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INTRODUCERE 

 

Prezenta lucrare  tratează problematica utilizării supravegherii tehnice în 

activitatea de administrare a probatoriului în procesul penal.  

Prin supravegherea tehnică se înţelege utilizarea metodelor speciale de 

supraveghere sau cercetare, costând în interceptarea comunicaţiilor sau a 

oricărui tip de comunicare de la distanţă, accesul la un sistem informatic, 

supravegherea video , audio ,sau fotografierea, localizarea sau urmărirea prin 

mijloace tehnice şi obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei 

persoane. 

Primul capitol al tezei a fost rezervat normelor procedural penale ce 

reprezintă sediul materiei, în ceea ce priveşte reglementarea supravegherii 

tehnice, cu cele cinci componente, enunţate de către legiuitor. 

Totodată  a fost analizată modalitatea în care supravegherea tehnică a 

fost prevăzută în legile speciale, până la apariţia Noului Cod de procedură 

penală,dar şi autorizarea activităţilor specifice culegerii de informaţii, în 

domeniul securităţii naţionale. 

În ceea ce priveşte dispoziţiile actualului Cod de procedură penală  au 

fost abordate condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru emiterea  mandatului de 

supraveghere tehnică,utilizarea înregistrărilor  efectuate de părţi, raportul dintre 

avocat şi suspect, autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către 

procuror , durata mandatului de supraveghere tehnică, punerea în executare a 

mandatului de supraveghere tehnică , consemnarea activităţilor de supraveghere 

tehnică , informarea persoanei supravegheate,conservarea materialelor rezultate 

din supravegherea tehnică,utilizarea supravegherii tehnice de către investigatorii 

sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor, utilizarea supravegherii 

tehnice în procedura dării în urmărire; 
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Analiza normelor procedural penale prin raportare la activitatea 

organelor de urmărire penală, au fundamentat emiterea unor propuneri, 

apreciem noi pertinente, în ceea ce priveşte domeniu supus cercetării: 

- În acest sens subliniem necesitatea includerii în categoria infracţiunilor 

pentru care se poate dispune supraveghere tehnică şi a celor comise de către 

persoanele care exercită o însărcinare de orice natură, în serviciul unei persoane 

dintre cele prevăzute la articolul 175 alin 2 Cod Penal, sau în cadrul oricărei 

persoane juridice. Exemplificăm unele infracţiuni de serviciu, (delapidare, abuz 

în serviciu, ),pentru instrumentarea cărora supravegherea tehnică poate fi 

dispusă doar dacă persoana vătămată este o persoană juridică de drept public. 

- În vederea asigurării garantării dreptului la viaţă intimă , familială sau 

privată şi a secretului corespondenţei se impune emiterea unui ordin comun în 

care parteneri să fie  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 

Inspectoratul General al Poliţiei Române – care să reglementeze modul în care 

se  analizează de către structurile de parchet şi poliţie ( în custodia cărora se află 

dosarele spre instrumentare) cazurile în care a fost supravegheată tehnic o altă 

persoană, decât cea vizată, cu obligaţia informării judecătorului de drepturi şi 

libertăţi ce a emis mandatul de supraveghere tehnică.Acest lucru se impune mai 

ales în ceea ce priveşte metoda specială de supraveghere sau cercetare constând 

în interceptarea comunicaţiilor sau a oricărui tip de comunicare de la distanţă. 

- Datele rezultate din supravegherea tehnică să poată fi folosite în toate 

situaţiile , inclusiv în cazul în care acestea se referă la alte infracţiuni decât cele 

prevăzute în articolul 139 alin 2 Cod Procedură Penală, condiţia fiind ca 

judecătorul de drepturi şi libertăţi să fie competent în emiterea mandatului de 

supraveghere tehnică. 

