractuale diferite cu cei doi prestatori de servicii, acesta 
primind semnalul de la furnizorul serviciului de Internet și serviciul de poștă electronică de la Gmail sau Hotmail.

30  L. Rossi, Proposal for the reform of the regulation of digital services, în EUI Working Papers, Italia, 2015, p. 8. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586641/EPRS_BRI(2016)586641_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586641/EPRS_BRI(2016)586641_EN.pdf
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3. Servicii de conținut (web-based content) precum site-uri de știri, rețele de socializare (Facebook, 
Twitter, Hi5, Tinder etc.), motoare de căutare (Google search, Bing etc.), servicii de hosting (de exemplu, 
găzduirea de pagini web). La parag. 10 din preambulul Directivei 2002/21/CE se statuează faptul că serviciile 
ce oferă conținut (web-based content) nu sunt servicii de comunicații electronice.31 Achiesăm acestui punct de 
vedere fără ezitare, cu menţiunea că toate aceste servicii au ca și funcţie principală oferirea altor persoane a 
posibilităţii de a accesa un anumit tip de conţinut (text, video etc.). Chiar dacă în cazul reţelelor de socializare 
s-ar putea susţine că acţiunea de distribuire a informaţiei este posibilă între utilizatori (de exemplu prin funcţia 
like, share ori posibilitatea de a lăsa comentarii pe Facebook) fără a implica servicii de comunicare la distanţă 
(de exemplu, un serviciu de poștă electronică), aceasta este doar o funcţie secundară.

4. Servicii de streaming (audio sau video) precum Youtube, Netflix, Deezer, Spotify etc. În această 
categorie ar putea intra inclusiv paginile web ce fac streaming la filme prin încălcarea dispozițiilor legale 
referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe, prevăzute în Legea nr. 8/1996. Toate acestea sunt excluse 
de plano din categoria serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului. Simplul fapt că utilizatorii 
serviciului pot comunica prin intermediul unor comentarii introduse într-un formular disponibil pe pagina web 
este irelevant din perspectiva naturii serviciului prestat. Această componentă de comunicare între utilizatorii 
serviciului de furnizare a conţinutului este cel mult una subsidiară serviciului principal. 

5. Servicii peer-to-peer (P2P) precum BitTorrent, Edonkey, Kazaa, LimeWire, Uber etc. În cazul 
acestui tip de servicii over-the-top (OTT) interacţiunea între utilizatori se realizează în mod direct și nu printr-
un intermediar. Din acest motiv, furnizorul serviciului nu este implicat în transmiterea de semnale ori de date 
în general, ceea ce îl exclude de lege lata din categoria furnizorilor serviciilor de comunicaţii electronice. Având 
în vedere că și criptomonedele (bitcoin, monero, ethereum etc.) se bazează tot pe această tehnologie, serviciile 
de intermediere a tranzacţiilor cu criptomonede se situează în categoria serviciilor over-the-top (OTT) și nu 
pot face de lege lata obiectul prevederilor legale referitoare la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice.

6. Servicii de cloud. Apreciem că analiza este similară cu cea de la pct. 3 (vezi supra). Cu toate că 
acest serviciu poate fi furnizat atât prin intermediul unei platforme web cât și prin intermediul unei aplicaţii 
(program informatic instalat pe sistemul informatic al utilizatorului serviciului), în esenţă discutăm despre 
furnizarea de conţinut prin punerea acestuia la dispoziţia utilizatorilor serviciului de cloud. De aceea, inclusiv 
aceste servicii sunt excluse de lege lata din categoria serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului.

 IV. Servicii de acces la Internet 
Conform art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2015/212032 „serviciu de acces la Internet” înseamnă un 

serviciu de comunicații electronice destinat publicului care asigură accesul la Internet și, astfel, conectivitatea dintre, 
teoretic, toate punctele terminale conectate la Internet, indiferent de tehnologia de rețea și de echipamentele terminale 
utilizate. După cum se poate observa, un serviciu de acces la Internet face parte din categoria serviciilor de 
comunicaţii electronice. Prin urmare, în această categorie vor intra furnizorii serviciului de Internet (ISP) și nu 
entităţile juridice ce beneficiază de acest acces la reţea și îl oferă clienţilor acestora în anumite condiţii, ca de 
exemplu cafenele ori hoteluri ce permit clienţilor conectarea la reţeaua lor wireless. În cazul acestora suntem de 
părere că nu discutăm despre asigurarea accesului, ci despre partajarea accesului la serviciul de Internet asigurat 
de către ISP. Cu alte cuvinte, acestea nu fac decât să ofere un punct de acces la serviciul de Internet asigurat de 
un anumit furnizor de servicii de comunicaţii electronice.

 C. CRITERII DE LEGE LATA 
Raportat la definiţia legală cuprinsă în art. 4 alin. (1) pct. 8 din O.U.G. nr. 111/2011 și în art. 2 lit. c) 

din Directiva 2002/21/CE, reiese faptul că, pentru a putea discuta despre un furnizor de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului este necesar să ne raportăm la următoarele criterii:

1. Să fie un serviciu ce constă, în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor prin reţelele 
de comunicaţii electronice. Deși tratate unitar, în realitate discutăm despre criterii precum: a) existenţa unui 

31  Principalul argument ar fi acela că furnizarea acestor servicii nu implică transmiterea unor semnale – se vedea în acest sens 
L. Rossi, op. cit., p. 8. 

32  De stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul 
universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 
privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii.



36

nr. 2 / 2017                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

serviciu și b) transmiterea unor semnale prin intermediul unor reţele de comunicaţii electronice.
a) Referitor la furnizarea unui serviciu. În primul rând, este evident faptul că atât operatorii de 

telefonie mobilă, cât și furnizorii serviciului de Internet, ori entităţi precum Google (referitor la Gmail), Apple 
(referitor la IMessage), Facebook (îndeosebi referitor la Facebook Messenger) etc. furnizează un serviciu. 
Astfel, utilizatorii finali ajung să obţină un anumit beneficiu în funcţie de natura serviciului prestat.

b) Referitor la transmiterea unui semnal. Din definiţia legală rezultă faptul că serviciu prestat trebuie 
să constea, în întregime sau în principal, în transmiterea unor semnale. Un „semnal” poate avea în mod evident 
înţelesuri multiple. Cu toate acestea, din perspectiva comunicaţiilor electronice, un semnal este format din 
undele radio, impulsuri electronice etc. ce poartă o anumită informaţie, fie că aceasta este tip voce, video etc.33 
Semnalul poate să fie unul analog (exemplul telefoniei fixe) ori digital (exemplul telefoniei mobile).

b1) Problema care s-a ridicat în literatura de specialitate și practica judiciară a fost aceea că, spre deosebire 
de furnizorii tradiţionali de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (îndeosebi operatorii de 
telefonie și furnizorii serviciului de Internet), furnizorii de servicii over-the-top (OTT) nu au un control 
efectiv asupra procesului de transmitere a semnalului ce conţine o anumită informaţie.34 Or, după cum 
rezultă din definiţia legală, serviciul trebuie să constea în transmiterea unui semnal. Acest criteriu pare să fie în 
cele din urmă elementul esenţial de diferenţiere între cele două tipuri de servicii.

Cu privire la acest criteriu, s-ar putea susţine că furnizorii de servicii over-the-top (OTT) doar inițează 
transmiterea semnalului, fără a fi implicați în procesul de transmitere efectivă a acestuia.35 Aceștia nu exercită 
un control asupra semnalului transmis, în sensul că nu au nicio influenţă asupra transmisiei ori a calităţii 
semnalului.

În literatura de specialitate s-a făcut o paralelă la care achiesăm și anume că expeditorul unei scrisori 
în lumea fizică nu participă la procesul de transmitere a acesteia, acest lucru fiind realizat de serviciul poștal.36 
Expeditorul doar inițiază transmiterea scrisorii, moment de la care nu mai deține niciun control cu privire la 
procesul de transmitere a acesteia.

Așadar, deși serviciul de poștă electronică Gmail permite transmiterea la distanţă a unei comunicări 
electronice, acest proces se poate realiza doar prin intermediul serviciului de Internet furnizat de către o entitate 
juridică distinctă ce se pliază pe definiţia furnizorului serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului. 
Discuţia este identică și în ceea ce privește alte servicii din categoria over-the-top (OTT). De exemplu, serviciul 
IMessage oferit de Apple nu va funcţiona în lipsa unei conexiuni la Internet, ce nu este oferită de către Apple, 
ci fie de către operatorul de telefonie mobilă (prin intermediul reţelei 3G, 4G etc.), fie de către furnizorul 
serviciului de Internet (UPC, Digi, RCS & RDS etc.).37 

De asemenea, s-a susţinut faptul că furnizorii de servicii over-the-top nu sunt responsabili din punct 
de vedere legal pentru procesul de transmitere a comunicaţiei electronice, în cazul în care aceasta nu se 
efectuează cu succes.38 În mod evident, ar trebui avută în vedere situaţia în care acest lucru se datorează reţelelor 
de comunicaţii electronice ce sunt în realitate controlate de terţe persoane – operatori de telefonie mobilă ori 
furnizori ai serviciului de Internet. Căci altfel, dacă serverul Google pe care este găzduit serviciul de poștă 
electronică returnează o eroare în procesul de transmitere a comunicaţiei electronice, eroare ce se datorează 
modului de funcţionare a serviciului, ne putem afla în situaţia unei răspunderi contractuale.

Totuși, cu privire la acest aspect, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a statuat printr-o 
hotărâre preliminară39 faptul că societatea UPC a oferit din Luxemburg servicii de comunicaţii electronice 
abonaţilor din alte State Membre (de exemplu, Ungaria) deși transmiterea semnalelor nu s-a efectuat prin 
intermediul propriei infrastructuri (sateliţi).40 În această cauză, CJUE a apreciat ca fiind important faptul 

33  A se vedea în acest sens B. Martinsson, P. Bergstrand ș.a., Which services and networks are subject to the Electronic 
Communications Act?, Raport, 2009, p. 21.

34  A se vedea în acest sens J. Kühling, T. Schall, C. Ruechard, op. cit., p. 135.
35  L. Feiler, op. cit., p. 44. 
36  Ibidem.
37  A se vedea și hotărârea CJUE în cauza UPC Nederland (C-518/11), parag. 44. 
38  J. Kühling, T. Schall, C. Ruechard, op. cit., p. 135.
39  A se vedea în acest sens cauza UPC c. Nemzeti Média (C-475/12).
40  Parag. 20-21 din hotărârea CJUE în cauza UPC c. Nemzeti Média.
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că societatea UPC Luxemburg era responsabilă faţă de abonaţi pentru furnizarea serviciului în cauză.41 
Societatea UPC Luxemburg a susţinut că nu furnizează un serviciu de comunicaţii electronice în sensul 
art. 2 lit. c) din Directiva 2002/21/CE, argumentând că nu transmite niciun semnal și nu deţine o reţea de 
comunicaţii electronice, aceasta folosindu-se de serviciile și infrastructura (sateliții) unor terţe entităţi.42 Cu 
toate acestea, CJUE a statuat faptul că „este necesar să se arate că împrejurarea că transmiterea semnalului are loc 
prin intermediul unei infrastructuri care nu aparține UPC nu este pertinentă pentru calificarea naturii serviciului. 
Astfel, în această privință prezintă importanță numai faptul că UPC este responsabilă față de utilizatorii finali cu 
privire la transmiterea semnalului care garantează acestora furnizarea serviciului la care s-au abonat”.43

Apreciem totuși că în această cauză analiza este una de nuanţă, deoarece UPC Luxemburg s-a aflat 
mai degrabă în situaţia în care a externalizat transmiterea semnalului prin intermediul sateliţilor unor 
terţe persoane, aspect ce s-ar putea argumenta că nu se regăsește în cazul furnizorilor de servicii over-the-top 
(OTT). De foarte multe ori un furnizor de servicii de comunicaţii electronice prestează serviciul în cauză prin 
intermediul unor reţele interconectate. 

Or, în cazul furnizorilor de servicii over-the-top (OTT), s-ar putea susţine că transmiterea semnalului 
prin intermediul operatorilor de telefonie ori a furnizorilor de Internet (ISP) nu implică o externalizare a 
vreunui serviciu atâta timp cât furnizorul de servicii over-the-top (OTT) se limitează la furnizarea de conţinut 
(informaţie), fără a fi răspunzător pentru transmiterea propriu-zisă a semnalului ce înglobează/poartă respectivul 
conţinut (informaţie). Tocmai de aceea în cauza UPC c. Nemzeti Média  a fost relevant faptul că deși UPC a 
externalizat transmiterea semnalului prin infrastructura (sateliţii) unei terţe persoane, a rămas responsabilă 
pentru modul în care se realizează transmiterea acestui semnal.44 

Nu există nicio mențiune în Directiva 2002/21/CE conform căreia furnizorul serviciilor de 
comunicații electronice destinate publicului trebuie să opereze inclusiv o rețea de comunicații electronice.45 
Deși este posibil ca același furnizor să presteze ambele servicii, nimic nu exclude posibilitatea ca un furnizor 
de servicii de comunicații electronice să transmită semnalele prin intermediul unei terțe persoane ce operează 
o rețea de comunicații electronice. Esențial rămâne însă ca furnizorul de servicii de comunicații electronice 
să transmită un semnal prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. Dacă furnizorul unui serviciu 
over-the-top (OTT) nu transmite semnale ci oferă doar un mijloc de comunicare electronică ori de acces la un 
conținut digital, acesta nu este un furnizor de servcii de comunicații electronice destinate publicului conform 
legislaţiei în vigoare.

b2) Chiar dacă furnizorul serviciului avut în vedere transmite semnale, raportat la definiţia legală 
cuprinsă în art. 4 alin. (1) pct. 8 din O.U.G. nr. 111/2011 și în art. 2 lit. c) din Directiva 2002/21/CE, este 
necesar că această activitate să reprezinte funcţia primară a serviciului furnizat. De aici și sintagma serviciu 
care constă „în întregime, sau în principal” în transmiterea semnalelor. Menţiunea este importantă deoarece 
evidenţiază faptul că putem discuta despre furnizori de servicii hibride ce pot include atât servicii over-the-top 
(OTT) cât și servicii de comunicaţii electronice. Astfel, un operator de telefonice mobilă (Orange, Vodafone 
etc.) poate oferi atât servicii de voce cât și servicii de poștă electronică ori de conţinut (știri făcute publice 
pe propria platformă online). În aceste cazuri este necesar să fie identificată funcţia principală a furnizorului 
de servicii deoarece, dacă se ajunge la concluzia că transmiterea semnalelor reprezintă un serviciu adiacent 
secundar, s-ar putea pune în discuţie apartenenţa furnizorului respectiv la categoria furnizorilor servicilor de 
comunicaţii electronice.46

Încercând a trasa o concluzie, din perspectiva acestui prim criteriu, suntem de părere că este just a se 
susţine faptul că furnizorii de servicii over-the-top (OTT) nu transmit semnale prin reţele de comunicaţii 
electronice, acestea fiind transmise doar de furnizori precum operatorii de telefonie mobilă, furnizori 

41  Idem, parag. 43.
42  Idem, parag. 42.
43  Idem, parag. 43.
44  Ceea ce nu este clar din hotărârea CJUE în cauza citată supra este în ce măsură cerinţa răspunderii faţă de utilizatorii finali 

este una fundamentală pentru catalogarea serviciului furnizat ca fiind unul de comunicaţii electronice destinate publicului conform 
art. 2 lit. c) din Directiva 2002/21/CE. A se vedea în acest sens și J. Kühling, T. Schall, C. Ruechard, op. cit., p. 137 și nota de subsol nr. 
37.

45  N. Brown, op. cit., p. 359.
46  A se vedea și J. Kühling, T. Schall, C. Ruechard, op. cit., p. 138.
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ai serviciului de Internet ori de televiziune prin cablu, satelit etc.47 Analiza este așadar una din perspectiva 
furnizorului serviciului cu accent pe entitatea juridică care transmite efectiv semnalul prin intermediul 
reţelei de comunicaţii electronice. Tocmai de aceea, un serviciu de file sharing din categoria peer-to-peer (Kazza, 
Limewire, eDonkey, PirateBay etc.) nu va putea fi asimilat de lege lata unui serviciu de comunicaţii electronice 
destinate publicului deoarece informaţia este transmisă între utilizatorii reţelei în mod direct fără ca vreun 
server al furnizorului serviciului de file sharing să fie implicat în acest proces de transmitere a informaţiei. Cu 
alte cuvinte, transmiterea informaţiei are loc în mod direct între utilizatorii conectaţi la reţea, acestea fiind cei 
care stochează informaţia și o transmit prin intermediul propriei conexiuni de Internet oferite de un furnizor 
de servicii de comunicaţii electronice.

Cu toate că nu există vreo prevedere legală susceptibilă să clarifice ce ar trebui înţeles prin „transmiterea 
semnalelor prin reţele de comunicaţii electronice”, pare evident că nu poate fi pus semnul echivalenţei între 
noţiunea de semnal și cea de comunicare electronică (informaţia transmisă). Astfel, comunicarea electronică 
(un E-mail, o comunicare tip chat, VoIP etc.) este efectuată prin transmiterea unor semnale prin reţeaua de 
comunicaţii electronice, dar această transmitere nu se poate realiza fără implicarea unui furnizor de comunicaţii 
electronice ce poate diferi de furnizorul serviciilor over-the-top menţionate anterior.48 Cu alte cuvinte, un 
furnizor de servicii over-the-top (OTT) transmite o comunicare (informaţie) și nu un semnal, iar un furnizor 
de comunicaţii electronice destinate publicului transmite un semnal ce poartă o comunicare (informaţie). Cei 
dintâi nu au un control asupra semnalului transmis, iar cei din urmă nu au un control asupra comunicării 
(informaţiei) transmise. Deși este cert că fără transmiterea unui semnal, comunicarea nu poate avea loc, 
aceasta nu înseamnă faptul că cei care sunt intermediari în ceea ce privește transmiterea unei comunicări au 
inclusiv un control asupra semnalului ce poartă respectiva comunicare.

Așadar, furnizorii serviciilor de telefonie, de Internet ori de televiziune sunt furnizori de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului, conform definiţie regăsite la art. 4 alin. (1) pct. 8 din O.U.G. 
nr. 111/2011 și în art. 2 lit. c) din Directiva 2002/21/CE. În schimb, furnizorul unui serviciu file sharing de 
tip peer-to-peer nu poate fi de lega lata un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinare publicului, 
concluzie ce ar trebui menţinută și în ceea ce privește furnizorii de servicii de poștă electronică,49 mesagerie 
instantă, VoIP50, cloud, furnizorii de conţinut etc.51 

Analiza devine problematică atunci când un anumit furnizor de servicii oferă atât servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului cât și servicii over-the-top (OTT). De exemplu, un furnizor de 
servicii de telefonie mobilă poate oferii și un serviciu de poștă electronică ori posibilitatea de a stoca datele 
abonatului în cloud.

