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Libertate de   exprimare
DESPRE CJI 
Centrul pentru Jurnalism Independent este o 
organiza]ie non-guvernamental`, non-profit care 
ac]ioneaz` pentru profesionalizarea presei prin 
p`strarea standardelor jurnalistice [i prin 
dezvoltarea unui mediu echilibrat, onest [i 
responsabil în mass-media. Centrul pentru 
Jurnalism Independent militeaz` pentru ap`rarea 
libert`]ii de expresie ca drept fundamental al 
omului [i condi]ie obligatorie a oric`rei  
democra]ii. Centrul pentru Jurnalism 
Independent contribuie la facilitarea dialogului 
social prin sus]inerea schimb`rilor democratice, 
prin responsabilizarea factorilor de decizie [i prin 
încurajarea particip`rii active a cet`]eanului.

centruL 
pentru 
JurnaLism 
independent
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Libertatea 
de exprimare
în românia
În perioada octombrie 2014 – aprilie 2015, 
echipa Centrului pentru Jurnalism 
Independent (CJI) a realizat peste o sut` de 
interviuri cu manageri, editori, jurnali[ti din 
presa local` [i central` pentru a face o 
radiografie a problemelor mass-media, a[a 
cum se v`d ele „de la firul ierbii”. Concluziile 
întâlnirilor  indic`, printre altele, adâncirea 
crizei economice, accentuarea controlului 
politic, depopularea [i deprofesionalizarea 
redac]iilor [i, nu în ultimul rând, lipsa de 
interes a profesiei pentru informarea privind 
legisla]ia care le influen]eaz` activitatea. 

Ultimii ani au fost marca]i de adâncirea 
crizei din mass-media române[ti. Banii din 
pia]` au fost din ce în ce mai pu]ini, 
majoritatea bugetelor de publicitate mergând 
c`tre televiziunile centrale . Afacerile de 
media au fost lovite de sc`derea vânz`rilor [i 
a audien]elor, de problemele legate de 
distribu]ie, de publicitatea din bani publici 
alocat` discre]ionar [i, mai nou, de 
interpret`rile diferite ale legisla]iei române[ti 
în domeniul fiscalit`]ii [i al dreptului muncii. 
Criza economic` a accentuat controlul 
politic, v`zut ca o solu]ie de protec]ie [i de 
garantare a accesului la resurse financiare 
altfel inaccesibile (sau inexistente) pe o pia]` 

foarte concuren]ial`. Astfel, de multe ori, 
structurile de proprietate în mass-media se 
suprapun h`r]ii politice, opera]iunile de pres` 
fiind v`zute mai pu]in ca afaceri, posibile 
centre de profit, [i mai mult ca instrumente 
de câ[tigat sau consolidat influen]`. Influen]a 
politicului s-a reflectat în con]inutul editorial 
pân` în punctul în care, în contexte 
electorale sau de competi]ie politic` 
punctual`, mijloacele de informare în mas` 
au încetat s` mai fie observatorii neutri ai 
fenomenului. Ini]ial, ele s-au transformat în 
instrumente ale competi]iei politice, 
devenind, în final, actori activi în aceasta, în 
detrimentul necesarei corectitudini [i 
echidistan]e. Aceste evolu]ii nu au trecut 
neobservate de public, polarizat, la rându-i, [i 
încurajat în aceast` polarizare de preferin]ele 
sale politice [i de consum mediatic. 

Mai mult, vechile modele de business nu 
mai func]ioneaz`, obi[nuin]ele de consum 
mediatic s-au schimbat dramatic [i continu` 
s` se schimbe, în detrimentul “brandurilor de 
media”. La rândul ei, comunitatea jurnalistic` 
este în derut`. Abilit`]ile profesionale tradi]
ionale se schimb`, devin mai complicate, 
accesul la informa]ia primar` este mai simplu 
pentru consumator, “mijloacele de informare 
în mas`” nu mai sunt doar apanajul 

Analiza integral` poate fi consultat` la http://www.cji.ro/wp-content/uploads/2015/05/Mass-media-

in-2014.pdf http://www.paginademedia.ro/2014/05/posturile-pro-tv-au-luat-jumatate-din-banii-din-

piata-anul-trecut-intact-aproape-o-treime-asteptarile-pietei-dupa-mutarile-din-pro-tv-si-antena-1/

jurnali[tilor. Cu un telefon mobil [i o 
conexiune la Internet, oricine poate deveni 
“furnizor de con]inut”, f`r` constrângeri 
profesionale legate de acurate]e sau etic`. 
Acest proces ridic` probleme de 
subsidiaritate [i jurisdic]ie, de “guvernan]`” 
uniform` a Internetului [i de asigurare a 
justului echilibru între libertate [i protec]ie a 
drepturilor, greu de controlat într-un mediu 
atât de fluid [i cu “memorie permanent`” 
cum este Internetul.

Sc`derea calit`]ii mass-media române[ti 
este strâns legat` de depopularea [i 
deprofesionalizarea redac]iilor. Este foarte 
greu s` produci con]inut de calitate în  
condi]iile actuale. Num`rul jurnali[tilor 
angaja]i în redac]ii scade de la lun` la lun`. 
Cei r`ma[i nu mai au cum s` compenseze 
golurile l`sate de plec`rile colegilor lor. 
Sarcinile jurnali[tilor au crescut. Trebuie s` 
produc` [i materiale pentru edi]iile online, s` 
fac` fotografii, s` filmeze, s` editeze, s` pun` 
materialele pe site [i, de asemenea, s` le 
asigure promovarea. Mai mult, nu mai exist` 
interes pentru preg`tirea profesional` a 
jurnali[tilor, de[i ace[tia simt m`car nevoia 
unei inform`ri privind legisla]ia care le 
influen]eaz` activitatea. 

Toate acestea au reprezentat un motiv de 
a revizui [i completa lucrarea de fa]`, 
transformând-o într-un instrument de lucru 
actual pentru to]i cei afla]i în c`utarea justului 
echilibru dintre libertatea de expresie [i 
protec]ia corespunz`toare a celorlalte 
drepturi fundamentale ale persoanelor. 

Cei interesa]i de studiul cazuisticii privind 
libertatea de expresie în România au la 
dispozi]ie, începând cu decembrie 2015, [i 
un alt instrument: Portalul de Jurispruden]` 
Româneasc` (www.rolii.ro), gestionat de 
Institutul Român pentru Informa]ii Juridice. 
Acesta con]ine, în acest moment, un num`r 
de 2,2 milioane de hot`râri judec`tore[ti 
datând din anii 2013-2015.

Prima edi]ie a acestei lucr`ri a fost realizat` 
în 2013, dup` ce, prin raportul MCV din 
ianuarie 2013, Uniunea European` exprima, 
pentru prima oar` în istoria recent` a 
României, îndoieli la adresa mass-media, a 
c`ror independen]` a sus]inut-o de-a lungul 
întregului proces de aderare, precum [i în 
anii imediat urm`tori. De asemenea, avea 
caracter de noutate apelul la “revizuirea” 
legisla]iei în sensul înt`ririi protec]iilor, în 
detrimentul consolid`rii libert`]ii de expresie. 
O atare pozi]ie ne-a determinat, la acel 
moment, s` analiz`m cadrul legal [i practica 
judiciar` în materia libert`]ii de exprimare din 
România ultimilor ani, afectat` de mai multe 
procese paralele, toate cu poten]ial 
“disruptiv”, de schimbare a paradigmenlor 
de func]ionare. Dincolo de criza economic` 
[i schimbarea modelelor de business în 
domeniul mass-media, înnoirea cadrului 
legislativ, marcat` în principal de intrarea în 
vigoare a noilor documente fundamentale: 
Codul Civil (intrat în vigoare în 2011), Codul 
Penal (intrat în vigoare în februarie 2014), 
Codul de Procedur` Civil` [i Codul de 
Procedur` Penal`, a reprezentat un alt 
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proces care a schimbat regulile jocului.  
Demersul nostru a vizat o analiz` 

aprofundat` a legisla]iei române[ti care are 
atingere cu aspecte ale libert`]ii de 
exprimare sau care ar putea afecta, într-un 
context sau altul, munca jurnalistului. În 
acest sens, am preg`tit o colec]ie de 
articole de lege care au fost sau ar putea fi 
folosite în acest scop. Am urm`rit, de 
asemenea, modul în care se reflect` acestea 
în jurispruden]a actual`, studiind spe]e reale 
în care au fost implica]i jurnali[tii în ultimii 
ani. Am analizat, în egal` m`sur`, [i alte 
documente cu valoare normativ`, pornind de 
la ideea ce se reg`se[te în documentele 
europene conform c`reia co- sau 
auto-reglementarea sunt alternative viabile la 
reglementarea prin lege [i statele membre ar 
trebui s` încurajeze [i s` sus]in` aceste 
forme alternative, acolo unde ele î[i 
demonstreaz` eficien]a. De aceea, colec]ia 
noastr` de articole de lege este completat` 
de coduri de conduit` în zona mass-media 
sau a Justi]iei.

O prim` concluzie care s-a desprins din 
cercetarea noastr` este c` România 
dispune de un cadru legislativ cuprinz`tor 
[i detailat, care ofer` suficiente protec]ii 
pentru demnitatea uman` [i via]a privat`, 
precum [i c`i de remediere la îndemâna 
celor care se simt leza]i. Acestea se aplic` 
atât în dreptul civil, cât [i în cel penal. 
Majoritatea cauzelor studiate graviteaz` în 
jurul chestiunii demnit`]ii umane, a dreptului 
la imagine [i reputa]ie - echivalentul  
infrac]iunilor de insult` [i calomnie din 
vechiul Cod Penal, care odat` cu intrarea în 
vigoare a noului Cod Penal au disp`rut din 
lexiconul juridic. O analiz` a spe]elor 
demonstreaz` c` exist` destul de pu]ine 

procese intentate jurnali[tilor din marile 
companii de media, ca [i cum justi]iabilii s-ar 
feri s` intre într-o confruntare juridic` cu 
ace[tia, temându-se c` b`t`lia este pierdut` 
dinainte. Astfel, mai mul]i dintre interlocutori 
[i-au exprimat convingerea c` o b`t`lie cu 
mass-media nu poate fi câ[tigat`, chiar dac` 
ar câ[tiga un eventual proces în instan]`. O 
atare timorare conduce la un al doilea 
paradox: cu cât mai agresiv este un canal 
mediatic, cu atât mai pu]in` presiune de 
conformare la normele legale [i profesionale 
se pune asupra lui. În schimb, prevederile 
legale care pot fi utilizate la adresa 
jurnali[tilor sunt utilizate uneori abuziv pentru 
a limita expunerea legitim`, în interes public, 
a unor fapte sau conduite ilegale, imorale 
sau criticabile. În esen]`, de[i legea este 
v`zut` ca un mijloc puternic de punere în 
echilibru a unor drepturi care intr` în conflict 
(libertatea de informare, libertatea de 
exprimare, pe de o parte, dreptul la intimitate 
[i demnitate, pe de alta), ea este utilizat` mai 
degrab` ca un mijloc de intimidare sau de 
inducere a auto-cenzurii. În plus, presiunile 
asupra jurnali[tilor nu se mai exercit` direct, 
la nivelul con]inutului editorial. Formele de 
presiune s-au diversificat [i au devenit mai 
subtile, ele exercitându-se [i prin aspecte ale 
dreptului muncii sau ale gestion`rii  
propriet`]ii intelectuale (contracte 
constrâng`toare pentru jurnali[ti, forme de 
angajare cu protec]ii sociale slabe etc). La 
rândul lor, acestea vulnerabilizeaz` jurnalistul 
[i îl conduc spre auto-cenzur`. 

Studiul nostru a mai relevat un anume 
dezechilibru între tipurile de mass-media. 
A[a cum era de a[teptat, cea mai puternic` 
reglementare se înregistreaz` în domeniul 

televiziunii. Nu numai c` televiziunea 
constituie cel mai puternic sector media din 
România (din punct de vedere economic), 
dar ea este [i principalul mijloc de informare 
[i divertisment pentru români. În plus, 
consumul de televiziune în România este 
printre cele mai mari din Europa. Expunerea 
publicului la programele de televiziune este 
extensiv` [i, ca atare, influen]a ei probabil` 
asupra inform`rii [i form`rii opiniilor 
publicului este mare. Se justific`, astfel, 
nevoia sporit` de reglementare – prin lege, 
prin co-reglementare sau auto-reglementare. 
În ultimii ani, publicul a sim]it nevoia de  
reac]ie din partea CNA, formulând 
numeroase plângeri despre diferite derapaje 
ale posturilor de radio sau televiziune, v`zând 
în CNA un pol important în aplicarea 
m`surilor care impun justul echilibru între 
libertatea de exprimare [i alte drepturi 
individuale. Legea Audiovizualului este 
aliniat` standardelor europene, procedura de 
sesizare este simpl`, CNA trateaz` 
obligatoriu toate sesiz`rile primite, 
dezbaterile [i deciziile sunt publice. Cei 
nemul]umi]i de deciziile CNA se pot adresa 
instan]elor de judecat`, care confirm` sau 
infirm` aceste decizii. Dar disfunc]ionalit`]ile 
interne de la nivelul CNA au blocat activitatea 
institu]iei, situa]ie care a dus la cre[terea 
frustr`rii publicului [i la (re)apari]ia ideii de 
desfiin]are a Consiliului. Edi]ia din 2013 releva 
importan]a crucial` a consolid`rii institu]
ionale a Consiliului pentru buna  
func]ionare a audiovizualului românesc. La 
acel moment, Raportul MCV men]iona 
îngrijorarea Comisiei Europene fa]` de 
capacitatea sc`zut` a CNA de a func]iona în 
parametrii de independen]` ceru]i de rolul s`u 
de garant al interesului public. Influen]ele 

politice sunt citate, cel mai adesea, ca fiind 
principalul factor de vulnerabilitate a CNA. 
Fa]` de momentul 2013, a devenit imperioas` 
[i rezolvarea problemelor de management la 
nivelul CNA, pentru a recâ[tiga credibilitatea 
unei institu]ii vitale pentru îns`n`to[irea 
audiovizualului românesc.   

Consiliul Na]ional de Combatere a 
Discrimin`rii (CNCD), este prima “instan]`” a 
plângerilor legate de discursul 
discriminatoriu. Ca [i în cazul CNA, CNCD 
are poten]ialul de a se transforma într-o 
institu]ie–expert, jucându-[i nu numai rolul 
de arbitru, ci [i pe cel de educare a 
publicului. Studiul din 2013 releva c` 
num`rul cazurilor, relativ la mediul online, 
este oarecum mic, de[i discursul rasist sau 
cel instigator la ur` este abundent cu 
predilec]ie în mediul virtual. De altfel, în 
2014, din cele 776 de plângeri adresate 
CNCD, doar 105 au avut ca tem` demnitatea  
personal` . Putem spune c` toleran]a la 
intoleran]` este mare în România [i c` doar o 
consolidare a vizibilit`]ii [i încrederii publice 
în CNCD va face ca num`rul sesiz`rilor c`tre 
Consiliu s` creasc`, asanând discursul public 
de componentele ilegale sau d`un`toare. 

Discu]iile purtate cu magistra]ii (în 2013) [i 
cu jurnali[tii au eviden]iat necesitatea 
existen]ei unor asocia]ii profesionale 
puternice [i coerente, care s` intervin` în 
ap`rarea reputa]iei profesionale a membrilor 
lor. Magistra]ii au subliniat „obliga]ia de 
rezerv`” pe care o au fa]` de justi]iabili, ceea 
ce îi plaseaz` într-o pozi]ie de aparent` 
inferioritate în raport cu jurnali[tii, care se 
bucur` de o libertate de expresie de care 
pot, de altfel, [i abuza. În acest context s-a 
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subliniat rolul crucial al mecanismelor de 
„ap`rare a reputa]iei” la nivelul Consiliului 
Superior al Magistraturii (prin Inspec]ia 
Judiciar`), dar [i efectele limitate pe care 
aceste mecansime le au la nivelul societ`]ii. 
La rândul lor, jurnali[tii au subliniat c` 
aceast` neîncredere public` a fost alimentat` 
de cazuri în care solidaritatea profesional` a 
fost pus` înaintea adev`rului [i CSM a ap`rat 
reputa]ia profesional` a unor magistra]i 
împotriva c`rora, ulterior, a fost deschis` 
urm`rirea penal` exact pentru ra]iunile 
semnalate de jurnali[ti. În acela[i timp, 
jurnali[tii au semnalat sl`biciunea unei 
generaliz`ri de tipul “presa face” sau 
“jurnali[tii sunt corup]i/agresivi/prost  
preg`ti]i/mercenari”. Ambele grupuri [i-au 
exprimat dorin]a de a se bucura de protec]ie 
profesional`, care s` creasc` credibilitatea 
public` a profesiei [i care s` ajute publicul s` 
fac` distinc]ia între comportamentele 
corecte [i cele care se abat de la normele 
etice. Pentru aceasta, asocia]iile profesionale 
ar trebui s` creasc` [i s` se maturizeze, 
oferind membrilor lor acest tip de servicii de 
reprezentare profesional`, acolo unde 
membrii individuali nu pot ac]iona în nume 
propriu (cum este cazul magistra]ilor). 
Dincolo de serviciile oferite membrilor lor, 
asocia]iile profesionale ale celor dou` grupuri 
pot s` colaboreze în eliminarea neîn]
elegerilor [i neîncrederii [i la elaborarea unor 
documente de auto-reglementare a rela]iei 
dintre ele. A fost amintit cazul Ghidului 
privind rela]ia dintre sistemul judiciar din 
România [i mass-media, o ini]iativ` 
promi]`toare, dar a c`rei realizare a frustrat 
jurnali[tii, în ambele d`]i când acest 
document a fost supus dezbaterii publice. 
Transparen]a procesului a fost sc`zut`, ceea 

ce nu a permis consultarea tuturor celor 
interesa]i. În plus, propunerile jurnali[tilor nu 
au fost luate în considerare. 

Studiul nostru a relevat tendin]a 
cresc`toare a inciden]ei cazurilor care 
implic` noi tehnologii. Au ap`rut spe]e pe 
tema libert`]ii de exprimare în medii atipice, 
cum ar fi blogurile sau re]elele sociale. De[i 
acestea nu sunt înc` numeroase, tendin]a va 
fi de cre[tere accentuat`, ]inând cont de 
dezvoltarea exploziv` a Internetului în 
România. De altfel, toate cazurile tratate în 
lucrarea de fa]` care implic` publica]ii s-au 
referit la articole publicate ([i) online.  
Legisla]ia româneasc` este acoperitoare, 
putând fi aplicat` cu u[urin]` [i domeniului 
online. Aplicarea ei r`mâne, îns`, 
problematic` deocamdat`, existând solu]ii 
care ac]ioneaz` în detrimentul libert`]ii de 
exprimare sau care sunt tehnic inaplicabile, 
deoarece ignor` modul în care func]ioneaz` 
Internetul. Preg`tirea magistra]ilor pe 
aceast` tem`, prin schimburi de experien]` 
cu ]`ri în care cazuistica este deja mai bine 
dezvoltat`, se dovede[te necesar`. 

În egal` m`sur` se dovede[te necesar` 
educarea publicului. Noile tehnlogii au 
“democratizat” discursul public, deschizând 
accesul la sfera public` al oric`rei persoane 
care dispune de o conexiune de Internet. 
Astfel, o func]ie rezervat` pân` de curând 
jurnali[tilor profesioni[ti – anume culegerea 
[i diseminarea de informa]ii – este în zilele 
noastre la îndemâna oricui. O atare 
deschidere a sferei publice a dus îns` la 
diluarea normelor profesionale care 
caracterizau jurnalismul [i care impuneau 
cerin]e de onestitate, echilibru, verificare a 

informa]iilor [i protejare a celorlalte 
persoane. În mediul actual, dac` oricine 
poate “genera con]inut”, astfel de obliga]ii ar 
trebui s` fac` parte din educa]ia de baz` a 
tuturor, pentru a asigura men]inerea unei 
minime calit`]i a spa]iului public. Ca atare, 
este necesar` educarea general` a abilit`]ilor 
de a recepta [i intepreta critic mesajul media 
(media literacy), precum [i cunoa[terea 
drepturilor [i obliga]iilor legale presupuse de 
practicarea discursului public. 

În concluzie, consider`m c` solu]ia pentru 
îmbun`t`]irea climatului în mass-media din 
România, pentru eliminarea exceselor 
editoriale [i pentru asigurarea justului 
echilibru între libertatea de exprimare [i alte 
drepturi individuale  nu se g`se[te în 
schimb`ri sau ajust`ri de ordin legislativ. 
România are un instrumentar legislativ de 
reglementare [i coreglementare suficient, 
dar acesta nu este utilizat pentru sanc]
ionarea derapajelor editoriale. Utilizarea 
constant` [i coerent` a prevederilor legale, 
în respectul libert`]ii de exprimare chiar [i 
atunci când se urm`re[te protejarea 
demnit`]ii sau reputa]iei personale, este un 
prim pas necesar înainte de a deschide orice 
alt` discu]ie referitoare la cadrul legal. Este 
necesar` consolidarea institu]ional` a 
organismelor cu rol de arbitru [i asigurarea 
independen]ei lor, atât fa]` de domeniul 
politic, cât [i fa]` de influen]ele concuren]iale 
ale pie]ei. Tot astfel, asocia]iile profesionale 
ale jurnali[tilor [i magistra]ilor trebuie s` se 
consolideze [i s` ofere membrilor lor  
protec]ie în exercitarea onest` [i de bun` 
credin]` a profesiei lor. Cre[terea 
competen]elor media ale publicului ar trebui 
s` devin` o preocupare a sistemului de 

educa]ie formal`. Prezenta lucrare nu are 
preten]ia de a fi exhaustiv`. 

Edi]ia revizuit`, publicat` în ianuarie 2016, 
a fost realizat` în cadrul proiectului 
Consolidarea Conven]iei Organiza]iilor de 
Media, coordonat de CJI în parteneriat cu 
Centras. Proiectul [i-a propus s` sprijine 
cre[terea capacit`]ii organiza]iilor 
profesionale ale jurnali[tilor de a sus]ine 
interesul moral [i legal al breslei [i – în egal` 
m`sur` - al publicului, în condi]iile unei pie]e 
profund marcate de probleme economice [i 
de erodarea încrederii în mass-media. 

Conven]ia Organiza]iilor de Media (COM) 
s-a n`scut în 2002, din dorin]a de a oferi mai 
mult` vizibilitate [i putere de negociere 
profesioni[tilor din mass-media. COM este o 
coali]ie informal` de asocia]ii de jurnali[ti, de 
al]i profesioni[ti din mass-media, sindicate [i 
organiza]ii patronale care au identificat linii 
de ac]iune comune pentru consolidarea 
sectorului mass-media din România [i 
promovarea intereselor de grup ale breslei. 
Coordonarea COM [i secretariatul tehnic au 
fost asigurate de CJI [i ActiveWatch. 

De la înfiin]area sa, COM a derulat întâlniri 
sau conferin]e pe teme apropiate de 
obiectivele sale [i a reac]ionat atunci când 
principiile sale fundamentale au fost în 
pericol. Cel mai important rezultat al 
activit`]ii COM r`mâne elaborarea [i 
adoptarea celor dou` documente de 
auto-reglementare, Statutul Jurnalistului [i 
Codul Deontologic al COM, în iulie 2004. 
Ulterior (2009), COM a fost factorul motrice 
în elaborarea [i adoptarea Codului 
Deontologic unificat, care sintetizeaz` 
prevederile a peste 15 documente de 
auto-reglementare diferite.
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partea i – cadruL  
LegisLativ, comentarii 
{i studii de caz
COnStitu}ia ROMâniei
Via]a intim`, familial` [i 
privat`?

Art. 26 (1) Autorit`]ile publice respect` [i 
ocrotesc via]a intim`, familial` [i privat`.

(2) Persoana fizic` are dreptul s` dispun` 
de ea îns`[i, dac` nu încalc` drepturile [i 
libert`]ile altora, ordinea public` sau bunele 
moravuri.

Libertatea de exprimare
Art. 30 (1) Libertatea de exprimare a 

gândurilor, a opiniilor sau a credin]elor [i 
libertatea crea]iilor de orice fel, prin viu grai, 
prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin 
alte mijloace de comunicare în public, sunt 
inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzis`.
(3) Libertatea presei implic` [i libertatea 

de a înfiin]a publica]ii.
(4) Nici o publica]ie nu poate fi suprimat`.
(5) Legea poate impune mijloacelor de 

comunicare în mas` obliga]ia de a face 
public` sursa finan]`rii.

(6) Libertatea de exprimare nu poate 
prejudicia demnitatea, onoarea, via]a 

particular` a persoanei [i nici dreptul la 
propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege def`imarea ]`rii 
[i a na]iunii, îndemnul la r`zboi de 
agresiune, la ur` na]ional`, rasial`, de clas` 
sau religioas`, incitarea la discriminare, la 
separatism teritorial sau la violen]` public`, 
precum [i manifest`rile obscene, contrare 
bunelor moravuri.

(8) R`spunderea civil` pentru informa]ia 
sau pentru crea]ia adus` la cuno[tin]` 
public` revine editorului sau realizatorului, 
autorului, organizatorului manifest`rii 
artistice, proprietarului mijlocului de 
multiplicare, al postului de radio sau de 
televiziune, în condi]iile legii. Delictele de 
pres` se stabilesc prin lege.

Dreptul la informa]ie
Art. 31 (1) Dreptul persoanei de a avea 

acces la orice informa]ie de interes public 
nu poate fi îngr`dit.

(2) Autorit`]ile publice, potrivit  
competen]elor ce le revin, sunt obligate s` 
asigure informarea corect` a cet`]enilor 

Foto: Cosmin Bumbu]
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asupra treburilor publice [i asupra 
problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informa]ie nu trebuie s` 
prejudicieze m`surile de protec]ie a tinerilor 
sau securitatea na]ional`.

(4) Mijloacele de informare în mas`, 
publice [i private, sunt obligate s` asigure 
informarea corect` a opiniei publice.

(5) Serviciile publice de radio [i de 
televiziune sunt autonome. Ele trebuie s` 
garanteze grupurilor sociale [i politice 
importante exercitarea dreptului la anten`. 
Organizarea acestor servicii [i controlul 
parlamentar asupra activit`]ii lor se 
reglementeaz` prin lege organic`.