 În sprijinul acestei propuneri reliefez situaţia prevăzută de articolul 

139 alin 3, din Codul de procedură penală  care prevede că înregistrările audio, 
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video efectuate de către părţi sau de alte persoane , constituie mijloace de probă 

când privesc propriile convorbiri sau comunicări purtate cu terţii, orice alte 

înregistrări constituind mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege. Cu alte 

cuvinte pot fi folosite drept mijloace de probă înregistrările efectuate de către 

părţi sau alte persoane pentru orice infracţiune şi nu pot fi folosite înregistrările  

audio, video efectuate în baza autorizarii judecătorului de drepturi şi libertăţi 

realizate de personal specializat cu aparatură tehnică ce permite expertizarea. 

În urma deciziei Curţii Constituţionale a României nr 51/ 2016,Serviciul 

Român de Informaţii şi Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă nu mai pune 

în aplicare mandatele de supraveghere tehnică, această responsabilitate 

rămânând în sarcina Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul inspectoratului 

General al Poliţiei Române.   

- Pentru eficientizarea activităţii de instrumentare a dosarelor penale 

propunem de  lege ferenda  ca  lucrătorilor din cadrul Direcţiei Operaţiuni 

Speciale să le fie atribuită calitatea de organ de cercetare penală specială , doar 

în ceea ce priveşte  efectuarea activităţilor de supraveghere tehnică. 

- Pentru evitarea situaţiilor contestarii autenticităţii înregistrării 

audio/video.structura ce pune în aplicare mandatul de supraveghere tehnică se 

impune să menţioneze  în în cuprinsul adresei de înaintare a suportului optic 

codurile de autenticitate generate de către fiecare fişier audio/video.( Aceste 

coduri pot fi generate automat de către sistemul de înregistrare,reprezentând 

protecţia oferită de către softul proprietar). 

În practica organelor de urmărire penală apar situaţii în care informarea 

persoanelor supravegheate tehnic perturbează sau periclitează buna desfăşurare 

a urmării penale în alte cauze.  

-În virtutea acestui considerent propunem amendarea articolului 145 alin 

4 din Codul de Procedură Penală în sensul de a se prevedea posibilitatea 
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procurului de a amâna motivat informarea persoanei supravegheată tehnic dacă 

prin aceasta se periclitează desfăşurarea urmăririi penale în alte cauze.    

Capitolul II al lucrării a surprins protejarea drepturilor şi libertăţilor 

persoanei, in special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată şi secretul 

corespondenţei de utilizarea abuzivă a supravegherii tehnice. 

A fost reliefată protecţia de care se bucură aceste drepturi în convenţiile 

şi tratatele internaţionale, respectiv în  ,,Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului”, ,,Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale”, cunoscută sub denumirea de  Convenţia Europeană a 

Drepturilor omului, ,,Convenţia Americană a Drepturilor Omului”, Carta 

Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor. 

A fost arătat aportul important în planul respectării vieţii intime 

familiale , private şi a secretului corespondenţei pe care îl are Curtea 

Constituţională a României analizându-se în acest sens cele mai importante 

decizii ale sale cu efcte puternice în domeniul supus cercetării. 

O foarte mare importanţă la nivel european o are Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului care nu de puţine ori a judecat plângeri formulate de către 

persoane fizice , cetăţeni români împotriva statului român cu privire la 

încălcările drepturilor fundamentale prin utilizarea metodelor speciale de 

supraveghere sau cercetare ce constituie supraveghere tehnică. 

Tocmai de aceea au fost prezentate cazurile în care statul român a fost 

găsit vinovat de utilizarea supravegherii tehnice cu încălcarea normelor 

conveţiei Europene a Drepturilor Omului(cauza Dumitru Popescu împotriva 

României,  Văduva împotriva României,cauza Beraru împotriva României, 

cauza Calmanovici contra României, cauza Răducu împotriva României, 

Asociaţia 21 Decembrie 1989  – preşedinte (Teodor Mărieş) , si alţii ” împotriva 
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României,cauza Ulariu contra României, cauza Constantin Bucur şi Mircea 

Toma şi Sorana Toma împotriva României”, 

A fost analizată şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului în ceea 

ce priveşte plângerile formulate împotriva unor state europene ce au avut drept 

obiect încălcările dreptului la viaţă intimă , familială sau privată şi a secretului 

corespondenţei (cauza Amann contra Elveţiei,cauza Malone contra Marea 

Britanii,  cauza Niemitz contra Germania, cauza Vettel contra Franţa, cauza 

Sciacca contra Italia, cauza Iordachi şi alţii contra Moldovei). 