47  A se vedea și J. van Hoboken, Z. Borgesius, op. cit., p. 203, parag. 31.
48  În dreptul german s-a pus totuși în discuţie faptul că, în măsura în care furnizorul de servicii over-the-top (OTT) contribuie 

prin propria sa infrastructură (de exemplu, propriile servere) la transmiterea semnalelor, aceștia ar putea fi asimilaţi furnizorilor de 
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (a se vedea în acest sens J. Kühling, T. Schall, C. Ruechard, op. cit., p. 137). 
Discuţia juridică a pornit de la un ordin al Bundesnetzagentur către societatea Google ce a vizat înregistrarea serviciului Gmail 
ca fiind un serviciu de telecomunicaţii, conform Legii Telecomunicaţiei din Germania (Telekommunikationsgesetz). Deși Google 
a contestat acest ordin, prima instanţă a statuat faptul că, raportat inclusiv la prevederile art. 2 lit. c) din Directiva 2002/21/CE, 
serviciul Gmail este un serviciu de telecomunicaţii (Curtea administrativă din Cologne, hot. nr. 450/2015 – a se vedea în acest sens  
https://international.eco.de/2015/news/ruling-gmail-is-a-telecommunications-service.html). În prezent, cauza se află în faza de apel 
pe rolul Curţii din Muenster și se pune problema unei întrebări preliminare adresa CJUE cu privire la interpretarea art. 2 lit. c) din 
Directiva 2002/21/CE.

49  Cu toate acestea, în parag. 10 din preambulul Directivei 2002/21/CE se menţionează faptul că „serviciile de telefonie 
vocală și de transmisie prin poșta electronică sunt reglementate de prezenta directivă”. Dincolo de faptul că avem serioase rezerve 
că telefonie vocală ar înseamna de fapt serviciul de comunicare VoIP (Voice over Internet Protocol), nu este deloc clar în ce măsură 
respectiva afirmaţie avea rolul de a clarifica faptul că serviciul de poștă electronică se pliază pe definiţia regăsită la art. 2 lit. c) din 
Directivă.

50  A se vedea și J. van Hoboken, Z. Borgesius, op. cit., p. 200.
51  Inclusiv în expunerea de motive din Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/
CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice) s-a statuat faptul că „Aceste servicii de comunicații over-the-
top („OTT”) nu intră, în general, sub incidența cadrului actual al Uniunii privind comunicațiile electronice, inclusiv a Directivei asupra 
confidențialității și comunicațiilor electronice. În consecință, directiva nu a ținut pasul cu evoluțiile tehnologice, ceea ce a condus la o 
lipsă de protecție a comunicațiilor efectuate prin intermediul noilor servicii”.

https://international.eco.de/2015/news/ruling-gmail-is-a-telecommunications-service.html
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2. Serviciul să fie furnizat, de regulă, contra cost. Acest criteriu nu îl găsim ca fiind problematic. 
În afară de faptul că este discutabil în ce măsură „de regulă” impune necesitatea unei remuneraţii cel puţin 
ocazionale ori permite furnizorilor de comunicaţii electronice destinate publicului să ofere astfel de servicii 
inclusiv cu titlu gratuit, achiesăm la opinia conform căreia nu este exclus a considera că un serviciu oferit 
gratuit îndeplinește acest criteriu atâta vreme cât serviciul oferit are totuși o natură economică.52 Astfel, 
deși servicii precum Gmail, Facebook Messenger etc. nu sunt contra cost, este cert faptul că furnizarea acestora 
are o natură economică iar câștigul patrimonial este realizat prin diverse sisteme de monetizare a afacerii 
precum promovarea de anunţuri publicitare utilizatorilor în funcţie de profilul acestora. Procesarea datelor cu 
caracter personal și utilizarea acestora în scop comercial denotă de asemenea natura economică a serviciului 
supus analizei, la fel de mult cum utilizarea puterii de calcul a sistemelor informatice aparţinând utilizatorilor 
unor servicii oferite pe Internet pentru „minarea” de criptomonede în favoarea furnizorului serviciului respectiv 
evidenţiază un „cost indirect” în sarcina beneficiarului acestuia.53

Acest criteriu se regăsește inclusiv în conţinutul art. 57 din TFUE, iar cu privire la interpretarea acestuia 
există deja jurisprudenţă a CJUE54 prin care s-a oferit o interpretare extinsă a conceptului de remuneraţie, 
nefiind necesar ca această remuneraţie să vină din partea destinatarului serviciului.55 În măsura în care serviciul 
de transmitere a semnalului este unul gratuit, furnizorul acestuia nu va face parte din categoria furnizorilor 
serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului.

3. Criteriul negativ - să nu fie servicii prin care se furnizează conţinutul informaţiei sau se exercită 
controlul editorial asupra acestui conţinut. După cum bine se poate observa, definiţia regăsită la art. art. 4 
alin. (1) pct. 8 din O.U.G. nr. 111/2011 și în art. 2 lit. c) din Directiva 2002/21/CE exclude în mod expres din 
categoria furnizorilor serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului pe cei care furnizează conţinutul 
informaţiei transmise prin intermediul reţelelor ori serviciilor de comunicaţii electronice sau exercită controlul 
editorial asupra acestui conţinut. Din această ultimă categorie fac parte în primul rând serviciile de găzduire a 
datelor în cloud (Dropbox, Google drive etc.) ori a paginilor web, serviciile de streaming (de exemplu, NetFlix) 
și de furnizare a conţinutului în general (ziare online, Facebook, Twitter, Youtube, Google search etc.).

Ar trebui menţionat faptul că toate aceste servicii nu au ca funcţie principală transmiterea unei 
comunicări, ci punerea conţinutului (informaţiei) la dispoziţia utilizatorilor. Astfel, chiar dacă s-ar accepta 
teza conform căreia anumiţi furnizori de servicii over-the-top (OTT) sunt furnizori de servicii de comunicaţii 
destinate publicului, în cazul celor de mai sus nu se poate ajunge la o astfel de concluzie. Aceasta întrucât, 
spre deosebire de cei care se ocupă cu transmiterea unor comunicări electronice (serviciul de poștă electronică, 
mesagerie instantanee, VoIP etc.) de la A la B, în cazul celorlalţi furnizori de servicii over-the-top (OTT) 
accentul nu este pus pe transmiterea unei comunicări ci pe punerea la dispoziţia utilizatorilor a conţinutului 
(informaţiei) și implicit oferirea mijlocului prin care aceștia să o poată accesa – vizualizarea informaţiei 
căutate în Google search prin indexarea rezultatelor în funcţie de anumite criterii, vizualizarea unui conţinut 
multimedia pe NetFlix, Youtube etc., citirea fluxului de informaţii pe Twitter sau Facebook etc. 

 D. CRITERIILE DE LEGE FERENDA 
 I. Instrumentele juridice europene relevante 

De lege ferenda analiza cu privire la furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice urmează să 
difere substanţial. Aceasta deoarece instrumentele juridice ce urmează a fi adoptate la nivel european lărgesc 
semnificativ definiţia serviciilor de comunicaţii electronice pentru a include o bună parte din serviciile over-
the-top (OTT).

În acest sens, extrem de relevante sunt două instrumente juridice europene: Propunerea de Directivă 

52   Kühling, T. Schall, C. Ruechard, op. cit., p. 135.
53  Pentru o analiză în legătură cu acest sistem de monetizare și posibilele consecinţe juridice se poate vedea G. Zlati, Utilizarea 

clandestină a puterii de calcul a sistemelor informatice aparţinând utilizatorilor unor platforme online. Incidenţa dreptului penal – 
material disponibil pe pagina http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-
informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal. 

54  A se vedea în acest sens hotărârile din cauzele Belgia c. Humbel (C-263/86), Pavlov (C-180/98) sau Comisia c. Belgia (C-
206/98).

55  A se vedea în acest sens inclusiv hot. CJUE în cauza Papasavvas (C-291/13).

http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal/
http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal/
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a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice56 
și Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind respectarea vieții private 
și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE 
(Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice)57.

Este foarte important de menţionat că definiţia serviciului de comunicaţii electronice din dreptul intern 
reprezintă o transpunere fidelă a definiţiei regăsite în Directiva 2002/58/CE. Aceasta Directivă urmează să 
fie abrogată de Regulamentul privind respectarea vieţii private și protecţia datelor cu caracter personal în 
comunicaţiile electronice ce urmează să fie practic o lege specială în raport cu Regulamentul general privind 
protecţia datelor (GDPR) ce va intra în vigoare în 25 mai 2018.

Având în vedere însă faptul că Propunerea de Regulament (Regulamentul privind viaţa privată și 
comunicaţiile electronice) se raportează potrivit art. 4 pct. 1 lit. (b) la definiţiile cuprinse în art. 2 din Propunerea 
de Directivă (Directiva de instituire a Codului European al comunicaţiilor electronice), ne vom axa analiza 
îndeosebi asupra definiţiilor din acest din urmă instrument juridic. Cu alte cuvinte, după adoptarea și intrarea 
în vigoare a Directivei de instiuire a Codului european al comunicaţiilor electronice, înţelesul noţiunii „serviciu 
de comunicaţii electronice” va trebui să aibă în vedere definiţiile cuprinse în art. 2 din această Directivă.

 II. Noua definiţie a serviciului de comunicaţii electronice
Conform art. 2 alin. (4) din Propunerea de Directivă (Directiva de instituire a Codului European 

al comunicaţiilor electronice) „serviciu de comunicații electronice” înseamnă un serviciu furnizat de obicei 
contra cost prin rețele de comunicații electronice și care include „serviciul de acces la internet”, astfel cum 
este definit la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2120 (a se vedea supra), și/sau „serviciul 
de comunicații interpersonale” și/sau serviciile care constau, în totalitate sau în principal în transmiterea de 
semnale, cum ar fi serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii de la mașină la mașină (machine-
to-machine) și pentru radiodifuziune, dar exclude serviciile care constau în furnizarea de conținuturi prin 
intermediul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice sau în exercitarea unui control editorial asupra 
conţinuturilor respective.

Așadar, din această definiţie rezultă că un serviciu de comunicaţii electronice se bazează pe următoarele:
- este un serviciu furnizat de obicei contra cost. Acest criteriu există și de lege lata, motiv pentru care 

nu considerăm necesar a insista asupra lui – se vedea analiza făcut supra.
- serviciul este furnizat prin reţele de comunicaţii electronice. Inclusiv acest criteriu există de lege lata.
- poate fi inclusiv un serviciu de acces la Internet. Așa am am arătat și supra, conform art. 2 alin. 2 

alin. (2) din Regulamentul (UE) 2015/2120, acesta este un serviciu de comunicații electronice destinat publicului 
care asigură accesul la Internet și, astfel, conectivitatea dintre, teoretic, toate punctele terminale conectate la Internet, 
indiferent de tehnologia de rețea și de echipamentele terminale utilizate. Definiţia este una circulară deoarece se 
ajunge în situaţia în care un serviciu de comunicaţii electronice include și serviciul de acces la Internet, care 
la rândul său este definit ca fiind un serviciu... de comunicaţii electronice (sic!). Ceea ce s-a dorit totuși a se 
evidenţia este faptul că inclusiv furnizorii serviciului de Internet oferă servicii de comunicaţii electronice.

- poate fi inclusiv un serviciu de comunicaţii interpersonale. Această modificare este una de o 
importanţă deosebită deoarece, potrivit art. 2 alin. (5) din Propunerea de Directivă acesta este un serviciu 
furnizat de obicei contra cost care permite schimbul interpersonal și interactiv de informații prin intermediul 
rețelelor de comunicații electronice între un număr finit de persoane, în cadrul căruia persoanele care inițiază sau 
participă la comunicare își aleg destinatarul (destinatarii). Includerea serviciilor de comunicaţii interpersonale 
în categoria serviciilor de comunicaţii electronice are ca efect imediat extinderea acestei categorii astfel încât 
să acopere și o bună parte din serviciilor over-the-top (OTT) ce nu sunt acoperite de lege lata. În baza acestei 
definiţii extinse, un serviciu de poștă electronică, VoIP ori mesagerie instantanee devine un serviciu de 
comunicaţii electronice.58

- acesta nu include însă serviciile care permit comunicarea interpersonală și interactivă doar ca un 
simplu element auxiliar minor care este legat în mod intrinsec de un alt serviciu. Este problematic în ce 

56  COM(2016) 590 final din 12.10.2016.
57  COM(2017) 10 final din 10.01.2017.
58 G. Voss, First the GDPR, Now the Proposed Eprivacy Regulation, în „Journal of Internet Law”, 2017, p. 4.
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măsură Facebook devine automat un serviciu de comunicaţii electronice prin simplul fapt că oferă utilizatorilor 
posibilitatea de a lăsa comentarii ori de a comunica prin intermediul Facebook messenger. Aceasta întrucât, 
este discutabil în ce măsură Facebook messenger este un element auxiliar minor legat în mod intrinsec de 
platforma de socializare ori poate fi tratat ca un serviciu de sine stătător. În ceea ce privește serviciile de dating 
(de exemplu, Tinder), posibilitatea utilizatorilor de a comunica între ei este un element esenţial motiv pentru 
care serviciul este unul de comunicaţii interpesonale asimilat serviciului de cominicaţii electronice. În schimb, 
în ceea ce privește serviciile de streaming precum Youtube, apreciem că posibilitatea utilizatorilor de a lăsa 
comentarii devine irelevantă, nefiind decât în prezenţa unui element auxiliar minor.
  - sunt incluse și serviciile care constau, în totalitate sau în principal în transmiterea de semnale, 
cum ar fi serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii de la mașină la mașină (machine-to-
machine) și pentru radiodifuziune. În primul rând, se observă că acest criteriu, spre deosebire la legislaţia în 
vigoare, devine unul facultativ și nu unul cumulativ. Astfel, de lege ferenda, transmiterea de semnale nu mai este 
un element esenţial pentru definirea serviciului de comunicaţii electronice.
 - sunt excluse serviciile care constau în furnizarea de conținuturi sau în exercitarea unui control 
editorial asupra conţinuturilor respective. Acest criteriu negativ se regăsește și de lege lata și are scopul de a 
exclude din definiţia serviciilor de comunicaţii electronice serviciile de streaming online, serviciile de stocare a 
informaţiei în cloud, reţelele de socializare, serviciile de găzduire de pagini web etc.
 
 E. CONSECINȚE PRACTICE ȘI CONCLUZII
 I. Concluzii de lege ferenda

Suntem de acord că serviciile over-the-top (OTT) sunt mai degrabă servicii hibride, având atât 
caracteristici ale serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, cât și caracteristici ale serviciilor 
societății informaționale.59 În ceea ce ne privește, de lege ferenda se impune ca o bună parte din serviciile 
over-the-top (OTT) să fie asimilate serviciilor de comunicații electronice destinate publicului.60 Nu există 
nicio rațiune pentru care operatorii de telefonie mobilă să fie obligați să rețină, printre altele, datele de trafic 
referitoare la SMS-urile transmise ori primite de utilizatorii sau abonații rețelei de telefonie mobilă, dar 
furnizorii de servicii de mesagerie instantanee (de exemplu, serviciul IMessage oferit de societatea Apple) 
să nu facă obiectul unei asemenea obligații de retenție a datelor. Concluzia se menţine și în ceea ce privește 
conservarea datelor, obligaţia de a colabora cu organele de urmărire penală în vederea interceptării comunicărilor 
electronice etc.

 II. Punerea în executarea a mandatului de supraveghere tehnică 
 Potrivit art. 142 alin. (2) Cod proc. pen. furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau 
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de orice tip de comunicare ori de 
servicii financiare sunt obligaţi să coopereze, în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în executare 
a mandatului de supraveghere tehnică.61

 Dacă este să ne raportăm la prevederile art. 142 alin. (3) Cod proc. pen., cât și la considerentele deciziei 
Curţii Constituţionale nr. 51/2016 (parag. 34-36), cooperarea avută în vedere la alin. (2) vizează strict un 
concurs/sprijin tehnic. În ceea ce ne privește, în lipsa unei definiţii legale, acest concurs/sprijin tehnic este 
lipsit de previzibilitate. Întrebarea care se pune este cine poate afirma cu certitudine în ce constă acest concurs 
tehnic aflat la baza obligaţiei de cooperare cu organele de urmărire penală?62 În ceea ce privește persoanele 

59  N. Brown, op. cit., p. 360.
60  În același sens și N. Brown, op. cit., p. 374.
61  Atunci când discutăm despre necesitatea unei interceptări transfrontaliere devin relevante dispoziţiile art. 26823 și art. 

26824 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală republicată. Acestea fac vorbire despre 
interceptarea telecomunicaţiilor cu asistenţa tehnică a unui alt stat membru ori cu notificarea statului membru în care se află subiectul 
interceptării. Dispozițiile legale nu sunt decât o transpunere în dreptul intern a prevederilor art. 30 și art. 31 din Directiva 2014/41/
UE privind ordinul european de anchetă în materie penală. Ar fi totuși de precizat faptul că atât în Legea nr. 302/2004, cât și în 
Directiva 2014/41/UE se face vorbire despre interceptarea telecomunicațiilor, ceea ce implică per se o interacțiune cu un furnizor 
de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

62  Cu toate acestea, deși sesizată cu o excepţie de neconstituţionalitate a art. 91 ind. 2 alin. (1) Cod proc. pen. anterior, în 
ceea ce privește sintagma „persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la interceptări și înregistrări, Curtea Constituţională 
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ce au obligaţia de a coopera, în sensul oferirii unui concurs tehnic, legiuitorul s-a raportat în primul rând la 
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice 
destinate publicului. Tocmai de aceea interpretarea acestor sintagme este relevantă, excluderea anumitor 
furnizori de servicii over-the-top (OTT) putând avea impact asupra sferei de aplicabilitate a art. 142 alin. (2) 
Cod proc. pen.
 În măsura în care se apreciază că serviciile oferite de către Google (Gmail, Gtalk, Google drive etc.), 
Facebook (de exemplu, Facebook Messenger), Apple (IMessage, Facetime), persoanele juridice care găzduiesc 
pagini web ori oferă servicii de poștă electronică etc. nu intră în categoria serviciilor de comunicaţii electronice, 
se ridică problema în ce măsură acești furnizori de servicii over-the-top (OTT) au obligaţia de a coopera cu 
organele de urmărire penală în vederea punerii în executare a mandatului de supraveghere tehnică.
 În ceea ce ne privește, dacă furnizorii de servicii over-the-top (OTT) nu sunt consideraţi ca fiind furnizori 
de servicii de comunicaţii electronice, aceștia nu vor face obiectul obligaţiei de cooperare. Acest lucru nu 
înseamnă că organele de urmărire penală nu vor putea intercepta (în oricare din modalitățile prevăzute de 
art. 138 alin. 2 Cod proc. pen.) comunicările efectuate prin mijloace de comunicare la distanță precum Skype, 
Gmail, IMessage, WhatsApp etc. Singura consecință este aceea că o asemenea interceptare nu poate avea 
loc cu concursul furnizorului serviciului în cauză, organele de urmărire penală putând beneficia doar de 
concursul tehnic al furnizorului serviciului de Internet ori al celui de telefonie mobilă. Cu alte cuvinte, un 
furnizor al unui serviciu care nu este considerat un serviciu de comunicații electronice nu va putea oferi sprijin 
pentru ca organul de urmărire penală să aibă acces la conținutul (criptat sau necriptat) unei comunicări. Orice 
concurs/sprijin tehnic ar echivala din punct de vedere juridic cu un concurs/sprijin neprevăzut de lege, în ceea 
ce privește o ingerință majoră în dreptul la viață privată. Or, din acest punct de vedere s-ar pune în discuție cel 
puțin încălcarea art. 8 din CEDO. 