COduL CiviL
Spre deosebire de Codul civil 1865, Codul 
civil în vigoare con]ine prevederi specifice 
privind ap`rarea dreptului la via]` privat`, 
dreptului la demnitate [i dreptului la 
propria imagine, exemplific`ri ale 
atingerilor ce pot fi aduse dreptului la 
via]` privat`, precum [i dispozi]ii privind 
mijloacele de ap`rare a acestor drepturi [i 
m`surile provizorii ce pot fi dispuse de 
c`tre instan]a de judecat`, ce vor fi redate 
mai jos, dup` considera]iile generale 
privind r`spunderea civil`. În plus, ca [i 
Codul civil 1865, [i cel actual con]ine 
dispozi]ii privind r`spunderea civil` 
delictual`, utilizate de persoanele care se 
consider` prejudiciate prin exercitarea 
dreptului la liber` exprimare dincolo de 
limitele sale: 

Art. 1349: R`spunderea 
delictual`

(1) Orice persoan` are îndatorirea s` 
respecte regulile de conduit` pe care legea 
sau obiceiul locului le impune [i s` nu aduc` 
atingere, prin ac]iunile ori inac]iunile sale, 
drepturilor sau intereselor legitime ale altor 
persoane.

(2) Cel care, având discern`mânt, încalc` 

aceast` îndatorire r`spunde de toate 
prejudiciile cauzate, fiind obligat s` le repare 
integral.

(3) În cazurile anume prev`zute de lege, o 
persoan` este obligat` s` repare prejudiciul 
cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori 
animalele aflate sub paza sa, precum [i de 
ruina edificiului.

(4) R`spunderea pentru prejudiciile cauzate 
de produsele cu defecte se stabile[te prin 
lege special`.

Nu numai prevederile legate de 
r`spunderea civil` delictual` pot constitui 
temei al unor ac]iuni în instan]` ce pot 
avea ca rezultat limitarea dreptului la 
liber` exprimare, ci [i cele privind 
r`spunderea contractual`.

Art. 1350: R`spunderea 
contractual`

(1) Orice persoan` trebuie s` î[i execute 
obliga]iile pe care le-a contractat.

(2) Atunci când, f`r` justificare, nu î[i 
îndepline[te aceast` îndatorire, ea este 
r`spunz`toare de prejudiciul cauzat celeilalte 
p`r]i [i este obligat` s` repare acest 
prejudiciu, în condi]iile legii.

(3) Dac` prin lege nu se prevede altfel, 
niciuna dintre p`r]i nu poate înl`tura 
aplicarea regulilor r`spunderii contractuale 
pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar 
fi mai favorabile.

Astfel, în m`sura în care obliga]ia de a nu 
face anumite declara]ii de natur` s` aduc` 
atingere reputa]iei unei persoane fizice sau 
juridice exist` într-un contract, partea ce se 
consider` prejudiciat` prin înc`lcarea 
contractului se poate adresa instan]ei de 
judecat` pentru ob]inerea unor daune.

Studiu de caz: r`spunderea contractual`; 
înc`lcarea prevederilor contractuale care 
limiteaz` anumite exprim`ri publice.

La data de 13 octombrie 2014, reclamanta 
A (societate comercial`) s-a adresat 
Tribunalului Bucure[ti cu o ac]iune împotriva 
reclamantului B, cu care se afla în rela]ii 
contractuale în baza unui contract de prest`ri 
servicii [i cesiune a drepturilor patrimoniale de 
autor, solicitând, printre altele, obligarea 
pârâtului la plata sumei de 3.000 euro pentru 
c` acesta [i-a înc`lcat obliga]ia de ab]inere de 
la orice ac]iuni de def`imare a reclamantei, 
ceea ce atrage r`spunderea sa contractual`.

Prin sentin]a civil` nr. 2661 din 15 mai 
2015, instan]a a respins acest cap`t de cerere 
re]inând c`, potrivit contractului, pe toat` 
durata contractului, precum [i ulterior, pe o 
durat` de 2 ani de la încetarea acestuia, B s-a 
obligat s` nu fac` niciun fel de declara]ii, în 
form` scris` sau oral`, presei scrise, 
televiziunilor sau oric`rei organiza]ii media, de 
natur` s` aduc` atingere imaginii companiei 
A, a conducerii sau angaja]ilor acesteia sau 

partenerilor lor de afaceri. De asemenea, a  
re]inut c` B a postat un comunicat pe 
Facebook, nu l-a predat unei organiza]ii 
media, iar referirile la A au vizat evolu]ia unui 
anumit proiect [i a neîn]elegerilor [i discu]iilor 
ivite între p`r]i pe aceast` tem`. „Limbajul 
folosit de pârât a fost decent, f`r` jigniri sau 
trivialit`]i, iar prezentarea faptelor s-a f`cut de 
o manier` conform` cu realitatea, în contextul 
în care reclamanta nu a negat discu]iile 
prezentate [i ac]iunile relatate de pârât în acel 
comunicat [...]. Prezentarea public` a unor  
ac]iuni ale beneficiarului pe care acesta [i le-a 
asumat, invocând politica postului, nu poate fi 
de natur` a afecta imaginea sa, care se 
dore[te a fi o reflectare a politicii sale 
editoriale.” În aceste condi]ii, instan]a a 
apreciat c` prin declara]ia postat` pe o re]ea 
de socializare pârâtul nu a f`cut afirma]ii de 
natur` a denigra reclamanta, astfel c` nu a 
fost înc`lcat contractul dintre p`r]i.

Sentin]a a r`mas definitiv` prin anularea 
apelului reclamantei.

Dreptul la libera exprimare 
Art. 70. - (1) Orice persoan` are dreptul la 

libera exprimare. 
(2) Exercitarea acestui drept nu poate fi 

restrâns` decât în cazurile [i limitele 
prev`zute la art. 75. 

Dreptul la via]a privat` 
Art. 71. - (1) Orice persoan` are dreptul la 

respectarea vie]ii sale private. 
(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor 

imixtiuni în via]a intim`, personal` sau de 
familie, nici în domiciliul, re[edin]a sau 
coresponden]a sa, f`r` consim]`mântul s`u ori 
f`r` respectarea limitelor prev`zute la art. 75. 
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(3) Este, de asemenea, interzis` utilizarea, în 
orice mod, a coresponden]ei, manuscriselor 
sau a altor documente personale, precum [i a 
informa]iilor din via]a privat` a unei persoane, 
f`r` acordul acesteia ori f`r` respectarea 
limitelor prev`zute la art. 75. 

Dreptul la demnitate 
Art. 72. - (1) Orice persoan` are dreptul la 

respectarea demnit`]ii sale. 
(2) Este interzis` orice atingere adus` 

onoarei [i reputa]iei unei persoane, f`r` 
consim]`mântul acesteia ori f`r` respectarea 
limitelor prev`zute la art. 75. 

Studiu de caz: dreptul la demnitate; 
mijloace de ap`rare a drepturilor 
nepatrimoniale; r`spundere civil` 
delictual`; daune morale.

Prin ac]iunea înregistrat` pe rolul 
Judec`toriei Tg-Jiu sub nr. [...]. reclamantul A 
a chemat în judecat` pe pârâ]ii B [i C, 
solicitând obligarea pârâ]ilor la plata sumei de 
40.000 lei reprezentând daune morale pentru 
prejudiciul de imagine suferit în urma 
public`rii în ziarul [...] a unor articole 
def`im`toare, insult`toare [i calomnioase, 
precum [i obligarea pârâ]ilor s` dezmint` 
public informa]iile calomnioase f`cute cu 
privire la persoana reclamantului în articolele 
publicate în [...] în datele de 7 septembrie 
2012 [i 11 octombrie 2012.

În motivarea ac]iunii a ar`tat c` în data de 7 
septembrie 2012 a fost publicat articolul 
„[...]” în care se fac afirma]ii neadev`rate 
referitoare la activitatea sa profesional`, 
afirma]ii care aduc atingere grav` demnit`]ii, 
onoarei, reputa]iei [i imaginii publice pe care 

reclamantul o are în cadrul Universit`]ii [...], 
aceea de pre[edinte al Senatului Universitar. 
De asemenea, în articolul scris de C sub titlul 
„[...]” se afirm` c` „toat` conducerea [...] este 
format` din plagiatori, adic` ho]i infiltra]i în 
mediul universitar, ho]i gre]o[i pe care îi  
sus]inem financiar din taxele [i impozitele pe 
care le pl`tim Statului Român. Rog cititorii s` 
con[tientizeze c` asemenea impostori, g`inari, 
fal[i universitari, când î[i iau salariul sau 
primele de cercetare (adic` primele pentru 
furt), fur` din banul nostru pentru c` [...] nu 
prime[te bani din alte bugete, decât din cel 
public, iar bugetul public este constituit din 
taxele [i impozitele pl`tite de noi [i familiile 
noastre […]”. A mai ar`tat reclamantul c`, în 
acela[i articol, sub titlul „[...]”, C. a afirmat c` 
„pre[edintele de [edin]` al Senatului (posesor 
a dou` slujbe la stat) A. a furat bani publici la 
[...] din multe puncte de vedere, fiind un t`tuc 
al deturn`rii de fonduri (ce altceva este 
frecventa schimbare a destina]iei unor sume 
spre fondul de cercetare în timp de rezultatul 
este producerea unor plagiate?) [i c` doresc 
s` sf`tuiesc to]i studen]ii [...] s` copieze f`r` 
fric` la examenele din aceast` sesiune, în 
special la urm`torii profesori care, la rându-le, 
au copiat pentru a ajunge pe func]ii la aceast` 
universitate, dar [i cu scopul evident de a fura 
neostenit din banul public: A., [...],[...],[...],[...]”

În plus, reclamantul a mai ar`tat c`, în data 
de 11 octombrie 2012, în articolul intitulat [...] 
„mai întâi domnul A [i-a falsificat CV-ul, apoi 
c` func]ioneaz` institu]ional în cel mai pur stil 
stalinist [i finalmente c` e plagiator”; ”cel mai 
direct exemplu este cel cu D. – [i domnia sa o 
victim` a dragostei agresive de admirator a 
domnului A. ... Ca un pasional incurabil, i-a 
rescris cartea, dar i-a negat paternitatea. La 

momentul respectiv, am sim]it c` A. aduce  
cu Adi Minune”.

În drept ac]iunea a fost întemeiat` pe 
art.58, 72, 73, 75, 1349, 1357, 1369, 1370, 
1391 Cod civil.

Pârâ]ii s-au ap`rat ar`tând c` subiectele 
abordate sunt de interes public, referindu-se la 
o institu]ie public` [i la presta]ia conduc`torilor 
acesteia, c` au ac]ionat cu bun` credin]` [i în 
limitele acceptabile ale discursului mediatic [i 
c` reclamantul este cercetat în cel pu]in trei 
dosare penale ca urmare a abuzurilor [i 
posibilelor ilegalit`]i s`vâr[ite de acesta în 
calitate de conduc`tor al institu]iei publice. Mai 
mult, articolul din 11 octombrie 2012 a fost 
premiat în cadrul programului de sus]inere a 
jurnalismului de investiga]ie derulat de Funda]
ia Freedom House.

Instan]a a apreciat c` pârâ]ii, prin  
afirma]iile f`cute în cadrul celor dou` 
articole, nu se pot bucura de protec]ia 
dispozi]iilor art.10 din Conven]ia european` a 
drepturilor omului, afirma]iile acestora nefiind 
dovedite cu niciun mijloc de prob`. De[i 
reclamantul este acuzat de s`vâr[irea unor 
infrac]iuni, pârâ]ii nu au prezentat înscrisuri 
emise de organele de urm`rire penal`. De 
asemenea, de[i reclamantul este acuzat de 
plagiat, nu se face dovada c` institu]iile în 
drept s` constate existen]a plagiatului s-ar fi 
pronun]at în acest sens. Înscrisurile depuse 
de pârâ]i, constând în copii xerox ale 
lucr`rilor reclamantului [i alte lucr`ri despre 
care se afirm` c` sunt plagiate, nu sunt de 
natur` s` duc` la concluzia c` exist` plagiat, 
cu atât mai mult cu cât instan]ele de 
judecat` nu au competen]a s` constate 

existen]a plagiatului. În plus, exprimarea 
folosit` cu referire la reclamant, duce la 
concluzia c` pârâ]ii nu au ac]ionat cu 
bun`-credin]`, tonul articolelor fiind acela de 
a leza gratuit reputa]ia reclamantului. În 
consecin]`, prin sentin]a civil` nr. 6061  
din 13 septembrie 2013, instan]a a admis  
ac]iunea [i a dispus obligarea la plata sumei 
de 40.000 lei cu titlul de daune morale, 
precum [i obligarea  
pârâ]ilor la dezmin]irea public` a afirma]iilor 
calomnioase la adresa reclamantului.

Recursurile formulate de pârâ]i au fost 
judecate de Tribunalul Gorj care, la 25 
februarie 2014, le-a admis [i a modificat 
sentin]a în parte, în sensul c` a admis în parte 
ac]iunea [i i-a obligat pe pârâ]i s` pl`teasc` 
reclamantului suma de 5.000 lei cu titlul de 
daune morale, în loc de 40.000 lei. Tribunalul 
a men]inut celelalte dispozi]ii ale sentin]ei. 

Dreptul la propria imagine 
Art. 73. - (1) Orice persoan` are dreptul  

la propria imagine. 
(2) În exercitarea dreptului la propria 

imagine, ea poate s` interzic` ori s` 
împiedice reproducerea, în orice mod, a  
înf`]i[`rii sale fizice ori a vocii sale sau, dup` 
caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. 
Dispozi]iile art. 75 r`mân aplicabile. 

Atingeri aduse vie]ii private 
Art. 74. - Sub rezerva aplic`rii dispozi]iilor 

art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse 
vie]ii private: 

a) intrarea sau r`mânerea f`r` drept în 
locuin]` sau luarea din aceasta a oric`rui 
obiect f`r` acordul celui care o ocup` în  
mod legal; 
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b) interceptarea f`r` drept a unei 
convorbiri private, s`vâr[it` prin orice 
mijloace tehnice, sau utilizarea, în 
cuno[tin]` de cauz`, a unei asemenea 
intercept`ri; 

c) captarea ori utilizarea imaginii sau a 
vocii unei persoane aflate într-un spa]iu 
privat, f`r` acordul acesteia; 

d) difuzarea de imagini care prezint` 
interioare ale unui spa]iu privat, f`r` acordul 
celui care îl ocup` în mod legal; 

e) ]inerea vie]ii private sub observa]ie, 
prin orice mijloace, în afar` de cazurile 
prev`zute expres de lege; 

f) difuzarea de [tiri, dezbateri, anchete sau 
de reportaje scrise ori audiovizuale privind 
via]a intim`, personal` sau de familie, f`r` 
acordul persoanei în cauz`; 

g) difuzarea de materiale con]inând 
imagini privind o persoan` aflat` la 
tratament în unit`]ile de asisten]` medical`, 
precum [i a datelor cu caracter personal 
privind starea de s`n`tate, problemele de 
diagnostic, prognostic, tratament, 
circumstan]e în leg`tur` cu boala [i cu alte 
diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, 
f`r` acordul persoanei în cauz`, iar în cazul 
în care aceasta este decedat`, f`r` acordul 
familiei sau al persoanelor îndrept`]ite; 

h) utilizarea, cu rea-credin]`, a numelui, 
imaginii, vocii sau asem`n`rii cu o alt` 
persoan`; 

i) difuzarea sau utilizarea coresponden]ei, 
manuscriselor ori a altor documente 
personale, inclusiv a datelor privind 
domiciliul, re[edin]a, precum [i numerele 
de telefon ale unei persoane sau ale 
membrilor familiei sale, f`r` acordul 
persoanei c`reia acestea îi apar]in sau care, 
dup` caz, are dreptul de a dispune de ele. 

Studiu de caz: dreptul la propria 
imagine; atingeri aduse dreptului la via]` 
privat`; satira [i caricatura.

Prin ac]iunea înregistrat` pe rolul 
Judec`toriei Bac`u, la data de 15 aprilie 
2015, reclamantul A a solicitat ca instan]a  
s` constate înc`lcarea dreptului la onoare, 
demnitate, reputa]ie, imagine [i via]` privat` 
de c`tre pârâtul B, prin formularea de c`tre 
acesta a unor afirma]ii denigratoare, 
def`im`toare, ironice, batjocoritoare [i 
mincinoase, obligarea pârâtului la publicarea 
de scuze publice prin intermediul presei 
online [i publicarea dispozitivului, pe cheltuiala 
acestuia, în Monitorul Oficial [i într-un ziar de 
larg` circula]ie [i obligarea pârâtului la plata 
sumei de 10.000 euro cu titlul de daune 
morale.

Cu privire la dreptul la imagine, reclamantul 
a ar`tat c` pârâtul a formulat o serie de 
comentarii ironice [i batjcoritoare la adresa 
înf`]i[`rii sale, asociindu-l cu maneli[tii [i 
reproducându-i fa]a în ipostaze 
compromi]`toare, prin folosirea unor 
decupaje.

Prin sentin]a civil` nr. 6223 din 4 noiembrie 
2015, instan]a a respins ac]iunea 
reclamantului ca neîntemeiat`. Cu privire la 
înc`lcarea presupus` a dreptului la imagine, 
instan]a a re]inut c` expresia „manelele ie  
via]a mea” a fost „asociat` [i unei imagini în 
care chipul reclamantului este atribuit unui alt 
trup amplasat lâng` un autoturism pe care 
este postat acest slogan. Instan]a re]ine c` 
postarea reprezint` o metamorfoz` a realit`]ii 
care implic` satira [i caricatura, completat` cu 
o doz` de exagerare. Asocierea cu un gen 

muzical, cum este maneaua, nu poate fi 
considerat` în sine denigratoare. Acelea[i 
considerente sunt avute în vedere de instan]` 
[i în cazul imaginii în care este prezentat un 
câine care alearg` dup` un soldat c`ruia i s-a 
transpus fa]a reclamantului în timp ce al]i 
solda]i privesc de pe margine. Modul 
distorsionat în care a fost înf`]i[at reclamantul, 
corelat cu maniera de portretizare, constituie 
o caricaturizare prin folosirea satirei [i nu se 
poate re]ine o ingerin]` în dreptul la via]` 
privat` [i nici nu presupune acordul pârâtului 
pentru folosirea imaginii sale”.

Pân` la data public`rii prezentului material, 
nu exist` informa]ii cu privire la promovarea 
unei c`i de atac împotriva acestei sentin]e.

Limite 
Art. 75. - (1) Nu constituie o înc`lcare a 

drepturilor prev`zute în aceast` sec]iune 
atingerile care sunt permise de lege sau de 
conven]iile [i pactele interna]ionale privitoare 
la drepturile omului la care România este 
parte. 

(2) Exercitarea drepturilor [i libert`]ilor 
constitu]ionale cu bun`-credin]` [i cu 
respectarea pactelor [i conven]iilor  
interna]ionale la care România este parte nu 
constituie o înc`lcare a drepturilor prev`zute 
în prezenta sec]iune.

Comentariu:
Art. 75 din Codul civil exprim` dorin]a 
leguitorului de a include un temei legal 
expres pentru realizarea unui echilibru între 
exercitarea, pe de o parte, a dreptului la 
liber` exprimare [i, pe de alt` parte, a 
celorlalte drepturi civile nepatrimoniale 
consacrate prin art. 71-73. Acest echilibru se 

realizeaz` printr-o analiz` punctul` a 
elementelor unei spe]e concrete de c`tre 
destinatarii normei juridice [i/sau instan]ele 
de judecat`.

Referirea la conven]iile [i pactele  
interna]ionale privitoare la drepturile omului 
la care România este parte este generoas`, 
incluzând atât instrumentele de la nivelul 
Organiza]iei Na]iunilor Unite, cât [i 
instrumentele regionale. De aceea, în  
privin]a României, o importan]` deosebit` 
are Conven]ia european` a drepturilor [i 
libert`]ilor fundamentale [i interpretarea 
prevederilor acesteia – art. 10 – dreptul la 
liber` exprimare [i art. 8 – dreptul la via]` 
privat` –  de c`tre Curtea European` a 
Drepturilor Omului.

Interpretarea art. 75 trebuie realizat` în 
lumina art. 20 din Constitu]ia României,  
care prevede c`:

(1) Dispozi]iile constitu]ionale privind 
drepturile [i libert`]ile cet`]enilor vor fi 
interpretate [i aplicate în concordan]` cu 
Declara]ia Universal` a Drepturilor Omului, 
cu pactele [i cu celelalte tratate la care 
România este parte.

(2) Dac` exist` neconcordan]e între 
pactele [i tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România 
este parte, [i legile interne, au prioritate 
reglement`rile interna]ionale, cu excep]ia 
cazului în care Constitu]ia sau legile interne 
con]in dispozi]ii mai favorabile.

De asemenea, trebuie subliniat c`  
excep]ia prev`zut` de art. 75 se aplic` în 
rela]ie cu mijloacele de ap`rare, cu m`surile 
provizorii prev`zute de art. 253 [i 255, dar [i 
cu r`spunderea delictual` din noul Cod civil.
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Studiu de caz: r`spunderea delictual` 
pentru prejudicii de imagine produse prin 
pres`; ap`rarea drepturilor 
nepatrimoniale ale persoanei juridice; 
excep]ia prev`zut` de art.75 Cod civil.

Prin cererea adresat` Judec`toriei 
Sectorului 6, Bucure[ti, SC A l-a ac]ionat în 
judecat` pe B în temeiul art. 1349, 
1357-1359, 1381, 1385-1386 Cod civil 
(r`spunderea civil` delictual` pentru fapta 
proprie), solicitând daune morale în sum` de 
100.000 lei reprezentând repararea 
prejudiciului de imagine ca urmare a  
afirma]iilor denigratoare aduse prin publicarea 
articolului „[...]”, publicarea, în termen de 15 
zile de la data r`mânerii definitive [i 
irevocabile a hot`rârii, pe cheltuiala pârâtului, 
a unei scrisori publice de scuze în trei 
cotidiane centrale [i în dou` cotidiane locale, 
publicarea hot`rârii judec`tore[ti care se va 
pronun]a în cauz`, în termen de 15 zile de la 
data r`mânerii definitive [i irevocabile a 
acesteia, pe cheltuiala pârâtului, în dou` 
cotidiane locale [i cheltuieli de judecat`.

Reclamantul a sus]inut c`, prin articolul 
publicat, B a adus grave acuza]ii, nefondate, 
denigratoare, mincinoase [i def`im`toare la 
adresa S.C. A, cât [i a directorului general al 
acesteia, de natur` s` afecteze grav prestigiul, 
imaginea [i reputa]ia societ`]ii. Afirma]iile 
pârâtului la adresa societ`]ii reclamante au 
fost: „Cele 18 apartamente din ansamblul de 
locuin]e G al ANL, din cartierul C, construite 
de firma A, a miliardarului [...], au unele 
dintre cele mai grave probleme de proiectare 
[i execu]ie. Nici în regimul lui Ceau[escu  
nu au fost întâlnite aceste dezastre de 
construc]ie, dup` p`rerea unui expert din 

cadrul ISC ...”. Societatea reclamant` a ar`tat 
c` nu putea executa lucr`rile de construc]ie 
f`r` a respecta proiectul, astfel încât nu exist` 
leg`tur` între afirma]iile din articol [i execu]ia 
efectuat` de reclamant`. Mai mult, orice 
afirma]ie de genul „miliardarul român a 
încasat de la stat pentru acest proiect peste  
3 miliarde de euro”, f`când leg`tura cu 
presupuse [i nedovedite „probleme de 
proiectare [i execu]ie” reprezint` o încercare 
de a crea în rândul proprietarilor de locuin]e [i 
a opiniei publice temeri nejustificate, un climat 
de nesiguran]`, ducând la denigrarea 
imaginii, a prestigiului [i încrederii pe care le-a 
câ[tigat SC A, inten]ia de a def`ima fiind 
evident` [i dep`[ind limitele libert`]ii de 
exprimare. A mai sus]inut c` autorul 
articolului nu a procedat la o verificare, m`car 
sumar`, a celor ar`tate, ceea ce dovede[te 
reaua-credin]` cu care a ac]ionat jurnalistul. 

Cu privire la cele de mai sus, trebuie 
remarcat c` reclamantul nu [i-a întemeiat  
ac]iunea pe articolele din Codul civil privitoare 
la dreptul la imagine [i demnitate, respectiv 
pe art. 253 – mijloace de ap`rare -, care este 
aplicabil [i persoanei juridice, potrivit art. 257 
Cod civil, ci a ales calea r`spunderii delictuale, 
astfel cum erau întemeiate ac]iunile 
asem`n`toare ini]iate sub imperiul Codului 
civil 1865, în baza art. 998 [i urm`toarele.

Pârâtul s-a ap`rat invocând, printre altele, 
aplicabilitatea art. 75 Cod civil [i ale art. 10 
alin 1 din Conven]ia european` a drepturilor 
omului. În plus, a ar`tat c` exist` baz` 
factual` pentru afirma]iile din articol, respectiv 
c` apartamentele construite de reclamant` nu 
corespund schi]ei anexe la contractul de 
construire, c` în apartamente au fost 

amplasate dou` ni[e în care se afl` ]evile prin 
care se scurg dejec]iile [i apa menajer`, fapt 
ce contravine normativelor de construc]ii.

Prin sentin]a civil` nr. 10127 din 21 
noiembrie 2012, Judec`toria Sectorului 6, 
Bucure[ti, a respins cererea reclamantului ca 
neîntemeiat`. De[i instan]a nu a f`cut referire 
expres` la aplicabilitatea art. 75 în cauz`, 
motivarea a invocat in extenso jurispruden]a 
CEDO cu privire la art. 10 din Conven]ia 
european` a drepturilor omului, interesul 
public justificat de articol [i existen]a unei baze 
factuale a acuza]iilor, care constau în afirma]ii 
adev`rate, a[a cum s-a dovedit prin 
probatoriul administrat:

„Având în vedere c` articolul incriminat 
trata un subiect de interes public, pârâtul nu a 
avut inten]ia de a o denigra pe reclaman`, iar 
informa]ile puse la dispozi]ie de aceasta aveau 
un temei factual. Chiar dac` pârâtul D.R. a 
f`cut afirma]ii pe care reclamanta le consider` 
denigratoare, instan]a nu consider` c` 
limbajul [i modul cum au fost exprimate 
aceste afirma]ii [au] adus o atingere suficient 
de grav` prestigiului sau imaginii reclamantei, 
pentru a putea califica afirma]iile incriminate 
drept un delict civil.

Din probele administrate nu rezult` c` 
reclamanta a comb`tut cele relatate în articol, 
dimpotriv`, informa]iile au fost verificate de 
jurnalist înainte de publicare, [i indiferent dac` 
ele reprezint` imput`ri de fapte sau judec`]i 
de valoare, instan]a constat` c` ele aveau un 
temei faptic. Investiga]ia sa a fost de natur` s` 
îl conving` de veridicitatea acestora, motiv 
pentru care inten]ia pârâtului nu a fost de a o 
denigra pe reclamant`, ci de a aduce faptele 

respective în aten]ia publicului, pârâtul  
neac]ionând cu rea-credin]`.

Mai mult, instan]a re]ine c`, de[i 
reclamanta, în calitatea sa de persoan` 
juridic` lezat` prin afirma]ii f`cute în pres`,  
pe care le consider` neadev`rate, avea 
dreptul la replic`, putând cere organului de 
pres` s` publice un r`spuns sub form` de 
replic`, rectificare sau declara]ie, aceasta nu  
a în]eles s` recurg` la aceast` m`sur` în 
vederea repar`rii pretinsei atingeri aduse 
imaginii sale.”