Tot prin prezenta lucrare a fost analizat ca şi studiul de caz în ceea ce 

privşte încălcarea dreptului la viaţă intimă , familială , sau privată şi a secretului 

corespondenţei plângerea omului  de afaceri Patriciu Dan Costache şi a 

Societăţii  Comerciale Rompetrol  împotriva Serviciului Român de Informaţii, 

pe care l-a reclamat de încălcarea prevederilor articolului 998 Cod Civil,( ce 

reglementa răspunderea civilă delictuală), constând în interceptarea 

convorbirilor telefonice în perioada 2003-2004, respectiv accesarea neautorizată 

a sistemelor informatice). 

Analiza cazurilor soluţionate de către Curtea Europeană a Drepturilor 

omului în care a fost reclamată România , cu referire strictă la problematica 

supravegherii tehnice a scos în evidenţă cadrul legislativ în materie procedural 

penală , aflat în contradicţie cu normele Convenţiei Europene a Drepturilor 

Omului, cel puţin până la apariţia legii nr 281/2003, de modificare a Codului de 

Procedură Penală, deşi aderasem în anul 1994. 

-Tocmai în virtutea acestui considerent se impune ca aderarea la 

convenţiile şi tratatele internaţionale să se facă în mod obligatoriu fie după 

armonizarea propriei legislaţii sau anterior ,numai în condiţiile în care 

Parlamentul României/ Guvernul României stabileşte printr-un act normativ 

publicat în Monitorul Oficial, termenele la care  ministerele sau instituţiile 
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afectate în mod direct sau indirect de prevederile acestora îşi îndeplinesc 

obligaţiile asumate.  

Capitolul III al lucrării a încercat să surprindă particularităţile 

investigării criminalităţii prin utilizarea supravegherii tehnice în România.  

Subiectul a fost abordat prin prezentarea instituţiilor de aplicare a legii 

penale cu atribuţii în utilizarea supravegherii tehnice în România. 

În acest sens au fost prezentate Direcţia de Investigare a Criminalităţii 

Organizate şi Terorismului, Direcţia Naţională Anticorupţie, dar şi utilizarea 

supravegherii tehnice de către structurile operative ale Inspectoratului General 

al Poliţiei Române. 

-În ceea ce priveşte metoda specială de supraveghere sau cercetare ce 

constă în interceptarea convorbirilor telefonice, evidenţiem necesitatea 

reglementării în regim de urgenţă a utilizării cartelelor prepay , în sensul ca 

acestea să fie comercializate persoanelor fizice numai în condiţiile în care aceste 

asunt identificabile pe baza datelor de stare civilă. 

Capitolul IV al prezentei cercetări ştiinţifice a fost rezervat abordării 

activităţii culegerii de informaţii prin raportare directă la activităţile de 

supraveghere tehnică. 

În acest context au fost prezentate instituţiile cu atribuţii în culegerea de 

informaţii, respectiv Poliţia Română, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul 

de Informaţii Externe,Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Apărării 

Naţionale, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţia 

Operaţiuni Speciale, Unitatea Centrală  de Analiză a Informaţiilor. 

În ceea ce priveşte Unitatea Centrală  de Analiză a Informaţiilor a fost 

reliefată importanţa pe care o are activitatea de culegere a informaţiilor din 

surse deschise, îndeosebi a celor furnizate de către internet. 
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Pentru aceste considerente s-a propus spre analiza Inspectoratului 

General al Poliţiei Române, ca la fiecare inspectorat de poliţie judeţean, în 

cadrul Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiei să fie alocată în mod expres 

o funcţie încadrată cu un specialist care să aibă ca şi atribuţii obţinerea 

culegerea, prelucrarea, analizarea şi  diseminarea informaţiilor obţinute din 

surse deschise , către structurile operative.  