Singura posibilitate de a obliga aceste persoane să colaboreze prin oferirea unui concurs tehnic este prin 
interpretarea tezei a doua din sintagma „servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau [s.n.] de 
orice tip de comunicare” astfel încât să cuprindă și serviciile over-the-top (OTT). Astfel, s-ar putea considera 
că legiuitorul a avut în vedere patru categorii de persoane ce fac obiectul obligaţiei de colaborare prin 
oferirea unui concurs tehnic și anume:

- furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice definiţi la art. 4 alin. (1) pct. 6 din O.U.G. 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice; 

- furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului definiţi la art. 4 alin. (1) pct. 8 
din O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice;

- furnizorii de orice tip de comunicare ce nu beneficiază de o definiţie legală în dreptul intern;63

a respins excepţia formulată prin decizia nr. 820/2017. Având în vedere că până la publicarea acestui articol decizia nr. 820/2017 a 
Curţii Constituţionale nu a fost încă redactată și publicată în Monitorul Oficial, nu putem să cunoaștem considerentele ce au stat 
la baza respingerii excepţiei de neconstituţionalitate. Avem însă curiozitatea de a afla în ce măsură va putea Curtea Constituţională 
să ofere niște exemple care să se plieze pe noţiunea de concurs tehnic, având în vedere faptul că poziţia Guvernului a fost aceea că 
prin concurs tehnic, persoanele indicate „ajută procurorul/organele de cercetare penală la efectuarea acestui procedeu probator”. 
Nu înţelegem cum se putea crede că acest concurs tehnic nu reprezintă un “ajutor” tehnic acordat organelor de urmărire penală. 
Problema de previzibilitate evidenţiată viza conţinutul acestui ajutor (concurs) tehnic.

63  Acest articol a fost modificat atât prin Legea nr. 255/2013 cât și prin O.U.G. nr.  6/2016. În forma inițială, art. 142 alin. 
(2) Cod proc. pen. avea următorul conţinut: „Furnizorii de servicii de telecomunicaţii, informatice sau financiare sunt obligaţi să 
colaboreze cu organele de urmărire penală, cu autorităţile prevăzute la alin. (1), în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în 
executare a mandatului de supraveghere tehnică”. Doar ulterior modificării acestui articol prin Legea nr. 255/2013 s-a făcut trimitere 
la sintagma „furnizori de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de orice tip de comunicare”. Astfel, se observă 
faptul că furnizorii de orice tip de comunicare nu se regăseau în forma iniţială a art. 142 alin. (2) Cod proc. pen. printre persoanele 
ce făceau obiectul obligaţiei de cooperare. Inițial, legiuitorul a făcut trimitere doar la trei categorii de furnizori: cei de servicii de 
telecomunicaţii (furnizorii de servicii de telefonie), servicii de Internet și servicii financiare. Dacă este să suprapunem acești furnizori 
de servicii peste cei avuţi în vedere de forma actuală a art. 142 alin. (2) Cod proc. pen. vom observa faptul că furnizorii de servicii 
de comunicaţii electronice înglobează atât furnizorii de servicii de telecomunicaţii cât și furnizorii de Internet (ISP). Cu toate că 
serviciile de telecomunicaţii tradiţionale pot include inclusiv serviciile de furnizare a accesului la Internet, din forma iniţială a 
art. 142 alin. (2) Cod proc. pen. se poate trage concluzia că legiuitorul a restrâns noţiunea de servicii de telecomunicaţii excluzând 
serviciile de acces la Internet, acestea din urmă beneficiind de o teză distinctă în cuprinsul textului procedural. Se pune așadar 
problema în ce măsură trimiterea făcută la „orice tip de comunicare” implică o extindere a sferei persoanelor ce fac obiectul obligaţiei 
de cooperare – cuprinzând și alţi furnizori de servicii, alţii decât cei de comunicaţii electronice – ori trimiterea este una superfluă... 



43

nr. 2 / 2017                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

- și furnizorii de servicii financiare.
Noi nu putem achiesa unui asemenea punct de vedere ce ar lipsi practic de previzibilitate art. 142 alin. 

(2) Cod proc.pen. prin raportare la sintagma „orice tip de comunicare”. Considerăm mai degrabă că atributul 
„orice” este utilizat în mod superfluu pentru a evidenția faptul că orice tip de comunicare intermediată de un 
furnizor de servicii de comunicații electronice se află sub incidența obligației de cooperare în ceea ce privește 
oferirea unui concurs tehnic. 

Credem că legiuitorul și-a propus mai degrabă să facă o paralelă cu sintagma folosită în conținutul art. 
138 alin. (1) lit. a) Cod proc. pen. unde se face vorbire despre interceptarea comunicațiilor sau a oricărui tip 
de comunicare la distanță. Suspectăm așadar faptul că legiuitorul a avut teama că lipsa mențiunii privitoare 
la „orice tip de comunicare” din conținutul art. 142 alin. (2) Cod proc. pen. va pune sub semnul întrebării 
posibilitatea obligării furnizorului de comunicații electronice de a colabora în vederea interceptării oricărui 
tip de comunicare la distanță. Aceasta cu atât mai mult cu cât atunci când discutăm despre furnizorii de 
comunicaţii electronice ne raportăm în primul rând la obligaţia acestora de a reţine date cu caracter personal, 
altele decât datele de conţinut. Cu toate acestea, apreciem că ne aflăm în faţa unei false probleme, deoarece 
furnizorul de comunicații electronice transmite semnale (a se vedea analiza făcută supra) ce conțin inclusiv 
comunicări efectuate prin mijloace de comunicare la distanță. Inclusiv art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
506/2004 – ce reglementrează activitatea furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului – 
precizează faptul că interceptarea ori supravegherea comunicărilor este interzisă, cu excepția cazului în care 
acestea se realizează de către autoritățile competente, în condițiile legii. Astfel, nu avem rezerve în a susține 
faptul că era suficient să se facă trimitere la furnizorii de rețele de comunicații electronice ori la furnizorii de 
comunicații electronice pentru a acoperi în totalitate conținutul măsurii de supraveghere prevăzute la art. 138 
alin. (1) lit. a) Cod proc. pen.

Prin urmare, în niciun caz nu ar trebui să se concluzioneze că trimiterea la „orice tip de comunicare” 
extinde sfera persoanelor ce fac obiectul obligației de cooperare. Așa cum am analizat supra, comunicările 
efectuate prin intermediul unor servicii over-the-top (OTT) de tip poștă electronică, mesagerie instantanee 
(IMessage, WhatsApp etc.) ori VoIP (Skype, Viber etc.) nu poate avea loc fără implicarea unui furnizor de 
comunicații electronice destinate publicului deoarece cei dintâi controlează comunicarea, însă cei din urmă 
controlează transmiterea semnalului care poartă respectiva comunicare. Astfel, dacă se dorește interceptarea 
unui comunicări efectuate prin intermediul unui serviciu over-the-top (OTT), se poate apela la furnizorul de 
Internet al utilizatorului final deoarece acesta este cel care transmite semnalul ce conține comunicarea (orice 
tip de comunicare) în cauză. Singura ipoteză problematică este cea în care comunicarea este criptată, motiv 
pentru care concursul tehnic al furnizorului de comunicații electronice se va putea dovedi inutil. Este oricum 
îndoielnic în ce măsură un concurs tehnic poate consta într-o activitate de decriptare a conținutului unei 
comunicări. Eventual, s-ar putea pune în discuție comunicarea unor date informatice (cheia de decriptare a 
comunicării) prin raportare la prevederile art. 170 alin. (2) lit. a) Cod proc. pen., în măsura în care acest lucru 
este posibil din punct de vedere tehnic.

Concluzionăm așadar că persoanele ce sunt obligate potrivit legii să ofere un concurs tehnic 
organelor de urmărire penală sunt doar în număr de trei și anume:

- furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice definiţi la art. 4 alin. (1) pct. 6 din O.U.G. 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice; 

- furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului definiţi la art. 4 alin. (1) pct. 8 
din O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice;

- și furnizorii de servicii financiare.
Orice altă concluzie ar pune în discuție lipsa de previzibilitate a art. 142 alin. (2) Cod proc. pen. prin 

raportare la sintagma „orice tip de comunicare” și ar genera consecințe absurde. În primul rând, acești furnizori 
de „orice tip de comunicare” ar fi singurii care nu ar beneficia de o definiție legală. De asemenea, în literatura 
de specialitate aceștia sunt inexistenți, nefăcându-se trimitere la alte persoane decât furnizorii de rețele de 
comunicații electronice ori furnizorii de comunicații electronice.64 

sau pur și simplu neinspirată.  
64  A se vedea în acest sens M. Bulancea, R. Slăvoiu, Comentariu în M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 693-694, parag. 49. Autorii 

menționează faptul că „operațiunile tehnice specifice executării măsurilor de supraveghere tehnică se realizează cu concursul unor 



44

nr. 2 / 2017                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

De asemenea, în materia interceptărilor, art. 8 din Legea nr. 14/1992 face precizarea că „pentru relaţia 
cu furnizorii de comunicaţii electronice destinate publicului [s.n.], Centrul Naţional de Interceptare a 
Comunicaţiilor din cadrul Serviciului Român de Informaţii este desemnat cu rolul de a obţine, prelucra și stoca 
informaţii în domeniul securităţii naţionale. La cererea organelor de urmărire penală, Centrul asigură accesul 
nemijlocit și independent al acestora la sistemele tehnice în scopul executării supravegherii tehnice” prevăzute 
la art. 138 alin. (1) lit. a) din Cod proc. pen.

Nu în ultimul rând, s-ar ajunge la consecința absurdă în care un furnizor de servicii de “orice tip de 
comunicare” ar putea să fie chiar o societate de avocatură ce deține un server propriu prin care furnizează 
serviciul de poștă electronică folosit de avocații societății, din moment ce nu se face precizarea expresă că acest 
“serviciu” trebuie să fie destinat publicului. Analiza ar fi una identică și în ceea ce privește o cafenea ori un hotel 
ce oferă clienților acestora acces la serviciul de Internet.

 III. Retenţia datelor cu caracter personal 
 Potrivit art. 152 alin. (1) Cod proc. pen., organele de urmărire penală65, cu autorizarea prealabilă a 
judecătorului de drepturi și libertăţi, pot solicita unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice sau 
unui furnizor de comunicaţii electronice destinate publicului transmiterea datelor reţinute în conformitate 
cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice.
 Prin urmare, dacă un furnizor de servicii over-the-top (OTT) nu poate fi asimilat unui furnizor de 
comunicaţii electronice, consecinţele sunt în număr de două: acesta nu are obligaţia de a reţine date cu 
caracter personal în temeiul Legii nr. 506/2004, iar datele cu caracter personal reţinute de către acesta – cu 
consimţământul utilizatorului serviciului prestat – nu pot fi obţinute de organele de urmărire penală în baza 
art. 152 Cod proc. pen. Această ultimă menţiune este extrem de importantă deoarece este foarte probabil 
ca un furnizor de servicii over-the-top (OTT) să prelucreze și să rețină date similare celor reţinute de un 
furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Cu toate acestea, indiferent de datele pe 
care aceștia le deţin, furnizorii de servicii over-the-top (OTT), care nu pot fi asimilaţi furnizorilor de servicii 
de comunicaţii electronice, nu au obligaţia de a transmite aceste date organului de urmărire penală. Punerea 
la dispoziție a acestor date în temeiul art. 152 Cod proc. pen. ar echivala cu o ingerință în dreptul la viață 
privată neprevăzută de lege.

Solicitarea unei asemenea autorizări judecătorului de drepturi și libertăţi este inadmisibilă atâta 
vreme cât persoana ce urmează să facă obiectul obligaţiei de transmitere a datelor reţinute nu este printre 
cele enumerate de art. 152 alin. (1) Cod proc. pen. Prin urmare, o încuviințare din partea unui judecător de 
drepturi și libertăți pentru obținerea unor astfel de date în temeiul art. 152 Cod proc. pen. ar putea avea loc 
doar cu nerespectarea dispozițiilor legale. În ceea ce ne privește, o astfel de încheiere de încuviințare trebuie 
sancționată cu nulitatea, iar probele obținute trebuie excluse din ansamblul probator. În mod evident, o 
solicitare inadmisibilă nu poate echivala cu o încuviințare/autorizare a judecătorului de drepturi și libertăți 
valabilă, motiv pentru care eventualele probe obținute în baza art. 152 Cod proc. pen. trebuie să fie excluse 
datorită încălcării dispozițiilor art. 12 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 506/2004.

În dreptul belgian s-a pus deja problema în ce măsură furnizorul unui serviciu de poștă electronică este 
supus obligației de a reține date cu caracter personal în temeiul legii retenției datelor. Astfel, Curtea de Apel 
din Ghent a statuat într-o hotărâre din 2010 faptul că societatea Yahoo, prin raportare la serviciul de poștă 
electronică, nu este obligată să rețină date cu caracter personal.66

 Dincolo de această analiză, suntem nevoiți să evidenţiem și cu această ocazie faptul că, cel puţin 
începând cu data de 21 decembrie 2016, retenţia datelor cu caracter personal în forma actuală este incompatibilă 
cu dreptul european.67 Având în vedere că acest subiect nu face obiectul prezentului articol, apreciem ca fiind 

specialiști care activează în cadrul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorilor de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului”, dându-se ca exemple operatori de telefonie precum Orange și Vodafone.

65 Prevederile art. 152 alin. (1) Cod proc. pen. nu sunt corelate cu prevederile art. 12 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 506/2004 ce 
face referire și la posibilitatea instanţei de a obţine de la furnizorul de servicii de comunicaţii electronice date cu caracter personal 
reţinute de acesta în temeiul legii. 

66  A se vedea în acest sens N. Brown, op. cit., p. 360.
67  A se vedea în acest sens G. Zlati, Incompatibilitatea cu dreptul european a retenției datelor în temeiul Legii nr. 506/2004 și a 
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necesar să punctăm doar următoarele chestiuni:
După anularea Directivei 2006/24/CE privind retenţia datelor cu caracter personal nu mai există 

o obligaţie în sarcina statelor membre în ceea ce privește implementarea unei obligaţii legale în sarcina 
furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice de a reţine date cu caracter personal. Excepţia de la obligaţia 
de informare a abonatului sau a utilizatorului în ceea ce privește retenţia datelor cu caracter personal regăsită 
în cuprinsul art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/58/CE nu stabilește în sarcina statelor membre vreo obligaţie 
în ceea ce privește implementarea unei asemenea legislaţii în dreptul intern. 

Aceasta nu înseamnă însă faptul că legiuitorul naţional, în măsura în care decide să deroge de la 
regimul stabilit de art. 5 din Directiva Directiva 2002/58/CE, în conformitate cu art. 15 alin. (1) din aceeași 
directivă, nu este ţinut de respectarea prevederilor din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
și de jurisprudenţa CJUE în materia retenţiei datelor. Orice opinie în sens contrar nu ţine cont de faptul că 
o intervenţie a legiuitorului în materia retenţiei datelor cu caracter personal nu poate avea loc decât în 
conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/58/CE, ceea ce înseamnă necesitatea aplicării 
dreptului european prin raportare la prevederile acestui articol.

Așadar, prevederile naţionale privind retenţia datelor trebuie să fie în conformitate cu Directiva 
2002/58/CE inclusiv după anularea Directivei 2006/24/CE,68 ceea ce face ca hotărârea CJUE în cauzele 
reunite Tele2 Sverige AB și Watson să fie de o importanţă deosebită. Or, modul în care citim noi hotărârea 
CJUE în cauzele reunite Tele2 Sverige AB și Watson ne obligă să ajungem la o concluzie tranșantă – legislaţia 
naţională ce obligă la retenţia generalizată și continuă a anumitor date cu caracter personal (metadata) este 
incompatibilă cu dreptul european.69

Faptul că instituţiile unui stat au tendinţa de a aprecia aproape mereu că legislaţia internă este în 
conformitate cu dreptul european nu mai prezintă nicio surpriză. Cauza Tele2 Sverige s-a datorat faptului că 
deși furnizorii de servicii de telecomunicaţii din Suedia au decis după hotărârea Digital Rights Ireland să nu 
mai stocheze date cu caracter personal în conformitate cu legislaţia privind retenţia datelor, poziţia oficială a 
statului suedez a fost aceea că legislaţia nu este contrară celor statuate în cauza Digital Rights Ireland.70 A fost 
nevoie de opoziţia fermă a Tele2, cât și de o trimitere preliminară urmată de o hotărâre a CJUE pentru a se 
ajunge în sfârșit la concluzia că ceea ce înţeleg statele prin proporţionalitate și respectarea dreptului la viaţă 
privată se află în perfectă contradicţie cu dreptul european în materie.

Credem că a venit vremea ca în loc să susţinem cu tărie importanţa retenţiei datelor pentru prevenirea 
(există oare date statistice relevante care să susţină o astfel de teză?) ori combaterea criminalităţii, ar trebui să 
ne gândim la un sistem sustenabil ce ar putea înlocui retenţia datelor într-o manieră compatibilă cu dreptul 
european. 

 IV. Conservarea datelor informatice 
 Potrivit art. 154 alin. (1) Cod proc. pen. procurorul poate dispune conservarea imediată a datelor71 care 
se află în posesia sau sub controlul unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice ori unui furnizor de 
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, dacă există pericolul pierderii sau modificării acestora.
 Așa cum bine se poate observa, similar art. 152 Cod proc. pen., furnizorii de servicii over-the-top 
(OTT) ce nu pot fi asimilaţi furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului nu fac 

accesului la acestea în temeiul art. 152 Cod procedură penală. Efectele hotărârii CJUE în cauzele reunite Tele2 Sverige AB și Tom Watson, 
în „Revista de note și studii juridice”, 2017 – material disponibil pe pagina https://www.juridice.ro/542732/incompatibilitatea-cu-
dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-
-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html.