Reclamanta a formulat recurs împotriva 
acestei sentin]e civile, care a fost respins ca 
neîntemeiat de c`tre Tribunalului Bucure[ti  
la data de 6 decembrie 2013.

Prezum]ia de consim]`mânt 
Art. 76. - Când însu[i cel la care se refer` 

o informa]ie sau un material le pune la 
dispozi]ia unei persoane fizice ori persoane 
juridice despre care are cuno[tin]` c` î[i 
desf`[oar` activitatea în domeniul inform`rii 
publicului, consim]`mântul pentru utilizarea 
acestora este prezumat, nefiind necesar un 
acord scris. 

Comentariu:
Prin art. 14 din Legea nr. 71/2011 de 
punere în aplicare a Codului civil s-a 
clarificat aplicarea în timp a prevederilor 
art. 76. Astfel, acesta nu se aplic` în cazul 
în care punerea la dispozi]ie a informa]iei 
sau a materialului s-a f`cut anterior datei 
intr`rii în vigoare a Codului civil (1 
octombrie 2011), chiar dac` utilizarea 
informa]iei ori a materialului se realizeaz` 
dup` aceast` dat`. Pentru informa]iile sau 
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materialele puse la dispozi]ia persoanelor 
fizice sau juridice care î[i desf`[oar` 
activitatea în domeniul inform`rii 
publicului înainte de 1 octombrie 2011 
este necesar acordul scris.

Respectul datorat persoanei 
decedate 

Art. 78. - Persoanei decedate i se 
datoreaz` respect cu privire la memoria sa, 
precum [i cu privire la corpul s`u. 

Interzicerea atingerii 
memoriei persoanei decedate

Art. 79. - Memoria persoanei decedate este 
protejat` în acelea[i condi]ii ca [i imaginea [i 
reputa]ia persoanei aflate în via]`. 

Comentariu:
Cu privire la art. 78 [i 79, limitele prev`zute 
de art. 75 duc la concluzia c` aceste dou` 
articole nu ar trebui s` î[i g`seasc` 
aplicarea cu privire la persoanele publice 
decedate, din orice sfer` a vie]ii sociale ar 
proveni (personalit`]i istorice, literare, 
artistice, sportive etc). O interpretare 
contrar` ar duce la situa]ia, inacceptabil` 
într-o societate democratic`, în care 
chestiuni de interes public legate de trecut 
nu ar putea fi puse în dezbatere public`.

În aceea[i cheie trebuie interpretat` [i 
limitarea suplimentar` introdus` de legiuitor 
cu privire la persoanele care pot recurge la 
mijloace de ap`rare în cazul unor atingeri 
aduse memoriei persoanei decedate. Astfel, 
potrivit art. 256, numai so]ul supravie]uitor, 
oricare dintre rudele în linie dreapt` ale 
persoanei decedate [i oricare dintre rudele 

sale colaterale pân` la gradul al patrulea 
inclusiv sunt titularele dreptului la ac]iune.

Comentariu: 
Prin art. 15 din Legea nr. 71/2011 de punere 
în aplicare a Codului civil s-a clarificat 
aplicarea în timp a prevederilor art. 78-79. 
Astfel, acestea sunt aplicabile indiferent de 
data decesului.

Ocrotirea personalit`]ii 
umane 

Art. 252. - Orice persoan` fizic` are dreptul 
la ocrotirea valorilor intrinseci fiin]ei umane, 
cum sunt via]a, s`n`tatea, integritatea fizic` 
[i psihic`, demnitatea, intimitatea vie]ii 
private, libertatea de con[tiin]`, crea]ia [tiin]
ific`, artistic`, literar` sau tehnic`.

Comentariu:
Capitolul II al Titlului II al Codului civil 
(Persoana fizic`), care se refer` la respectul 
datorat fiin]ei umane [i drepturilor ei 
inerente, are o abordare neunitar` în privin]a 
dreptului la liber` exprimare. În art. 58 
(drepturile personalit`]ii), acest drept nu este 
prev`zut expresis verbis, dar, deoarece acest 
articol cuprinde o enumerare 
exemplificativ`, se poate interpreta c` se 
refer` [i la dreptul la liber` exprimare (alin. 1: 
orice persoan` are dreptul la via]`, la 
s`n`tate, la integritate fizic` [i psihic`, la 
demnitate, la propria imagine, la respectarea 
vie]ii private, precum [i alte asemenea 
drepturi recunoscute de lege). O asemenea 
interpretare se bazeaz` [i pe faptul c` art.  
70 consacr`, de data aceasta expresis 
verbis, dreptul la liber` exprimare, în  
sec]iunea dedicat` respectului vie]ii  
private [i demnit`]ii umane.

Aceast` interpretare se poate aplica [i art. 
252 [i urm`toarelor din Cod civil, care se 
refer` la ocrotirea personalit`]ii, la mijloacele 
de ap`rare ale drepturilor personalit`]ii [i la 
m`surile provizorii care pot fi dispuse în 
acest sens. Art. 252 con]ine din nou o 
enumerare exemplificativ`, de data aceasta 
cuprinzând o referire direct` la aspecte ce ]in 
de libertatea de exprimare, cum ar fi 
libertatea de crea]ie [tiin]ific`, artistic`, 
literar` [i tehnic`. 

R`mâne de v`zut în ce m`sur` destinatarii 
normelor de drept în discu]ie, respectiv 
instan]ele de judecat`, vor recurge la 
mijloacele de ap`rare [i m`surile provizorii, 
respectiv vor aplica aceste prevederi [i unor 
atingeri aduse dreptului la liber` exprimare, 
nu numai atingerilor aduse dreptului la via]` 
privat`, imagine, demnitate etc.

Mijloace de ap`rare 
Art. 253. - (1) Persoana fizic` ale c`rei 
drepturi nepatrimoniale au fost înc`lcate ori 
amenin]ate poate cere oricând instan]ei: 

a) interzicerea s`vâr[irii faptei ilicite, dac` 
aceasta este iminent`; 

b) încetarea înc`lc`rii [i interzicerea pentru 
viitor, dac` aceasta dureaz` înc`; 

c) constatarea caracterului ilicit al faptei 
s`vâr[ite, dac` tulburarea pe care a produs-o 
subzist`. 

(2) Prin excep]ie de la prevederile alin. (1), 
în cazul înc`lc`rii drepturilor nepatrimoniale 
prin exercitarea dreptului la libera exprimare, 
instan]a poate dispune numai m`surile 
prev`zute la alin. (1) lit. b) [i c). 

(3) Totodat`, cel care a suferit o înc`lcare a 
unor asemenea drepturi poate cere instan]ei 
s` îl oblige pe autorul faptei s` îndeplineasc` 

orice m`suri socotite necesare de c`tre 
instan]` spre a ajunge la restabilirea dreptului 
atins, cum sunt: 

a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la 
publicarea hot`rârii de condamnare; 

b) orice alte m`suri necesare pentru 
încetarea faptei ilicite sau pentru repararea 
prejudiciului cauzat. 

(4) De asemenea, persoana prejudiciat` 
poate cere desp`gubiri sau, dup` caz, o 
repara]ie patrimonial` pentru prejudiciul, 
chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dac` 
v`t`marea este imputabil` autorului faptei 
prejudiciabile. În aceste cazuri, dreptul la  
ac]iune este supus prescrip]iei extinctive.

Comentariu:
Excep]ia prev`zut` de art. 243 alin. 2 pune 
în acord Codul civil cu Constitu]ia României 
care, în art. 30 alin. 2, interzice cenzura de 
orice fel. Or, interzicerea exprim`rii înainte 
ca ea s` se produc` efectiv echivaleaz` cu 
cenzura. În acela[i sens trebuie interpretat 
[i aplicat [i alin. 3, instan]a neputând 
dispune m`suri necesare pentru restabilirea 
dreptului atins [i încetarea faptei ilicite care 
s` echivaleze cu cenzura (a se vedea [i 
studiul de caz urm`tor, în care decizia 
instan]ei este neclar` cu privire la acest 
aspect).

Studiu de caz: mijloace de ap`rare a 
drepturilor nepatrimoniale; dreptul la 
imagine, reputa]ie [i demnitate; 
r`spundere civil` delictual`; neacordarea 
daunelor morale; înl`turarea afirma]iilor 
cu caracter denigrator din cadrul unor 
articole sau de pe site-urile unor ter]i; 
înl`turarea comentariilor cititorilor; 
obligarea la publicarea hot`rârii instan]ei.
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Prin ac]iunea înregistrat` pe rolul 
Judec`toriei Sectorului 6 sub nr. [...], 
reclamanta A a chemat în judecat` pe pârâ]ii 
B [i C, solicitând constatarea înc`lc`rii 
dreptului la imagine, reputa]ie [i demnitate  
ca urmare a public`rii mai multor comentarii 
denigratoare a pârâ]ilor la adresa sa pe 
site-urile […] (apar]inând pârâtului B) [i […] 
(site apar]inând ziarului […]); obligarea  
pârâ]ilor la plata sumei de 100.000 lei  fiecare, 
reprezentând daune morale pentru prejudiciul 
de imagine produs prin afirma]iile 
def`im`toare privind reputa]ia profesional`  
[i probitatea reclamantei [i atingerea adus` 
imaginii sale; obligarea la înl`turarea pasajelor 
din articolele pârâ]ilor din datele de […], […] 
[i […] 2013, […] 2014, […] 2014 [i […] 2014 
de pe site-urile […] [i […], precum [i a 
comentariilor la aceste articole care aduc 
atingere reputa]iei profesionale [i imaginii 
reclamantei; obligarea pârâ]ilor s` înl`ture pe 
cheltuiala lor din cadrul tuturor site-urilor a 
articolelor publicate de ace[tia care au fost 
preluate de pe site-ul […] [i […]; obligarea 
pârâ]ilor la publicarea pe cheltuiala lor, în 
ziarele […], […] [i […] (atât în formatul print, 
cât [i în cel electronic), precum [i pe site-urile 
[…] [i […] a hot`rârii pronun]ate de instan]`, 
în cazul admiterii ac]iunii; obligarea pârâ]ilor 
s` înceteze înc`lcarea dreptului la imagine [i 
interzicerea pe viitor a denigr`rilor realizate de 
pârâ]i la adresa reclamantei.

În motivarea ac]iunii, reclamanta a ar`tat c` 
cei doi pârâ]i au publicat mai multe articole cu 
caracter denigrator de natur` a-i prejudicia 
reputa]ia profesional` [i imaginea, în calitate 
de procuror. Pârâ]ii ar fi folosit mai multe 
expresii calomnioase [i denigratoare pentru a 
pune la îndoial` probitatea profesional` [i 

buna sa credin]` în ceea ce ce prive[te 
aplicarea de c`tre reclamant` a dispozi]iilor 
legale într-unul din dosarele în care a fost 
desemnat` s` efectueze cercet`ri, ace[tia 
urm`rind decredibilizarea sa sub aspectul 
competen]ei profesionale, de[i are o 
experien]` de peste 18 ani ca procuror.

În drept, reclamanta a invocat dispozi]iile 
art. 72, art. 252, art. 253 [i art. 1349 Cod civil.

Ulterior, printr-o nou` ac]iune înregistrat` 
pe rolul Judec`toriei Sectorului 5, reclamanta 
A i-a chemat din nou în judecat` pe pârâ]ii B 
[i C, cu acelea[i capete de cerere în leg`tur` 
cu alte dou` articole publicate dup` 
introducerea primei ac]iuni, respectiv la finalul 
anului 2014 [i la începutul anului 2015. 
Judec`toria Sectorului 5 a dispus conexarea 
dosarului la cel înregistrat deja pe rolul 
Judec`toriei Sectorului 6.

Prin sentin]a civil` nr. 5106 din 24 iunie 
2015, instan]a a admis în parte cererea 
principal` [i cererea conex`, a constatat c` 
prin [ase dintre articolele publicate de pârâ]i 
(din totalul de 8) a fost înc`lcat dreptul 
reclamantei la reputa]ie [i demnitate. Instan]a 
a respins în rest cererea de chemare în 
judecat` principal [i conex` ca neîntemeiate  
[i i-a obligat pe pârâ]i s` publice hot`rârea, 
dup` r`mânerea definitiv`, în integralitate, în 
ziarele […], […] [i […], în format print [i 
electronic, cât [i pe site-urile […] [i […].

Cu privire la capetele de cerere respinse, 
instan]a a re]inut c`, fa]` de con]inutul 
dreptului la imagine, reglementat de art. 73 
din Codul civil, acesta nu a fost înc`lcat, 
nefiind administrate probe din care s` rezulte 

c` pârâ]ii ar fi reprodus în articolele publicate 
înf`]i[area fizic` a reclamantei.

Instan]a a respins [i cererea reclamantei ca 
pârâ]ii s` înl`ture de pe site-urile proprii 
afirma]iile apreciate de reclamant` drept 
denigratoare; înl`turarea afirma]iilor este „f`r` 
eficien]` din punct de vedere al restabilirii 
dreptului atins, atâta vreme cât acestea sunt 
con]inute în prezenta hot`râre care va fi 
publicat` pe cele dou` site-uri care au g`zduit 
articolele men]ionate”. 

„În privin]a comentariilor cititorilor la 
articolele publicate de pârâ]i, acestea nu  
apar]in celor doi jurnali[ti pentru a fi obliga]i la 
înl`turarea acestora, instan]a f`când de altfel 
referire [i la acestea în considerentele hot`rârii 
pentru a eviden]ia impactul articolelor asupra 
publicului cititor, restabilind în aceast` 
manier` dreptul atins. În privin]a înl`tur`rii 
articolelor scrise de c`tre pârâ]i de pe 
site-urile care le-au preluat, obliga]ia nu poate 
fi stabilit` în sarcina pârâ]ilor, ace[tia neavând 
drept de administrare a acestor site-uri, care 
pot fi în num`r variabil, necunoscut […].”

Cererea de acordare a daunelor morale a 
câte 100.000 lei în sarcina fiec`rui pârât, prin 
fiecare din cele dou` ac]iuni promovate a fost 
respins`, instan]a apreciind c` constatarea de 
c`tre instan]` a înc`lc`rii de c`tre pârâ]i a 
dreptului reclamantei la reputa]ie [i demnitate 
este o repara]ie echitabil` [i suficient` pentru 
reclamant`.

Hot`rârea Judec`toriei Sectorului 6 nu este 
definitiv`, atât reclamanta, cât [i pârâ]ii 
formulând apel, care nu a fost judecat pân` la 
data public`rii prezentei luc`ri.

Ap`rarea dreptului la nume 
Art. 254. – (1) Cel al c`rui nume este 
contestat poate s` cear` instan]ei 
judec`tore[ti recunoa[terea dreptului s`u  
la acel nume. 

(2) De asemenea, cel care este lezat prin 
uzurparea, în tot sau în parte, a numelui s`u 
poate s` cear` oricând instan]ei 
judec`tore[ti s` dispun` încetarea acestei 
atingeri nelegitime. 

(3) Dispozi]iile prezentului articol se 
aplic`, în mod corespunz`tor, [i ap`r`rii 
dreptului la pseudonim, ales în condi]iile 
legii. 

Comentariu:
Aliniatele 2 [i 3 ale art. 254 ar putea duce  
la atingeri la adresa dreptului la liber` 
exprimare în situa]ia unor interpret`ri 
extensive aplicate parodiilor, dincolo de 
inten]ia de legiferare, care se refer` strict la 
uzurparea numelui sau pseudonimului.  
Ac]iunea de uzurpare presupune o însu[ire 
frauduloas` a numelui sau pseudonimului; 
or parodierea unei persoane, prin utilizarea 
temporar` a numelui sau pseudonimului 
acesteia, este o form` licit` de exprimare, 
astfel încât art. 254 nu ar trebui s` î[i 
g`seasc` aplicarea în asemenea situa]ii.

M`suri provizorii 
Art. 255. – (1) Dac` persoana care se 
consider` lezat` face dovada credibil` c` 
drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul 
unei ac]iuni ilicite, actuale sau iminente [i  
c` aceast` ac]iune risc` s` îi cauzeze un 
prejudiciu greu de reparat, poate s` cear` 
instan]ei judec`tore[ti luarea unor m`suri 
provizorii. 
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(2) Instan]a judec`toreasc` poate s` 
dispun` în special: 

a) interzicerea înc`lc`rii sau încetarea ei 
provizorie; 

b) luarea m`surilor necesare pentru a 
asigura conservarea probelor. 

(3) În cazul prejudiciilor aduse prin 
mijloacele presei scrise sau audiovizuale, 
instan]a judec`toreasc` nu poate s` dispun` 
încetarea, cu titlu provizoriu, a ac]iunii 
prejudiciabile decât dac` prejudiciile cauzate 
reclamantului sunt grave, dac` ac]iunea nu 
este în mod evident justificat`, potrivit  
art. 75, [i dac` m`sura luat` de instan]` nu 
apare ca fiind dispropor]ionat` în raport cu 
prejudiciile cauzate. Dispozi]iile art. 253 alin. 
(2) r`mân aplicabile. 

(4) Instan]a solu]ioneaz` cererea potrivit 
dispozi]iilor privitoare la ordonan]a  
pre[edin]ial`, care se aplic` în mod 
corespunz`tor. În cazul în care cererea este 
formulat` înainte de introducerea ac]iunii de 
fond, prin hot`rârea prin care s-a dispus 
m`sura provizorie se va fixa [i termenul în 
care ac]iunea în fond trebuie s` fie introdus`, 
sub sanc]iunea încet`rii de drept a acelei 
m`suri. Dispozi]iile alin. (6) sunt aplicabile. 

(5) Dac` m`surile luate sunt de natur` s` 
produc` un prejudiciu p`r]ii adverse, instan]a 
îl poate obliga pe reclamant s` dea o  
cau]iune în cuantumul fixat de aceasta,  
sub sanc]iunea încet`rii de drept a m`surii 
dispuse. 

(6) M`surile luate potrivit prezentului 
articol anterior introducerii ac]iunii în justi]ie 
pentru ap`rarea dreptului nepatrimonial 
înc`lcat înceteaz` de drept, dac` reclamantul 
nu a sesizat instan]a în termenul fixat de 
aceasta, dar nu mai târziu de 30 de zile de la 
luarea acestora. 

(7) Reclamantul este ]inut s` repare, la 
cererea p`r]ii interesate, prejudiciul cauzat 
prin m`surile provizorii luate, dac` ac]iunea 
de fond este respins` ca neîntemeiat`. Cu 
toate acestea, dac` reclamantul nu a fost în 
culp` ori a avut o culp` u[oar`, instan]a, în 
raport cu circumstan]ele concrete, poate fie 
s` refuze obligarea sa la desp`gubirile cerute 
de partea advers`, fie s` dispun` reducerea 
acestora. 

(8) Dac` partea advers` nu solicit` 
daune-interese, instan]a va dispune eliberarea 
cau]iunii, la cererea reclamantului, prin 
hot`râre dat` cu citarea p`r]ilor. Cererea se 
judec` potrivit dispozi]iilor privitoare la 
ordonan]a pre[edin]ial`, care se aplic` în mod 
corespunz`tor. În cazul în care pârâtul se 
opune la eliberarea cau]iunii, instan]a va fixa 
un termen în vederea introducerii ac]iunii de 
fond, care nu poate fi mai lung de 30 de zile 
de la data pronun]`rii hot`rârii, sub sanc]iunea 
încet`rii de drept a m`surii de indisponibilizare 
a sumei depuse cu titlu de cau]iune. 

Studiu de caz: dreptul la demnitate, 
onoare, via]` particular`, dreptul la 
propria imagine; m`suri provizorii pentru 
ap`rarea drepturilor nepatrimoniale; 
ordonan]` pre[edin]ial`.

Prin cererea de ordonan]` pre[edin]ial` 
înregistrat` pe rolul Tribunalului Maramure[, 
Sec]ia I Civil`, reclamanta A a solicitat, în 
contradictoriu cu B, ca instan]a s` pronun]e o 
hot`râre prin care pârâtul s` fie obligat s` 
posteze cu titlu provizoriu, pân` la pronun]area 
unei hot`râri pe fond, textul „Afirma]iile din 
acest articol referitoare la [...] A sunt în litigiu la 
Tribunalul Maramure[ sub dosar nr. [...], având 
ca obiect înc`lcarea dreptului la demnitate, 
onoare, via]` particular`, a dreptului la propria 

imagine [i daune morale” pe prima pagin` a 
site-urilor/ziarelor online [...] [i [...], precum [i 
deasupra titlurilor urm`toarelor articole [...]. 
Reclamanta a mai solicitat obligarea pârâtului 
B, pe cheltuiala acestuia, s` transmit` vizual, 
pân` la data pronun]`rii pe fond, în emisiunea 
[...] sau în oricare alte emisiuni pe care le va 
realiza la alte posturi de televiziune, urm`torul 
text „Afirma]iile redactorului B din emisiunile 
din 01.06.2011, 09.06.2011, 14.06.2011, 
15.06.2011, referitoare la [...] sunt în litigiu la 
Tribunalul Maramure[ sub dosar nr. [...], având 
ca obiect înc`lcarea dreptului la demnitate, 
onoare, via]` particular`, a dreptului la propria 
imagine [i daune morale.” În completarea  
ac]iunii, reclamanta a solicitat încetarea 
provizorie a înc`lc`rii drepturilor cu caracter 
nepatrimonial deduse litigiului înregistrat sub 
nr. [...], privind imaginea, onoarea, demnitatea 
[i via]a privat` a reclamantei A, precum [i 
interzicerea pân` la solu]ionarea irevocabil` a 
fondului cauzei, a public`rii [i mediatiz`rii TV a 
articolelor/emisiunilor def`im`toare la adresa 
acesteia.

Prin sentin]a civil` nr. 73/19.01.2013 
Tribunalul Maramure[ a re]inut c`, pentru 
faptele s`vâr[ite pân` la data de 1.10.2011, 
cererea de ordonan]` pre[edin]ial` a fost 
întemeiat` în drept pe dispozi]iile art. 581 Cod 
procedur` civil`, iar pentru cele re]inute dup` 
data de 1.10.2011 s-au invocat dispozi]iile art. 
255 Cod civil. În privin]a aplic`rii art. 581 Cod 
procedur` civil`, instan]a a statuat c` nu sunt 
îndeplinite condi]iile impuse de acesta, 
respectiv urgen]a, iar obiectul cererii 
reprezint` o obliga]ie de a face, care nu poate 
fi dispus` pe calea ordonan]ei pre[edin]iale. 
În consecin]`, a apreciat cererea drept 
inadmisibil`.

Cu privire la aplicarea art. 255 Cod civil, 

instan]a a re]inut c` în publica]iile f`cute de 
reclamant dup` data de 1.10.2011 apar poze 
ale reclamantei f`r` ca în prealabil s` fi existat 
un acord din partea acesteia, înc`lcându-se 
art. 73 Cod civil. Pe de alt` parte, prin afirma]
iile scrise de pârât la adresa reclamantei, 
respectiv c` „aceasta este mai virgin` ca 
niciodat`”, „Aten]ie medic prost! Om care a 
ucis 12 oameni”, „scoate pe band` mor]ii din 
sala de opera]ie”, „femeia asta urât`”, „în 
vasta ei nemernicie, aceast` femeie urât` 
foc”, se apreciaz` c` s-au înc`lcat dispozi]iile 
art. 71, 72, 73 Cod civil, respectiv dreptul la 
via]` privat`, la demnitate [i imagine.

În consecin]`, instan]a a admis în parte 
cererea reclamantei, în sensul c` pârâtul va fi 
obligat s` înceteze provizoriu înc`lcarea 
drepturilor nepatrimoniale privind imaginea, 
demnitatea, via]a privat` a reclamantei, în 
publica]iile [i emisiunile TV pe care le 
realizeaz`. Cererea reclamantei de a interzice 
publicarea [i nedifuzarea TV a articolelor/
emisiunilor def`im`toare nu se poate dispune, 
deoarece prin aceasta s-ar înc`lca dreptul la 
liber` exprimare.

Prin încheierea din 27.04.2012 instan]a a 
respins cererea de l`murire a dispozitivului 
sentin]ei civile nr. 73/2012.

Curtea de Apel Cluj a constatat nul recursul 
declarat de pârâtul B împotriva sentin]ei civile 
num`rul 73 din 19.01.2012 a Tribunalului 
Maramure[, pe care a men]inut-o.

Decesul titularului dreptului 
nepatrimonial 
Art. 256. – (1) Ac]iunea pentru restabilirea 
dreptului nepatrimonial înc`lcat poate fi 
continuat` sau pornit`, dup` moartea 
persoanei v`t`mate, de c`tre so]ul  
supravie]uitor, de oricare dintre rudele în linie 
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dreapt` ale persoanei decedate, precum [i 
de oricare dintre rudele sale colaterale pân` 
la gradul al patrulea inclusiv. 

(2) Ac]iunea pentru restabilirea integrit`]ii 
memoriei unei persoane decedate poate fi 
pornit` de cei prev`zu]i la alin. (1). 

Ap`rarea drepturilor 
nepatrimoniale ale persoanei 
juridice 
Art. 257. – Dispozi]iile prezentului titlu se 

aplic` prin asem`nare [i drepturilor 
nepatrimoniale ale persoanelor juridice. 

Comentariu:
Prin art. 19 din Legea nr. 71/2011 de 
punere în aplicare a Codului civil s-a 
clarificat aplicarea în timp a prevederilor art. 
252-257. Astfel, acestea sunt aplicabile 
numai faptelor s`vâr[ite dup` intrarea în 
vigoare a noul Cod civil, respectiv dup` 1 
octombrie 2011.

COduL PenaL (2009)
Comentariu:
Codul penal actual, care a intrat în vigoare la 
1 februarie 2014, nu incrimineaz` insulta [i 
calomnia, infrac]iuni utilizate anterior 
împotriva presei. Dezincriminarea insultei [i 
calomniei este îns` anterioar` momentului 
intr`rii în vigoare a noului Cod penal, ea 
producându-se în anul 2006 [i fiind urmat` 
de o adev`rat` epopee a încerc`rilor de 
”reîncriminare” pe calea unor decizii de 
neconstitu]ionalitate. Prima dintre aceste 
este decizia nr. 62/2007, care a declarat 
neconstitu]ional` dezincriminarea celor dou` 
fapte, dar Parlamentul nu a procedat la o 
reincriminare, ceea ce a dus la o perioad` de 
incertitudine normativ` cu privire la 
legalitatea sanc]ion`rii penale pentru insult` 
[i calomnie. Practica diferit` a parchetelor [i 
instan]elor a fost constatat` [i de c`tre 
Procurorul General al Parchetului de pe 
lâng` Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie 
care, în 2010, a sesizat cu recurs în 
interesul legii Înalta Curte de Casa]ie [i 
Justi]ie. Aceasta a admis recursul în 
interesul legii [i a stabilit c` au încetat s` 
mai fie în vigoare normele de incriminare a 
insultei [i calomniei cuprinse în art. 205 [i 
206 din Codul penal, precum [i prevederile 
art. 207 din acela[i cod privind proba  
verit`]ii, abrogate prin dispozi]iile art. I pct. 
56 din Legea nr. 278/2006, dispozi]ii 
declarate neconstitu]ionale prin Decizia nr. 
62 din 18 ianuarie 2007 a Cur]ii  
Constitu]ionale. Pe 13 iunie 2013, Curtea 
Constitu]ional` a revenit asupra subiectului, 
sanc]ionând prin decizia nr. 206/2013 
dezlegarea dat` problemei de drept de c`tre 

Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie în 2010 [i 
apreciind c` respectiva decizie determin` 
- de la data public`rii sale în Monitorul Oficial 
al României, Partea I - restabilirea, pentru 
viitor, a efectului general obligatoriu al 
Deciziei Cur]ii Constitu]ionale nr. 62/2007 [i 
a aplic`rii normelor de incriminare a insultei 
[i calomniei cuprinse în art. 205 [i 206 din 
Codul penal, precum [i a dispozi]iilor art. 
207 din Codul penal privind proba verit`]ii.