-Actualul context internaţional, creşterea riscului atentatelor teroriste, şi 

cadrul legislativ actual  au fundamentat necesitatea dezvoltării unor   aplicaţii 

informatice la nivelul  societăţile de cazare/unităţi hoteliere, societăţi de amanet, 

care să permită, ca în mod absolut justificat ( existenţa unui dosar/lucrare) şi 

controlabil,interogarea bazelor de date de către structurile de poliţie competente. 

De asemenea creşterea operativităţii în identificarea autorilor de 

infracţiuni impune ca structurile de poliţie competente teritorial să aibă acces, 

deasemenea justificat şi verificabil la sistemele d esupraveghere video instalate 

de către autorităţile publice. 

Capitolul V al tezei a analizat reglementarea juridică a supravegherii 

tehnice în dreptul anglosaxon şi european. 

În acest sens au fost surprinse principalele reglementări în domeniul 

supravegherii tehnice din Franţa, Marea Britanie,Germania,Italia şi Statele 

Unite ale Americii. 

-Legislaţia acestora, îndeosebi cea a Germaniei şi Statelor Unite ale 

Americii au fundamentat  propunerea ca în cuprinsul Codului de Procedură 

penală al României , la Capitolul ,,Metode speciale de supraveghere sau 

cercetare” să fie introdus un articol , prin care să se prevadă obligaţia 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de a întocmi un raport 

anual ce va conţine date referitoare la măsurile de supraveghere tehnică dispuse 

la nivel naţional, respectiv: număr mandate de supraveghere tehnică 
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emise,distinct, în funcţie de obiectul acestuia;indicarea  infracţiunii principale 

pentru care s-a emis;număr persoane inculpate dintre cele supravegheate 

tehnic;număr solicitări respinse pentru emiterea mandatului de supraveghere 

tehnică; 

Ultimul capitol al lucrării a încercat să analizeze modul în care este 

percepută supravegherea tehnică de către poliţiştii ce au calitatea de organe de 

cercetare penală a poliţiei judiciare din judeţul Braşov şi de către magistraţi, 

respectiv procurori de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov,Tribunalul 

Braşov, parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov  şi Direcţia Naţională 

Anticorupţie Secţia Centrală, şi judecători de la Judecătoria Braşov, Tribunalul 

Braşov.  

A fost utilizat ca şi instrument de lucru chestionarul. 

Rezultatele chestionarelor aplicate au fundamentat propunerile formulat, 

fiind un adevărat barometru mai ales  în cea ce priveşte utilizarea supravegherii 

tehnice de către poliţiştii din judeţul Braşov. 

La final doresc să  subliniez importanţa activităţilor de supraveghere 

tehnică şi de culegere de informaţii pe care le desfăşoară poliţiştii din cadrul 

Poliţiei Române , acestea trebuind să se execute în spiritul strict al legii  şi nu în 

ultimul rând ,cu bună credinţă profesională. 
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 www.stsnet.ro 

 www:orniss.ro 

 www.apador.org       

 www.jurisprudenţacedo.ro 

 www.juri.ro 

 www.sri.ro/surse-umane 

 www.sri.ro/surse-deschise 

 www.sri.ro/surse-tehnice 

 www.politiaromana.ro/ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-

centrale/directia-operatiuni-speciale 

 www.diicot.ro 

 www.dna.ro 

 www.codes.droit.org 

 www.legifrance.gouv.fr,le code de procedure francaise 

 www.legislation.gov.uk 

 www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html The 

german code of criminal procedure 

 www.imolin.org/doc/amlid/Italy/Italy_Codice_di_Procedura_Penale.p
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 www.transition.fcc.gov/Bureaus/OSEC/library/legislative_histories/16
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 www.transition.fcc.gov/Bureaus/OSEC/library/legislative_histories/16
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 www.united states  governement publishing office us. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg 
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