68  F. Galli, Digital Rights Ireland as an Opportunity to Foster a Desirable Approximation of Data Retention Provisions, în 
„Maastricht Journal of European and Comparative Law”, vol. 23, nr. 3, 2016, p. 461 la nota de subsol nr. 7.

69  În acest sens și I. Buono, Mass Surveillance in the CJEU: Forging a European Consensus, în „Cambridge Law Journal”, vol. 76, 
2017, p. 250.

70  A se vedea în acest sens P. Storr, Blanket Storage of Communications Data – Proportional or Not? Sweden Asks CJEU for 
Clarification on Data Retention, în „European Data Protection Law”, vol. 3, 2015, p. 230-231.

71  Cu toate că legiuitorul a făcut trimitere la „anumite date informatice” apreciem că în realitate trebuie să discutăm doar 
despre datele ce ar putea face obiectul retenţiei în conformitate cu Legea nr. 506/2004. Aceasta întrucât, nu ai cum să procedezi la 
conservarea unor date pe care nu le deţii, iar furnizorii de servicii de comunicaţii electronice pot deţine doar datele ce fac obiectul 
retenţiei datelor cu caracter personal.

https://www.juridice.ro/542732/incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html
https://www.juridice.ro/542732/incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html
https://www.juridice.ro/542732/incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html
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obiectul obligaţiei de cooperare.

 V. Comunicarea datelor informatice la solicitarea organului de urmărire penală
 Potrivit art. 170 alin. (2) lit. b) Cod proc. pen., organul de urmărire penală ori instanța de judecată poate 
dispune ca orice furnizor de rețele publice de comunicații electronice ori furnizor de comunicații electronice 
destinate publicului să comunice „anumite date [s.n.] referitoare la abonați, utilizatori și la serviciile acestora”, 
altele decât conținutul comunicațiilor și decât cele prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. j) Cod proc. pen. (datele 
reținute conform Legii nr. 506/2004).
 În primul rând, ne este greu să ne imaginăm ce date informatice, altele decât cele de conținut ori 
cele reținute în baza Legii nr. 506/2004, ar putea fi transmise organului judiciar solicitant72  având în vedere 
că  furnizorul de comunicații electronice este restricționat de lege în ceea ce privește datele pe care le poate 
prelucra și reține.
 De asemenea, necesită observat din nou faptul că legiuitorul a făcut trimitere în conținutul art. 170 
alin. (2) lit. b) Cod proc. pen. doar la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și la furnizorii de 
comunicații electronice destinate publicului. Astfel, în măsura în care furnizorul de servicii over-the-top (OTT) 
nu poate fi asimilat unui furnizor de comunicații electronice destinate publicului, nu se va putea solicita de la 
acesta comunicarea datelor informatice în temeiul art. 170 alin. (2) lit. b) Cod proc. pen.
 Cu toate acestea, furnizorii de servicii over-the-top (OTT), indiferent de serviciul pe care îl prestează, se 
află sub incidența art. 170 alin. (2) lit. a) Cod proc. pen. Astfel, acest text se referă la orice altă persoană în afara 
celor menționate la alin. (2) lit. b) Cod proc. pen. și nu limitează – cel puțin la prima vedere – datele ce pot face 
obiectul cererii organului judiciar solicitant, în sensul că acestea pot să fie inclusiv date de conţinut.73 Singura 
restricție este ca datele informatice în cauză să se afle în posesia sau sub controlul persoanei solicitate și să fie 
stocate într-un sistem informatic ori pe un suport de stocare a datelor informatice.
 Reiterăm însă punctul de vedere conform căruia o eventuală comunicare a datelor informatice în temeiul 
art. 170 alin. (2) Cod proc. pen. nu echivalează cu posibilitatea organelor de urmărire penală de a avea un acces 
necondiționat/liber la conținutul acestor date. Regula în materia accesării conținutului datelor informatice 
(cu caracter personal ori de conținut) ce implică o ingerinţă în dreptul la viaţă privată al unei unei persoane 
este autorizarea respectivei ingerinţe de către judecătorul de drepturi și libertăți, dispozițiile art. 170 alin. 
(2) Cod proc. pen. nestabilind vreun regim derogatoriu de la această regulă. Un asemenea regim derogatoriu ar 
fi de altfel incompatibil cu prevederile art. 8 parag. 2 din CEDO. Prin urmare, accesarea datelor informatice 
comunicate în temeiul art. 170 alin. (2) Cod proc. pen. poate avea loc doar cu autorizarea judecătorului de 
drepturi și libertăți, în cadrul unei percheziții informatice.74

references / bibliografie

BEREC, Report on OTT Servicies, 2016 - disponibil pe pagina http://berec.europa.eu/eng/document_
register/subject_matter/berec/download/0/5751-berec-report-on-ott-services_0.pdf

Brown, N., An assessment of the proportionality of regulation „over the top” communications services under 
Europe’s common regulatory framework for electronic communications networks and services, în „Computer Law & 
Security Review”, vol. 30, 2014

Buono, I., Mass Surveillance in the CJEU: Forging a European Consensus, în „Cambridge Law Journal”, 
vol. 76, 2017

Davies, R., Regulating electronic communications A level playing field for telecoms and OTTs?, Briefing 
al European Parliamentary Research Service,  material disponibil pe pagina http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/BRIE/2016/586641/EPRS_BRI%282016%29586641_EN.pdf

Feiler, L., New Approaches to Network and Information Security Regulation: The EU Telecoms Package, în 
„Computer Law Review International”, vol. 2/2010

Galli, F., Digital Rights Ireland as an Opportunity to Foster a Desirable Approximation of Data Retention 

72  A se vedea în acest sens G. Zlati, Comentariu în M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 874.
73  Idem., p. 865.
74  Ibidem.

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/5751-berec-report-on-ott-services_0.pdf
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/5751-berec-report-on-ott-services_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586641/EPRS_BRI(2016)586641_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586641/EPRS_BRI(2016)586641_EN.pdf


47

nr. 2 / 2017                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

Provisions, în „Maastricht Journal of European and Comparative Law”, vol. 23, nr. 3, 2016
Hoboken, J. van, Borgesius, Z., Scoping Electronic Communication Privacy Rules: Data, Services and 

Values, în „Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law”, vol. 6, 
2015

Kühling, J., Schall, T., Ruechardt, C., Are Gmail, WhatsApp, and Skype „Electronic Communications 
Services” within the Meaning of the Framework Directive?, în „Computer Law Review International”, nr. 5/2016

Martinsson, B., Bergstrand, P., ș.a., Which services and networks are subject to the Electronic 
Communications Act?, Raport, 2009

Nadeem, U., What is OTT and How is it Affecting Communication? – material disponibil pe pagina 
https://www.lifewire.com/what-is-ott-3426369

Rossi, L., Proposal for the reform of the regulation of digital services, în EUI Working Papers, Italia, 2015
Storr, P., Blanket Storage of Communications Data – Proportional or Not? Sweden Asks CJEU for 

Clarification on Data Retention, în „European Data Protection Law”, vol. 3, 2015
Suian M., Considerații privind accesul la un sistem informatic ca metodă de supraveghere tehnică (I), în 

„Caiete de drept penal”, nr. 3/2016
Udroiu, M. (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediţia 2, Ed. C.H. Beck, București, 

2017
Voss, G., First the GDPR, Now the Proposed Eprivacy Regulation, în „Journal of Internet Law”, 2017
Zlati G., Incompatibilitatea cu dreptul european a retenției datelor în temeiul Legii nr. 506/2004 și a accesului 

la acestea în temeiul art. 152 Cod procedură penală. Efectele hotărârii CJUE în cauzele reunite Tele2 Sverige AB și 
Tom Watson, în „Revista de note și studii juridice”, 2017 – material disponibil pe pagina https://www.juridice.
ro/542732/incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-
accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.
html

Zlati, G., Utilizarea clandestină a puterii de calcul a sistemelor informatice aparţinând utilizatorilor unor 
platforme online. Incidenţa dreptului penal – material disponibil pe pagina http://www.penalmente.eu/2017/09/30/
utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-
platforme-online-incidenta-dreptului-penal

https://www.lifewire.com/what-is-ott-3426369
https://www.juridice.ro/542732/incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html
https://www.juridice.ro/542732/incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html
https://www.juridice.ro/542732/incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html
https://www.juridice.ro/542732/incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html
http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal/
http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal/
http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal/


48

nr. 2 / 2017                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

REDESCHIDEREA URMĂRIRII PENALE  CA URMARE 
A PLÂNGERII FORMULATE DE INCULPAT ÎMPOTRIVA 
ORDONANȚEI DE CLASARE. NELEGALITATE, CONSECINȚE ȘI 
CĂI DE ATAC 

THE REOPENING OF THE PROSECUTION FOLLOWING THE 
COMPLAINT FILED BY THE DEFENDANT AGAINST THE ORDER 
TO CLOSE A CASE. UNLAWFULNESS, CONSEQUENCES AND 
REMEDIES

Oana BUGNAR1

Avocat – Baroul Cluj

abstract
Although the legal provisions governing the complaint against the acts of the prosecutor and the reopening of 

the prosecution may seem clear at first glance, the case law has shown the opposite in a case in which, from a simple 
complaint against the order to close a case filed by the defendant, a ”tangle” of procedures resulted, from the fact that the 
hierarchical prosecutor invalidated the order and decided the reopening of the criminal prosecution in view of the fact 
that the initial legal classification was wrong, thus ignoring the principle of non reformatio in pejus.

In this article it is analyzed the extent to which the solution adopted by the prosecutor was a legal one, the grounds 
on which the hierarchical prosecutor may order the invalidation of the order to close a case and the remedies that may 
be followed in such a situation. It also analyzes the solutions given by the judge entrusted with the adjudication of 
the complaint against the order to close the case, by the judge who analyzed the lawfulness of the reopening of the 
prosecution and the relationship between the two procedures, an alternative solution for solving the problem subject to 
the analysis being proposed.

Keywords: reopening of criminal prosecution, order to close a case, non reformatio in pejus, remedies, 
preliminary chamber judge.

rezumat
Deși prevederile legale care reglementează plângerea împotriva actelor procurorului, respectiv redeschiderea 

urmăririi penale pot părea clare la o primă vedere, jurisprudența a demonstrat contrariul într-o cauză în care de la 
o simplă plângere împotriva soluției de clasare formulată de inculpat, prin care s-a solicitat schimbarea temeiului de 
clasare, s-a ajuns la un „hățiș” de proceduri, generat de faptul că procurorul ierarhic a infirmat ordonanța de clasare și 
a dispus redeschiderea urmăririi penale în considerarea faptului că încadrarea juridică dată inițial faptei ar fi fost una 
greșită, ignorând astfel principiul non reformatio in pejus. 

În consecință, în prezentul articol sunt analizate în ce măsură soluția adoptată de procuror a fost una legală, 
temeiurile în baza cărora procurorul ierarhic poate dispune infirmarea ordonanței de clasare și căile de atac ce pot fi 
urmate într-o asemenea situație. De asemenea, sunt analizate soluțiile date de judecătorul investit cu soluționarea 
plângerii împotriva soluției de clasare, respectiv cu soluționarea cererii de confirmare a redeschiderii urmăririi penale 
și relația dintre cele două proceduri, fiind propusă o varianta alternativă de rezolvare a problemei supusă analizei.

Cuvinte-cheie: redeschiderea urmăririi penale, clasare, non reformatio in pejus, cale de atac, judecător 
de cameră preliminară
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I. STAREA DE FAPT
 În cursul anului 2015 DNA – S.T. Târgu-Mureș a dispus trimiterea în judecată a inculpatei M.D., printre 

altele pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, constând în aceea că „a întocmit un act adițional nedatat și fără 
număr la contractul de închiriere nr. 25/20.12.2007 (încheiat între societățile administrate de inculpații M.V. și 
B.E. - n.n.), prin care, contrar realității, părțile semnatare (M.V. și B.E. - n.n.) au convenit ca în temeiul cap. IV al 
Contractului de închiriere privind <<valoarea contractului, preț, condiții și modalități de plată>> să hotărască asupra 
faptului că <<prețul de închiriere conține TVA>>. Acest act, după semnarea de către inculpații M.V. și B.E., a fost 
prezentat echipei de control a DGFP Mureș...”.

În procedura camerei preliminare, apărătorii inculpatei, printre altele, au arătat faptul că rechizitoriul este 
neclar, având în vedere că, în același timp, tot în actul de sesizare al instanței, se reține că „Acest act a fost semnat 
de către inculpații M.V. și B.E., care i l-au încredințat în vederea producerii de consecințe juridice inculpatei M.D., 
dar aceasta nu l-a mai prezentat echipei de control a DGFP Mureș...”.

Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Mureș a admis această excepție de neregularitate a 
rechizitoriului, în cuprinsul Încheierii nr. 7/CP/11.11.2015 reținând în esență faptul că nu este clar: a) Cine 
a întocmit actul adițional; b) În ce a constat acțiunea inculpatei M.D.; c) Dacă a fost sau nu prezentat acest 
înscris echipei de control.

Prin ordonanța din data de 17.11.2015  procurorul de caz a ales să remedieze această neclaritate a 
rechizitoriului dispunând disjungerea cauzei în ceea ce o privește pe inculpata M.D. raportat la acuzația de 
uz de fals.2 Ulterior, prin ordonanța din data de 22.06.2016 s-a dispus: 

1) În temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) Cod proc. pen. clasarea cauzei cu privire la acuzația de uz de fals adusă 
inculpatei M.D., arătându-se că „din analiza probelor administrate în cauză rezultă că fapta nu este prevăzută de 
legea penală, deoarece actul adițional respectiv nu a fost prezentat echipei de inspecție fiscală și nici nu a fost încredințat 
altei persoane spre folosire”;

2) Sesizarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureș în vederea desființării 
totale a înscrisului intitulat „act adițional la contractul de închiriere nr. 25 din 20.12.2007”.

Împotriva soluției, în temeiul art. 339 Cod proc. pen., d-na M.D., prin apărători aleși, a formulat plângere 
prin care s-a solicitat:

1) Admiterea acesteia și schimbarea temeiului de clasare din cel prevăzut de art. 16 alin. (1) lit.b) Cod 
proc. pen. în cel prevăzut de art. 16 alin. (1) lit.a) Cod proc. pen.;

2) Infirmarea dispoziției de sesizare a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureș 
în vederea desființării totale a înscrisului intitulat „act adițional la contractul de închiriere nr. 25/20.12.2007”.

Plângerea a fost „soluționată” prin ordonanța din data de 29.07.2016, apreciindu-se că încadrarea 
juridică dată faptelor este una eronată, fiind vorba despre infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură 
privată și nu infracțiunea de uz de fals, dispunându-se infirmarea soluției și redeschiderea urmăririi penale. 

II. NELEGALITATEA REDESCHIDERII URMĂRIRII PENALE 
 După cum am arătat supra, redeschiderea urmăririi penale s-a dispus de către procurorul ierarhic superior 

cu ocazia soluționării plângerii formulate de inculpată prin care aceasta a solicitat schimbarea temeiului de 
clasare, motivul exclusiv al redeschiderii fiind acela că în opinia sa încadrarea juridică corectă nu ar fi fost cea 
de uz de fals prev. de art. 323 Cod pen. ci de fals în înscrsuri sub semnătură privată prev. de art. 322 Cod pen.  
Această dispoziție de redeschidere a urmăririi penale este nelegală din două motive, respectiv: a) prin soluția 
dată, procurorul ierarhic superior a încălcat principiul non reformatio in pejus; b) redeschiderea urmăririi penale 
s-a dispus în lipsa unui temei de drept care să permită o astfel de soluție.

2	 	Apărătorii	d-nei	M.	D.		au	arătat	în	faza	contestației	faptul	că	această	soluție	a	disjungerii	este	nelegală,	în	esență	datorită	
faptului	că	procurorul	cauzei	s-a	dezinvestit	odată	cu	sesizarea	instanței	motiv	pentru	care	nu	mai	poate	pronunța	o	astfel	de	soluție,	
însă	prin	încheierea	din	data	de	18.03.2016	s-a	dispus	începerea	judecății.
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a) Agravarea situației în propria cale de atac
Neagravarea situației în propria cale de atac reprezintă un principiu fundamental, menit să  garanteze 

exercitarea neîngrădită a dreptului la acces la justiție, persoanele vizate având posibilitatea de a supune 
controlului soluțiile pronunțate față de acestea fără existența unei „presiuni” că ar putea fi pronunțată o soluție 
defavorabilă în raport de cea existentă deja.

În raport de procedura plângerii împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată, acest principiu este în 
primul rând reglementat expres în cuprinsul art. 341 alin. (6) lit.c) și alin. (7) lit.d) Cod proc. pen. care vizează 
procedura desfășurată în fața judecătorului de cameră preliminară. Potrivit acestor dispoziții, soluțiile care 
pot fi pronunțate de judecătorul de cameră preliminară în măsura în care prin plângerea formulată se solicită 
schimbarea temeiului de drept al soluției de clasare sunt: 

- judecătorul de cameră preliminară respinge plângerea ca tardivă, inadmisibilă sau nefondată (art.341 
alin. (6) lit.a) și alin. (7) pct.1 și pct.2 lit.a) Cod proc. pen.);

-  judecătorul de cameră preliminară admite plângerea și schimbă temeiul de drept al soluției de clasare 
atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situație mai grea pentru persoana care a făcut plângerea (art. 341 alin. 
(6) lit.c și alin. (7) lit.d Cod proc. pen. - s.n.).

Deși dispozițiile la care am făcut referire reglementează soluțiile care pot fi pronunțate de judecătorul 
de cameră preliminară, în mod evident, acestea sunt singurele soluții care pot fi pronunțate și de procurorul 
ierarhic superior, care efectuează un control identic celui efectuat de judecătorul de cameră preliminară. Această 
concluzie este firească întrucât în măsura în care procurorul ierarhic superior ar pronunța o altă soluție decât 
cele reglementate de art. 341 Cod proc. pen., aceasta va trebui în mod automat cenzurată de judecătorul 
de cameră preliminară, având în vedere că soluțiile care pot fi pronunțate de acesta sunt expres și limitativ 
reglementate, orice altă soluție fiind una nelegală.

 În al doilea rând, aplicarea principiului non reformatio in pejus în materia plângerilor împotriva 
soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată a fost recunoscută expres de Curtea Constituțională în 
cuprinsul Deciziei nr. 508/20043. Obiectul cauzei finalizate cu pronunțarea deciziei sus-amintite l-a constituit 
prevederea cuprinsă în art. 2781 din vechiul Cod proc. pen.4, în motivarea excepției formulate arătându-se că 
„art. 2781  din Codul de procedură penală contravine prevederilor constituţionale ale art. 21 care consacră accesul 
liber la justiţie... în cazul admiterii plângerii formulate împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor procurorului de 
netrimitere în judecată și a existenţei la dosar a unor probe suficiente pentru judecarea cauzei, instanţa va reţine cauza 
spre judecată. Această perspectivă l-ar putea determina pe cel faţă de care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală 
să renunţe la a se mai adresa justiţiei în virtutea art. 2781  din Codul de procedură penală, deoarece și-ar putea agrava 
situaţia prin propria cale de atac, dobândind calitatea de inculpat.”

Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate, motivul fiind chiar aplicarea 
principiului non reformatio in pejus. Astfel, Curtea a arătat faptul că „cel faţă de care s-a dispus scoaterea de sub 
urmărire penală, dorind păstrarea soluţiei de netrimitere în judecată, poate cere instanţei schimbarea temeiului acesteia. 
În această ultimă ipoteză, instanţa nu poate proceda la reţinerea cauzei spre judecare, chiar dacă probele existente la 
dosar ar fi suficiente pentru aceasta. Astfel, plângerea prevăzută de art. 2781 reprezintă, într-un sens larg, o cale de 
atac, care se supune principiului de generală aplicabilitate în dreptul penal, non reformatio in pejus. Într-adevăr, 
deşi legea nu prevede în mod expres aplicarea acestui principiu cu prilejul soluţionării plângerii împotriva actelor 
procurorului, raţiuni identice cu cele care determină extinderea aplicabilităţii acestui principiu şi în alte situaţii 
decât cele prevăzute în art. 372, art. 3858 sau art. 4141 alin. 1 din Codul de procedură penală5 justifică luarea sa 
în considerare şi în cazul procedurii reglementate de art. 2781. Astfel, dacă se păstrează raţionamentul textului de 
lege criticat, soluţia pronunţată cu prilejul soluţionării plângerii poate duce la agravarea situaţiei celui care a sesizat-o. 
Cunoscând acest lucru, persoana faţă de care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală are motive rezonabile 

3	 Publicată	în	M.Of.	nr.	1135	din	1	decembrie	2004.
4 Potrivit art. 2781 alin.	 (8)	 lit.	 c	din	Cod	proc.	pen.	 anterior	 care	 reglementa	 „Plângerea	 în	 fața	 judecătorului	 împotriva	

rezoluțiilor	sau	ordonanțelor	procurorului	de	netrimitere	în	judecată”,	Judecătorul pronunță una din următoarele soluții:...admite 
plângerea, prin încheiere, desființează rezoluția sau ordonanța atacată și, când probele existente la dosar  sunt suficiente, reține 
cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispozițiile privind judecata în primă instanță și căile de atac aplicându-se în mod 
corespunzător.

5 Art. 372 din Cod proc. pen. anterior	–	Neagravarea	situației	în	propriul	apel: (1) Instanţa de apel, soluţionând cauza, 
nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat apel; (2) De asemenea, în apelul declarat de procuror în favoarea unei 
părţi, instanţa de apel nu poate agrava situaţia acesteia. 

 Art.  3858 Cod proc. pen. anterior	-	Neagravarea	situației	în	propriul	recurs: (1) Instanţa de recurs, soluţionând cauza, nu 
poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat recurs; (2) În recursul declarat de procuror în favoarea unei părţi, instanţa 
de recurs nu poate agrava situaţia acesteia. 
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să se abţină de la a se adresa instanței judecătoreşti pentru a nu-şi agrava propria situaţie.  Aşa fiind, accesul la 
justiţie ar fi obstrucționat dacă nu s-ar lua în considerare principiul non reformatio in pejus.”

Raportat la dispozițiile legale în vigoare la acest moment, nu există niciun motiv pentru care concluziile 
Curții Constituționale să nu fie aplicabile, iar pronunțarea de către procurorul ierarhic superior celui care 
a dispus clasarea cauzei, a unei alte soluții decât cele prevăzute de art. 341 Cod proc. pen. nu poate fi decât 
nelegală și lipsită de sens, cu atât mai mult cu cât în cazul unui eventual control exercitat de către judecătorul 
de cameră preliminară o astfel de soluție nu ar putea fi „validată”.

b)  Inexistența unui temei de drept care să permită redeschiderea urmăririi penale în cazul în care procurorul 
ierarhic superior, ulterior comunicării soluției de clasare, apreciază exclusiv că încadrarea juridică este una eronată

Art. 335 Cod proc. pen. se raportează la două tipuri de control exercitat de procurorul ierarhic superior:
- cel care se încadrează în situația excepțională prevăzută de alin. (1)6 și care presupune în esență 

constatarea unei împrejurări noi, care la momentul pronunțării soluției de clasare nu a fost cunoscut de către 
organele de urmărire penală; 

- cel care se încadrează în situația prevăzută de alin. (6), care nu presupune apariția unui element de 
noutate, dar care poate interveni exclusiv până la momentul comunicării ordonanței care cuprinde soluția de 
netrimitere în judecată. 

Prin raportare la aceste dispoziții apreciem că de la momentul la care s-a dispus o soluție de netrimitere 
în judecată, procurorul ierarhic superior poate exercita un control cu privire la această soluție: a) necondiționat 
până la momentul comunicării ordonanței; b) după acest moment, limitat la cazul în care se constată ulterior 
existența unui element din care rezultă că nu a existat împrejurarea pe care s-a întemeiat clasarea și care nu a 
fost cunoscut la momentul soluționării cauzei7. 

În opinia noastră, este clară opțiunea legiuitorului de a introduce o limitare în ceea ce privește posibilitatea 
infirmării ordonanței de clasare ulterior comunicării acesteia. În măsura în care nu s-ar fi dorit o astfel de limitare, 
nu s-ar fi justificat nici trimiterea din cuprinsul art. 335 alin. (1) Cod proc. pen. la inexistența împrejurării pe 
care s-a întemeiat clasarea și nici dispozițiile alin. (6) al aceluiași articol, care vizează controlul efectuat anterior 
comunicării.8 

6  Art. 335 Cod proc. pen.: Reluarea	în	caz	de	redeschidere	a	urmăririi	penale
(1) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se 

întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea, 

procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
(3) Când constată că suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-credinţă obligaţiile stabilite conform art. 318 alin. (6), 

procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
(4) Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, 

sub sancţiunea nulităţii. Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea 
suspectului sau, după caz, a inculpatului şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei ordonanţei prin care s-a 
dispus redeschiderea urmăririi penale. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluţionarea cererii de confirmare.

(41)  Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând cererea de confirmare, verifică legalitatea şi temeinicia ordonanţei prin 
care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror 
înscrisuri noi prezentate. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă

(5)   În cazul în care s-a dispus clasarea, redeschiderea urmăririi penale are loc şi atunci când judecătorul de cameră preliminară 
a admis plângerea împotriva soluţiei şi a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale. Dispoziţiile judecătorului 
de cameră preliminară sunt obligatorii pentru organul de urmărire penal

(6)   Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia infirmă soluţia de netrimitere în judecată şi dispune 
redeschiderea urmăririi penale, anterior comunicării ordonanţei care cuprinde această soluţie, redeschiderea urmăririi penale nu 
este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară.

După	cum	corect	s-a	arătat	și	în	doctrină,	cazul	prevăzut	de	art.	335	alin.	(2)	Cod	proc.	pen.nu	reprezintă	o	ipoteză	de	redeschidere	
a	urmăririi	penale	dispusă	de	procurorul	ierarhic	superior,	având	în	vedere	că	textul	face	referire	la	revocarea	ordonanței,	care	se	
poate	dispune	doar	de	către	procurorul	de	caz.	În	acest	sens,	s-a	arătat	că	temeiul acestei diferențieri vine din aceea că, spre deosebire 
de controlul ierarhic superior care presupune constatarea unei deficiențe a activității procurorului, care a emis o soluție greșită 
în raport cu actele cauzei sau care nu a efectuat toate actele de urmărire necesare, revocarea intervine pentru motive necunoscute 
inițial procurorului de caz.	A	se	vedea:	M.	Udroiu	(coord.),	Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediţia	2, Ed.	C.H.	
Beck,	București,	2017,	p.1381.	

7	 În	același	sens	a	se	vedea	N.	Volonciu,	A.	S.	Uzlău,	Noul Cod de procedură penală comentat, Ed.	Hamangiu,	București,	
2014,	p.	833.

8	 Dispozițiile	art.	335	alin.	(6)	Cod	proc.	pen.au	fost,	pe	bună	dreptate,	criticate	în	doctrină,	arătându-se		că	inclusiv	în	situația	
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În același sens al necesității descoperirii unor elemente noi pentru a se putea dispune redeschiderea 
urmăririi penale în temeiul art. 335 alin. (1) Cod proc. pen. s-a pronunțat și Curtea Constituțională în cuprinsul 
Deciziei nr. 456/20169 prin care au fost analizate chiar aceste dispoziții. În cuprinsul deciziei s-a reținut că „în 
situația invocată de autorul excepției, atribuția procurorului ierarhic superior de a dispune redeschiderea urmăririi 
penale în situația preexistenței unei încheieri a judecătorului de cameră preliminară, pronunțată conform art. 341 
alin. (8) din Codul de procedură penală, de respingere a plângerii formulate împotriva soluției procurorului ierarhic 
superior prin care acesta a respins plângerea împotriva soluției de clasare dispusă de procurorul care a controlat și a 
supravegheat urmărirea penală, nu echivalează cu încălcarea autorității de lucru judecat, întrucât exercitarea acestui 
drept presupune descoperirea unor elemente noi ale cauzei, de natură a justifica emiterea ordonanței de redeschidere 
(par. 26 din decizie, s.n.).

Cu prilejul pronunțării Deciziei nr. 456/2016, prin raportare la dispozițiile art. 335 Cod proc. pen. s-a 
pus în discuție una din problemele „sensibile” generate de posibilitatea redeschiderii urmăririi penale, respectiv 
compatibilitatea acestei instituții cu principiul ne bis in idem într-un context în care principiul securității 
juridice și principiul aflării adevărului se impun a fi puse în balanță. Curtea a reținut că „paragraful 2 al art. 4 
din Protocolul nr. 7 la Convenție prevede, în mod expres, că dispozițiile paragrafului 1 al aceluiași art. 4 nu împiedică 
redeschiderea procesului, conform legii și procedurii penale a Statului respectiv, dacă fapte noi sau recent descoperite 
sau un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente sunt de natură să afecteze hotărârea pronunțată. Este 
reglementată, astfel, o excepție de la principiul ne bis in idem, ce dă prioritate înfăptuirii justiției, respectiv interesului 
public al aflării adevărului, în detrimentul interesului privat al persoanei urmărite sau judecate penal” (par. 25 din 
decizie, s.n.)10.

În aceste condiții, orice altă interpretare a textului art. 335 alin. (1) Cod proc. pen. ar conduce la încălcarea 
principiului securității juridice și a egalității de arme. În măsura în care, art. 335 alin. (1) Cod proc. pen. s-ar 
interpreta în sensul că atât anterior cât și ulterior comunicării soluției de clasare, procurorul ierarhic superior 
ar putea dispune redeschiderea urmăririi penale chiar și bazându-se exclusiv pe o reinterpretare a actelor 
dosarului, coroborat cu faptul că infirmarea soluției poate să intervină până la momentul împlinirii termenului 
de prescripție al răspunderii penale11, principiul securității juridice ar fi grav afectat. În același timp, în privința 
egalității de arme, reamintim faptul că deși în cazul controlului exercitat de procuror singura limitare în timp 
este împlinirea termenului de prescripție, potrivit art. 339 alin. (4) Cod proc. pen. orice persoană căreia i s-a 
adus o vătămare intereselor sale legitime poate face plângere împotriva soluției de clasare în 20 de zile de la 
comunicarea copiei actului prin care s-a dispus soluția. Din aceste motive, este imperios necesar ca infirmarea 
unei soluții de clasare ulterior comunicării ordonanței prin care s-a dispus această soluție să se realizeze doar 
în cazuri excepționale. 

În privința împrejurărilor care pot conduce la redeschiderea urmăririi penale, acestea pot fi doar cele 
identificate prin interpretarea per a contrario  a dispozițiilor art. 16 alin. (1) Cod proc. pen. – spre exemplu s-a 
dispus clasarea în temeiul art. 16 alin. (1) lit. d – apreciindu-se că există o cauză de neimputabilitate autorul 
având vârsta de 13 ani la momentul comiterii faptei, descoperindu-se însă ulterior că acesta avea de fapt 14 
ani și avea discernământ la momentul comiterii faptei. O astfel de împrejurare conduce la concluzia că nu 
era incident motivul de clasare, motiv pentru care se poate dispune redeschiderea urmăririi penale. Similar, o 
altă împrejurare care poate să conducă la redeschiderea urmăririi penale ar putea consta în descoperirea că în 
cauză a fost îndeplinit un act de procedură care a întrerupt cursul prescripției, motiv pentru care nu se impunea 
clasarea cauzei pe temeiul art. 16 alin. (1) lit. f Cod proc. pen..

În cauza supusă analizei însă, clasarea s-a dispus în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b Cod proc. pen. față de 
acuzația de uz de fals apreciindu-se că fapta nu este prevăzută de legea penală deoarece actul adițional respectiv 

în	care	ordonanța	de	clasare	a	fost	infirmată	anterior	comunicării,	aceasta		s-ar	impune	a	fi	comunicată,	persoanele	vizate	având	
dreptul	să	cunoască	faptul	că	o	astfel	de	ordonanță	a	fost	emisă,	că	și	în	acest	caz	s-ar	impune	confirmarea	de	către	judecătorul	de	
cameră	preliminară	a	redeschiderii	și	că	pot	apărea	inechități,	iar	în	ceea	ce	privește	soluțiile	care	nu	trebuie	comunicate	vreunei	
persoane	(spre	exemplu	soluții	pronunțare	in rem ca	urmare	a	unei	sesizări	din	oficiu)	textul	crează	neclarități	cu	privire	la	necesitatea	
confirmării	de	către	judecătorul	de	cameră	preliminară	a	unei	eventuale	redeschideri	a	urmăririi	penale.	A	se	vedea	M.	Udroiu,	ș.a.,	
op. cit.,	p.1385. 

9	 	Publicată	în	M.Of.	nr.	902	din	9	noiembrie	2016.
10	Chiar	dacă	situația	analizată	de	Curte	a	fost	cea	în	care	s-ar	dispune	redeschiderea	urmăririi	penale	ulterior	pronunțării	

de	către	judecătorul	de	cameră	preliminară	a	unei	soluții	de	respingere	a	plângerii	împotriva	soluției	de	clasare,	existând	așadar	o	
hotărâre	definitivă,	condițiile	în	care	se	poate	dispune	redeschiderea	urmăririi	penale	rămân	aceleași,	respectiv	identificarea	unor	
împrejurări	noi	care	nu	au	fost	cunoscute	de	procurorul	de	caz,	având	în	vedere	că	dispozițiile	legale	nu	fac	distincție	între	ipoteza	
în	care	a	existat	un	control	judecătoresc	și	cea	în	care	acesta	lipsește.

11	În	acest	sens	a	se	vedea	Decizia	Curții	Constituționale	nr.	456/2016.
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nu a fost prezentat echipei de inspecție fiscală și nici nu a fost încredințat altei persoane spre folosire. Procurorul 
ierarhic superior, raportat la aceeași stare de fapt și în baza acelorași probe, a apreciat însă că încadrarea juridică 
dată faptei este una greșită, fiind vorba despre infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată și nu cea 
de uz de fals, motiv pentru care în opinia sa se impunea redeschiderea urmăririi penale. O astfel de redeschidere 
a urmăririi penale însă este complet lipsită de temei juridic: în primul rând nu s-a identificat un element de 
noutate necunoscut la momentul dispunerii clasării ci s-a făcut doar o reinterpretare a stării de fapt; în al 
doilea rând, chiar dacă s-ar fi schimbat încadrarea juridică, soluția de clasare ar fi subzistat având în vedere 
că și infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată presupune folosirea sau încredințarea înscrisului 
falsificat, or cu privire la acest aspect în cauză nu au apărut probe noi din care să rezulte că actul ar fi fost folosit. 

În aceste condiții, apreciem că ordonanța procurorului ierarhic prin care s-a dispus infirmarea ordonanței 
de clasare, respectiv redeschiderea urmăririi penale este una profund nelegală pentru motivele arătate supra.

III. CĂI DE ATAC ȘI SOLUȚIONAREA CERERII DE CONFIRMARE A REDESCHIDERII 
URMĂRIRII PENALE

Ca un aspect preliminar, facem precizarea că soluția adoptată de procurorul ierarhic superior celui care a 
pronunțat soluția de clasare poate fi privită din trei perspective: 

a) reprezintă o soluție de admitere parțială a plângerii având în vedere că s-a infirmat ordonanța de clasare, 
dându-se însă o altă soluție decât cea solicitată de petentă; în această situație se pune în discuție posibilitatea de 
a ataca și această soluție la procurorul ierarhic superior în temeiul art. 336 și urm. Cod proc. pen.;

b) reprezintă o soluție de respingere a plângerii, având în vedere că nu s-a dispus schimbarea temeiului 
de clasare astfel cum a solicitat petenta, situație în care calea de atac prevăzută de lege ar fi cea prevăzută de art. 
340 Cod proc. pen. – plângerea la judecătorul de cameră preliminară;

c) reprezintă o simplă redeschidere a urmăririi penale, motiv pentru care se impune a fi urmată exclusiv 
procedura prevăzută de art. 335 alin. (4) Cod proc. pen.

 a) Posibilitatea de a ataca soluția la procurorul ierarhic superior – (in)aplicabilitatea dispozițiilor art. 339 
alin. (5) Cod proc. pen.

 Potrivit art. 339 alin. (5) Cod proc. pen. Ordonanţele prin care se soluţionează plângerile împotriva soluţiilor, 
actelor sau măsurilor nu mai pot fi atacate cu plângere la procurorul ierarhic superior și se comunică persoanei care a 
făcut plângerea și celorlalte persoane interesate. 

 În acest context însă, apreciem că în primul rând trebuie lămurit în ce măsură, în situația în care procurorul 
ierarhic superior infirmă ordonanța de clasare dar dispune o altă soluție decât cea de respingere sau cea solicitată 
de petent, devin aplicabile dispozițiile art. 339 alin. (5) Cod proc. pen.

  Sub imperiul vechiului Cod proc. pen. a fost pronunțată Decizia dată în recurs interesul legii nr. 1/200912 
potrivit căreia: „În aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. 2 și 3 și ale art. 2781 alin. 1 și 213 teza a II-a din Codul 

12	Publicată	în	M.Of.	nr.	418	din	18	iunie	2009.
13 Art. 278 din Cod proc. pen. anterior:	Plângerea	contra	actelor	procurorului
 (1) Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de 

acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori 
de procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 

 (2) În cazul când măsurile şi actele sunt ale prim-procurorului ori ale procurorului general al parchetului de pe lângă 
curtea de apel sau ale procurorului şef de secţie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie ori au fost luate sau efectuate 
pe baza dispoziţiilor date de către aceştia, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior. 