Practic, intrarea în vigoare a noului Cod 
penal a pus cap`t definitiv incertitudinii 
legislative în materie. În plus, în virtutea 
principiului constitu]ional al aplic`rii legii 
penale mai favorabile, în cazul de fa]` noul 
Cod penal, nici faptele comise anterior datei 
de 1 februarie 2014 [i care s-ar fi 
circumscris celor dou` infrac]iuni nu mai 
pot duce la sanc]ionarea penal` a cuiva.

Infrac]iuni privind divulgarea 
de documente, date, informa]ii
DIVuLgAReA secRetuLuI cARe 
PeRIcLIteAz~ secuRItAteA  
nA}IOnAL~

Art. 407. – (1) Divulgarea unor documente 
sau a unor date care constituie informa]ii 
secrete de stat, de c`tre cel care le cunoa[te 
datorit` atribu]iilor de serviciu, dac` fapta 
pune în pericol securitatea na]ional`, se 
pedepse[te cu închisoarea de la 7 la 15 ani [i 
interzicerea exercit`rii unor drepturi. 

 (2) De]inerea în afara îndatoririlor de 
serviciu a unui document ce con]ine 
informa]ii secrete de stat, dac` fapta pune în 
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pericol securitatea na]ional`, se pedepse[te 
cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

(3) Divulgarea, f`r` drept, a unor 
documente sau date care constituie  
informa]ii secrete de stat, de c`tre cel care ia 
cuno[tin]` de acestea în afara îndatoririlor de 
serviciu, se pedepse[te cu închisoare de la 
un an la 5 ani.

Divulgarea informa]iilor 
secrete de stat
Art. 303. - (1) Divulgarea, f`r` drept, a unor 
informa]ii secrete de stat, de c`tre cel care le 
cunoa[te datorit` atribu]iilor de serviciu, 
dac` prin aceasta sunt afectate interesele 
unei persoane juridice dintre cele prev`zute 
în art. 176, se pedepse[te cu închisoarea de 
la 2 la 7 ani [i interzicerea exercit`rii unor 
drepturi. 

(2) De]inerea, f`r` drept, în afara 
îndatoririlor de serviciu, a unui document ce 
con]ine informa]ii secrete de stat, dac` 
poate afecta activitatea uneia dintre 
persoanele juridice prev`zute în art. 176, se 
pedepse[te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amend`. 

(3) Persoana care de]ine un document ce 
con]ine informa]ii secrete de stat, care poate 
afecta activitatea uneia dintre persoanele 
juridice prev`zute în art. 176, nu se 
pedepse[te dac` pred` de îndat` 
documentul la organul sau institu]ia 
emitent`.

Divulgarea informa]iilor 
secrete de serviciu sau 
nepublice

Art. 304. - (1) Divulgarea, f`r` drept, a 
unor informa]ii secrete de serviciu sau care 
nu sunt destinate publicit`]ii, de c`tre cel 

care le cunoa[te datorit` atribu]iilor de 
serviciu, dac` prin aceasta sunt afectate 
interesele sau activitatea unei persoane, se 
pedepse[te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani 
sau cu amend`. 

(2) Divulgarea, f`r` drept, a unor informa]ii 
secrete de serviciu sau care nu sunt 
destinate publicit`]ii, de c`tre cel care ia 
cuno[tin]` de acestea, se pedepse[te cu 
închisoare de la o lun` la un an sau cu 
amend`. 

(3) Dac`, urmare a faptei prev`zute în alin. 
(1) [i alin. (2), s-a s`vâr[it o infrac]iune 
împotriva investigatorului sub acoperire, a 
martorului protejat sau a persoanei incluse în 
Programul de protec]ie a martorilor, pedeapsa 
este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dac` s-a 
comis cu inten]ie o infrac]iune contra vie]ii, 
pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

neglijen]a în p`strarea 
informa]iilor
Art. 305. - (1) Neglijen]a care are drept 
urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau 
sustragerea unui document ce con]ine 
informa]ii secrete de stat, precum [i neglijen]
a care a prilejuit altei persoane aflarea unei 
asemenea informa]ii se pedepsesc cu 
închisoare de la 3 luni la un an sau cu 
amend`. 

(2) Cu aceea[i pedeaps` se sanc]ioneaz` 
faptele prev`zute în art. 303 alin. (1) [i art. 
304, dac` au fost s`vâr[ite din culp`.

Comentariu:
Normele de incriminare de mai sus fac 
parte din titluri diferite ale p`r]ii speciale ale 
Codului penal, ap`rând valori sociale 
diferite, îns` au fost grupate datorit` 
asem`n`rilor dintre ele, privite din 

perspectiva persoanelor care nu au atribu]ii 
cu privire la p`strarea caracterului secret al 
unei informa]ii, dar care ajung s` de]in` sau 
s` divulge asemenea informa]ii (o categorie 
special` fiind jurnali[tii).

În privin]a informa]iilor clasificate, trebuie 
men]ionat c` legea special`, respectiv 
Legea nr. 182/2002 privind protec]ia 
informa]iilor clasificate, stabile[te, prin 
ansamblul dispozi]iilor ei, abordarea potrivit 
c`reia numai personalul specializat are 
obliga]ia protej`rii caracterului clasificat al 
informa]iilor, nu orice persoan`. Mai mult, 
în art. 16, Legea nr. 182/2002 prevede 
expres c` „Protec]ia informa]iilor secrete de 
stat este o obliga]ie ce revine persoanelor 
autorizate care le emit, le gestioneaz` sau 
care intr` în posesia acestora”. Pe cale de 
consecin]`, persoanele neautorizate 
(inclusiv jurnali[ti) care intr` în posesia de 
informa]ii secrete de stat nu au obliga]ia 
protec]iei informa]iilor secrete de stat.

Cu toate acestea, adoptarea Legii nr. 
182/2002 nu a dus la abrogarea altor 
prevederi tributare abrogatei Legi nr. 
23/1971 privind ap`rarea secretului de stat 
în România, cum ar fi cele din anteriorul 
Codul penal sau a art. 19 din Legea nr. 
51/1991, care prevede c`: „Ini]ierea, 
organizarea sau constituirea pe teritoriul 
României a unor structuri informative care 
pot aduce atingere siguran]ei na]ionale, 
sprijinirea în orice mod a acestora sau 
aderarea la ele, de]inerea, confec]ionarea 
sau folosirea ilegal` de mijloace specifice 
de interceptare a comunica]iilor, precum [i 
culegerea [i transmiterea de informa]ii cu 
caracter secret ori confiden]ial, prin orice 

mijloace, în afara cadrului legal, constituie 
infrac]iune [i se pedepse[te cu închisoare 
de la 2 la 7 ani, dac` fapta nu constituie o 
infrac]iune mai grav`.”

Noul Cod penal pune în acord prevederile 
penale cu cele ale Legii nr. 182/2002, în 
sensul c` în art. 407, dispare referirea 
direct` la s`vâr[irea faptei de c`tre orice 
persoan`. Infrac]iunile prev`zute de art. 
303-305 din noul Cod penal, toate 
privitoare la informa]ii clasificate, sunt 
încadrate drept infrac]iuni de serviciu, deci 
nu ar trebui s` se aplice decât persoanelor 
care desf`[oar` activit`]i specifice legate 
de informa]iile clasificate, ca parte a atribu]
iilor de serviciu. Mai mult, prin Legea nr. 
187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal a fost 
abrogat [i art. 19 din Legea nr. 51/1991.

Studiu de caz:
În luna iulie 2005, A, corespondent local al 
ziarului [...], a intrat în leg`tur` cu o persoan` 
care i-a pus la dispozi]ie un CD cu imagini 
care con]ineau marcaje de clasificare de 
informa]ii militare. A a vizionat imaginile de 
mai multe ori, atât singur, cât [i împreun` cu 
alte persoane, dar ulterior a [i informat 
angaja]i ai SRI local cu privire la faptul c` 
CD-ul respectiv circula în mediul jurnalistic, 
f`r` ca aceasta s` atrag` vreo urmare 
imediat`. În decembrie 2005, A a transmis 
altor persoane informa]iile de pe CD-ul în 
discu]ie. 

Pe 16 februarie 2006, s-a început urm`rirea 
penal` împotriva lui A pentru s`vâr[irea  
infrac]iunii prev`zute de art. 19 în Legea nr. 
51/1991 (respectiv de]inere [i transmitere de 
informa]ii clasificate) [i s-a dispus arestarea sa 
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preventiv` pentru 24 de ore. În 17 februarie 
2006, Curtea de Apel Bucure[ti – Sec]ia a II-a 
Penal` a dispus arestarea preventiv` a lui A 
pe o perioad` de 10 zile. Înalta Curte de  
Casa]ie [i Justi]ie a admis recursul declarat  
de G.L. [i a dispus eliberarea acestuia pe 

18 februarie 2006.
Parchetul de pe lâng` Înalta Curte de  

Casa]ie [i Justi]ie – DIICOT a solu]ionat 
dosarul la data de 26 septembrie 2007, prin 
emiterea unei ordonan]e de scoatere de sub 
urm`rire penal` [i aplicarea unei amenzi cu 
caracter admnistrativ în cuantum de 800 lei. 
Pentru a dispune astfel, s-a re]inut c` fapta nu 
prezint` pericolul social al unei infrac]iuni 
deoarece informa]iile în cauz` nu mai erau de 
actualitate din luna decembrie 2003, p`strând 
doar formal un caracter clasificat.

Prin sentin]a penal` nr. 31 din 5 februarie 
2008, Curtea de Apel Bucure[ti a respins 
plângerea lui A întemeiat` pe art. 2781 Cod 
procedur` penal`, re]inând c` transmiterea 
informa]iilor de pe CD nu a fost contestat` de 
A. În plus, calitatea de jurnalist a lui A nu îl 
exonereaz` de r`spunderea penal`, întrucât 
orice persoan` care are cuno[tin]` de 
informa]ii militare nu are dreptul s` le fac` 
publice, întrucât pune în pericol vie]ile unor 
militari, afla]i în zona de conflict. Curtea a  
re]inut [i c` A nu a adus la cuno[tin]a public` 
scurgerea de informa]ii, ci le-a comunicat 
unor persoane neoficiale.

A a formulat recurs, sus]inând c` nu a  
ac]ionat cu inten]ie, c` informa]iile se aflau 
deja în spa]iul public [i c` a contactat doi  
ofi]eri SRI, iar din cauza lipsei de reac]ie a 
acestora a apreciat c` informa]iile erau lipsite 
de importan]`. În plus, a ar`tat c`, potrivit 
jurispruden]ei CEDO, informa]iile clasificate 
care intr` în spa]iul public î[i pierd ireversibil 

caracterul clasificat. Prin decizia penal` nr. 
1034 din 23 martie 2009, Înalta Curte de 
Casa]ie [i Justi]ie a respins recursul, re]inând 
c` intrarea în spa]iul public a informa]iilor nu 
s-a produs, fiind irelevant c` redac]iile altor 
publica]ii au primit acelea[i informa]ii. 

A s-a adresat Cur]ii Europene a Drepturilor 
Omului, considerând c` sanc]ionarea sa 
penal` a înc`lcat art. 10 din Conven]ia 
european` a drepturilor omului. CEDO a decis 
comunicarea plângerii Guvernului României  
la data de 18 iunie 2013. Pân` în prezent, 
CEDO nu a pronun]at o hot`râre în aceast` 
cauz`.

Infrac]iuni privind siguran]a 
na]ional`, altele decât cele 
care presupun divulgarea de 
informa]ii
cOMunIcAReA De InfORMA]II fALse

Art. 404. - Comunicarea sau r`spândirea, 
prin orice mijloace, de [tiri, date sau  
informa]ii false ori de documente falsificate, 
cunoscând caracterul fals al acestora, dac` 
prin aceasta se pune în pericol securitatea 
na]ional`, se pedepse[te cu închisoarea de  
la unu la 5 ani.

Infrac]iuni contra înf`ptuirii 
justi]iei
ObstRuc]IOnAReA justI]IeI
 Art. 271. - (1) Persoana care, fiind avertizat` 
asupra consecin]elor faptei sale: 

 a) împiedic`, f`r` drept, organul de 
urm`rire sau instan]a s` efectueze, în  
condi]iile legii, un act procedural; 

 b) refuz` s` pun` la dispozi]ia organului 
de urm`rire penal`, instan]ei sau 
judec`torului sindic, în tot sau în parte, 

datele, informa]iile, înscrisurile sau bunurile 
de]inute, care i-au fost solicitate în mod 
explicit, în condi]iile legii, în vederea  
solu]ion`rii unei cauze, se pedepse[te  
cu închisoare de la 3 luni la un an sau  
cu amend`. 

 (2) Dispozi]iile alin. (1) nu se aplic` în cazul 
persoanei urm`rite sau judecate pentru 
infrac]iunea care formeaz` obiectul 
procesului penal.

Influen]area declara]iilor
Art. 272. - (1) Încercarea de a determina sau 
determinarea unei persoane, indiferent de 
calitatea acesteia, prin corupere, prin 
constrângere ori prin alt` fapt` cu efect v`dit 
intimidant, s`vâr[it` asupra sa ori asupra 
unui membru de familie al acesteia, s` nu 
sesizeze organele de urm`rire penal`, s` nu 
dea declara]ii, s` î[i retrag` declara]iile, s` 
dea declara]ii mincinoase ori s` nu prezinte 
probe, într-o cauz` penal`, civil` sau în orice 
alt` procedur` judiciar`, se pedepse[te cu 
închisoarea de la unu la 5 ani. Dac` actul de 
intimidare sau corupere constituie prin el 
însu[i o infrac]iune, se aplic` regulile privind 
concursul de infrac]iuni. 

(2) Nu constituie infrac]iune în]elegerea 
patrimonial` dintre infractor [i persoana 
v`t`mat`, intervenit` în cazul infrac]iunilor 
pentru care ac]iunea penal` se pune în 
mi[care la plângere prealabil` sau pentru 
care intervine împ`carea.

compromiterea intereselor 
justi]iei
 Art. 277. - (1) Divulgarea, f`r` drept, de 
informa]ii confiden]iale privind data, timpul, 
locul, modul sau mijloacele prin care 
urmeaz` s` se administreze o prob`, de c`tre 

un magistrat sau un alt func]ionar public  
care a luat cuno[tin]` de acestea în virtutea 
func]iei, dac` prin aceasta poate fi 
îngreunat` sau împiedicat` urm`rirea penal`, 
se pedepse[te cu închisoare de la 3 luni la 2 
ani sau cu amend`. 

(2) Dezv`luirea, f`r` drept, de mijloace de 
prob` sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauz` 
penal`, înainte de a se dispune o solu]ie de 
netrimitere în judecat` ori de solu]ionare 
definitiv` a cauzei, de c`tre un func]ionar 
public care a luat cuno[tin]` de acestea în 
virtutea func]iei, se pedepse[te cu închisoare 
de la o lun` la un an sau cu amend`. 

(3) Dezv`luirea, f`r` drept, de informa]ii 
dintr-o cauz` penal`, de c`tre un martor, 
expert sau interpret, atunci când aceast` 
interdic]ie este impus` de legea de 
procedur` penal`, se pedepse[te cu 
închisoare de la o lun` la un an sau cu 
amend`. 

(4) Nu constituie infrac]iune fapta prin  
care sunt divulgate ori dezv`luite acte sau 
activit`]i v`dit ilegale comise de autorit`]i 
într-o cauz` penal`.

Comentariu:
În principiu, infrac]iunile de mai sus nu ar 
trebui s` impieteze asupra activit`]ii 
jurnalistice. Aliniatul 2 lit.b al art. 271 ar 
putea ridica probleme în m`sura în care ar 
putea fi folosit pentru a for]a un jurnalist s` 
î[i divulge sursele, în cadrul unei proceduri 
judiciare. În aceast` situa]ie îns`, jurnalistul 
poate opune privilegiul protej`rii sursei, 
acoperit de c`tre articolul 10 din Conven]ia 
european` a drepturilor omului. 

De asemenea, art. 277 privind dezv`luirea 
de documente din cadrul unor cauze penale 
nu se aplic` jurnali[tilor, ci diferi]ilor 
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participan]i la proceduri, în virtutea  
atribu]iilor lor de serviciu. Jurnali[tii au acces 
la documente din cadrul dosarelor penale în 
conformitate cu regulile stabilite de Consiliul 
Superior al Magistraturii, în ghidul privind 
rela]ia dintre sistemul judiciar din România  
[i mass-media, prezentat integral la finalul 
acestui material.

Trebuie subliniat c` în noul Cod penal a 
existat [i infrac]iunea de „presiuni asupra 
justi]iei” reglementat` de art. 276 [i definit` 
ca „Fapta persoanei care, pe durata unei 
proceduri judiciare în curs, face declara]ii 
publice nereale referitoare la s`vâr[irea, de 
c`tre judec`tor sau de organele de urm`rire 
penal`, a unei infrac]iuni sau a unei abateri 
disciplinare grave legate de instrumentarea 
respectivei cauze, în scopul de a le influen]a 
sau intimida” [i pedepsit` cu închisoare de 

la 3 luni la un an sau cu amend`. Aceasta 
a generat controverse tocmai datorit`  
poten]ialului s`u impact asupra dreptului la 
liber` exprimare [i a fost aborgat` prin Legea 
nr. 159/2014, care a intrat în vigoare la 8 
decembrie 2014. În consecin]`, în virtutea 
principiului constitu]ional al aplic`rii legii 
penale mai favorabile, nici faptele comise 
între 1 februarie [i 8 decembrie 2014 [i care 
s-ar fi circumscris acestei infrac]iuni nu mai 
pot duce la sanc]ionarea penal` a cuiva.

Infrac]iuni contra vie]ii private
VIOLAReA seDIuLuI PROfesIOnAL
Art. 225. - (1) P`trunderea f`r` drept, în orice 
mod, în oricare dintre sediile unde o 
persoan` juridic` sau fizic` î[i desf`[oar` 
activitatea profesional` ori refuzul de a le 
p`r`si la cererea persoanei îndrept`]ite se 

pedepse[te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amend`. 

(2) În cazul în care fapta este s`vâr[it` de o 
persoan` înarmat`, în timpul nop]ii ori prin 
folosire de calit`]i mincinoase, pedeapsa 
este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau 
amenda. 

(3) Ac]iunea penal` se pune în mi[care la 
plângerea prealabil` a persoanei v`t`mate. 

Violarea vie]ii private
 Art. 226. - (1) Atingerea adus` vie]ii 

private, f`r` drept, prin fotografierea, 
captarea sau înregistrarea de imagini, 
ascultarea cu mijloace tehnice sau 
înregistrarea audio a unei persoane aflate 
într-o locuin]` sau înc`pere ori dependin]`  
]inând de aceasta sau a unei convorbiri 
private se pedepse[te cu închisoare de la o 
lun` la 6 luni sau cu amend`. 

 (2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau 
transmiterea, f`r` drept, a sunetelor, 
convorbirilor ori a imaginilor prev`zute în 
alin. (1), c`tre o alt` persoan` sau c`tre 
public, se pedepse[te cu închisoare de la  
3 luni la 2 ani sau cu amend`. 

 (3) Ac]iunea penal` se pune în mi[care la 
plângerea prealabil` a persoanei v`t`mate. 

 (4) Nu constituie infrac]iune fapta 
s`vâr[it`: 

 a) de c`tre cel care a participat la 
întâlnirea cu persoana v`t`mat` în cadrul 
c`reia au fost surprinse sunetele, convorbirile 
sau imaginile, dac` justific` un interes 
legitim; 

 b) dac` persoana v`t`mat` a ac]ionat 
explicit cu inten]ia de a fi v`zut` ori auzit` de 
f`ptuitor; 

 c) dac` f`ptuitorul surprinde s`vâr[irea 
unei infrac]iuni sau contribuie la dovedirea 
s`vâr[irii unei infrac]iuni; 

 d) dac` surprinde fapte de interes public, 
care au semnifica]ie pentru via]a comunit`]ii 
[i a c`ror divulgare prezint` avantaje publice 
mai mari decât prejudiciul produs persoanei 
v`t`mate. 

 (5) Plasarea, f`r` drept, de mijloace 
tehnice de înregistrare audio sau video, în 
scopul s`vâr[irii faptelor prev`zute în alin. (1) 
[i alin. (2), se pedepse[te cu închisoarea de 
la unu la 5 ani.

Divulgarea secretului profesional
Art. 227. - (1) Divulgarea, f`r` drept, a unor 

date sau informa]ii privind via]a privat` a 
unei persoane, de natur` s` aduc` un 
prejudiciu unei persoane, de c`tre acela care 
a luat cuno[tin]` despre acestea în virtutea 
profesiei ori func]iei [i care are obliga]ia 
p`str`rii confiden]ialit`]ii cu privire la aceste 
date, se pedepse[te cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani sau cu amend`. 

(2) Ac]iunea penal` se pune în mi[care la 
plângerea prealabil` a persoanei v`t`mate. 

Infrac]iuni contra autorit`]ii 
sau care aduc atingere unor 
rela]ii privind convie]uirea 
social`
InstIgAReA PubLIc~
 Art. 368. - (1) Fapta de a îndemna publicul, 
verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, s` 
s`vâr[easc` infrac]iuni se pedepse[te cu 
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu 
amend`, f`r` a se putea dep`[i pedeapsa 
prev`zut` de lege pentru infrac]iunea la 
s`vâr[irea c`reia s-a instigat. 

 (2) Dac` fapta prev`zut` în alin. (1) este 
comis` de un func]ionar public, pedeapsa 
este închisoarea de la unu la 5 ani [i 
interzicerea exercit`rii unor drepturi, f`r` a se 
putea dep`[i pedeapsa prev`zut` de lege 

pentru infrac]iunea la s`vâr[irea c`reia  
s-a instigat. 

 (3) Dac` instigarea public` a avut ca 
urmare comiterea infrac]iunii la care s-a 
instigat, pedeapsa este cea prev`zut` de 
lege pentru acea infrac]iune. 

IncItAReA LA uR~ sAu DIscRIMInARe
 Art. 369. - Incitarea publicului, prin orice 
mijloace, la ur` sau discriminare împotriva 
unei categorii de persoane se pedepse[te  
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amend`.

tuLbuRAReA ORDInII {I LInI{tII 
PubLIce
 Art. 371. - Fapta persoanei care, în public, 
prin violen]e comise împotriva persoanelor 
sau bunurilor ori prin amenin]`ri sau atingeri 
grave aduse demnit`]ii persoanelor, tulbur` 
ordinea [i lini[tea public` se pedepse[te cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amend`. 

Alte infrac]iuni care pot fi 
incidente în cazul unor 
jurnali[ti
H~R}uIReA
 Art. 208. - (1) Fapta celui care, în mod 
repetat, urm`re[te, f`r` drept sau f`r` un 
interes legitim, o persoan` ori îi 
supravegheaz` locuin]a, locul de munc` sau 
alte locuri frecventate de c`tre aceasta, 
cauzându-i astfel o stare de temere, se 
pedepse[te cu închisoare de la 3 la 6 luni sau 
cu amend`. 

 (2) Efectuarea de apeluri telefonice sau 
comunic`ri prin mijloace de transmitere la 
distan]`, care, prin frecven]` sau con]inut, îi 
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cauzeaz` o temere unei persoane, se 
pedepse[te cu închisoare de la o lun` la 3 
luni sau cu amend`, dac` fapta nu constituie 
o infrac]iune mai grav`. 

 (3) Ac]iunea penal` se pune în mi[care la 
plângerea prealabil` a persoanei v`t`mate.

VIOLAReA De DOMIcILIu
Art. 224. - (1) P`trunderea f`r` drept, în 

orice mod, într-o locuin]`, înc`pere, 
dependin]` sau loc împrejmuit ]inând de 
acestea, f`r` consim]`mântul persoanei care 
le folose[te, ori refuzul de a le p`r`si la 
cererea acesteia se pedepse[te cu închisoare 
de la 3 luni la 2 ani sau cu amend`. 

(2) În cazul în care fapta este s`vâr[it` de o 
persoan` înarmat`, în timpul nop]ii ori prin 
folosire de calit`]i mincinoase, pedeapsa este 
închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. 

(3) Ac]iunea penal` se pune în mi[care la 
plângerea prealabil` a persoanei v`t`mate

{AntAjuL
Art. 207. - (1) Constrângerea unei 

persoane s` dea, s` fac`, s` nu fac` sau s` 
sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod 
injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori 
pentru altul, se pedepse[te cu închisoarea de 
la unu la 5 ani. 

(2) Cu aceea[i pedeaps` se sanc]ioneaz` 
amenin]area cu darea în vileag a unei fapte 
reale sau imaginare, compromi]`toare pentru 
persoana amenin]at` ori pentru un membru 
de familie al acesteia, în scopul prev`zut în 
alin. (1). 

(3) Dac` faptele prev`zute în alin. (1) [i 
alin. (2) au fost comise în scopul de a 
dobândi în mod injust un folos patrimonial, 
pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este 
închisoarea de la 2 la 7 ani.

VIOLAReA secRetuLuI 
cOResPOnDen}eI

Art. 302. - (1) Deschiderea, sustragerea, 
distrugerea sau re]inerea, f`r` drept, a unei 
coresponden]e adresate altuia, precum [i 
divulgarea f`r` drept a con]inutului unei 
asemenea coresponden]e, chiar atunci când 
aceasta a fost trimis` deschis` ori a fost 
deschis` din gre[eal`, se pedepsesc cu 
închisoare de la 3 luni la un an sau cu 
amend`. 

 (2) Interceptarea, f`r` drept, a unei 
convorbiri sau a unei comunic`ri efectuate 
prin telefon sau prin orice mijloc electronic 
de comunica]ii se pedepse[te cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani sau cu amend`. 

 (3) Dac` faptele prev`zute în alin. (1) [i 
alin. (2) au fost s`vâr[ite de un func]ionar 
public care are obliga]ia legal` de a 
respecta secretul profesional [i confiden]
ialitatea informa]iilor la care are acces, 
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani 
[i interzicerea unor drepturi. 

 (4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau 
transmiterea, c`tre o alt` persoan` sau 
c`tre public, f`r` drept, a con]inutului unei 
convorbiri sau comunic`ri interceptate, 
chiar în cazul în care f`ptuitorul a luat 
cuno[tin]` de aceasta din gre[eal` sau din 
întâmplare, se pedepse[te cu închisoare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu amend`. 

 (5) Nu constituie infrac]iune fapta 
s`vâr[it`: 

 a) dac` f`ptuitorul surprinde s`vâr[irea 
unei infrac]iuni sau contribuie la dovedirea 
s`vâr[irii unei infrac]iuni; 

 b) dac` surprinde fapte de interes public, 
care au semnifica]ie pentru via]a  
comunit`]ii [i a c`ror divulgare prezint` 
avantaje publice mai mari decât prejudiciul 

produs persoanei v`t`mate. 
 (6) Ac]iunea penal` se pune în mi[care la 

plângerea prealabil` a persoanei v`t`mate.

uLtRAjuL
Art. 257. - (1) Amenin]area s`vâr[it` 

nemijlocit sau prin mijloace de 
comunicare direct`, lovirea sau alte 
violen]e, v`t`marea corporal`, lovirile  
sau v`t`m`rile cauzatoare de moarte  
ori omorul s`vâr[ite împotriva unui  
func]ionar public care îndepline[te o func]ie 
ce implic` exerci]iul autorit`]ii de stat, aflat 
în exercitarea atribu]iilor de serviciu sau în 
leg`tur` cu exercitarea acestor atribu]ii, se 
sanc]ioneaz` cu pedeapsa prev`zut` de 
lege pentru acea infrac]iune, ale c`rei limite 
speciale se majoreaz` cu o treime. 

(2) S`vâr[irea unei infrac]iuni împotriva 
unui func]ionar public care îndepline[te o 
func]ie ce implic` exerci]iul autorit`]ii de 
stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop 
de intimidare sau de r`zbunare, în 
leg`tur` cu exercitarea atribu]iilor de 
serviciu, se sanc]ioneaz` cu pedeapsa 
prev`zut` de lege pentru acea infrac]iune, 
ale c`rei limite speciale se majoreaz` cu o 
treime. 

(3) Cu aceea[i pedeaps` se  
sanc]ioneaz` faptele comise în condi]iile 
alin. (2), dac` privesc un membru de 
familie al func]ionarului public. 

(4) Faptele prev`zute în alin. (1)-(3), 
comise asupra unui poli]ist sau jandarm, 
aflat în exercitarea atribu]iilor de serviciu 
sau în leg`tur` cu exercitarea acestor 
atribu]ii, se sanc]ioneaz` cu pedeapsa 
prev`zut` de lege pentru acea  
infrac]iune, ale c`rei limite se majoreaz` 
cu jum`tate. 

uLtRAjuL juDIcIAR
Art. 279. - (1) Amenin]area, lovirea sau 

alte violen]e, v`t`marea corporal`, lovirile 
sau v`t`m`rile cauzatoare de moarte ori 
omorul, s`vâr[ite împotriva unui judec`tor 
sau procuror aflat în exercitarea atribu]iilor 
de serviciu, se sanc]ioneaz` cu pedeapsa 
prev`zut` de lege pentru acea infrac]iune, 
ale c`rei limite speciale se majoreaz` cu 
jum`tate. 

(2) S`vâr[irea unei infrac]iuni împotriva 
unui judec`tor sau procuror ori împotriva 
bunurilor acestuia, în scop de intimidare 
sau de r`zbunare, în leg`tur` cu exercitarea 
atribu]iilor de serviciu, se sanc]ioneaz` cu 
pedeapsa prev`zut` de lege pentru acea 
infrac]iune, ale c`rei limite speciale se 
majoreaz` cu jum`tate. 

(3) Cu aceea[i pedeaps` se sanc]ioneaz` 
faptele comise în condi]iile alin. (2), dac` 
privesc un membru de familie al 
judec`torului sau al procurorului. 

(4) Dispozi]iile alin. (1)-(3) se aplic` în 
mod corespunz`tor [i faptelor comise 
împotriva unui avocat în leg`tur` cu 
exercitarea profesiei. 

sustRAgeReA sAu DIstRugeReA 
De înscRIsuRI

Art. 259. - (1) Sustragerea ori distrugerea 
unui înscris care se afl` în p`strarea ori în 
de]inerea unei persoane dintre cele 
prev`zute în art. 176 sau art. 175 alin. (2) 
se pedepse[te cu închisoarea de la unu la  
5 ani. 

   (2) Dac` fapta este s`vâr[it` de un 
func]ionar public în exercitarea atribu]iilor 
de serviciu, limitele speciale ale pedepsei 
se majoreaz` cu o treime. 

(3) Tentativa se pedepse[te. 
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AccesuL ILegAL LA un sIsteM 
InfORMAtIc

 Art. 360. - (1) Accesul, f`r` drept, la un 
sistem informatic se pedepse[te cu 
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu 
amend`. 

 (2) Fapta prev`zut` în alin. (1), s`vâr[it`  
în scopul ob]inerii de date informatice, se 
pedepse[te cu închisoarea de la 6 luni la  
5 ani. 

 (3) Dac` fapta prev`zut` în alin. (1) a fost 
s`vâr[it` cu privire la un sistem informatic la 
care, prin intermediul unor proceduri, 
dispozitive sau programe specializate, 
accesul este restric]ionat sau interzis pentru 
anumite categorii de utilizatori, pedeapsa 
este închisoarea de la 2 la 7 ani.

InteRcePtAReA ILegAL~ A uneI 
tRAnsMIsII De DAte InfORMAtIce
 Art. 361. - (1) Interceptarea, f`r` drept, a 
unei transmisii de date informatice care nu 
este public` [i care este destinat` unui 
sistem informatic, provine dintr-un 
asemenea sistem sau se efectueaz` în cadrul 
unui sistem informatic se pedepse[te cu 
închisoarea de la unu la 5 ani. 

 (2) Cu aceea[i pedeaps` se sanc]ioneaz` 
[i interceptarea, f`r` drept, a unei emisii 
electromagnetice provenite dintr-un sistem 
informatic, ce con]ine date informatice care 
nu sunt publice.

Comentariu:
Infrac]iunile de mai sus, f`r` a avea un 
subiect calificat în persoana jurnali[tilor, pot 
fi s`vâr[ite [i de c`tre ace[tia în cazul 
exercit`rii abuzive a profesiei. Persoanele 
lezate de exercitarea abuziv` a profesiei de 
c`tre jurnali[ti pot recurge la mijloace de 

ap`rare penal`, formulând plângeri penale  
[i solicitând repararea daunelor, inclusiv 
morale, prin constituirea de parte civil`. 

În aceast` privin]`, trebuie remarcat c` o 
consecin]` care poate ap`rea în cazul unei 
condamn`ri este aplicarea de c`tre instan]` 
a interdic]iei de a profesa meseria de 
jurnalist. Astfel, prin sentin]a penal` nr. 243 
din 5 iunie 2013, Tribunalul Prahova, în baza 
art. 194 alin. 1, 2 Cod penal, l-a condamnat, 
printre altele, pe inculpatul A, la pedeapsa de 
2 ani închisoare, pentru comiterea infrac]iunii 
de [antaj, iar în baza art. 64 alin. 1 lit. c Cod 
penal a aplicat inculpatului pedeapsa 
complementar` a interzicerii dreptului de a 
exercita profesia de jurnalist, pe o durat` de 
1 an dup` executarea pedepsei principale. 

Pe de alt` parte, acelea[i infrac]iuni pot fi 
folosite [i împotriva jurnali[tilor care î[i 
exercit` profesia onest, în limitele permise de 
legisla]ie [i reglement`rile deontologice. În 
acest caz, plângerile penale formulate 
împotriva jurnali[tilor devin instrumente de 
h`r]uire [i intimidare la adresa jurnali[tilor 

[i, în m`sura în care duc la sanc]iuni 
penale, devin înc`lc`ri ale dreptului la liber` 
exprimare, constituind temei pentru plângeri 
adresate Cur]ii Europene a Drepturilor 
Omului. În situa]ia în care plângerile sunt 
apreciate drept neîntemeiate de c`tre 
organele de cercetare penal`, jurnalistul  
lezat poate formula la rândul s`u plângere 
penal` pentru denun] calomnios.

Studiu de caz: ultraj; amend` 
administrativ` aplicat` unui jurnalist.

La data de 8 martie 2011, A a sesizat 
Parchetul de pe lâng` Judec`toria Sectorului 
1 Bucure[ti cu privire la comiterea de c`tre B 

a infrac]iunilor de [antaj [i ultraj, prev`zute de 
art. 194 [i art. 239, în contextul realiz`rii de 
c`tre f`ptuitoare a emisiunii [...] la postul TV 
[...]. A a reclamat c` f`ptuitoarea, în cadrul mai 
multor edi]ii ale emisiunii pe care o realiza, a 
amenin]at cu dezv`luirea unor aspecte [i 
fapte ce ]in de via]a sa privat` [i profesional`, 
anterioare numirii sale în func]ia de secretar 
de stat, membru al Consiliului Na]ional al 
Audiovizualului, cu inten]ia de a o 
compromite. A mai fost amenin]at` cu 
dezv`luirea unor „activit`]i ilicite” ale societ`]ii 
comerciale unde a activat ca asociat înainte 
de numirea sa în CNA, ori a unor aspecte de 
via]` privat` din perioada în care era jurnalist, 
ca „r`zbunare” pentru sanc]iunile aplicate de 
CNA postului [...]. A a apreciat c` f`ptuitoarea 
a urm`rit ca, prin constrângerea constând în 
darea în vileag a unor fapte compromi]`toare 
pentru sine sau pentru familia sa, A s` nu mai 
propun` monitorizarea [i amendarea în cazul 
abaterilor de la legisla]ia audiovizualului 
comise de postul [...]. Pentru a ilustra faptele 
de care s-a plâns, A a citat urm`torul dialog 
din una dintre emisiunile realizate de B:

„B – Am luat o amend` de la CNA din 
cauza asta. M` a[tept la una [i s`pt`mâna 
asta.

C – Cine e CNA-ul `sta, e Dumnezeu pe 
p`mânt? Cine-i A asta de terorizeaz` presa?  
C` acum m` ocup de ea.

B – Se va dovedi cine este. Eu îi transmit 
doar c` dac` mai îndr`zne[te s` pronun]e 
numele meu în anumite contexte peiorative [i 
s` fac` aprecieri la persoana mea voi spune [i 
eu pe post cu martori cum era scoas` din 
toaleta [...] când lucra acolo (...)

C – Dar cum tr`ia cu solda]ii sârbi în Kosovo? 
Când f`cea pe corespondenta în Kosovo.

B – Voi veni [i eu [i voi spune ceea ce [tiu [i 
nu cred c`-i va fi foarte moale. C` se plângea 
c` are copil [i c`-i pare r`u s` afle despre ea 
anumite lucruri.

C – Cu cine a f`cut copilul `la?
B – Eu nu spun deocamdat` nimic. Dac` 

mai îndr`zne[te ... Va regreta toate aceste 
amende pe care le propune [i le provoac`. 
Toate aceste amenzi (...). Pentru c` doamna I 
nu are alt` ocupa]ie (...). Eu atât o avertizez c` 
ar fi bine s` se ab]in` (...).”

La 6 februarie 2013, Parchetul de pe lâng` 
Judec`toria Sectorului 1 Bucure[ti a dispus 
declinarea competen]ei de solu]ionare a 
cauzei în favoarea parchetului instan]ei 
supreme, deoarece f`ptuitoarea a dobândit 
calitatea de senator în Parlamentul României.

Prin ordonan]a din 4 septembrie 2013, s-au 
re]inut urm`toarele:

«Prin decizia CNA nr. [...] din data de 
9.12.2009, postul [...] a fost sanc]ionat cu 
suma de 30.000 lei, motivat de înc`lcarea 
prevderilor art. 7 [i 8 din decizia CNA nr. 
853/2009, privind regulile de desf`[urare în 
audiovizual a campaniei pentru alegerea 
pre[edintelui României.

Analizându-se mai multe emisiuni difuzate 
în data de 6.12.2009, ziua în care s-a 
desf`[urat turul al doilea al scrutinului 
preziden]ial, consiliul a constatat, printre 
altele, c` în cursul edi]iei emisiunii realizate de 
f`ptuitoare au fost difuzate sondaje la ie[irea 
la urne, înainte de închiderea vot`rii [i s-a 
permis exprimarea unor pozi]ii partinice, cu 
caracter de promovare a unuia dintre 
candida]i, fapt de natur` a influen]a 
electoratul.În acest context a fost difuzat` 
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emisiunea [...] din data de 9.12.2009, în 
cadrul c`reia a fost purtat dialogul evocat 
mai sus, pentru care postul TV a fost de 
asemenea sanc]ionat cu amend` în cuantum 
de 100.000 lei, prin decizia CNA nr. [...].

Actul de sanc]ionare a re]inut, în esen]`, 
c` f`ptuitoarea B nu a avut nicio reac]ie din 
care s` rezulte c` dezaprob` atitudinea 
invitatului care a pus în pericol dreptul la 
propria imagine al persoanei [i dreptul la 
via]` privat` [i de familie, de[i, în calitatea sa 
de realizator de emisiuni audiovizuale, avea 
aceast` obliga]ie legal` potrivit ar. 42 alin. 3 
din Codul audiovizualului, c` a sus]inut în 
mod tacit pozi]ia acestuia, f`r` a-l combate 
în vreun fel [i f`r` a-i solicita vreo prob` în 
sus]inerea acuza]iilor formulate, încurajând 
astfel desf`[urarea emisiunii în afara cadrului 
legal.

În cuprinsul declara]iei din data de 
19.06.2013, persoana v`t`mat` a ar`tat c` o 
cunoa[te pe f`ptuitoare din anii 1990, 
ambele desf`[urându-[i activitatea în 
jurnalism, acoperind domeniul politic, iar o 
perioad` de 2-3 ani au lucrat în cadrul 
aceluia[i trust de pres`, c` emisiunea 
difuzat` în data de 9.12.2009 a avut un 
impact deosebit asupra sa [i a familiei sale, 
fiind urmat` de un schimb de mesaje pe 
telefonul mobil, unele amenin]`toare, din 
partea celei din urm`.

De asemenea, aceasta a declarat c`, 
ulterior datei de 9.12.2009, B a continuat s` 
exercite presiuni asupra sa, atât în cadrul 
emisiunilor pe care le realiza, cât [i prin 
intermediul unor publica]ii pe care le 
conducea sau la care era ac]ionar, ori a unor 

realizatori din cadrul postului TV, cu scopul 
de a o determina s` nu î[i îndeplineasc` 
atribu]iile aferente func]iei de membru CNA.

Fiind audiat` la data de 23.05.2013, dup` 
vizualizarea suportului optic transmis 
anchetei de CNA, cuprinzând pasajele 
evocate supra, f`ptuitoarea a declarat c`, în 
condi]iile în care postul [...] fusese sanc]ionat 
de nenum`rate ori la sesizarea persoanei 
v`t`mate, care în cadrul [edin]elor consiliului 
avea o atitudinea extrem de agresiv` la 
adresa sa, de multe ori adresându-i jigniri, a 
avut acea reac]ie în emisiune, cerându-i nu 
s` se ab]in` de la exercitarea atribu]iilor de 
membru CNA, ci s` înceteze 
comportamentul jignitor [i abuziv la adresa 
sa [i a echipei sale, atât în timpul difuz`rii 
emisiunii, cât [i în cadrul audierilor în cadrul 
[edin]elor consiliului.

Aspectul ultim se sprijin` de altfel pe 
mesajul text transmis de f`ptuitoare la data 
de 9.12.2009, orele 23.03, care i-a scris 
persoanei v`t`mate c` „nu am nimic cu tine 
personal, dar voi spune public ce [tiu despre 
tine dac` mai îndr`zne[ti s` vorbe[ti la CNA 
denigrator în leg`tur` cu persoana mea 
privat`. Am [i eu urechi acolo (...)”, 
administrat în cauz` de A.

În plus, f`ptuitoarea a ar`tat c` reac]ia sa 
nu a fost îndreptat` împotriva func]ionarului, 
ci a persoanei A, fiind generat` [i de 
contextul politic, în condi]iile în care aceasta 
din urm` activase ca [ef` a biroului de pres` 
a unui partid politic, sus]inând c`, urmare a 
demersurilor abuzive ale persoanei v`t`mate, 
fusese sanc]ionat` pecuniar de c`tre 
conducerea postului TV.

Finalmente, B a sus]inut c` nu a avut inten]ia 
de a-i produce vreun prejudiciu de  imagine, 
vreo pagub` sau alarmare persoanei v`t`mate, 
ci a dorit ca aceasta s` înceteze 
comportamentul jignitor [i abuziv la adresa sa 
în timpul emisiunilor [i în cadrul audierilor la 
CNA, cunoscând de altfel c` singura cale de 
urmat era contestarea sanc]iunilor la instan]a 
de judecat`, [i nu o reac]ie la adresa  
func]ionarului.

Infrac]iunea de [antaj const` în constrângerea 
unei persoane, prin violen]` sau amenin]are, s` 
dea, s` fac`, s` nu fac` sau s` sufere ceva, dac` 
fapta este comis` spre a dobândi în mod injust 
un folos, pentru sine sau pentru altul.

Prin incriminarea [antajului [...], legiuitorul a 
urm`rit s` ocroteasc` în principal rela]iile sociale 
care privesc libertatea psihic` a persoanei, iar în 
secundar sau adiacent rela]iile sociale cu 
caracter patrimonial sau nepatrimonial care 
sunt periclitate sau lezate prin scopul ilicit 
urm`rit de f`ptuitor, de a ob]ine un folos injust. 
Ac]iunea de constrângere ce constituie latura 
obiectiv` a [antajului se realizeaz` prin violen]` 
sau amenin]are. Amenin]area are un în]eles 
mai larg decât cel din art. 193 Cod penal, 
deoarece textul incriminator nu limiteaz` 
obiectul acesteia (o infrac]iune sau o fapt` 
p`gubitoare), ceea ce înseamn` c` se poate 
amenin]a cu orice alt` fapt`, chiar licit`.

În acest sens, [i inten]ia special` de a [antaja 
ce constituie latura subiectiv` a [antajului este 
îndeplinit` potrivit legii, chiar dac` folosul este 
just, cu condi]ia necesar` ca faptuitorul s` fi 
urm`rit s`-l dobândeasc` în mod injust.

Astfel, privitor la prezenta spe]`, sub 
aspectul laturii obiective a infrac]iunii, 

constrângerea exercitat` asupra persoanei 
v`t`mate const` în amenin]area cu dezv`luiri 
pe un post de televiziune privind aspecte [i 
fapte ce ]in de via]a sa privat` [i profesional`, 
ceea ce ar atrage compromiterea acesteia, 
urmarea imediat` fiind lezarea libert`]ii psihice 
a persoanei v`t`mate [i crearea unei st`ri de 
temere, atât acesteia, cât [i familiei sale.

Rezultatul periculos s-a produs, dovad` în 
acest sens fiind îns`[i împrejurarea c` partea 
v`t`mat` a solicitat sprijinul organelor de 
urm`rire penal`, aceasta cu atât mai mult cu 
cât, anterior emisiunii din data de 9.12.2009, 
declara public c` nu este intimidat` de 
atacurile trustului de pres` I, exercitate asupra 
sa [i a consiliului, ci, dimpotriv`, î[i va face 
meseria ca [i atunci când a fost angajata 
acestui trust […].

Pe de alt` parte îns`, dup` cum s-a ar`tat, 
pentru întregirea con]inutului infrac]iunii, sub 
aspectul laturii subiective, se necesit` ca fapta 
s` fi fost s`vâr[it` cu inten]ie direct`, calificat` 
prin scop, în sensul observ`rii condi]iei ca 
f`ptuitoarea s` urm`reasc` dobândirea în mod 
injust a unui folos pentru sine sau pentru altul.

Or, probele administrate în anchet` nu sus]
in acest aspect, în sensul c`, de[i B cuno[tea 
în mod indubitabil c` o astfel de abordare 
este opus` prevederilor legale incidente […], 
demersul s`u a fost o reac]ie generat` de 
atitudinea vexatorie a persoanei v`t`mate, 
manifestat` în [edin]ele consiliului.

În alte cuvinte, de[i pentru re]inerea acestei 
infrac]iuni nu intereseaz` mobilul, respectiv 
motivul pentru care s-a adoptat rezolu]ia  
infrac]ional`, elementele constitutive ale 
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[antajului sunt întrunite doar în m`sura în 
care prin s`vâr[irea faptei se urm`re[te 
dobândirea în mod injust a unui folos pentru 
sine sau pentru altul.

[…]

Prin urmare, se concluzioneaz` c` 
f`ptuitoarea nu a urm`rit realizarea scopului 
special, care trebuie s` existe neap`rat, astfel 
încât în cauz` nu este îndeplinit` o cerin]` 
legal` necesar` pentru întregirea con]inutului 
infrac]iunii de [antaj sub aspectul laturii sale 
subiective […].

Potrivit Legii audiovizualului nr. 504/2002, 
republicat`, Consiliul Na]ional al 
Audiovizualului este autoritate public` 
autonom` sub control parlamentar [i garantul 
interesului public în domeniul comunic`rii 
audiovizuale, este compus din 11 membri,  
care au func]ie de demnitate public` asimilat` 
func]iei de secretar de stat […].

Prin umare, pe acest fond de reglementare 
[i date fiind actele anterioare de sanc]ionare a 
postului TV emise de CNA, se observ` cerin]a 
legal` stabilit` de art. 239 Cod penal, ca fapta 
de amenin]are, ca modalitate alternativ` de 
realizare a elementului material al infrac]iunii 
de ultraj s` fi fost îndreptat` împotriva unui 
func]ionar public care îndepline[te o func]ie 
care implic` exerci]iul autorit`]ii de stat pentru 
fapte îndeplinite în exerci]iul func]iunii.

În acela[i sens, de vreme ce f`ptuitoarea a 
exercitat amenin]`rile cu dezv`luirea unor 
aspecte ce ]in de via]a privat` [i profesional` a 
persoanei v`t`mate în timpul unei emisiuni 
televizate, difuzate în direct la o or` de maxim` 

audien]`, este îndeplinit` [i condi]ia s`vâr[irii 
nemijlocite [i prin comunicare direct`.

Pe de alt` parte, având în vedere c` p`r]ile 
se cunosc de mult` vreme, au lucrat împreun` 
în cadrul aceluia[i trust de pres`, între acestea 
preexistând cel pu]in raporturi profesionale, c` 
demersul ilicit a survenit pe fondul explicat 
supra, precum [i persoana f`ptuitoarei care se 
afl` la primul impact cu legea penal`, nu are 
antecedente penale [i a dat dovad` de 
cooperare pe parcursul anchetei, se conchide 
c` în cauz` î[i g`sesc aplica]iunea prevederile 
art.181 Cod penal.

[…]

Prin urmare, se apreciaz` c`, în concret, 
fapta de ultraj prin amenin]are comis` de B  
nu prezint` gradul de pericol social al unei 
infrac]iuni.

Este de asemenea adev`rat c`, fa]` de 
modalitatea în care a fost comis` – emisiune 
difuzat` în direct pe un post TV - [i de urm`rile 
pe care le poate produce, fapta s`vâr[it` de B 
nu este lipsit` de orice pericol social, ci prezint` 
acel pericol necesar [i suficient pentru a atrage 
aplicarea unei sanc]iuni cu caracter 
administrativ, respectiv amenda prev`zut` de 
art.91 lit. c Cod penal, în limita sa maxim`.»

Având în vedere cele de mai sus, prin 
ordonan]a în discu]ie s-a dispus neînceperea 
urm`ririi penale pentru [antaj – faptei lipsindu-i 
unul dintre elementele constitutive ale  
infrac]iunii – [i neînceperea urm`ririi penale 
pentru ultraj – fapta neprezentând pericolul 
social al unei infrac]iuni – cu aplicarea unei 
amenxi administrative de 1.000 lei.
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ordonan}~ de urgen}~ 
nr. 31/2002 PRivind 
inteRziCeRea ORGaniza}iiLOR 
{i SiMbOLuRiLOR Cu CaRaCteR 
faSCiSt, RaSiSt Sau xenOfOb 
{i a PROMOv~Rii CuLtuLui 
PeRSOaneLOR vinOvate de 
S~vâR{iRea unOR infRaC}iuni 
COntRa P~Cii {i OMeniRii ordonan}a nr. 137/2000 

PRivind PReveniRea {i  
SanC}iOnaRea tutuROR 
fORMeLOR de diSCRiMinaRe
Art. 15. - Constituie contraven]ie, conform 
prezentei ordonan]e, dac` fapta nu intr` sub 
inciden]a legii penale, orice comportament 
manifestat în public, având caracter de 
propagand` na]ionalist-[ovin`, de instigare la 
ur` rasial` sau na]ional`, ori acel 

comportament care are ca scop sau vizeaz` 
atingerea demnit`]ii ori crearea unei 
atmosfere de intimidare, ostile, degradante, 
umilitoare sau ofensatoare, îndreptat 
împotriva unei persoane, unui grup de 
persoane sau unei comunit`]i [i legat de 

Art. 3. - (1) Constituirea unei organiza]ii cu 
caracter fascist, rasist sau xenofob se 
pedepse[te cu închisoare de la 3 la 15 ani [i 
interzicerea unor drepturi. 

(2) Cu aceea[i pedeaps` se sanc]ioneaz` [i 
aderarea la o organiza]ie cu caracter fascist, 
rasist sau xenofob, precum [i sprijinirea sub 
orice form` a unei organiza]ii având acest 
caracter. 

(3) Tentativa se pedepse[te.

Art. 4. - (1) R`spândirea sau vânzarea, prin 
orice mijloace, ori confec]ionarea de simboluri 
fasciste, rasiste sau xenofobe, precum [i  
de]inerea, în vederea r`spândirii sau vânz`rii,  

a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu 
închisoare de la 6 luni la 5 ani [i interzicerea 
unor drepturi. 

(2) Cu aceea[i pedeaps` se sanc]ioneaz` [i 
utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste 
sau xenofobe. 

(3) Nu constituie infrac]iune fapta prev`zut` la 
alin. (1) sau (2), dac` este s`vâr[it` în interesul 
artei sau [tiin]ei, cercet`rii ori educa]iei. 

Art. 5. - Promovarea cultului persoanelor 
vinovate de s`vâr[irea unei infrac]iuni contra 
p`cii [i omenirii sau promovarea ideologiei 
fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagand`, 
s`vâr[it` prin orice mijloace, în public, se 

pedepse[te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani [i 
interzicerea unor drepturi. 