 (3) În cazul rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau al ordonanţei ori, după caz, al rezoluţiei de clasare, de scoatere 
de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, plângerea se face în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de 
pe ordonanţă sau rezoluţie, persoanelor interesate, potrivit art. 228 alin.6, art.246 alin.1 și art. 249 alin. 2;

 Art. 2781 din Cod proc. pen. anterior:	Plângerea	în	fața	judecătorului	împotriva	rezoluțiilor	sau	ordonanțelor	procurorului	
de	netrimitere	în	judecată

 (1) După respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a 
ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de 
procuror, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen 
de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art.277 și 278, la judecătorul de la instanţa 
căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă. Plângerea poate fi făcută şi împotriva dispoziţiei de 
netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu. 

 (2) În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de 
apel, procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul ierarhic superior nu a 
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de procedură penală s-a stabilit că: organul judiciar competent să soluţioneze plângerea împotriva rezoluţiei sau 
ordonanţei prim-procurorului, prin care s-a infirmat rezoluţia sau ordonanţa procurorului de netrimitere în judecată 
și s-a dat aceeași sau altă soluţie de netrimitere în judecată, pentru alte motive sau pentru unele dintre motivele 
invocate de petent, este procurorul ierarhic superior. Numai în situaţia în care, la rândul său, procurorul ierarhic 
superior, astfel sesizat, a respins plângerea și a menţinut soluţia prim-procurorului sau nu a soluţionat plângerea, în 
termenul legal, prevăzut de art. 277 Cod procedură penală, persoana vătămată, precum și orice alte persoane ale căror 
interese legitime sunt afectate, se pot adresa cu plângere instanţei de judecată”.

 De asemenea, în „Analiza deciziilor pronunțate în recursurile în interesul legii în materie penală și 
procesual penală cu privire la efectele acestora în contextul noilor reglementări” a Parchetului de pe lângă 
ÎCCJ14 s-a reținut că „dispoziţiile art. 339 alin. (5) se coroborează cu cele ale art. 340, conducând la ideea că, în 
situaţia în care, la rândul său, procurorul ierarhic superior a respins plângerea și a menţinut soluţia prim-procurorului 
sau nu a soluţionat plângerea în termenul legal, persoana vătămată, precum și orice alte persoane ale căror interese 
legitime sunt afectate, se pot adresa cu plângere instanţei. Prin urmare, decizia produce efecte.” 

 Vizavi de această problemă, în doctrină au fost exprimate opinii contrare. Pe de o parte15 s-a arătat că 
în situația în care procurorul ierarhic superior admite plângerea și dispune o nouă soluție de netrimitere în 
judecată, plângerea împotriva acestei din urmă soluții trebuie adresată judecătorului de cameră preliminară și 
nu procurorului ierarhic superior. În sens contrar16, s-a arătat însă că decizia pronunțată în recurs în interesul 
legii își produce în continuare efectele, respectiv că „soluția asupra urmăririi penale pe care, infirmând-o pe cea 
dintâi, o pronunță din oficiu procurorul care a exercitat controlul nu mai intră sub incidența art. 339 alin. (5) pentru 
că, așa cum am arătat, această normă se referă numai la soluția asupra plângerii, nu și la noua soluție de urmărire 
penală. Aceasta din urmă nu este rezultatul plângerii; motivele plângerii nefiind însușite de către procurorul care 
exercită controlul”. 

 Și în opinia noastră, într-o astfel de ipoteză dispozițiile art. 339 alin. (5) Cod proc. pen. nu sunt aplicabile. 
În primul rând, din modalitatea de reglementare a căilor de atac împotriva unei soluții de netrimitere în 
judecată se poate constata că legiuitorul a dorit să existe un dublu control al soluției – din partea procurorului 
ierarhic superior și din partea judecătorului de cameră preliminară. De altfel, tot sub imperiul vechiului Cod 
proc. pen. a fost pronunțată Decizia ÎCCJ nr.XIII/200517 dată în Recurs în interesul legii în cuprinsul căreia s-a 
subliniat importanța parcurgerii procedurii prealabile arătându-se faptul că „Introducerea plângerii împotriva 
rezoluției de neîncepere a urmăririi penale, a ordonanței sau a rezoluției de clasare, de scoatere de sub urmărire penală 
ori de încetare a urmăririi penale la prim-procurorul parchetului, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea 
de apel sau procurorul șef de secție al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori, după caz, la 
procurorul ierarhic superior constituie, așadar, o condiție prealabilă prevăzută de lege, obligatorie pentru exercitarea 
procedurii reglementate în art. 2781 din Codul de procedură penală” (s.n.). 

 După cum rezultă și din dispozițiile art. 339 alin. (4) Cod proc. pen. ceea ce se atacă întotdeauna este 
soluția de clasare. Or, dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus clasarea admite plângerea formulată, 
însă controlul efectuat este finalizat prin pronunțarea unei alte soluții de netrimitere în judecată, suntem 
practic în prezența unei noi soluții de clasare, distincte de cea inițială, care la rândul său trebuie să poată fi 
verificată pe calea plângerii întemeiate pe art. 336 și urm. Cod proc. pen. de procurorul ierarhic superior. În 
măsura în care s-ar aprecia că indiferent de soluția adoptată de procurorul ierarhic superior, unica posibilitate 
de a mai ataca soluția ar fi la judecătorul de cameră preliminară s-ar putea ajunge în situații discriminatorii în 
care o soluție de netrimitere în judecată să fie analizată exclusiv de către judecător.

 În consecință, principial, apreciem că în ipoteza în care plângerea împotriva soluției de clasare este 
admisă, însă procurorul ierarhic superior dispune tot o soluție de netrimitere în judecată, aceasta poate fi 
atacată la procurorul ierarhic superior în temeiul art. 339 alin. (4) Cod proc. pen.

 Particularitatea cauzei analizate însă constă în aceea că procurorul ierarhic a admis plângerea formulată 
de petentă, a infirmat ordonanța de clasare, însă nu a dispus o altă soluție de netrimitere în judecată ci a 
dispus redeschiderea urmăririi penale. În această situație nu suntem în prezența unei veritabile noi soluții de 
netrimitere în judecată pentru ca cele expuse supra vizavi de posibilitatea ca această ordonanță să fie din nou 
atacabilă la procurorul ierarhic să fie pe deplin aplicabile. 

soluţionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277, termenul prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului iniţial de 
20 de zile. 

14		A	se	vedea:	http://old.mpublic.ro/analiza_ril.pdf
15			N.	Volonciu,	A.S.	Uzlău,	ș.a.,	op.cit.,	p.841	–	842
16		M.	Udroiu	(coord.),	op.cit.,	p.1394.
17	Publicată	în	M.Of.	nr.	119	din	8	februarie	2006.
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 În aceste condiții, apreciem că se impune a se stabili în primul rând natura ordonanței pronunțate de 
procurorul ierarhic superior, respectiv dacă, în esență, soluția a fost una de admitere sau de respingere a plângerii 
formulate, astfel putându-se stabili dacă o plângere întemeiată pe art. 336 și urm. Cod proc. pen. ar putea fi 
admisibilă. 

 După cum am arătat și supra, ordonanța procurorului – șef are o triplă natură: de admitere prin aceea că 
s-a infirmat ordonanța prin care s-a dispus clasarea; de respingere prin aceea că nu s-a dispus conform celor 
solicitate de petentă; de redeschidere a urmăririi penale. În opinia noastră, în esență soluția a fost de fapt una 
de respingere a plângerii având în vedere că: redeschiderea urmăririi penale nu se putea dispune, date fiind cele 
expuse supra la pct. II; procurorul ierarhic nu a dispus schimbarea temeiului de clasare astfel cum s-a solicitat, 
aceasta fiind de fapt finalitatea urmărită de inculpată, motiv pentru care nu se poate concluziona că plângerea 
a fost admisă. Or, în condițiile în care plângerea formulată în temeiul art. 336 și urm. Cod proc. pen. a fost 
respinsă, calea de atac prevăzută de lege este cea prevăzută de art. 340 Cod proc. pen. care reglementează 
posibilitatea atacării soluției de clasare la judecătorul de cameră preliminară.

 Concluzionând, din perspectiva dispozițiilor art. 339 alin. (5) Cod proc. pen. apreciem că acestea nu 
sunt aplicabile în situația în care procurorul ierarhic admite plângerea formulată și dispune o altă soluție de 
netrimitere în judecată sau aceeași soluție în baza altor motive. În situația în care însă, formal procurorul 
ierarhic admite plângerea, însă pronunță o cu totul altă soluție – precum cea din cauza analizată, calea de atac 
ce poate fi urmată este cea prevăzută de art. 340 Cod proc. pen. fiind de fapt în ipoteza respingerii plângerii 
formulate de petent.

 b) Plângerea la judecătorul de cameră preliminară formulată în temeiul art. 340 Cod proc. pen.
 În temeiul art. 340 Cod proc. pen. inculpata a formulat plângere împotriva soluției de clasare la 

judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Mureș. Prin Încheierea nr. 167/CP/22.12.2016 plângerea 
a fost respinsă ca inadmisibilă motivele judecătorului de cameră preliminară constând în faptul că „finalitatea 
prezentei proceduri nu este una din cele prevăzute în mod expres și limitativ prevăzute de art. 341 alin. 7 Cod procedură 
penală18 arătându-se că „sunt supuse controlului judiciar în procedura menționată doar soluțiile de netrimitere în 
judecată în ființă, nu și alte soluții, sens în care efectele Deciziei LVII/2007 dată de Înalta Curte de Casație și Justiție 
în Recurs în interesul legii19 sunt încă valabile.

 Într-adevăr, ordonanța nr. 171/P/2015 din 22 iunie 2016 atacată de petentă în prezenta procedură cuprindea 
soluția de netrimitere în judecată, dar această ordonanță în prezent este lipsită de efecte juridice, deoarece aceasta a 
fost infirmată de procurorul ierarhic superior, printr-o ordonanță din 29 iulie 2016, deci anterior sesizării prezentei 
instanțe (la 25 august 2016). Practic, procurorul ierarhic celui care a dispus clasarea pe temeiul care a nemulțumit-o pe 
petentă, a infirmat soluția de clasare, a dispus redeschiderea urmăririi penale în cauză, respectiv continuarea cercetărilor 
penale, dând indicații cu privire la actele ce trebuie efectuate în continuare. 

 Împrejurarea că a dispus în acest sens, în chiar plângerea înaintată de către petentă în condițiile art.339 Cod 
procedură penală, iar nu din oficiu, este irelevantă în cauză, deoarece procurorul ierarhic superior poate face și din 
oficiu, o examinare a soluției de netrimitere în judecată și chiar să dispună infirmarea clasării, potrivit prevederilor 
art.336 Cod procedură penală, respectiv redeschiderea procesului penal...Practic redeschiderea urmăririi penale, se 
poate dispune conform prevederilor art. 335 Cod proc. pen. indiferent dacă este rezultatul controlului ierarhic efectuat 
din oficiu sau la plângerea împotriva soluției procurorului, control ce are în vedere toate aspectele de legalitate și 

18  Art. 341: Soluționarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară: 
  (7) În cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară:
       1. respinge plângerea ca tardivă sau inadmisibilă;
       2. verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, 

după caz, sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi:
      a) respinge plângerea ca nefondată;
    b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a completa urmărirea 

penală;
       c) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru 

care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente, trimiţând 
dosarul spre repartizare aleatorie;

       d) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie 
mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.

19	Publicată	în	M.Of.	nr.	283	din	11	aprilie	2008.	Prin	decizia	dată	ÎCCJ	a	statuat	că	plângerea îndreptată împotriva măsurilor 
luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziţiilor date de acesta, altele decât rezoluţiile sau ordonanţele procurorului 
de netrimitere în judecată, reglementate de art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, este inadmisibilă. 
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temeinicie vizând toate împrejurările pe care le-a avut sau trebuia să le aibă în vedere procurorul de caz și modul în 
care dispozițiile legale au fost aplicate acestor împrejurări.

 De asemenea, în acord cu reprezentanta Ministerului Public, plângerea împotriva soluției procurorului, ca 
orice cale de atac, are un efect devolutiv integral în fața procurorului ierarhic superior, care poate să infirme soluția 
de clasare, inclusiv pentru motive proprii, din oficiu, de nelegalitate sau netemeinicie, conform art. 64 din Legea nr. 
304/2004, conform art. 304 alin. 2 Cod proc. pen. și făcând, de asemenea și aplicarea Deciziei nr.27/2015 a ÎCCJ 
pronunțată pe chestiunea de drept20; în această ultimă decizie s-a statuat în mod corect că indiferent dacă infirmarea 
s-a dispus din oficiu sau la plângerea persoanei interesate, soluția legală și comună a ambelor proceduri, este aceea a 
confirmării redeschiderii urmăririi penale de către judecător și nu a plângerii împotriva soluției, la judecătorul de 
cameră preliminară.

 Așadar, la acest moment, nu se poate vorbi de o agravare a situației petentei, deoarece, deși este vorba de un 
control ierarhic al procurorului, el este unul făcut pe o soluție de clasare nedefinitivă și nu are caracterul unei hotărâri 
judecătorești definitive asupra fondului, de natură a aprecia că este aplicabil principiul non reformatio in pejus. Mai 
mult, redeschiderea urmăririi penale ca efect al infirmării clasării se poate face din oficiu oricând, evident cu respectarea 
termenelor de prescripție a răspunderii penale, iar soluțiile date după redeschidere pot fi ele supuse controlului, așa cum 
am arătat.”

În rapo rt de cele reținute de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Mureș, apreciem că se 
impun a fi făcute câteva observații. 

 În primul rând, în ceea ce privește trimiterea la Decizia nr. 27/2015 a ÎCCJ, apreciem că această decizie 
nu este aplicabilă în cauză. Potrivit acestei decizii, „redeschiderea urmăririi penale prevăzute de art. 335 din Codul 
de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară atât în urma infirmării soluției 
procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 și urm. din Codul de procedură 
penală, cât și în cazul infirmării dispuse din oficiu”.

 Această soluție trebuie analizată însă pornind de la întrebarea formulată care a condus la pronunțarea ei, 
respectiv: „Dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior [prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură 
penală este admisă plângerea părţii vătămate și se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz și redeschiderea 
urmăririi penale] este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul 
procedură penală în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem” și nu „in personam” (s.n.)”.

 Așadar problema de drept a apărut în contextul în care partea vătămată a fost cea care a formulat 
plângerea împotriva soluției de netrimitere în judecată. În condițiile în care partea vătămată, prin plângere, 
solicită infirmarea soluției de netrimitere în judecată și deci redeschiderea urmăririi penale, este firesc ca această 
soluție să fie supusă verificării de către judecătorul de cameră preliminară în procedura reglementată de art. 335 
alin. (4) Cod proc. pen., care într-adevăr instituie o procedură specială de confirmare. Într-o astfel de situație 
redeschiderea urmăririi penale se dispune ca urmare a solicitării formulate și nu printr-o „depășire a investirii” 
de către procurorul ierarhic, astfel cum s-a procedat în cauza analizată, în care, deși s-a solicitat schimbarea 
temeiului de clasare, s-a dispus cu totul altceva, respectiv redeschiderea urmăririi penale. 

 De asemenea, în mod criticabil judecătorul de cameră preliminară a apreciat că nu prezintă relevanță 
faptul că redeschiderea urmăririi penale s-a dispus în chiar procedura inițiată de inculpată, ignorând așadar 
aplicabilitatea principiului non reformatio in pejus în legătură cu care Curtea Constituțională s-a pronunțat că 
este aplicabil și în această materie, după cum am arătat supra. Aplicabilitatea aceluiași principiu conduce la 
concluzia că este criticabilă și mențiunea judecătorului de cameră preliminară în sensul că redeschiderea ar fi 
fost legală din moment ce plângerea împotriva soluției procurorului, ca orice cale de atac, are un efect devolutiv 
integral în fața procurorului ierarhic superior care poate să infirme soluția de clasare, inclusiv pentru motive 
proprii, din oficiu, conform art. 64 din Legea nr. 304/2004. Făcând o paralelă cu procedura care reglementează 
apelul, precizăm că și această cale de atac are un efect devolutiv, însă același principiu limitează posibilitatea 
agravării situației în propria cale de atac. Similar, judecătorul de cameră preliminară care soluționează plângerea 
împotriva soluției de netrimitere în judecată, poate să admită plângerea și să schimbe temeiul de clasare dacă 
prin aceasta nu se creează o situație mai grea pentru persoana care a făcut plângerea. Așadar efectul devolutiv al 
căii de atac nu reprezintă un argument în susținerea soluției de inadmisibilitate. De asemenea, ar fi absurd ca 
procurorului ierarhic superior să i se permită să pronunțe o soluție prin care se agravează situația persoanei 
care a formulat plângerea, având în vedere că o astfel de soluție nu va putea fi validată de judecătorul de cameră 
preliminară. 

 Nu contestăm faptul că procurorul are posibilitatea ca în temeiul art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 
să infirme soluția procurorului de clasare, cu consecința agravării situației uneia din părțile din dosar. Însă 

20	Publicată	în	M.Of.	nr.		919	din	11	decembrie	2015.
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ceea ce dorim să subliniem este faptul că o astfel de soluție se poate dispune exclusiv ca urmare a unui control 
exercitat din oficiu și nicidecum cu prilejul soluționării plângerii formulate în temeiul art. 336 și urm. Cod 
proc. pen.. Discutăm așadar despre două proceduri distincte: controlul exercitat din oficiu ale cărui limitări sunt 
prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod proc. pen. și controlul exercitat la sesizarea uneia din părțile din procesul 
penal ale cărui limitări sunt impuse de aplicabilitatea principiului non reformatio in pejus.