 (2) Propaganda const` în r`spândirea în 
mod sistematic sau în apologia unor idei, 
concep]ii ori doctrine, cu inten]ia de a convinge 
[i de a atrage noi adep]i. 

 Art. 6. - Negarea, contestarea, aprobarea sau 
justificarea, prin orice mijloace, în public, a 
Holocaustului, genocidului sau a crimelor contra 
umanit`]ii ori a efectelor acestora se pedepse[te 
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani [i interzicerea 
unor drepturi sau cu amend`. 
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apartenen]a acestora la o anumit` ras`,  
na]ionalitate, etnie, religie, categorie social` 
sau la o categorie defavorizat` ori de 
convingerile, sexul sau orientarea sexual` a 
acestuia.

Studiu de caz: mesaj cu caracter de 
propagand` na]ionalist`; caracterul 
public al post`rilor pe Facebook;  
sanc]iune contraven]ional` aplicat` de 
Consiliul Na]ional pentru Combaterea 
Discrimin`rii.

La data de 19 ianuarie 2012, în contextul 
protestelor de strad` la adresa Guvernului 
Boc, A, directorul de cabinet al Prefecturii 
[...], a postat pe pagina sa de Facebook un 
mesaj cu urm`torul con]inut: „Arbeit macht 
frei – asta s` în]eleag` protestatarii”. Consiliul 
Na]ional pentru Combaterea Discrimin`rii s-a 
autosesizat cu privire la acest mesaj, 
cunoscut a fi fost folosit de nazi[ti [i afi[at la 
intrarea în lag`rele de concentrare, în urma 
articolelor ap`rute în pres`.

Prin hot`rârea nr. 60 din 22 februarie 2012, 
CNCD a decis c` aspectele sesizate intr` sub 
inciden]a prevederilor art. 2 alin.1 [i art. 15 din 
O.G. nr. 137/2000 [i a aplicat o amend` 
contraven]ional` de 1.000 lei. Pentru a decide 
astfel, CNCD a analizat dac` fapta se încadreaz` 
în prevederile art. 15 din O.G. nr. 137/2000, 
respectiv dac` constituie un comportament 
manifestat în public, dac` comportamentul are 
caracter de propagand` na]ionalist` sau/[i 
vizeaz` atingerea demnit`]ii ori/[i crearea unei 
atmosfere de intimidare, ostil`, degradant`, 
ofensatoare îndreptat` împotriva grupului de 
protestatari din Târgu Mure[ [i din alte localit`]i 
ale ]`rii, iar acest comportament este legat de 
convingerile grupului de protestatari.

În privin]a caracterului public al manifest`rii, 
CNCD a re]inut c` „în lipsa unor prevederi 
exprese în O.G. 137/2000 privind prevenirea [i 
sanc]ionarea tuturor formelor de discriminare, 
respectiv în legisla]ia privind contraven]iile, 
pentru determinarea caracterului public al 
faptei”, se procedeaz` la utilizarea prevederilor 
art. 152 din Codul penal al României, care 
arat` c`: „Fapta se consider` s`vârsit` ”în 
public” atunci când a fost comis`:

a) într-un loc care prin natura sau destina]
ia lui este totdeauna accesibil publicului, 
chiar dac` nu este prezent` nicio persoan`;

b) în orice alt loc accesibil publicului, dac` 
sunt de fa]` dou` sau mai multe persoane;

c) în loc neaccesibil publicului, cu inten]ia 
îns` ca fapta s` fie auzit` sau v`zut` [i dac` 
acest rezultat s-a produs fa]` de dou` sau 
mai multe persoane;

d) într-o adunare sau reuniune de mai 
multe persoane, cu excep]ia reuniunilor care 
pot fi considerate c` au caracter de familie, 
datorit` naturii rela]iilor dintre persoanele 
participante;

e) prin orice mijloace cu privire la care 
f`ptuitorul [i-a dat seama c` acest fapt ar 
putea ajunge la cuno[tin]a publicului.”

În aplicarea acestor prevederi, CNCD a  
re]inut c` «în principiu, Facebook constituie o 
re]ea de socializare comunitar` privat`, care a 
fost creat` ca o întreprindere privat`. Totu[i, 
re]elele de socializare constituie o pagin` 
personal` susceptibil` de a fi vizualizat` de 
c`tre mai mul]i prieteni iar în acest caz 
informa]ia difuzat` cap`t` un caracter pubic. 
Facebook nu este un spa]iu privat comparabil 
cu o cutie po[tal` electronic`. Cutia po[tal` 
electronic` poate fi controlat` din punctul de 
vedere al informa]iei transmise, în schimb 

Facebook este o re]ea social` deschis`, un 
spa]iu de expresie public` [i planetar`. În 
cazul Facebook, oricând exist` o mic` parte a 
con]inutului care se face vizibil` pentru public. 
Deseori, persoanele nu-[i cunosc exact 
parametrii peretului s`u (sic!) privat de pe 
Facebook. Oricând exist` posibilitatea ca o 
persoan` s` transmit` informa]ii de pe contul 
de Facebook al unei alte persoane la care  
are acces.

Postarea de c`tre partea reclamat`  
a mesajului supus prezentei analize 
îndepline[te sub mai multe aspecte 
caracterul unei fapte s`vâr[ite în public, 
astfel:

- postarea mesajului a fost realizat` pe o 
re]ea de socializare care prin natura sau 
destina]ia sa este accesibil` publicului;

- postarea textului a fost realizat` cu  
inten]ia de a transmite un mesaj 
protestatarilor. Acest fapt reiese din text: (...) 
„acesta este mesajul meu c`tre protestatari”;

- partea reclamat` [i-a dat seama c` 
mesajul postat ar putea ajunge la cuno[tin]a 
publicului, deoarece un titular a unui cont de 
Facebook nu are controlul integral al 
mesajelor postate, oricând o alt` persoan` 
care are acces la pagina unui titular de cont 
de Facebook poate s` transmit` mai departe 
informa]iile accesate.

Pentru considerentele de mai sus, Colegiul 
director calific` postarea anun]ului în cauz` 
ca fiind fapt` s`vâr[it` în public.

Din analiza mesajului postat pe contul 
propriu de Facebook al p`r]ii reclamate, 
Colegiul director constat` c` fapta are 
caracter de propagand` na]ionalist` [i 
vizeaz` atingerea demnit`]ii, respectiv 

creeaz` o atmosfer` de intimidare, ostil`, 
degradant`, ofensatoare îndreptat` împotriva 
grupului de protestatari din [...] [i din alte 
localit`]i ale ]`rii. Astfel, este de notorietate 
faptul c` mesajul „Arbeit macht Frei” a fost 
sloganul regimului fascist hitlerist, expus la 
intrarea lag`relor de exterminare.

Viziunea na]ional-socialist` asupra muncii a 
avut drept surs` de inspira]ie asocierile bine 
împ`mântenite din societatea german` între 
“munc`,” “disciplin`” [i “ordine” [i o metod` 
de a uni strategiile privind corec]iile [i cele de 
asisten]` social` mo[tenite din perioada 
Imperiului [i a Republicii de la Weimar. În 
secolul al XIX-lea, autorit`]ile germane au 
trimis la închisoare sau au integrat în 
programe de ajutorare care presupuneau 
munca obligatorie persoane de ambele sexe, 
care erau considerate ca având un 
comportament dezordonat, instabile, 
incapabile sau lene[e. Se credea c` aceast` 
munc` for]at` nu numai c` îi va face pe ace[ti 
oameni s` fie eficien]i în munc`, ci îi va înv`]a 
[i disciplina [i etica muncii [i îi va dezv`]a de 
orice apuc`turi rele pe care se pretindea c` 
le-ar fi manifestat. În timpul Republicii de la 
Weimar, reformatorii sociali, progresi[ti [i 
conservatori au c`utat s` aprobe în mod legal 
programe în care s` introduc` delincven]i 
minori, persoane care beneficiau de ajutoare 
sociale [i infractori m`run]i sau persoane care 
au dovedit tulbur`ri de comportament în 
timpul muncii for]ate din lag`re, unde se 
presupunea c` vor fi transforma]i în persoane 
care s` lucreze eficient, în cet`]eni disciplina]i 
care vor contribui în mod pozitiv la progresul  
na]iunii.

Inspirându-se din stereotipuri populare 
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referitoare la aversiunea evreilor fa]` de 
munca grea, creativ`, eficient` [i la  
preferin]ele protestatarilor de stânga [i 
progresi[ti atât de lene[i [i de deprava]i, 
încât mai degrab` ar fi r`sturnat statul [i 
ordinea social` decât s` î[i caute o slujb` [i 
s` se împace cu statutul lor în via]` si 
societate, nazi[tii îi condamnau pe evrei [i pe 
cei subversivi, deoarece nu voiau s` 
munceasc` [i preferau s` r`stoarne 
stabilitatea na]ional`. Evreii ar fi procedat 
astfel pentru c` a[a le st`tea în fire; în timp 
ce protestatarii politici ar fi f`cut-o deoarece 
erau instrumente nevinovate ale evreilor. 
Atunci când nazi[tii au pus mâna pe putere 
[i au încarcerat infractori, persoane asociale, 
adversari politici [i evrei în lag`rele de 
concentrare, au oferit în propaganda lor o 
justificare a existen]ei lag`relor, respectiv 
scopul de a elimina de pe str`zi persoanele 
subversive [i care tulburau ordinea [i a-i  
for]a, prin munc` grea, la o via]` de tip 
cazarm` [i a-i disciplina pentru a fi eficien]i  
în munc` pentru na]iunea german`. 
“Germanii” din toate categoriile puteau - în 
teoria nazist` - s` fie atât de “reeduca]i” 
încât s` fie, în cele din urm`, elibera]i [i 
reintegra]i în comunitatea rasial` (völkische 
Gemeinschaft). Evreii, desigur, nu puteau, 
îns` erau for]a]i s` devin` eficien]i pân` 
p`r`seau ]ara (înainte de r`zboi) [i erau 
exploata]i pân` erau uci[i (în timpul 
r`zboiului).

Cli[ee precum Arbeit macht frei (Munca 
elibereaz`) sau Jedem das Seine (fiec`ruia 
ceea ce este al s`u), erau referin]e sardonice 
la realitatea rela]iilor dintre SS [i prizonierii 
din sistemul de lag`re concentra]ionare. În 
propaganda nazist`, lag`rele erau locuri de 

reeducare în scopul productivit`]ii, disciplinei 
[i al patriotismului; în realitate, tortura, 
umilin]a [i distrugerea individului erau atât 
rezultatul, cât [i scopul unui sistem în care 
gardienii, în special personalul din interiorul 
lag`relor puteau maltrata, r`ni grav [i uneori 
(înainte de r`zboi) chiar ucide prizonieri, f`r` 
a suferi vreo consecin]`. “Liber” însemna 
mort în aceast` lume cinic`; “ceea ce este al 
s`u” însemna propriul iad f`r` sc`pare. [i 
prizonierii [i gardienii în]elegeau astfel aceste 
cli[ee.

[…] Prin fapta sa, partea reclamat` a adus 
atingere demnit`]ii umane atât a cet`]enilor 
care fac parte din comunitatea evreilor, dar [i 
a cet`]enilor care [i-au exprimat convingerile 
prin protestele de strad`.

Fapta se constituie într-o deosebire a 
grupului de protestatari pe criteriul de 
convingeri, care are efect recunoa[terea 
exercit`rii în condi]ii de egalitate a dreptului 
la libera exprimare [i a dreptului la 
respectarea demnit`]ii umane, protejate de 
Constitu]ia României (elementele generale 
ale discrimin`rii din art. 2 alin. (1) din O.G. 
137/2000 privind prevenirea [i sanc]ionarea 
tuturor formelor de discriminare).

Colegiul director constat` c` în spe]` nu se 
poate admite invocarea libert`]ii de 
exprimare, în sensul în care fapta s-ar 
încadra în limitele acesteia. Libertatea de 
exprimare nu este un drept absolut [i 
comport` limit`ri în situa]ii expres prev`zute 
de lege. În acest sens, este relevant` practica 
Cur]ii Drepturilor Omului de la Strasbourg în 
aplicarea art. 10 din Conven]ia European` a 
Drepturilor Omului. Necesitatea oric`rei 
restric]ii privitoare la exerci]iul libert`]ii de 

exprimare trebuie s` fie stabilit` de o 
manier` conving`toare iar autorit`]ii  
na]ionale îi revine atributul evalu`rii existen]ei 
unei „nevoi sociale imperioase”, susceptibile 
de o anumit` marj` de apreciere.

Limit`rile libert`]ii de exprimare izvor`sc 
din necesitatea de a p`stra pacea [i de a 
ap`ra drepturile morale ale grupurilor care 
istoric au suferit discrimin`ri. Aceste limit`ri 
sunt legitimate de o form` de lupt` împotriva 
oric`rei tentative de a restaura o ideologie 
totalitar` [i de eforturile pentru eliminarea 
discrimin`rii rasiale [i a nega]ionalismului. 
Curtea European` a Drepturilor Omului a 
precizat c` anumite scrieri puteau merge 
împotriva valorilor fundamentale ale  
Conven]iei, astfel cum men]ioneaz` 
Preambului acesteia, respectiv pacea [i  
justi]ia. „Aceast` argumentare este reluat` 
de Curte în cauza Garaudy (Garaudy c. 
 Fran]a, CEDO 24 martie 2003), considerând 
c`, în spe]`, cartea litigioas` are un pregnant 
caracter nega]ionist [i c`, prin urmare, nu 
respect` aceste valori fundamentale”. 
Judec`torii de la Strasbourg au considerat c` 
reclamantul încearc` s` deturneze art. 10 de 
la voca]ia sa utilizând dreptul s`u la libertatea 
de exprimare în scopuri contrare Conven]iei, 
care ar putea contribui la distrugerea 
drepturilor [i libert`]ilor garantate de 
Conven]ie iar în acest caz reclamatul nu se 
poate prevala de dispozi]iile art. 10 din 
Conven]ie.

Raportat la cazul de fa]`, suntem în 
prezen]a unui text profund na]ionalist fascist, 
care a constituit [i constituie unul dintre 
sloganurile de notorietate ale regimului 
fascist, care a stat la baza politicii de 

exterminare a grupurilor considerate 
indizerabile [i aflate în inferioritate în 
societate. Apreciem c` în România exist` o 
nevoie social` imperioas` de a sanc]iona 
fapta p`r]ii reclamate de a emite un mesaj cu 
caracter na]ionalist fascist, care rezult` din 
necesitatea de a p`stra pacea social` [i de a 
ap`ra drepturile morale a comunit`]ilor din 
România care au fost victime ale 
Holocaustului din ]ara noastr`. De 
asemenea, statul are obliga]ia de a asigura [i 
proteja dreptul cet`]enilor de a-[i exprima în 
mod liber opiniile, chiar [i protestând în 
strad` în limitele legii.

Colegiul director nu va admite invocarea 
libert`]ii de exprimare în ap`rarea p`r]ii 
reclamate; o astfel de interpretare s-ar 
constitui într-o încercare de deturnare a 
libert`]ii de exprimare de la voca]ia sa, 
partea reclamat` utilizând dreptul s`u de 
liber` exprimare în scopuri contrare  
Constitu]iei României, care ar putea contribui 
la afectarea libert`]ilor garantate de legea 
fundamental`.»

A. s-a adresat Cur]ii de Apel Târgu Mure[, 
solicitând anularea hot`rârii nr. 62/2012 a 
CNCD, obligarea CNCD, în cazul anul`rii 
hot`rârii, la publicarea hot`rârii judec`tore[ti 
într-un ziar de circula]ie na]ional` [i pe 
pagina proprie de internet, pentru prejudiciul 
moral creat, precum [i cheltuieli de judecat`.

Prin sentin]a nr. 21 din 17 ianuarie 2013, 
Curtea de Apel Târgu Mure[ a men]inut 
hot`rârea CNCD ca legal` [i temeinic`. 
Recursul împotriva acestei sentin]e a fost 
respins de Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie 
la 27 noiembrie 2014.
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Art. 3. - (1) Prin difuzarea [i retransmisia 
serviciilor de programe se realizeaz` [i se 
asigur` pluralismul politic [i social, 
diversitatea cultural`, lingvistic` [i religioas`, 
informarea, educarea [i divertismentul 
publicului, cu respectarea libert`]ilor [i a 
drepturilor fundamentale ale omului. 

 (2) To]i furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obliga]ia s` asigure 
informarea obiectiv` a publicului prin 
prezentarea corect` a faptelor [i 
evenimentelor [i s` favorizeze libera  
formare a opiniilor. 

 (3) R`spunderea pentru con]inutul 
serviciilor de programe difuzate, inclusiv al 
comunic`rilor comerciale audiovizuale, 
revine, în condi]iile legii, furnizorului de 
servicii media audiovizuale. 

Studiu de caz: nerespectarea dreptului  
la via]` privat` [i la imagine a persoanei; 
nerespectarea drepturilor fundamentale 
ale omului [i informarea corect` a 
publicului; sanc]iuni aplicate de Consiliul 
Na]ional al Audiovizualului.

(sursa textului deciziilor CNA reproduse în 
continuare: www.cna.ro)

În perioada 3-5 ianuarie 2013, unele dintre 
evenimentele intens mediatizate au fost 
decesul, respectiv incinerarea, regizorului 
Sergiu Nicolaescu. În acest context, în  

[edin]a din 10 ianuarie 2013, Consiliul  
Na]ional al Audiovizualului a adoptat o serie 
de decizii de sanc]ionare cu privire la modul 
în care mai mul]i radiodifuzori, în spe]` 
posturi TV, au prezentat aceste evenimente. 
Având în vedere cuantumul diferit al  
sanc]iunilor aplicate, prezent`m în continuare 
pe larg txtul deciziilor, de[i ele se refer` în 
general la acelea[i aspecte.

Prin decizia nr. 15/10.01.2013, CNA a 
constatat c` postul TV A a înc`lcat 
prevederile art. 3 alin. (1) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modific`rile 
[i complet`rile ulterioare [i ale art. 33 alin (1), 
45 alin. (1), art. 64 alin (1) lit.b) [i alin. (3) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a con]inutului audiovizual, cu 
modific`rile [i complet`rile ulterioare fiindu-i 
aplicat` o amend` de 10.000 lei. Pentru a 
adopta aceast` decizie, CNA a re]inut c`, în 
perioada 4 - 5 ianuarie 2013, postul de 
televiziune A a difuzat o serie de emisiuni de 
[tiri [i dezbateri care au prezentat informa]ii 
legate de decesul [i incinerarea regizorului 
Sergiu Nicolaescu iar maniera în care a fost 
tratat acest subiect a fost de natur` s` 
încalce prevederile legale men]ionate, 
referitoare atât la via]a privat` [i de familie a 
persoanei, cât [i la dreptul la informare al 
publicului.

CNA a constatat c` «în cadrul emisiunii [...] 

Legea nr. 504/2002 
a audiOvizuaLuLui
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difuzat` în data de 04.01.2013, sub titlul 
„Cine încearc` s` opreasc` incinerarea?”, 
postul de televiziune A a difuzat pasaje 
dintr-un document care a fost prezentat c` 
ar circula pe pia]a media din România [i 
despre care s-a afirmat c` reprezint` o 
cerere adresat` Judec`toriei sectorului 1 de 
c`tre presupusul fiu nelegitim al lui Sergiu 
Nicolaescu prin care se solicita suspendarea 
inciner`rii regizorului. Pe ecran au fost afi[ate 
pasaje din documentul prezentat ca fiind 
cererea depus` de fiul nelegitim. În acest 
context, moderatoarea a solicitat opinia 
avocatei [...], care a intervenit, prin telefon, 
pentru a da rela]ii cu privire la unele aspecte 
în leg`tur` cu solicitarea cuprins` în 
documentul prezentat. Discu]iile din studio 
au fost în sensul confirm`rii ipotezei c` 
regizorul Sergiu Nicolaescu ar fi avut un fiu 
nelegitim, în sprijinul acesteia fiind f`cut` 
afirma]ia moderatoarei potrivit c`reia într-un 
interviu acordat revistei [...], regizorul ar fi 
recunoscut posibila existen]` a unui fiu. În 
continuarea discu]iilor pe acest subiect, 
invita]ii emisiunii au adus în aten]ia publicului 
[i alte aspecte legate de via]a privat` a 
regizorului, presupunându-se c` ar exista [i 
un alt fiu nelegitim pe care regizorul l-ar fi 
avut în anii ’70 cu o coleg` de serviciu.

Fa]` de aceste aspecte, membrii CNA au 
apreciat c` informa]iile insuficient verificate, 
oferite de radiodifuzor telespectatorilor, 
referitoare la existen]a unor copii nelegitimi, 
au fost de natur` s` prejudicieze, pe de o 
parte, atât via]a privat` a familiei Nicolaescu, 
cât [i posibilitatea publicului de a-[i forma 
propria opinie cu privire la faptele prezentate, 
ceea ce contravine prevederilor art. 64 alin. 
(1) din Codul audiovizualului.

De asemenea, CNA a constatat c` în 

cadrul edi]iei informative din 5 ianuarie 2013, 
de la ora 10.47, a fost difuzat un reportaj, în 
direct, din fa]a cl`dirii Cercului Militar Na]
ional, moment în care o persoan` din mul]
ime a strigat „ru[ine” la adresa  
reprezentan]ilor Guvernului care au depus o 
coroan` de flori. În edi]ia informativ` de la 
ora 12.02, corespondenta postului A, aflat` 
în fa]a Crematoriului Vitan-Bârze[ti, a 
intervievat mai multe persoane care [i-au 
exprimat dezacordul atât cu privire la decizia 
inciner`rii, cât [i cu privire la faptul c` sicriul 
nu a fost descoperit. În edi]ia informativ` de 
la ora 13.04, postul A a difuzat un material 
ce a con]inut mesaje ale unor personalit`]i 
din cultur` [i politic` referitoare la trecerea  
în nefiin]` a regizorului Sergiu Nicolaescu, 
precum [i imagini cu persoane prezente la 
funeraliile regizorului care au huiduit atât 
Guvernul, cât [i pe v`duva regizorului. 
Acela[i material a fost reluat, în acelea[i 
condi]ii, [i în cadrul edi]iilor informative de la 
orele 17.04 [i 20.03. Modalitatea în care 
radiodifuzorul a în]eles s` abordeze acest 
subiect a fost de natur` s` prejudicieze atât 
memoria persoanei decedate, cât [i via]a 
privat` a familiei sale. CNA a apreciat c` 
imaginea d-nei [...] a fost grav afectat` prin 
transmisiunile din fa]a Cercului Militar [i a 
Crematoriului Bârze[ti pe care postul de 
televiziune le-a difuzat.

De asemenea, raportat la dispozi]iile art. 
45 alin. (1) din Codul audiovizualului, 
membrii CNA au avut în vedere faptul c` nu 
a fost respectat` intimitatea so]iei regizorului 
decedat, persoan` aflat` într-un moment 
dificil, de suferin]`, cu toate c`, anterior, 
printr-un comunicat adresat mass-mediei, 
d-na [...] interzisese în mod expres 
publicarea/difuzarea/postarea de materiale 

de pres` de la înmormântarea so]ului ei.
În calitate de garant al interesului public în 

domeniul comunic`rii audiovizuale, CNA a 
apreciat c` radiodifuzorii au obliga]ia de a 
respecta imaginea [i intimitatea v`duvei 
regizorului, într-un moment dificil, de 
suferin]`.»

Prin decizia nr. 16/10.01.2013, CNA a 
sanc]ionat postul TV B cu amenda în 
cuantum de 20.000 lei pentru înc`lcarea art. 
3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modific`rile [i complet`rile 
ulterioare, precum [i ale articolelor 33 alin. 
(1), 45 alin. (1) [i 64 alin. (1) lit. b) [i alin. (3) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a con]inutului audiovizual.

Pentru a decide astfel, CNA a re]inut c` 
«pe parcursul zilei de 4 ianuarie 2013, postul 
de televiziune a difuzat informa]ii legate de 
decesul [i incinerarea regizorului Sergiu 
Nicolaescu, ori de implicarea so]iei sale, [...], 

în luarea deciziei ca regizorul s` fie incinerat, 
iar nu înmormântat. Sub forma unei  
informa]ii de ultim` or`, “Breaking news”,  
a fost introdus` în dezbatere de 
moderatoarea emisiunii [...] o “informa]ie pe 
surse”, pe ecran fiind titrat FIUL NELEGITIM 
CERE OPRIREA INCINER~RII, informa]ie ce 
a declan[at o serie de discu]ii pe marginea 
faptului c` decizia de incinerare are leg`tur` 
cu acest fiu nerecunoscut, în sensul în care, 
prin ardere, testul ADN nu ar mai fi putea  
fi f`cut.

Modalitatea în care radiodifuzorul a în]eles 
s` abordeze aceste subiecte, punctele de 
vedere controversate ce au fost prezentate, 
precum [i titlurile afi[ate pe ecran au fost de 
natur` s` prejudicieze atât memoria 
persoanei decedate, cât [i via]a intim` [i 
privat` a familiei sale, dar [i dreptul la 
informare a publicului, c`ruia nu i s-au pus  
la dispozi]ie informa]ii clare [i obiective, 
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suficient verificate, astfel încât acesta s` î[i 
poat` forma în mod liber o opinie.

Pe parcursul zilei de 5 ianuarie 2013, ziua în 
care regizorul Sergiu Nicolaescu a fost 
incinerat, postul de televiziune B a difuzat 
numeroase înregistr`ri sau transmisiuni în 
direct, de la Cercul Militar, loc în care a fost 
depus trupul defunctului, sau de la 
Crematoriul Vitan-Bârze[ti, loc în care s-a 
desf`[urat procesiunea inciner`rii. Astfel, în 
cea de-a doua parte a zilei de 5 ianuarie, au 
fost difuzate, în mod repetat, imagini cu 
oamenii aduna]i în fa]a Cercului Militar [i a 
Crematoriului Vitan-Bârze[ti care au huiduit, 
au adresat injurii [i blesteme la adresa 
v`duvei, [...], nemul]umirea acestora fiind 
determinat` de faptul c` sicriul nu a fost 
descoperit, astfel încât s`-l poat` vedea pe 
defunct, ori c` trupul regizorului urma s` fie 
sau a fost incinerat.

De asemenea, în cadrul [tirilor referitoare la 
„scandalul” inciner`rii, au fost difuzate imagini 
din fa]a casei regretatului regizor, reporterul 
postului de televiziune precizând în mod clar 
adresa acestui imobil, în condi]iile în care, 
anterior, pe post se precizase într-un titlu c` 
so]ia defunctului a avut nevoie de paz` de 
corp, iar în data de 4 ianuarie 2013 sora 
regizorului sus]inuse c` aceasta primise 
amenin]`ri cu moartea pentru faptul c` a ales 
s` respecte dorin]a defunctului so] de a fi 
incinerat, [i nu înmormântat.

De asemenea, CNA a constatat c` 
intimitatea so]iei [i a surorii regizorului decedat, 
persoane aflate într-un moment dificil, de 
suferin]`, nu a fost respectat`, având în vedere 
[i, de exemplu, c` în cadrul unei [tiri difuzate în 
seara zilei de 4 ianuarie sora acestuia a avut o 
interven]ie telefonic` în care sus]inea c` 
regizorul nu are niciun fiu nelegitim, iar în data 

de 5 ianuarie postul de televiziune a prezentat 
declara]ii date de aceea[i persoan` prin 
telefon, f`când precizarea c` incinerarea a fost 
voin]a fratelui s`u ori c` v`duva regizorului a 
fost amenin]at` cu moartea.

Astfel, CNA a apreciat c` [tirile [i 
materialele audiovizuale prezentate au dep`[it 
cadrul unei inform`ri cu caracter general a 
publicului cu privire la eveniment, 
radiodifuzorul ne]inând cont la difuzarea lor 
nici de cererea expres` adresat` mass-mediei 
în data de 3 ianuarie 2013 de c`tre so]ia 
regizorului, aceea de a trata cu decen]` [i 
respect, f`r` invadarea vie]ii sale private, 
momentul dramatic prin care trecea.

Consiliul a apreciat c` [i imaginea d-nei [...] 
a fost grav afectat` prin transmisiunile din fa]a 
Cercului Militar [i a Crematoriului Bârze[ti pe 
care postul de televiziune le-a difuzat, dat` 
fiind maniera în care unele persoane î[i 
exprimau dezacordul fa]` de op]iunea d-nei 
[...] de a respecta dorin]a so]ului defunct.

În afar` de aspectele de via]` privat` 
relevate, membrii Consiliului au apreciat c` 
informa]iile controversate oferite de 
radiodifuzor telespectatorilor, referitoare la 
existen]a unui fiu nelegitim, au fost de natur` 
s` prejudicieze dreptul publicului la informare 
corect`. Unele titluri afi[ate pe ecran, prin 
care se prezenta în mod clar [i f`r` echivoc 
informa]ia c` “FIUL NELEGITIM CERE 
OPRIREA INCINER~RII”, nu au l`sat loc de 
îndoial` cu privire la realitatea existen]ei unui 
fiu ori veridicitatea situa]iei prezentate, în 
condi]iile în care radiodifuzorul a în]eles 
ulterior s` sprijine aceast` afirma]ie cu titluri 
precum: NICOLAESCU {TIA C-A AVUT UN 
FIU, NICOLAESCU: SUNT CONVINS C~ 
ERA B~IATUL MEU, [i cu afi[area pe ecran, 
cu surs` ziarul Libertatea, a unei declara]ii 

atribuite lui Sergiu Nicolaescu, în care acesta 
admitea posibilitatea s` aib` un fiu pe care nu 
îl cunoa[te.

Fa]` de acest aspect, membrii CNA au 
apreciat c` radiodifuzorul, de[i a în]eles s` 
afi[eze pe ecran “sursa” acestor informa]ii, 
precum [...] sau [...], nu a asigurat publicului o 
informare corect` [i verificat`, a[a cum oblig` 
legea, [i nici nu a men]ionat expres [i explicit 
c` informa]ia nu este suficient verificat`. Mai 
mult, de[i ipoteza existen]ei unui fiu nelegitim 
a fost negat` de familie, radiodifuzorul a 
continuat s` afi[eze titlul prin care se acredita, 
f`r` niciun dubiu, existen]a acestuia [i a 
cererii sale de oprire a inciner`rii. CNA a 
apreciat c` în aceste condi]ii publicul nu a 
putut s`-[i formeze propria opinie corect` în 
leg`tur` cu situa]ia prezentat`, cu motivele 
inciner`rii regizorului Sergiu Nicolaescu, dat 
fiind c` radiodifuzorul a prezentat, cu o 
insisten]` care nu era justificat` de niciun 
interes public, controversele referitoare la un 
subiect ce ]inea strict de via]a privat` a 
persoanei ori de via]a de familie.»

Prin decizia nr. 17/10.01.2013, CNA a 
sanc]ionat postul TV C cu amend` în cuantum 
de 30.000 lei pentru înc`lcarea art. 3 alin. (1) 
[i (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, 
precum [i ale articolelor 45 alin. (1), 64 alin. 
(1) lit. b) [i alin. (3) [i 65 lit. c) din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a 
con]inutului audiovizual.

CNA a re]inut c`, în cadrul grupajelor 
informative [i a emisiunilor de dezbateri 
difuzate în zilele de 4 [i 5 ianuarie 2013, 
postul C a difuzat informa]ii legate de 
incinerarea regizorului Sergiu Nicolaescu, de 
implicarea so]iei sale, [...], în luarea deciziei ca 
regizorul s` fie incinerat, iar nu înmormântat, 

de averea familiei Nicolaescu [i despre 
posibilii mo[tenitori. În acest context, atât în 
emisiunile informative, cât [i în cele de 
dezbateri, transmise în perioada men]ionat`, 
au fost transmise imagini de la Cercul Militar, 
precum [i de la Crematoriul Vitan, imagini în 
care o parte din oamenii prezen]i la funeraliile 
regizorului o huiduiau pe v`duva acestuia 
pentru presupusa decizie de a-l incinera, [i nu 
de a-l înmormânta, precum [i pentru faptul c` 
era îmbr`cat` în alb la ceremonie. CNA a 
apreciat c` intimitatea familiei Nicoleascu, 
aflat` într-un moment dificil, de suferin]`, nu a 
fost respectat`.

În cadrul [tirilor difuzate pe parcursul zilei 
de 5 ianuarie 2013 au fost prezentate  
informa]ii potrivit c`rora un presupus fiu 
neligitim al regizorului ar fi f`cut o solicitare 
adresat` Judec`toriei Sectorului 1 cu privire la 
stoparea inciner`rii regizorului, pentru a 
împiedica distrugerea prelev`rii probelor ADN 
în vederea stabilirii paternit`]ii. Astfel, în 
cadrul emisiunii informative de la ora 00.00, 
postul a difuzat [tirea cu titlul: „Incinerarea 
contestat`. Fiul nelegitim cere oprirea 
inciner`rii”. În cadrul [tirii s-a afirmat c` un 
b`rbat de cet`]enie german`, care sus]ine c` 
ar fi fiul neligitim al regizorului, ar fi depus o 
cerere la Judec`tora sectorului 1, în vederea 
opririi inciner`rii regizorului, întrucât dac` 
incinerarea va avea loc nu ar mai fi posibil` 
prelevarea probelor ADN. De asemenea, în 
[tire s-a afirmat c`, potrivit altor informa]ii, în 
urma regizorului ar fi r`mas 6 copii. Postul C a 
precizat faptul c` sora regizorului, d-na [...], ar 
fi declarat jurnali[tilor de la [...] c` s-a interesat 
[i c` nu exist` la Judec`toria Sectorului 1 vreo 
cerere de oprire a inciner`rii fratelui s`u, 
regizorul Sergiu Nicolaescu. Ulterior, în 
aceea[i zi, postul a reluat acest subiect [i în 
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cadrul altei edi]ii informative, difuzând [tirea 
cu titlul: „Fiul neligitim a contestat 
incinerarea”, pe ecran fiind titrat un text [i citit 
din off cu privire la solicitarea presupusului fiu 
neligitim al defunctului de a opri incinerarea. 
În acest context, postul a precizat c`, potrivit 
jurnali[tilor de la [...], sora regizorului a declarat 
c` nu exist` o asemenea cerere la judec`torie.

De[i în cadrul [tirilor au fost prezentate atât 
informa]iile primite pe surse, potrivit c`rora ar 
exista o cerere din partea unui presupus fiu 
neligitim al regizorului de a opri incinerarea 
acestuia, cât [i declara]iile d-nei [...], sora 
regizorului, care infirma o astfel de ipotez`, 
postul a difuzat [tirea sub titluri care induceau 
publicului ideea c` informa]ia potrivit c`reia 
fiul neligitim a contestat incinerarea ar fi una 
cert`. Membrii CNA au apreciat c` informa]iile 
oferite de radiodifuzor telespectatorilor prin 
[tirile prezentate, în contradic]ie cu titlurile 
afi[ate, au fost de natur` s` prejudicieze 
dreptul acestora la informare corect`, precum 
[i la posibilitatea de a-[i forma propria opinie 
în leg`tur` cu subiectul prezentat. 

De asemenea, afi[area pe ecran a unor 
titluri care nu reflectau în mod fidel esen]a 
faptelor [i a datelor prezentate în [tiri 
contravine dispozi]iilor art. 65 lit. c) din Codul 
audiovizualului. Modalitatea în care 
radiodifuzorul a în]eles s` abordeze aceste 
subiecte, punctele de vedere ce au fost 
prezentate, în contradic]ie cu titlurile afi[ate 
pe ecran, au fost de natur` s` prejudicieze 
atât memoria persoanei decedate, cât [i via]a 
privat` a familiei sale, dar [i dreptul la 
informare a publicului c`ruia nu i s-au pus la 
dispozi]ie informa]ii clare, verificate, astfel 
încât acesta s` î[i poat` forma propria opinie 
în leg`tur` cu evenimentele prezentate.

CNA a mai constatat c` dreptul la via]` 

privat` a d-nei [...] a fost prejudiciat, întrucât 
postul C a difuzat informa]ii referitoare la via]a 
conjugal` a so]ilor Nicolaescu, informa]ii care 
vizau aspecte ce ]ineau de via]a de familie a 
acestora.»

Prin decizia nr. 18/10.01.2013, CNA a 
sanc]ionat postul TV D cu amend` în 
cuantum de 100.000 lei pentru înc`lcarea 
art. 3 alin. (1 [i 2) din Legea audiovizualului 
nr. 504/2002, cu modific`rile [i complet`rile 
ulterioare, precum [i ale articolelor 33 alin. (1 
[i 3), 34 alin. (1), 40 alin. (1), 45 alin. (1), 64 
alin. (1) lit. b) [i alin. (3) [i 65 lit. c) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a con]inutului audiovizual.

CNA a re]inut c` «pe parcursul zilei de 3 
ianuarie 2013, postul de televiziune D a difuzat 
informa]ii legate de incinerarea regizorului 
Sergiu Nicolaescu, de implicarea so]iei sale, 
[...], în luarea deciziei ca regizorul s` fie 
incinerat, iar nu înmormântat, de averea 
familiei Nicolaescu [i despre posibilii 
mo[tenitori. De asemenea, pe ecran, la un 
moment dat, a ap`rut o informa]ie cu privire la 
existen]a unui fiu nelegitim al regizorului, fapt 
care a declan[at o serie de discu]ii pe marginea 
faptului c` decizia de incinerare are leg`tur` cu 
acest fiu nerecunoscut, în sensul în care, prin 
ardere, testul ADN nu ar mai putea fi f`cut.

Modalitatea în care radiodifuzorul a în]eles 
s` abordeze aceste subiecte, punctele de 
vedere controversate care au fost prezentate, 
precum [i titlurile afi[ate pe ecran au fost de 
natur` s` prejudicieze atât memoria 
persoanei decedate, cât [i via]a privat` a 
familiei sale, dar [i dreptul la informare a 
publicului c`ruia nu i s-au pus la dispozi]ie 
informa]ii pe baza c`rora acesta s` î[i poat` 
forma propria opinie în leg`tur` cu 
evenimentele prezentate.

Ulterior, în zilele de 4 [i 5 ianuarie 2013, 
[tirile referitoare la acest subiect au fost 
reluate în aceea[i form`, de[i într-o  
interven]ie telefonic` difuzat` în data de 4 
ianuarie 2013, la ora 11.27, d-na [...], sora 
regizorului, a precizat în mod explicit c` 
ideea inciner`rii i-a apar]inut lui Sergiu 
Nicolaescu, care î[i f`cuse cunoscut` op]
iunea cu privire la acest fapt cu mul]i ani în 
urm`, dorind s` urmeze exemplul unui unchi 
al s`u, generalul [...], care, la rândul s`u, dorise 
acela[i lucru. Cu toate acestea, pe parcursul 
întregii zile de 4 ianuarie 2013, precum [i a 
doua zi, radiodifuzorul a continuat s` dezvolte 
subiectul potrivit c`ruia d-na [...] este cea care 
a decis incinerarea so]ului s`u, motivul 
constituindu-l averea, în contextul în care a 
fost prezentat` [i ipoteza existen]ei unui fiu 
nelegitim al regizorului (ori chiar a mai multor 
copii nelegitimi ai acestuia) cu privire la care 
s-ar dori eliminarea oric`rei posibilit`]i de a fi 
f`cut un test ADN care s` transforme ipoteza 
în certitudine.

Membrii CNA au constatat c`, pe parcursul 
zilei de 5 ianuarie 2013, ziua inciner`rii 
regizorului, postul de televiziune D a difuzat 
emisiuni referitoare la acest eveniment, dar  
[i emisiuni în care au fost reluate teme 
dezb`tute în zilele anterioare cu privire la via]a 
privat` a regizorului [i a familiei sale. În acest 
context, postul a prezentat o [tire sub titlul: 
„NICOLAESCU AVEA MAI MUL}I COPII”, 
de[i, pe parcursul acesteia, a fost difuzat` o 
înregistrare cu sora regizorului, d-na [...], care 
a precizat c` nu are cuno[tin]` de existen]a 
vreunui fiu al regizorului.

S-au prezentat reportaje de la Cercul Militar 
Na]ional, fiind filmate personalit`]i [i cet`]eni 
care veneau s`-[i prezinte omagiul. Au fost 
luate interviuri unor persoane nemul]umite de 

ceremonia respectiv` [i de sicriul închis. Au fost 
prezentate fotografii [i imagini cu so]ia 
regizorului, f`cându-se comentarii privind 
averea mo[tenit` de aceasta. De asemenea, au 
fost difuzate înregistr`ri în care d-na [...] era 
huiduit` de c`tre persoane prezente la 
evenimentele derulate pe parcursul zilei de 5 
ianuarie 2013.

Fa]` de aceast` situa]ie de fapt, CNA a 
constatat înc`lcarea grav` a vie]ii private a 
familiei Nicolaescu, în contextul decesului 
regizorului Sergiu Nicolaescu. De asemenea, 
membrii CNA au avut în vedere c` nu a fost 
respectat` intimitatea so]iei [i a surorii 
regizorului decedat, persoane aflate într-un 
moment dificil, de suferin]`, cu toate c`, 
anterior, printr-un comunicat adresat 
mass-mediei, d-na [...] interzisese în mod expres 
publicarea/difuzarea/postarea de materiale de 
pres` de la înmormântarea  
so]ului ei.

Consiliul a constatat c` dreptul la imagine 
a d-nei [...] a fost grav afectat prin acuza]iile 
care i s-au adus referitoare la un 
comportament lipsit de moralitate [i v`dit 
interesat de averea r`mas` ca urmare a 
decesului so]ului s`u, acuza]ii ce nu au fost 
probate. În afar` de aspectele de via]` 
privat` relevate, membrii CNA au apreciat c` 
informa]iile contradictorii oferite de 
radiodifuzor telespectatorilor, informa]ii 
insuficient verificate, care nu au fost 
prezentate în mod impar]ial [i cu bun` 
credin]`, au fost de natur` s` prejudicieze 
dreptul acestuia la informare corect`. De 
altfel, [tirile oferite publicului în edi]iile 
informative [i datele prezentate în emisiunile 
de dezbateri, precum [i cele afi[ate pe ecran 
sub form` de „breaking news” au dep`[it 
cadrul unei inform`ri a publicului cu privire la 
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eveniment. De asemenea, radiodifuzorul a 
afi[at pe ecran titluri care nu au reflectat în 
mod fidel esen]a faptelor [i a datelor 
prezentate, de[i avea aceast` obliga]ie.»

***
Postul TV A a solicitat Cur]ii de Apel 

Bucure[ti anularea Deciziei CNA nr. 
15/2013. Curtea de Apel Bucure[ti a respins 
cererea ca nefondat`, prin hotarârea nr. 
1570/10.05.2013. 

Postul TV C s-a adresat CNA solicitând 
reanalizarea sanc]iunii stabilite prin decizia 
17/10.01.2013, argumentând c` prezentarea 
c`tre public a subiectului referitor la moartea 
regizorului Sergiu Nicolaescu a fost „o 
reflectare generoas`” a subiectului, c` acesta 
s-a dovedit a fi „un eveniment de interes 
major pentru public”, c` faptul c` agen]iile de 
pres` interna]ionale au preluat subiectul este 
un indiciu ce nu putea fi ignorat de 
radiodifuzor ori c` pe ecran au fost f`cute 
publice sursele unor informa]ii. Radiodifuzorul 
a mai sus]inut c` imaginile difuzate erau 
realizate din spa]ii publice [i nu au deranjat în 
vreun fel familia regizorului. CNA a apreciat c` 
motivele invocate de petent` nu sunt de 
natur` s` modifice ori s` conduc` la 
revocarea deciziei de sanc]ionare. Prin decizia 
nr. 55/24.10.2013, în temeiul prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modific`rile [i complet`rile 
ulterioare, cu respectarea dispozi]iilor art. 15 
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modific`rile [i complet`rile ulterioare, membrii 
CNA au decis respingerea cererii formulate de 
postul TV C ca neîntemeiat` [i men]inerea 
Deciziei nr. 17/10.01.2013.

Postul TV D a formulat contesta]ie 
împotriva deciziei de sanc]ionare nr. 
18/10.01.2013 prin care a solicitat anularea 

acesteia, iar în subsidiar, înlocuirea sanc]iunii 
amenzii cu avertisment/soma]ie sau 
reducerea cuantumului amenzii la minimul 
special prev`zut de lege. Curtea de Apel 
Bucure[ti, Sec]ia a VIII-a Contencios 
Administrativ [i Fiscal a respins contesta]ia 
reclamantei D ca fiind neîntemeiat`. 

Art. 6. - (1) Cenzura de orice fel asupra 
comunic`rii audiovizuale este interzis`. 

 (2) Independen]a editorial` a furnizorilor 
de servicii media audiovizuale este 
recunoscut` [i garantat` de prezenta lege. 

 (3) Sunt interzise ingerin]e de orice fel în 
con]inutul, forma sau modalit`]ile de 
prezentare a elementelor serviciilor media 
audiovizuale, din partea autorit`]ilor publice 
sau a oric`ror persoane fizice sau juridice, 
române ori str`ine. 

 (4) Nu constituie ingerin]e deciziile [i 
instruc]iunile având caracter normativ, emise 
de Consiliul Na]ional al Audiovizualului în 
aplicarea prezentei legi [i cu respectarea 
dispozi]iilor legale, precum [i a normelor 
privind drepturile omului, prev`zute în 
conven]iile [i tratatele ratificate de România. 

 (5) Nu constituie ingerin]e prevederile 
cuprinse în codurile de conduit` profesional` 
pe care jurnali[tii [i furnizorii de servicii 
media audiovizuale le adopt` [i pe care le 
aplic` în cadrul mecanismelor [i structurilor 
de autoreglementare a activit`]ii lor, dac` nu 
contravin dispozi]iilor legale în vigoare. 

Art. 7. - (1) Caracterul confiden]ial al 
surselor de informare utilizate în conceperea 
sau elaborarea de [tiri, de emisiuni sau de 
alte elemente ale serviciilor de programe 
este garantat de prezenta lege. 

 (2) Orice jurnalist sau realizator de 

programe este liber s` nu dezv`luie date  
de natur` s` identifice sursa informa]iilor  
ob]inute în leg`tur` direct` cu activitatea sa 
profesional`. 

 (3) Se consider` date de natur` s` 
identifice o surs` urm`toarele: 

 a) numele [i datele personale, precum  
[i vocea sau imaginea unei surse; 

 b) circumstan]ele concrete ale ob]inerii 
informa]iilor de c`tre jurnalist; 

 c) partea nepublicat` a informa]iei 
furnizate de surs` jurnalistului; 

 d) datele cu caracter personal ale 
jurnalistului sau radiodifuzorului, legate  
de activitatea pentru ob]inerea informa]iilor 
difuzate. 

 (4) Confiden]ialitatea surselor de 
informare oblig`, în schimb, la asumarea 
r`spunderii pentru corectitudinea  
informa]iilor furnizate. 

 (5) Persoanele care, prin efectul rela]iilor 
lor profesionale cu jurnali[tii, iau cuno[tin]` 
de informa]ii de natur` s` identifice o surs` 
prin colectarea, tratarea editorial` sau 
publicarea acestor informa]ii, beneficiaz` de 
aceea[i protec]ie ca jurnali[tii. 

 (6) Dezv`luirea unei surse de informare 
poate fi dispus` de instan]ele judec`tore[ti 
numai dac` aceasta este necesar` pentru 
ap`rarea siguran]ei na]ionale sau a ordinii 
publice, precum [i în m`sura în care 
aceast` dezv`luire este necesar` pentru 
solu]ionarea cauzei aflate în fa]a instan]ei 
judec`tore[ti, atunci când: 

 a) nu exist` sau au fost epuizate m`suri 
alternative la divulgare cu efect similar; 

 b) interesul legitim al divulg`rii dep`[e[te 
interesul legitim al nedivulg`rii. 

Art. 8. - (1) Autorit`]ile publice abilitate 
asigur`, la cerere: 

 a) protec]ia jurnali[tilor în cazul în care 
ace[tia sunt supu[i unor presiuni sau 
amenin]`ri de natur` s` împiedice ori s` 
restrâng` în mod efectiv libera exercitare a 
profesiei lor; 

 b) protec]ia sediilor [i a localurilor 
radiodifuzorilor, în cazul în care acestea sunt 
supuse unor amenin]`ri de natur` s` 
împiedice sau s` afecteze libera desf`[urare 
a activit`]ii lor. 

 (2) Protec]ia jurnali[tilor [i a sediilor sau a 
localurilor radiodifuzorilor, în condi]iile alin. 
(1), nu trebuie s` devin` pretext pentru a 
împiedica sau a restrânge libera exercitare a 
profesiunii ori a activit`]ii acestora. 

 Art. 9. - Desf`[urarea de perchezi]ii în 
sediile sau localurile radiodifuzorilor nu 
trebuie s` prejudicieze libera exprimare a 
jurnali[tilor [i nici nu poate suspenda 
difuzarea programelor. 

Art. 39. - (1) Este interzis` difuzarea, în 
cadrul serviciilor de programe de televiziune 
[i de radiodifuziune, de programe care pot 
afecta grav dezvoltarea fizic`, mental` sau 
moral` a minorilor, în special programele 
care con]in pornografie sau violen]` 
nejustificat`. 

 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune [i 
de radiodifuziune a programelor care pot 
afecta dezvoltarea fizic`, mental` sau moral` 
a minorilor se poate face numai dac`, prin 
alegerea intervalului orar de difuzare, prin 
codare sau ca efect al altor sisteme de acces 
condi]ionat, se asigur` faptul c` minorii din 
zona de transmisie, în situa]ii normale, nu 
pot auzi sau vedea emisiunile respective. 

 (3) Difuzarea într-o form` necodat` sau 
f`r` alte m`suri tehnice de restric]ionare a 
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accesului a programelor prev`zute la alin. 
(2) se poate face numai dup` prezentarea 
unei aten]ion`ri acustice sau grafice, pe 
toat` durata programului asigurându-se 
prezen]a unui simbol vizual de avertizare. 

Art. 40. - Este interzis` difuzarea de 
programe care con]in orice form` de incitare 
la ur` pe considerente de ras`, religie, na]
ionalitate, sex sau orientare sexual`. 

 Art. 41. - (1) Orice persoan` fizic` sau 
juridic`, indiferent de na]ionalitate, ale c`rei 
drepturi sau interese legitime, în special 
reputa]ia [i imaginea public`, au fost lezate 
prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul 
unui program, beneficiaz` de dreptul la 
replic` sau la rectificare. 

 (2) Consiliul va adopta procedura 
necesar` exercit`rii efective a dreptului la 
replic` sau la rectificare, precum [i orice 
alte m`suri necesare, inclusiv sanc]iuni, în 
vederea garant`rii dreptului la replic` sau la 
rectificare într-o limit` rezonabil` de timp de 
la primirea cererii solicitantului. 

 (3) Difuzarea rectific`rii sau acordarea 
dreptului la replic` nu exclude dreptul 
persoanei lezate s` se adreseze instan]elor 
judec`tore[ti. 

Art. 90. - (1) Constituie contraven]ii 
urm`toarele fapte: 

 a) difuzarea unei opere cinematografice în 
afara perioadelor prev`zute în contractele 
încheiate cu de]in`torii drepturilor de autor; 

 b) utilizarea de tehnici subliminale în 
cadrul comunic`rii comerciale audiovizuale; 

 c) utilizarea comunic`rii comerciale 
audiovizuale cu con]inut publicitar mascat; 

 d) nerespectarea prevederilor legale 
privind acordarea dreptului la replic`; 

 e) difuzarea unui serviciu de programe în 
afara zonei specificate în licen]a audiovizual`; 

 f) exploatarea licen]elor audiovizuale de 
c`tre alte persoane decât titularii de drept ai 
acestora; 

 g) programarea [i furnizarea de programe, 
cu înc`lcarea prevederilor art. 27, art. 28, art. 
29 alin. (1)-(7), art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, 
art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41 
[i ale art. 85 alin. (3)-(9); 

 h) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 
17 alin. (4), art. 49, art. 54 alin. (2) [i ale art. 
58 alin. (1); 

 i) retransmisia de c`tre un distribuitor a 
unui serviciu de programe care nu se 
încadreaz` în prevederile art. 75 alin. (1) [i (2) 
[i nu a ob]inut autoriza]ia de retransmisie; 

 j) retransmisia de c`tre distribuitori a 
serviciilor de programe, cu înc`lcarea 
prevederilor art. 74 [i 82; 

 k) furnizarea unui serviciu media f`r` a  
de]ine licen]` audiovizual` sau în lipsa 
notific`rii prev`zute la art. 74 alin. (5); 

 l) refuzul furnizorului sau distribuitorului 
de servicii media de a comunica personalului 
de control, în condi]iile prev`zute la art. 88 
alin. (3), informa]iile solicitate. 

Art. 951. - Consiliul poate decide 
retragerea licen]ei audiovizuale sau a 
dreptului de furnizare a serviciului media 
audiovizual la cerere, în cazul s`vâr[irii 
repetate de c`tre furnizorul de servicii media 
a uneia dintre urm`toarele fapte: 

 a) incitarea publicului la ur` na]ional`, 
rasial` sau religioas`; 

 b) incitarea explicit` la violen]` public`; 
 c) incitarea la ac]iuni care au drept scop 

disolu]ia autorit`]ii de stat; 
 d) incitarea la ac]iuni teroriste. 

Art. 30. - (1) Consiliul Superior al 
Magistraturii are dreptul [i obliga]ia de a se 
sesiza [i din oficiu pentru a ap`ra judec`torii 
[i procurorii împotriva oric`rui act care le-ar 
putea afecta independen]a sau impar]
ialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la 
acestea. De asemenea, Consiliul Superior al 
Magistraturii ap`r` reputa]ia profesional` a 
judec`torilor [i procurorilor. 