 Modalitatea corectă în care procurorul ierarhic superior ar fi putut să procedeze ar fi constat în respingerea 
plângerii formulate de inculpată și eventual, din oficiu în baza art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 și doar 
în măsura în care ar fi fost îndeplinite condițiile prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod proc. pen.,21 să dispună 
redeschiderea urmăririi penale, urmând ca aceasta să fie supusă verificării conform art. 335 alin. (4) Cod proc. 
pen.22 

 Pe de altă parte, soluția judecătorului de cameră preliminară, dintr-o perspectivă pur formală, nu este 
una neapărat greșită, chiar dacă sub aspectul motivării, acesteia îi pot fi aduce critici după cum am arătat supra. 
Această concluzie pornește de la prevederile art. 340 și 341 Cod proc. pen. din care rezultă că la judecătorul de 
cameră preliminară pot fi atacate doar soluțiile de netrimitere în judecată. În acest sens, din punct de vedere 
formal, judecătorul a reținut că la data soluționării plângerii ordonanța prin care s-a dispus clasarea fusese 
infirmată cu consecința că plângerea formulată ar fi inadmisibilă. Am făcut precizarea că doar din punct de 
vedere formal ordonanța prin care s-a dispus clasarea fusese infirmată, deoarece sub aspectul celor învederate 
de petentă procurorul nu s-a pronunțat în niciun fel, nu s-au analizat deloc motivele pentru care inculpata 
a arătat că se impune schimbarea temeiului de clasare, motiv pentru care am și precizat anterior că soluția 
dată de procurorul ierarhic a fost de fapt una de respingere, ajungându-se însă prin coroborarea unei soluții 
nelegale date de procurorul ierarhic cu o abordare formalistă din partea judecătorului de cameră preliminară,  
în situația în care plângerea formulată de inculpată a rămas complet neanalizată de către organele judiciare. 
Deși inculpatul are dreptul ca soluția de clasare să poată fi analizată de procurorul ierarhic superior și ulterior 
de judecătorul de cameră preliminară, în prezenta cauză s-a ajuns la situația în care această soluție nu a mai fost 
supusă niciunui control.

 Existența unui alt dosar aflat pe rolul Tribunalului Mureș având ca obiect confirmarea redeschiderii 
urmăririi penale nu este în măsură să înlăture această consecință. Verificarea soluției de redeschidere a urmăririi 
penale în procedura separată nu permite și o analiză a temeiniciei soluției de clasare pronunțate, date fiind 
prevederile art. 335 alin. (41) Cod proc. pen. potrivit cărora  judecătorul de cameră preliminară, soluționând cererea 
de confirmare, verifică legalitatea și temeinicia ordonanței prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale... fiind 
așadar vorba de două proceduri distincte. 

 În opinia noastră, date fiind particularitățile cauzei, s-ar fi impus ca judecătorul sesizat cu soluționarea 
plângerii împotriva soluției de clasare să constate că de fapt prin ordonanța din data de 29.07.2016 a procurorului 
șef al DNA – S.T. Târgu Mureș nu s-a soluționat plângerea formulată de petentă ceea ce nu poate decât să 
echivaleze cu o respingere a acesteia și să procedeze la soluționarea pe fond a plângerii formulate. Doar în 
această manieră inculpata ar fi putut să beneficieze de un control al soluției dispuse în cauză. 

c) Soluționarea cererii de confirmare a redeschiderii urmăririi penale 
 În dosarul având ca obiect confirmarea redeschiderii urmăririi penale, o primă problemă care s-a pus a fost 

aceea a posibilității reunirii cauzei cu cea având ca obiect plângerea împotriva soluției de clasare. Judecătorul 
cauzei, în mod corect a respins cererea de reunire formulată de reprezentantul Ministerului Public, arătând că 
situația celor două dosare nu poate fi încadrată în ipoteza reglementată de art. 43 alin. 3 Cod de procedură penală, cele 
două cauze neavând același obiect. Cu toate că ambele cauze pornesc de la ordonanța de clasare din 22 iunie 2016, dată 
în dosarul nr. 171/P/2015 al DNA – Serviciul Teritorial Tg. Mureș, împotriva acesteia s-a formulat plângere, care 
face obiectul dosarului nr. 1735/102/2016 al Tribunalului Mureș, în timp ce obiectul prezentului dosar îl constituie 
cererea Ministerului Public, de confirmare a unei dispoziții de redeschidere a urmăririi penale, dispoziție dată prin 
Ordonanța din 29 iulie 2016 a procurorului – șef serviciu, prin care a înțeles să soluționeze plângerea formulată 
împotriva primei ordonanțe. 

 Și în opinia noastră cele două cauze nu se impunea a fi reunite, obiectul acestora fiind diferit: pe de o parte 
inculpata a formulat plângere împotriva soluției de clasare dispusă prin ordonanța din data de 22.06.2016, pe 
de altă parte Ministerul Public a formulat o cerere de confirmare a redeschiderii urmăririi penale dispuse prin 
ordonanța din data de 29.07.2016.

21	Condiții	care	însă	nu	erau	îndeplinite	în	cauză,	după	cum	am	arătat	supra.
22	În	ceea	ce	privește	condițiile	în	care	se	poate	dispune	redeschiderea	urmăririi	penale	ulterior	respingerii	plângerii	formulate	

în	temeiul	art.	340	Cod	proc.	pen.	a	se	vedea	M.	Udroiu	(coord.).,	op cit.,	p.1411.
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 În ceea ce privește soluționarea cauzei, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Mureș 
și-a însușit argumentele invocate de apărătorii inculpatei și în mod corect a respins cererea de confirmare a 
redeschiderii urmăririi penale, în cuprinsul încheierii nr. 12/CP/10.02.2017 arătându-se: „Examinând, în baza 
art.335 alin. 4 și 4 ind. 1 Cod procedură penală, Ordonanța din 29 iulie 2016, sub aspectul legalității și temeiniciei 
dispoziției de redeschidere a urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară reține că ordonanța nu indică vreuna 
dintre situațiile de redeschidere a urmăririi penale prevăzute de art. 335 Cod procedură penală. Arătarea temeiului 
prevăzut de art. 335 alin.1 Cod procedură penală (nu a existat împrejurarea pe care s-a întemeiat clasarea) de către 
procurorul de ședință, nu este de natură să suplinească această lipsă și, oricum, cazul de redeschidere a urmăririi 
penale menționat, nu se potriveşte speței, în condițiile în care procurorul şef de serviciu nu a constatat că <<nu 
a existat împrejurarea pe care s-a întemeiat clasarea>>, ci dor că, stării de fapt i-ar fi corespuns o altă încadrare 
juridică.

De asemenea, se observă că redeschiderea urmăririi penale de către procurorul ierarhic superior s-a dispus în 
cadrul procedurii de soluționare a plângerii formulate de inculpata M. D.  împotriva soluției de clasare dispusă prin 
Ordonanța din data de 22 iunie 2016, atrăgând agravarea situației inculpatei în propria cale de atac, contrar 
principiului fundamental non reformatio in pejus, aplicabil şi în privința plângerilor împotriva soluțiilor de 
neurmărire sau netrimitere în judecată.

Procurorul ierarhic superior nu a dispus redeschiderea urmăririi penale ca urmare a efectuării unui control din 
oficiu, sau ca urmare a admiterii plângerii împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată formulată de 
celelalte persoane interesate, astfel că măsura redeschiderii se bazează pe plângerea formulată de persoana față de care 
se dispune efectuarea urmăririi penale” (s.n.).

 
IV. APARENTUL CONFLICT DE PROCEDURI. CONCLUZII
Aparent, s-ar putea afirma că cele două proceduri desfășurate în fața judecătorilor de cameră preliminară 

s-ar fi aflat într-o relație de interdependență, în sensul imposibilității analizării ambelor cauze pe fond. Acesta 
a și fost probabil motivul pentru care judecătorul de cameră preliminară investit cu soluționarea cererii de 
confirmare a redeschiderii urmăririi penale a amânat cauza până la momentul la care judecătorul investit cu 
soluționarea plângerii împotriva soluției de clasare s-a pronunțat în sensul respingerii acesteia ca inadmisibile. 
Consecința acestei desfășurări de proceduri a fost însă aceea că în ceea ce privește temeiul de clasare nu s-a mai 
realizat niciun control din partea organelor judiciare.

În opinia noastră însă, în mod excepțional date fiind particularitățile cauzei analizate23, cele două proceduri 
pot fi privite distinct și puteau fi analizate pe fond. Astfel, pentru motivele arătate supra, apreciem că soluția 
dată de procurorul ierarhic superior a fost de fapt o soluție de respingere a plângerii formulate, iar plângerea 
formulată în temeiul art. 340 Cod proc. pen. la judecătorul de cameră preliminară admisibilă. 

Pe de altă parte, prin faptul că procurorul ierarhic a dispus redeschiderea urmăririi penale, această soluție 
poate fi acceptată doar prin prisma unui eventual control efectuat din oficiu, motiv pentru care ordonanța 
prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale poate fi privită ca un act distinct al procurorului supus 
confirmării în temeiul art. 335 alin.(4) CPP.

În ceea ce privește însă ordinea de soluționare, consecințele pot fi diferite:
a) În măsura în care s-ar fi analizat mai întâi cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale:
a.1. soluția fiind una de respingere – practic ordonanța procurorului ierarhic ar fi fost „desființată” cu 

consecința că ordonanța de clasare ar fi putut fi analizată pe fond, aceasta rămânân în ființă;
a.2. soluția fiind una de admitere – plângerea împotriva ordonanței de clasare ar fi rămas fără obiect, având 

în vedere că în procedura confirmării redeschiderii urmăririi penale se analizează inclusiv temeinicia acuzației. 
Or, în măsura în care judecătorul ar fi apreciat că redeschiderea urmăririi penale este legală și temeinică, 
implicit se concluzionează cu privire la netemeinicia soluției de clasare;

b) În măsura în care s-ar fi soluționat mai întâi plângerea împotriva soluției de clasare, indiferent de 
soluția dată, redeschiderea ar fi putut fi analizată pe fondul cauzei, având în vedere că așa-zisa autoritate de 
lucru judecat a hotărârii prin care se soluționează plângerea împotriva soluției de clasare este una „parțială”, 
condiționată de constatarea ulterioară că nu a existat împrejurarea pe care s-a întemeiat clasarea sau de apariția 
unor noi fapte sau împrejurări din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea.

23	Precizăm	că	aceasta	este	o	situație	de	excepție	întrucât	în	mod	normal,	procedura	prevăzută	de	art.	335	alin.	(4)	Cod	proc.	
pen.reprezintă	o	formă	particulară	de	control	în	raport	de	dispozițiile	art.	340	Cod	proc.	pen.	În	acest	sens	precizăm	că	în	măsura	în	
care	spre	exemplu,	partea	vătămată	ar	fi	fost	cea	care	ar	fi	formulat	plângere	împotriva	soluției	de	clasare,	aceasta	ar	fi	fost	admisă	
și	s-ar	fi	dispus	redeschiderea	urmăririi	penale,	dispozițiile	incidente	ar	fi	fost	cele	de	la	art.	335	alin.	(4)	Cod	proc.	pen.și	nu	cele	de	
la	art.	340	Cod	proc.	pen.
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 În privința posibilității redeschiderii urmăririi penale în situația în care preexistă o hotărâre pronunțată 
conform art. 341 Cod proc. pen., Curtea Constituțională a precizat în considerentele Deciziei nr.456/2016 că 
în măsura în care se descoperă elemente noi aceasta este posibilă. În acest context, mai precizăm și faptul că 
obiectul excepției de neconstituționalitate l-au constituit prevederile art. 335 alin. (1) Cod proc. pen., motiv 
pentru care se poate concluziona că în opinia Curții, într-o asemenea situație este posibilă redeschiderea 
urmăririi penale inclusiv în baza acestui temei.

 Pe de altă parte, în doctrină24 s-a arătat că în ipoteza preexistenței unei hotărâri pronunțate în temeiul 
art. 341 Cod proc. pen., redeschiderea urmăririi penale este posibilă, în cazul clasării, numai dacă se descoperă fapte 
sau împrejurări noi și va opera în condițiile art. 335 alin. (2) Cod proc. pen.

 Considerăm că această ultimă optică este una pertinentă și conformă cu principiul securității juridice, 
având în vedere că dispozițiile art. 335 alin. (2) Cod proc. pen. pot fi privite ca o formă specială de revizuire 
aplicabilă în faza de urmărire penală, or și revizuirea este posibilă doar atunci când apar elemente noi față de 
cele existente la momentul soluționării cauzei. Excluderea posibilității de a se dispune redeschiderea urmăririi 
penale în temeiul art. 335 alin. (1) Cod proc. pen. în situația în care există o hotărâre pronunțată în temeiul art. 
341 Cod proc. pen. este justificată prin aceea că în acest caz, motivul redeschiderii nu îl constituie apariția unor 
împrejurări noi care din punct de vedere obiectiv nu puteau fi cunoscute de procurorul care a dispus clasarea, 
ci de faptul că deși temeiul de clasare nu exista, procurorul de caz a dispus în sens contrar, iar soluția fiind 
verificată la rândul ei de către judecătorul de cameră preliminară.

 Raportat la cauza analizată, din perspectiva ordinii de soluționare a cauzelor, apreciem că s-ar fi impus 
mai întâi soluționarea cererii de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, făcând o paralelă cu dispozițiile 
art. 248 din Codul de procedură civilă25, prin aplicarea dispozițiilor art. 2 din același act normativ26. Astfel, 
principiul ce poate fi desprins din aceste prevederi îl constituie prevalența soluționării acelor excepții care 
fac inutilă dezbaterea celorlalte probleme de drept invocate, eficientizându-se practic actul de justiție. Or, 
revenind la cauza analizată, după cum am arătat supra, în cazul în care redeschiderea urmăririi penale ar fi fost 
confirmată de judecătorul de cameră preliminară, plângerea împotriva soluției de clasare ar fi rămas fără obiect, 
aceasta fiind de altfel și unica situație în care în raport de soluția care s-ar fi dat în una de proceduri, cealaltă nu 
s-ar mai fi impus a fi analizată pe fond. Însă, având în vedere că o astfel de situație s-ar fi putut ivi, apreciem că 
în cauză se impunea a fi analizată cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, urmată de o analiză 
pe fond a plângerii împotriva soluției de clasare, doar în acest mod inculpata putând beneficia de controlul 
instituit prin dispozițiile art. 336 și urm. Cod proc. pen., control de care aceasta a fost privată prin soluționarea 
într-o manieră nelegală de către procurorul ierarhic a plângerii formulate.

 

 references / bilbiografie

 Udroiu M. (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, 
București, 2017

 Volonciu N., Uzlău A. S. , Noul Cod de procedură penală comentat, Ed. Hamangiu, București, 2014.

24	M.	Udroiu	(coord.),	op.cit., p.1411
25	Art.	248	CPCiv.	care	reglementează	procedura	de	soluționare	a	excepțiilor	procesuale	prevede:

  (1) Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în 
tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

  (2)În cazul în care s-au invocat simultan mai multe excepţii, instanţa va determina ordinea de soluţionare în funcţie de 
efectele pe care acestea le produc.

  (3)Dacă instanţa nu se poate pronunţa de îndată asupra excepţiei invocate, va amâna judecata şi va stabili un termen scurt 
în vederea soluţionării excepţiei.

  (4)Excepţiile vor putea fi unite cu administrarea probelor, respectiv cu fondul cauzei numai dacă pentru judecarea lor este 
necesar să se administreze aceleaşi dovezi ca şi pentru finalizarea etapei cercetării procesului sau, după caz, pentru soluţionarea 
fondului.

  (5)Încheierea prin care s-a respins excepţia, precum şi cea prin care, după admiterea excepţiei, instanţa a rămas în  
continuare învestită pot fi atacate numai odată cu fondul, dacă legea nu dispune altfel.  

26	Potrivit	art.	2	CPCiv.	-	Aplicabilitatea	generală	a	Codului	de	procedură	civil
  (1) Dispoziţiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă.
  (2)De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu 

cuprind dispoziţii contrare.
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CUVÂNT ÎNAINTE
Prezenta listă cu lucrări privind criminalitatea informatică şi aspecte conexe acesteia îşi propune să aducă 

în prim plan incursiunile doctrinare ale unor autori români. Demersul s-a dorit a fi unul exhaustiv, fără a 
exclude materiale raportat la diverse criterii ce pot fi cu uşurinţă catalogate drept subiective. Lucrările omise 
urmează a face obiectul unei liste actualizate în numerele ulterioare ale revistei Penalmente Relevant.

Pentru a aduce un plus valoare prezentului demers, s-a încercat plasarea lucrărilor în anumite categorii 
specifice. De asemenea, deşi doar ocazional, au fost inserate comentarii succinte privitoare la conţinutul 
referințelor bibliografie.

Toate acestea pentru a oferi o mai bună radiografie a literaturii de specialitate într-un domeniu în care, 
oricât de mult s-ar scrie, totuşi e mult prea puţin.

Secţiunea monografii / studii are în vedere şi lucrări ce nu vizează în mod exclusiv materia criminalităţii 
informatice. Astfel, au fost avute în vedere inclusiv comentarii ale noului Cod penal ori ale textelor de incriminate 
regăsite la un moment dat în legislaţia specială (Legea nr. 161/2003 şi Legea nr. 365/2002).

I. ARTICOLE

 Acces ilegal la un sistem informatic
George Zlati, Accesul fără drept la un sistem informatic. Aspecte punctuale, în Studii şi cercetări juridice 

europene, Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor în Drept, ediţia a 9-a, Timişoara, 2017, p. 791-800.
George Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), în Caiete 

de drept penal, nr. 4/2014
   autorul analizează roblematica accesului la un sistem informatic ori la un mijloc de stocare 

a datelor informatice în contextul efectuării unei percheziții informatice (p. 89-92).
Lucian Poenaru, Protecţia penală a sistemelor şi datelor informatice. Accesul ilegal la sisteme informatice şi 

plagiatul potrivit noilor dispozitii penale, în Analele Universitatii din Bucuresti Seria Drept, 2014
   autorul realizează o succintă analiză comparativă a infracţiunii de acces neautorizat la un 

sistem informatic raportat la prevederile din Legea nr. 8/1996 privitoare la încălcarea drepturilor de autor.
Ionuţ-Andrei Barbu, Cristina Pielmuş, Methods of Operation Related to the Offence of Unauthorized 

Access to a Computer System, în Law Review, vol. IV, nr. 1, 2014
Lucian T. Poenaru, Protecţia penală a sistemelor şi datelor informatice. Accesul ilegal la sisteme informatice şi 

plagiatul potrivit noilor dispoziţii penale, în AUB Drept, 2014, supliment
George Zlati, Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, 

precum şi a noului Cod penal, în Dreptul, nr. 10/2012
   autorul analizează din punct de vedere juridic situații concrete ce vizează o interacțiune cu 

un sistem informatic (de exemplu, interacțiunea dintre un skimmer și bancomat). 
George Zlati, Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de 
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Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat, în Caiete de drept penal, nr. 
2/2011

   autorul interpretează noțiunea de acces la un sistem informatic și analizează din perspectiva 
tipicității infracțiunii interacțiunea cu un router / rețea wireless în vederea utilizării serviciului de Internet.

Maxim Dobrinoiu, Accesul ilegal la poşta electronică, în Revista de Drept Penal, nr. 3, 2008
   autorul analizează semnificația juridică a accesului neautorizat la poșta electronică, inclusiv 

din perspectiva infracțiunii de violare a secretului corespondenței.
Ionuţ Ciprian Spiridon, Reflecţii cu privire la legislaţia română în domeniul criminalităţii informatice, în 

Dreptul, nr. 6/2008

 Cauze justificative
Maxim Dobrinoiu, The Consent of the Victim as Legal Defence in Cybercrime Cases, International 

Conference „Challenges of the Knowledge Society”, Bucureşti, mai 2017
George Zlati, Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (I), în Dreptul, 

nr. 4/2015.
George Zlati, Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (II), în Dreptul, 

nr. 5/2015.
   în ambele articole, autorul analizează modalitatea în care legitima apărare ori starea de 

necesitate şi-ar putea găsi aplicabilitatea în contextul criminalităţii informatice. 

 Concursul de calificări
George Zlati, Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, 

precum şi a noului Cod penal, în Dreptul, nr. 10/2012
   autorul analizează raportul existent între diversele infracțiuni informatice ori între acestea 

și diverse alte infracțiuni tradiționale din perspectiva concursului de calificări ori a concursului de infracțiuni.

 Confidenţialitatea şi integritatea datelor informatice
George Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), în Caiete 

de drept penal, nr. 4/2014
   autorul analizează problematica transferului neautorizat de date informatice în contextul 

efectuării unei percheziții informatice (p. 92-94).
Ionuţ Ciprian Spiridon, Reflecţii cu privire la legislaţia română în domeniul criminalităţii informatice, în 

Dreptul, nr. 6/2008
Maxim Dobrinoiu, Infracţiunea de alterare a integrităţii datelor informatice, în Revista Română de Dreptul 

Proprietăţii Intelectuale nr.3, 2006
Maxim Dobrinoiu, Infracţiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice, în Revista 

Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr.2, 2006

 Criminologie
Olguţa Dogaru, Criminological Characteristics of Computer Crime, în Journal of Criminal Investigation, 

vol. V, nr. 1, 2012
Adriana Tudorache, Criminology aspects of computer crime subculture, Proceedings vol. I, nr.3, International 

Conference „Exploration, Education and Progress in the Third Millenium”, Dunărea de Jos University, Galaţi, 
2011

 Integritatea datelor şi sistemelor informatice
Ioana Vasiu, Lucian Vasiu, Break on Through: An Analysis of Computer Damage Cases, în „Pittsburgh 

Journal of Technology Law & Policy”, vol. XVI, 2014

 Furtul de identitate
Maxim Dobrinoiu, Identity Theft in Cyberspace, International Conference „Challenges of the Knowledge 
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Society”, Bucureşti mai 2014, Ed. ProUniversitaria, ISSN 2068-0000 (indexată în bazele de date internaţionale 
EBSCO şi CEEAS)

 Frauda şi falsul informatic
George Zlati, Utilizarea clandestină a puterii de calcul a sistemelor informatice aparţinând utilizatorilor unor 

platforme online. Incidenţa dreptului penal, material disponibil pe pagina http://www.penalmente.eu/2017/09/30/
utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-
platforme-online-incidenta-dreptului-penal/ 

   autorul analizează incidenţa dreptului penal material în contextul „minării” de criptomonede 
prin intermediul sistemului informatic folosit de utilizator în vederea accesării unei platforme (pagini web) 
online.

Ioana Vasiu, Lucian Vasiu, Riders on the Storm: An Analysis of Credit Card Fraud Cases, în „Suffolk 
Journal of Trial & Appellate Advocacy”, vol. XX, 2015

Loredana Basamac, Fraude informatice, în International Journal of Information Security and 
Cybercrime, vol. 3, nr. 1/2014

Alin Teodoruş Drăgan, Computer Fraud – a Comparative Lookat the New Criminal Code and the Criminal 
Code of the Republic of Moldova, în Agora International Journal of Juridical Sciences, 2014

Loredana Basamac, Computer Frauds, în International Journal of Information Security and Cybercrime, 
vol.3, nr.1, 2014

George Zlati, Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, 
precum şi a noului Cod penal, în Dreptul, nr. 10/2012

Andrei Maxim, Falsul şi frauda informatică, în Caiete de drept penal, nr. 3/2011
   autorul analizează îndeosebi raportul dintre aceste două infracțiuni sub aspectul concursului 

de calificări.
Maxim Dobrinoiu, Phishingul: aspecte juridice, în Revista CHIP,  iulie 2008
Ionuţ Ciprian Spiridon, Reflecţii cu privire la legislaţia română în domeniul criminalităţii informatice, în 

Dreptul, nr. 6/2008
Maxim Dobrinoiu, Infracţiunea de fals informatic, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, 

nr.1, martie 2007
Laura Codruța Kövesi, Sorin Finta, Încadrarea juridică a unor fapte de fraudă informatică, în Dreptul, nr. 

12/2006

 Pornografie infantilă
Adrian Cristian Moise, Criminalization of child pornography through information systems and grooming in 

compliance with European regulations, în Analele Universităţii Titu Maiorescu – Seria Drept, 2015
Oana Bugnar, Pornografia infantilă – legiuitorul european versus legiutorul national, în Caiete de drept 

penal, nr. 3/2014
   autorul analizează modul în care dreptul european a fost transpus în dreptul intern. De 

asemenea, se analizează diverse aspecte problematice ce țin de tipicitatea infracțiunii prin raportare la modul 
în care se pot interpreta anumite noțiuni din structura laturii obiective.

Anca Mărginean, Combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile, în Caiete de drept 
penal, 3/2013

   autorul abordează problematica pornografiei infantile atât din perspectiva dreptului 
european cât și din perspectiva dreptului național.

Ion Rusu, Combaterea prin intermediul dreptului penal a abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării 
sexuale a acestora şi a pornografiei infantile în Uniunea Europeană, în Caiete de drept penal, nr. 4/2012

Anca Ciglenean, Unele precizări privind pornografia infantilă în legislaţia română, în Caiete de Drept 
Penal, nr. 3/2009

Miguel Angel Boldova Pasamar, Pornografia infantilă pe Internet: fundamentul şi limitele intervenţiei 
dreptului penal, în Caiete de Drept Penal, nr. 2/2008

http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal/
http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal/
http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal/
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George Zlati, Curtea de Casatie franceză. Simpla consultare a unui sitepornografic. Detinerea ilicită a 
imaginilor cu conţinut pornografic. Lipsa tipicităţii, material disponibil pe pagina http://www.penalmente.
eu/2012/05/18/curtea-de-casatie-franceza-simpla-consultare-a-unui-site-pornografic-detinere-ilicita.

 Probe digitale / percheziţie informatică  / supraveghere tehnică
Adrian-Cristian Moise, Unele aspecte privind investigarea criminalistică a infracţiunilor informatice, în 

Curierul Judiciar, nr. 3/2017
Mihai Suian, Unele probleme privind folosirea probelor digitale în procesul penal, în Revista de Criminologie, 

Criminalistică şi Penologie, nr. 3/2017
Paula Ciorea, Consideraţii asupra percheziţiei informatice, în Penalmente Relevant, nr. 1/2017
Mihai Suian, Consideraţii privind accesul la un sistem informatic (II), în Caiete de drept penal nr. 1/2017
Mihai Suian, Consideraţii privind accesul la un sistem informatic (I), în Caiete de drept penal nr. 4/2016
Antonela Gropeneanu, Adrian Iacob, Forensic Investigation of Computer Fraud, în European Journal of 

Public Order and National Security, vol. 3, nr. 1/2016
Corina Scarlat, Infracţiuni de criminalitate informatică de la incriminări în legi speciale la reglementarea  în 

noul Cod penal. Percheziţia informatică şi conservarea datelor informatice, în Pandectele Române, nr. 9/2014
George Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), în Caiete 

de drept penal, nr. 3/2014
   autorul analizează în mod cronologic etapele percheziţiei informatice, analizând atât din 

perspectivă tehnică cât şi procedurală anumite aspecte controversate ori trecute cu vederea de practica judiciară.
George Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), în Caiete 

de drept penal, nr. 4/2014
   autorul analizează, printre altele, raportul dintre percheziţia informatică şi normele de 

drept penal substanţial. Se analizează inclusiv importanţa calificării unor anumite entităţi materiale ca mijloace 
de stocare a datelor informatice.

Marin-Claudiu Ţupulan, Unele aspecte referitoare la percheziţia sistemelor informatice, în Studii de 
Securitate Publică, vol. II, nr. 1/2013

Maxim Dobrinoiu, Dorel Constantinescu, The Location of Mobile Communications Equipment. Technical 
and Legal Aspects, în Lex et Scientia International Journal nr. XVII, vol. 1, 2010

Bogdan Manolea, The Digital Economy- Where is the Evidence? Theoretical and Practical Problems in 
Understanding Digital Evidence in Romania, în Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2008

 Protecţia datelor cu caracter personal
George Zlati, Google şi Facebook: servicii over-the-top (OTT) vs. servicii de comunicaţii electronice Aplicarea 

art. 142, art. 152, art. 154 și art. 170 Cod procedură penală, în „Penalmente Relevant”, nr. 2/2017
   autorul analizează în ce măsură anumite servicii precum cele oferite de Google (Gmail, 

Google search, Gtalk etc.) ori Facebook (de exemplu, Facebook messenger) sunt sau nu servicii de comunicaţii 
electronice din perspectiva dreptului naţional ori/şi a dreptului european. De asemenea, se analizează 
consecinţele calificării anumitor servicii ca fiind servicii over-the-top (OTT) şi nu servicii de comunicaţii 
electronice din perspectiva unor instituţii de drept procesual penal.

George Zlati, Incompatibilitatea cu dreptul european a retenției datelor în temeiul Legii nr. 506/2004 şi 
a accesului la acestea în temeiul art. 152 Cod procedură penală. Efectele hotărârii CJUE în cauzele reunite Tele2 
Sverige AB şi Tom Watson, în RNSJ, 2017, material disponibil pe pagina https://www.juridice.ro/542732/
incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-
acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html.

   autorul analizează incompatibilitatea retenţiei datelor cu caracter personal realizată în 
temeiul dispoziţiilor Legii nr. 506/2004 şi a accesului la aceste date în temeiul art. 152 Cod proc. pen. prin 
raportare la hotărârea CJUE din decembrie 2016 în cauzele reunite Tele2 Sverige AB şi Tom Watson.

Maxim Dobrinoiu, Opinions on the Unconstitutionality Aspects Related to the Cybersecurity Law, în 
International Conference „Challenges of the Knowledge Society”, Ed. Universităţii „Nicolae Titulescu”, 
Bucureşti, 2015

http://www.penalmente.eu/2012/05/18/curtea-de-casatie-franceza-simpla-consultare-a-unui-site-pornografic-detinere-ilicita
http://www.penalmente.eu/2012/05/18/curtea-de-casatie-franceza-simpla-consultare-a-unui-site-pornografic-detinere-ilicita
https://www.juridice.ro/542732/incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html
https://www.juridice.ro/542732/incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html
https://www.juridice.ro/542732/incompatibilitatea-cu-dreptul-european-a-retentiei-datelor-in-temeiul-legii-nr-5062004-si-a-accesului-la-acestea-in-temeiul-art-152-cod-procedura-penala-efectele-hotararii-cjue-in-cauzele-reunite.html
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 Aspecte diverse
Maxim Dobrinoiu, Need for Education on Cybersecurity, în „International Journal of Information Security 

and Cybercrime”, vol. 6, nr. 1/2017
George Zlati, Utilizarea clandestină a puterii de calcul a sistemelor informatice aparţinând utilizatorilor unor 

platforme online. Incidenţa dreptului penal, material disponibil pe pagina http://www.penalmente.eu/2017/09/30/
utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-
platforme-online-incidenta-dreptului-penal/ 

   autorul analizează incidenţa dreptului penal material în contextul „minării” de criptomonede 
prin intermediul sistemului informatic folosit de utilizator în vederea accesării unei platforme (pagini web) 
online.

Adrian Cristian Moise, Unele consideraţii privind incriminarea SPAM-ului la nivel internaţional, în 
Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 2/2015

Maxim Dobrinoiu, New Challenges for Cybersecurity and Possible Criminal Law Response, în International 
Journal of Information Security and Cybercrime – IJISC, Vol. 4, nr. 1, iunie 2015

Alexandru Constantin, Cybecrime and National Security in the Context of Globalization, în International 
Journal of Information Security and Cybercrime, vol.2 nr.1, 2014

George Zlati, Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi 
consecinţele acesteia, în Dreptul, nr. 9/2013

Maxim Dobrinoiu, Considerations on the Efficiency of the Romanian New Criminal Code in Combatting 
Cybercrime, International Conference „Challenges of the Knowledge Society”, Bucureşti mai 2013, Ed. 
ProUniversitaria

Maxim Dobrinoiu, Ingineria socială – un risc asumat?, în Revista Securitatea Privată, ediţie nouă, nr. 1, 
2013

Irina Slabu, General Considerations Regarding Cybercrime, în Public Security Studies Review, nr.4, 2013
George Zlati, Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, 

precum şi a noului Cod penal, în Dreptul, nr. 10/2012
Dan Cristian Radu, The Modernity of the National Legal Framework on Regulating Cybercrime, în Valahia 

University Law Review, vol. XX, nr. 2, 2012
Oana Creţescu, Lavinia Roxana Lungu, Illegal Operations with IT Software and IT Devices, în Journal 

of Applied Business Information Systems (www.jabis.ro), vol. 3, nr.4, 2012
Valentin Florescu, Gabriela Florescu, Analiza infracţiunilor informatice incriminate în legislaţia în 

vigoare şi din perspectiva noului Cod penal, în Revista Română de Informatică şi Automatică vol. 22, nr. 2, 2012
Marian Drilea-Marga, Legal Classification of the Offence of Installing a Card Magnetic Band Reading Device 

(Skimmer) Within the Cash Machine Slot, în Legal Practice and International Laws, Transilvania University 
Juridical Research, Braşov, 2011

Maxim Dobrinoiu, Iustin Priescu, Legal Challenges Posed by WiFi Networks, Lex et Scientia International 
Journal nr. XVI vol. 2, 2009

Mihaela Laura Pamfil, The Procedural Provisions for the Computer Related Offence, Social Science Research 
Network, 2009

Emilian Stancu, Corina Dragomir, Aspecte în legătură cu atacurile informatice îndreptate împotriva 
instituţiilor de credit, în Dreptul, nr. 10/2009

Flavius Ciopec, Magdalena Roibu, Infracţiunile informatice – crime invizibile, în  Analele Universității 
de Vest din Timișoara, seria Drept, nr. 1-2, 2008

Maxim Dobrinoiu, Infractorii digitali, în Revista Intelligence nr. 3 a Serviciului Român de Informaţii, 
2008

Mirela Gorunescu, Sorin Corlăţeanu, Delictele informatice potrivit noului Cod penal, în Revista de Drept 
Penal, nr. 1/2007

Maxim Dobrinoiu, Analiza infracţiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în 
Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, nr. 4, decembrie 2006

Ioana Vasiu, Lucian Vasiu, Contaminanţii informatici ca vector al accesului ilegal, în Revista de Drept 
Penal, nr. 2/2006

http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal/
http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal/
http://www.penalmente.eu/2017/09/30/utilizarea-clandestina-a-puterii-de-calcul-a-sistemelor-informatice-apartinand-utilizatorilor-unor-platforme-online-incidenta-dreptului-penal/
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Sorin Corlățeanu, Costel Cășuneanu, Delicte contra datelor si sistemelor informatice, în Dreptul, nr. 
11/2004

II. MONOGRAFII / STUDII

Georgiana Bodoroncea şi colab., Codul penal. Comentariu pe articole, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2016

Vasile Dobrinoiu şi colab., Noul Cod penal. Partea specială, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2016

Radu Slăvoiu, Protecţia penală a vieţii private, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016
Gabriela Zamfir, Protecția datelor personale. Drepturile persoanei vizate, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015
Georgiana Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Valeria Lefterache, Teodor Manea, 

Iuliana Nedelcu, Francisca-Maria Vasile, Codul penal. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2015
Adrian-Cristian Moise, Dimensiunea crimnologică a criminalităţii din cyberspaţiu, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2015
Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Mirela Gorunescu, Mircea Sinescu, Ilie Pascu, Costică Păun, 

Mihai-Adrian Hotcă, Maxim Dobrinoiu, Noul Cod Penal Comentat, Vol. I şi II, ed. a II-a, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti 2014, paginile 233-239, 312-327, 603-608, 667-671, 822-856, 883-886, 938-939 

Mihai-Adrian Hotcă, Mirela Gorunescu, Radu Slăvoiu, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Lamya-
Diana Al Kawadri, Adrian Hărătău, Mircea Sinescu, Radu Geamănu, Constantin Nedelcu, Noul Cod Penal. 
Note. Corelaţii. Explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2014

Sergiu Bogdan, Doris Alina Şerban, George Zlati, Noul Cod penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2014, paginile 212-216, 276-292, 557-562,674-702,721-732

Anamaria Trancă, Dumitru Cristian Trancă, Infracţiunile informatice în noul Cod penal, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2014

Sandra Grădinaru, Supravegherea tehnică în noul Cod de procedură penală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014
Marin Ruiu, Metodologia investigării criminalistice a unor genuri de infracţiuni, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 

2014
Mihai-Adrian Hotcă, Maxim Dobrinoiu, Mirela Gorunescu, Norel Neagu, Radu Geamănu, 

Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ed. a III-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013
Ioana Vasiu, Lucian Vasiu, Criminalitatea în cyberspaţiu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011
Maxim Dobrinoiu, Criminalitatea informatică, Ed. Academiei Naţionale de Informaţii, Bucureşti, 2009
Mihai Hotcă, Maxim Dobrinoiu, Elemente de drept penal al afacerilor, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, 

paginile 239-269, 289-312
Mariana Zainea, Raluca Simion, Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară, Ed. 

C.H. Beck, Bucureşti,2009
Ştefan Prună, Ioan-Cosmin Mihai, Criminalitatea informatică, Ed. Sitech, 2008
Maxim Dobrinoiu, Infracţiuni în domeniul informatic, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006
Gheorghe Alecu, Alexei Barbăneagră, Reglementarea penală şi investigarea criminalistică a infracţiunilor 

din domeniul informatic, Ed. Pinguin Book, 2006
Mădălina Sauca, Infracţiuni privind comerţul electronic, Ed. Mirton, Timişoara, 2005
Ioana Vasiu, Lucian Vasiu, Prevenirea criminalităţii informatice, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006
Daniela Gărăiman, Dreptul şi informatica, Ed. All Beck, 2003
Tudor Amza, Cosmin-Petronel Amza, Criminalitatea informatică, Ed. Lumina Lex, 2003
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Literatura de specialitate nu e doar pentru 
cei care ajung să se citeze între ei. Aceasta ar 

trebui să devină şi să rămână o componentă 
importantă în procesul de deliberare al celor 

care ajung să contureze practica judiciară.

Pentru promovarea ideilor bune regăsite 
în literatura de specialitate este nevoie, 

în primul rând, de un acces liber şi 
necondiţionat la tot ceea ce înseamnă 

doctrină. 
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