 (2) Judec`torul sau procurorul care 

consider` c` independen]a, impar]ialitatea 
sau reputa]ia profesional` îi este afectat` în 
orice mod se poate adresa Consiliului 
Superior al Magistraturii, care, dup` caz, 
poate dispune verificarea aspectelor 
semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, 
poate sesiza organul competent s` decid` 
asupra m`surilor care se impun sau poate 
dispune orice alt` m`sur` corespunz`toare, 
potrivit legii. 

Legea nr. 317/2004 PRivind 
COnSiLiuL SuPeRiOR  
aL MaGiStRatuRii
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Studiu de caz: ap`rarea reputa]iei unui 
magistrat; hot`râre a Consiliul Superior al 
Magistraturii; decizie a Consiliul Na]ional 
al Audiovizualului.

(sursele hot`rârii CSM [i ale deciziei CNA 
prezentate în continuare sunt site-urile www.
csm1909.ro [i www.cna.ro)

În luna ianuarie 2013, postul de televiziune 
[...] a difuzat mai multe materiale [i emisiuni 
privind presupuse erori judiciare. Printre 
acestea, a fost prezentat [i cazul Pre[edintei 
Consiliului Superior al Magistraturii, A, care, în 
anterioara calitate de prim-procuror al 
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Bac`u, a 
avizat, sub aspectul legalit`]ii [i temeiniciei, 
trimiterea în judecat` pentru s`vâr[irea  
infrac]iunii de omor a unui tân`r care a fost 
ulterior achitat de Tribunalul Bac`u, solu]ie 
men]inut` [i de Curtea de Apel Bac`u [i Înalta 
Curte de Casa]ie [i Justi]ie. Respectiva 
persoan` a fost privat` de libertate pentru 13 
luni pân` la solu]ionarea cazului.

Pre[edinta CSM s-a adresat CSM solicitând 
în temeiul art. 30 alin.(1) [i (2) din Legea nr. 
317/2004, ap`rarea reputa]iei profesionale. În 
cererea formulat`, aceasta a precizat c` în 
cadrul emisiunii [...] difuzate pe postul [...] la 
data de 6 ianuarie 2013, au fost formulate 
comentarii denigratoare cu privire la 
preg`tirea [i profesionalismul s`u [i au fost 
luate în discu]ie m`surile pe care le-a luat în 
dosarul respectiv. Totodat`, au fost prezentate 
permanent imagini cu domnia sa, înso]ite de 
remarcile jurnalistului B [i ale invita]ilor s`i, cu 
privire la arestarea, trimiterea în judecat`, 
respectiv achitarea inclupatului. S-a apreciat 
c` toate aceste afirma]ii sunt de natur` s` 
pun` la îndoial` profesionalismul [i 

independa]a sa în exercitarea activit`]ilor 
specifice func]iei de]inute la momentul 
sesiz`rii.

Prin hot`rârea nr. 197 din 21 martie 2013, 
plenul CSM a constatat c` «Parchetul de pe 
lâng` Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie –  
Sec]ia judiciar` a concluzionat c` atât 
trimiterea în judecat`, cât [i solu]ia de achitare 
a inculpatului nu sunt imputabile procurorului 
care a instrumentat cauza. Plenul CSM a  
re]inut, în urma verific`rilor efectuate de c`tre 
Inspec]ia judiciar`, împrejurarea c` 
moderatorul B a dezb`tut în cadrul propriei 
emisiuni [...] faptele cercetate în dosarul […] al 
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Bac`u, în 
care urm`rirea penal` a fost efectuat` de 
domnul procuror […] care a întocmit 
propunerea motivat` de luare a m`surii 
arest`rii preventive. În acest context, singurul 
în m`sur` s` dispun` cu privire la starea de 
libertate a inculpatului a fost judec`torul 
desemnat din cadrul Tribunalului Bac`u, care 
de altfel a [i admis propunerea de arestare 
preventiv` formulat`. Verificarea rechizitoriului 
întocmit în cauz`, de c`tre procurorul A, a 
avut în vedere legalitatea [i temeinicia actelor 
de urm`rire penal` efectuate de procurorul de 
caz, f`r` a putea interveni în dispozi]iile date 
de procuror pe parcursul urm`ririi penale.

Potrivit art. 75 din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judec`torilor [i procurorilor, 
republicat`, cu complet`rile [i modific`rile 
ulterioare, [i art. 30 din Legea nr. 317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii, 
CSM ap`r` judec`torii [i procurorii împotriva 
oric`rui act care le-ar putea afecta 
independen]a sau impar]ialitatea or ar crea 
suspiciuni cu privire la acestea.

Dreptul la reputa]ie figureaz` printre 
drepturile garantate de art. 8 din Conven]ia 

European` a Drepturilor Omului, ca element 
esen]ial al dreptului la respectarea vie]ii 
private. Reputa]ia profesional` confer` 
magistratului credibilitate [i siguran]` în 
exercitarea profesiei, autoritate în exprimarea 
opiniilor, cu prec`dere a celor profesionale [i, 
totodat`, reprezint` p`rerea pe care 
magistratul o creeaz` în con[tiin]a colectiv` 
despre modul în care î[i exercit` profesia.

Art. 10 paragraful 1 din Conven]ia 
European` a Drepturilor Omului consacr` 
libertatea de exprimare, ar`tând c` orice 
persoan` are dreptul la libertatea de 
exprimare [i c` acest drept cuprinde libertatea 
de opinie [i libertatea de a primi sau de a 
comunica informa]ii ori idei f`r` amestecul 
autorit`]ilor publice [i f`r` a ]ine seama de 
frontiere.

Potrivit dispozi]iilor art. 30 alin. (1) [i (6) din 
Constitu]ia României, revizuit`, „Libertatea de 
exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a 
credin]elor [i libertatea crea]iilor de orice fel, 
prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin 
sunete sau prin orice alte mijloace de 
comunicare în public, sunt inviolabile, îns` 
libertatea de exprimare nu poate prejudicia 
demnitatea, onoarea, via]a particular` a 
persoanei [i nici dreptul la propria imagine”.

Odat` consacrat` libertatea de exprimare în 
general, revine obliga]ia fiec`rei legisla]ii în 
parte de a statua asupra rolului pe care 
mass-media îl are în societatea respectiv`, în 
concret, de a crea, pe de o parte, cadrul legal 
de exprimare, iar pe de alt` parte de a integra 
aceast` activitate aspira]iilor socio-culturale, [i 
nu numai, ale societ`]ii în ansamblul ei.

Prin afirma]iile f`cute în cadul dezbaterilor, 
jurnali[tii au dep`[it limitele admisibile ale 
libert`]ii de exprimare, a[a cum sunt protejate 
de dispozi]iile articolului 10 din Conven]ia 

european` pentru ap`rarea drepturilor omului 
[i a libert`]ilor fundamentale.

Dreptul la libertatea de exprimare nu este 
unul absolut, acesta fiind susceptibil de 
anumite restrângeri, în ipoteza în care 
folosirea libert`]ii de exprimare este îndreptat` 
împotriva unor valori pe care statul le poate în 
mod legitim ap`ra, cum ar fi autoritatea [i 
impar]ialitate puterii judec`tore[ti.

Referindu-se la restrângerea libert`]ii de 
exprimare în scopul garant`rii autorit`]ii [i 
impar]ialit`]ii puterii judec`tore[ti, Curtea 
European` a Drepturilor Omului, în cauza 
”Braford contra Danemarcei”, a decis c` 
„interesul de a proteja reputa]ia [i de a 
asigura autoritatea magistra]ilor este superior 
aceluia de a permite o discu]ie liber` asupra 
impar]ialit`]ii acestora”.

În cauza ”Prager [i Oberschlick contra 
Austriei” s-a statuat c` „activitatea justi]iei nu 
poate fi discutat` f`r` s` se aib` în vedere 
anumite limite pentru a nu submina 
autoritatea acesteia, comandament deosebit 
de important într-un stat de drept”.

Independen]a [i impar]ialitatea 
judec`torilor, precum [i necesitatea respect`rii 
acestora, sunt prev`zute în reglement`ri 
interne [i interna]ionale.

Principiile independen]ei [i impar]ialit`]ii 
magistra]ilor sunt consfin]ite de art. 124 alin. 
(3) din Constitu]ia României, art. 3 alin. (1) din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judec`torilor [i procurorilor, precum [i în art. 3 
alin. (2) din Codul deontologic al judec`torilor 
[i procurorilor.

Referiri privind aceste principii se reg`sesc 
[i în mai multe reglement`ri interna]ionale. 
Astfel, în cadrul Principiilor de baz` ale 
independen]ei sistemului judiciar redactate de 
Na]iunile Unite în 1985 se stipuleaz` la art. 2 
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c`: „sistemul juridic va decide în problemele 
care îi sunt înaintate impar]ial, pe baza 
faptelor [i în conformitate cu legea, f`r` vreo 
restric]ie, influen]` incorect`, sugestie, 
presiune, amenin]are sau interferen]`, direct` 
sau indirect`, din orice parte sau pentru orice 
motiv.”

Totodat`, Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului 
Consultativ al Judec`torilor Europeni 
precizeaz` la punctul 2 c` principiu impar]
ialit`]ii are „semnifica]ii mult mai extinse decât 
cea care afecteaz` p`r]ile dintr-un litigiu. Nu 
doar p`r]ile dintr-o cauz` anume, ci 
societatea în ansamblu trebuie s` poat` avea 
încredere în puterea judec`toreasc`. Astfel, 
nu este suficient ca un judec`tor s` fie liber 
fa]` de orice rela]ie, p`rtinire sau influen]` 
inadecvat`, ci trebuie de asemenea s` par` 
astfel în fa]a unui observator rezonabil. În caz 
contrar, încrederea în justi]ie poate fi 
subminat`.”

Conven]ia de la Havana pentru prevenirea 
crimei [i tratamentul delicven]ilor, adoptat` la 
Congresul VIII al O.N.U. la pct. 4 prevede c`: 
„statele vegheaz` ca procurorii s`-[i 
îndeplineasc` atribu]iile profesionale în 
deplin` libertate, f`r` a face obiectul unor 
intimid`ri, h`r]uiri, f`r` a suferi ingerin]e 
nefondate [i f`r` a li se angaja, în mod 
nejustificat, responsabilitatea civil`, penal` 
sau de alt` natur`.”

Plenul CSM a re]inut c` prin afirma]iile 
men]ionate în cadrul emisiunii, ce reprezint` o 
deformare evident` a realit`]ilor de fapt 
referitoare la persoana procurorului [i a 
independen]ei [i impar]ialit`]ii sale, s-a indus, 
în mod indirect, ideea unei func]ion`ri 
incorecte a sistemului judiciar.

Pentru a-[i îndeplini în mod corespunz`tor 
atribu]iile, procurorii au nevoie de încrederea 

opiniei publice, iar aceast încredere ar putea fi 
afectat` de afirma]iile care pun la îndoial` 
impar]ialitatea lor.

Plenul CSM aprecieaz` c`, prin afirma]iile 
f`cute în emisiunea [...] difuzat` pe postul 
Antena 3 la data de 6 ianuarie 2013, s-a adus 
atingere independen]ei, probit`]ii profesionale 
[i impar]ialit`]ii doamnei procuror A, cu atât 
mai mult cu cât doamna procuror este 
Pre[edintele Consiliului Superior al 
Magistraturii».

În consecin]` CSM a admis cererea de 
ap`rare a reputa]iei profesionale a doamnei 
procuror A.

***
Prin decizia nr. 110/28.02.2013, Consiliul 

Na]ional al Audiovizualului a decis  
sanc]ionarea postului TV [...], ca urmare a  
reclama]iilor primite de la CSM cu privire la 
modul în care au fost prezentate [i dezb`tute 
pe postul [...], în luna ianuarie 2013, subiectele 
legate de aceast` institu]ie.

Membrii CNA au constatat c` 
radiodifuzorul a înc`lcat prevederile art. 3 alin. 
(2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modific`rile [i complet`rile ulterioare, precum 
[i pe cele articolelor 34 alin. (1), 40 alin. (1) [i 
(2) [i 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a 
con]inutului audiovizual [i au dispus 
amendarea sa cu 15.000 lei.

Pentru a decide astfel, CNA a re]inut c` «în 
luna ianuarie 2013, postul de televiziune [...] a 
abordat, în cadrul mai multor emisiuni 
informative [i de dezbatere, subiecte 
referitoare la activitatea Consiliului Superior al 
Magistraturii ori a unor membri ai acestei 
institu]ii.

Pornind de la procedura de alegere a 
Pre[edintelui [i a Vicepre[edintelui CSM [i de 

alegerea ca pre[edinte al acestei institu]ii  
a doamnei A., postul [...] a difuzat mai multe 
emisiuni în cadrul c`rora a fost pus` în  
discu]ie activitatea profesional` a acesteia 
anterior alegerii sale în func]ia de membru 
CSM.

În acest context, postul a adus în discu]ie 
activitatea de procuror a doamnei A, despre 
care a afirmat, în mai multe emisiuni, c` în 
perioada în care a de]inut func]ia de procuror 
[ef la Br`ila [sic!] a acuzat un student de o 
crim` pe care acesta nu a comis-o, dar pentru 
care a executat 13 luni de închisoare.

De[i subiectul a fost reluat pe parcursul mai 
multor emisiuni, ca, de exemplu: Jurnalele de 
[tiri din 07.01.2013, emisiunile [...] [i [...], din 
aceea[i dat`, [...] din 11.01.2013, [...] din 
14.01.2013, [...] din 15.01.2013, sau [...] din 
16.01.2013, în niciuna dintre aceste emisiuni 
nu a fost prezentat [i punctul de vedere al 
doamnei A sau al institu]iei care a 
instrumentat cazul respectiv, de[i potrivit 
dispozi]iilor art. 40 din Codul audiovizualului, 
postul avea aceast` obliga]ie.

Astfel, potrivit dispozi]iilor legale, în virtutea 
dreptului la propria imagine, în cazul în care în 
programele audiovizuale se aduc acuza]ii unei 
persoane privind fapte sau comportamente 
ilegale ori imorale, acestea trebuie sus]inute 
cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul 
s` intervin` pentru a-[i exprima punctul de 
vedere; dac` acuza]iile sunt aduse de 
furnizorul de servicii media audiovizuale, 
acesta trebuie s` respecte principiul audiatur 
et altera pars; în situa]ia în care persoana 
vizat` refuz` s` prezinte un punct de vedere, 
trebuie s` se precizeze acest fapt.

Mai mult, de[i în cadrul emisiunii [...] din 7 
ianuarie 2013, avocatul domnului [...], cel care 
a fost trimis în judecat` pentru omor de c`tre 

procurorul A [i a stat 13 luni în arest, a f`cut 
precizarea c` referitor la acest caz sunt pe 
rolul instan]elor dou` ac]iuni [i c` o plângere 
penal` a fost solu]ionat` de c`tre Parchet prin 
NUP, urmând ca Înalta Curte de Casa]ie [i 
Justi]ie s` se pronun]e în acest caz, postul a 
continuat s` difuzeze [i s` comenteze acuza]ia 
referitoare la culpa doamnei A.

De asemenea, în cadrul unor emisiuni au 
fost prezentate cazuri similare, considerate 
erori judiciare, f`r` a fi prezentate puncte de 
vedere ale procuraturii ori procurorilor care au 
instrumentat aceste cazuri.»

Pentru exemplificare, decizia CNA a redat 
pasaje din raportul de monitorizare:

«-[...] – 11.01.2013 
Moderatoarea [...] a precizat c` doamna A 

are de r`spuns la trei probleme: s` explice de 
ce a ajuns s` aresteze un om 13 luni - un caz 
care vine ca o tinichea de coada unui 
procuror; de ce crede c` o contest` o mare 
parte din breasla domniei sale; s` dea  
explica]ii despre trecutul dânsei. Am aflat cu 
to]ii c` tat`l doamnei A d`dea ok pentru 
doamna [...], procuror comunist, [i apoi 
doamna [...] a ridicat-o în rang pe doamna A. 
Sunt ni[te chestiuni despre care trebuie s` 
vorbim. Dac` dumneavoastr` considera]i c` 
suntem nazi[ti c` facem asta, e bine.

- [...] - 15.01.2013 
(...) Este afi[at` o fotografie cu A cu 

urm`torul text: [...]: A fost acuzat de omor 
deosebit de grav, a stat 13 luni în arest 
preventiv, de[i toate instan]ele l-au g`sit 
nevinovat. A fost trimis la închisoare de A, 
actuala [ef` a CSM. Alt` fotografie afi[at`: [...] 
– Condamnat la 18 ani închisoare pentru 
crim`, a stat 17 luni întemni]at pe nedrept. [...] 
– Condamnat la 2 ani [i jum`tate închisoare, a 
stat 5 luni închis pe nedrept. (...) 
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C.: Procurorul general al României are o 
condamnare la CEDO pentru arestare 
abuziv`. D-na A, [eful CSM, este cea care l-a 
]inut în arest preventiv pe [...] pentru o crim` 
pe care nu a comis-o.

- [...] -16.01.2013 
S-au prezentat mai multe cazuri de erori în 

justi]ie, pe ecran ap`rând fotografii înso]ite de 
un scurt text; astfel: [...], cu titlul: „Condamnat 
la 25 de ani închisoare pentru viol [i crim`, a 
stat 12 ani în închisoare, nevinovat.” Alt caz, 
se arat` fotografia lui [...], cu textul: 
„Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru 
omor deosebit de grav, a stat 17 ani închis pe 
nedrept.” Apoi, foto cu [...] cu titlul: „A stat 10 
luni [i jum`tate în arest preventiv. În 2004, a 
fost acuzat de asasinarea a dou` farmaciste 
din Bra[ov, dup` care a fost declarat 
nevinovat.” Apoi, foto cu [...] cu urm`torul 
text: „Condamnat` la 16 ani închisoare pentru 
crim`, a stat 10 ani în închisoare fiind 
nevinovat`.” Apoi este afi[at` o fotografie cu 
A cu urm`torul text: „[...]: A fost acuzat de 
omor deosebit de grav, a stat 13 luni în arest 
preventiv, de[i toate instan]ele l-au g`sit 
nevinovat. A fost trimis la închisoare de A, 
actuala [ef` a CSM.” Alt` fotografie afi[at`: 
„[...] – Condamnat la 18 ani închisoare pentru 
crim`, a stat 17 luni întemni]at pe nedrept.” 
„[...] – Condamnat la 2 ani [i jum`tate 
închisoare, a stat 5 luni închis pe nedrept.” 
(...) 

C: A]i v`zut zilele astea cum judec`tori 
tineri, oameni ce nu pot fi [antaja]i, oameni ce 
vor s` se afirme, s`-[i câ[tige independen]a, 
spun categoric c` nu vor s` fie condu[i în 
CSM de d-na A cu o eroare judiciar` 
semnificativ`.

În urma analiz`rii raportului de monitorizare 
[i a vizion`rii unor înregistr`ri, membrii 

Consiliului au constatat c` unele dintre 
emisiunile care au f`cut obiectul controlului 
s-au desf`[urat cu înc`lcarea dispozi]iilor 
referitoare la asigurarea unei inform`ri 
corecte, obiective [i impar]iale a publicului, 
precum [i a celor referitoare la respectarea 
dreptului la imagine al persoanei.

Astfel, Consiliul a constatat c` 
neprezentarea unui punct de vedere al 
persoanelor ori al reprezentan]ilor institu]iei 
sau institu]iilor la adresa c`rora erau formulate 
afirma]ii de natur` acuzatoare, a pozi]iei 
oficiale a acestora cu privire la aspectele 
discutate a fost de natur` a afecta în mod 
negativ opinia publicului cu privire la aspectele 
aduse în aten]ia sa, echilibrul, obiectivitatea [i 
corectitudinea informa]iilor prezentate.

De asemenea, Consiliul a apreciat c` 
prezentarea repetat` a unor informa]ii 
referitoare la o posibil` culp` profesional` a 
doamnei A trebuia înso]it` în mod obligatoriu 
de opinia acesteia referitor la faptele imputate, 
astfel încât informa]ia adus` la cuno[tin]a 
publicului s` poat` fie considerat` impar]ial`, 
echilibrat` [i de natur` a nu afecta în mod 
nejustificat imaginea [i reputa]ia persoanei.

Totodat`, membrii Consiliului au constatat 
c` nu au fost respectate nici dispozi]iile art. 66 
din Codul audiovizualului, în condi]iile în care, 
de[i subiectele prezentate în aceste emisiuni 
au fost, sau puteau fi considerate, de interes 
public general, tratarea acestora nu a fost 
f`cut` într-un mod mod obiectiv, nep`rtinitor, 
în sensul prezent`rii unei pluralit`]i de opinii 
sau a unor puncte de vedere opuse.

În acest sens, Consiliul a constatat c` 
opiniile prezentate în dezbaterea acestor 
subiecte au apar]inut, de regul`, unor 
jurnali[ti care realizeaz` emisiuni la postul [...], 
o astfel de situa]ie fiind de natur` a influen]a 

opinia publicului cu privire la aspectele aduse 
în aten]ia sa.

Mai mult, potrivit dispozi]iilor alin. (2) al art. 
66, prezentarea principalelor puncte de 
vedere aflate în opozi]ie se asigur`, de regul`, 
în cadrul aceleia[i emisiuni, iar în mod excep]
ional, în emisiunile urm`toare; în cazul în care 
cei solicita]i refuz` s` participe sau s` î[i 
precizeze punctul de vedere, acest fapt 
trebuie men]ionat pe post; absen]a punctului 
de vedere al uneia dintre p`r]i nu exonereaz` 
realizatorul/moderatorul de asigurarea impar]
ialit`]ii.

Or, radiodifuzorul nu numai c` nu a 
prezentat o pluralitate de puncte de vedere 
sau m`car un punct de vedere referitor la 
faptele imputate, dar atunci când a difuzat un 
punct de vedere al doamnei A, acesta viza 
solicitarea de demisie a acesteia [i nicidecum 
acuza]iile prezentate de post.

De asemenea, Consiliul a apreciat c` nici 
subiectul referitor la unii judec`tori care ar fi 
colaborat cu Securitatea, prezentat în 
emisiunea [...] din data de 5 ianuarie 2013, 
sub titlul PLANUL SECRET AL LUI B~SESCU 

CU CSM, CUM AU AJUNS PROCURORII S~ 
CONDUC~ ROMÂNIA, nu a fost tratat în 
mod obiectiv, iar acuza]iile nu a fost probate, 
inducându-se astfel publicului ideea de 
neatacat c` unii judec`tori ar fi fost 
colaboratori ai Securit`]ii.

Astfel, Consiliul a apreciat c` informa]iile 
puse la dispozi]ia publicului de radiodifuzorul 
[...] nu au fost de natur` s` asigure 
telespectatorilor posibilitatea de a-[i forma în 
mod liber propria opinie, în condi]iile în care, 
în cadrul emisiunilor monitorizate, prezentarea 
unor acuza]ii de natur` moral` sau penal` la 
adresa unor persoane nu a fost înso]it` [i de 
punctul de vedere al acestora cu privire la 
faptele imputate.»

Prin sentin]a civil` nr. 2720 din 23 
septembrie 2013, Curtea de Apel Bucure[ti 
– Sec]ia a VIII-a Contencios administrativ [i 
fiscal a respins ca neîntemeiat` contesta]ia 
formulat` împotriva deciziei CNA nr. 
110/28.02.2013. Postul TV a formulat recurs 
împotriva sentin]ei, care a fost respins de 
Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie la 17 
februarie 2015.
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Legea nr. 544/2001 PRivind 
LibeRuL aCCeS La infORMa}iiLe 
de inteReS PubLiC

Comentariu:
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informa]iile de interes public reglementeaz` 
dreptul constitu]ional la informa]ii [i este 
aplicabil oric`rei persoane, inclusiv 
jurnali[tilor. Prevederile speciale aplicabile 
jurnali[tilor constau în aceea c` acestora 
trebuie s` li se r`spund` pe loc sau în cel 
mult 24 de ore la solicit`rile de informa]ii 
adresate verbal. În plus, legea con]ine o 
sec]iune special` adresat` mijloacelor de 
comunicare în mas` care cuprinde 
singurele reglement`ri privind acreditarea 
jurnali[tilor la autorit`]ile publice, definitive 
în sens larg de c`tre Legea nr. 544/2001.

Trebuie notat c` dreptul la accesul al 
informa]ii este acoperit [i de articolul 10 
din Conven]ia european` a drepturilor 
omului, astfel cum a fost stabilit de Curtea 
European` a Drepturilor Omului într-o serie 
de hot`râri care modific` abordarea ini]ial`, 
potrivit c`reia dreptul la liber` exprimare 
nu cuprindea [i dreptul de a ob]ine 
informa]ii de la autorit`]i publice. CEDO a 
pronun]at prima hot`râre împotriva 
României în aceast` materie în anul 2014 
(hot`rârea Rosiianu v România din 24  
iunie 2014).

Studiu de caz: aplicabilitatea art. 10 din 
Conven]ia European` a Drepturilor Omului 
în domeniul accesului la informa]ii de 
interes public; caracterul de ”drept civil” al 
dreptului de a ob]ine informa]ii de interes 
public.

La 4 iulie 2006, I.R.R, jurnalist, s-a adresat 
CEDO cu o cerere prin care s-a plâns c` refuzul 
primarului ora[ului Baia-Mare de a executa trei 
hot`râri judec`tore[ti definitive [i irevocabile prin 
care era obligat s`-i comunice informa]ii de 
interes public reprezint` o ingerin]` la adresa 
dreptului s`u la liber` exprimare, care nu 
urm`re[te un scop legitim [i nu este necesar` 
într-o societate democratic` [i este [i o înc`lcare 
a dreptului s`u la un proces echitabil. 
Reclamantul a invocat înc`lcarea art. 6 [i 10 din 
Conven]ia European` a Drepturilor Omului.

În fapt, reclamantul a adresat primarului 
ora[ului Baia-Mare trei cereri de informa]ii de 
interes public, în anul 2005. Primarul i-a r`spuns, 
prin trei scrisori distincte, în mod laconic [i 
transmi]ând numeroase anexe. Nemul]umit, 
reclamantul s-a adresat instan]ei de contencions 
administrativ, solicitând obligarea primarului la 
comunicarea informa]iilor, precum [i daune 
morale. În cadrul procedurilor, primarul a  
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sus]inut c` a r`spuns cererilor de informa]ii [i a 
insistat asupra complexit`]ii informa]iilor 
solicitate [i a efortului cerut prim`riei de a 
r`spunde într-un termen rezonabil. Prin trei 
decizii definitive distincte, la 14 septembre 2005, 
2 martie 2006 [i 20 martie 2006, instan]a a 
admis ac]iunile reclamantului [i l-a obligat pe 
primar s` comunice mare parte din informa]iile 
solicitate. Prin primele dou` hot`râri, instan]a l-a 
obligat pe primar [i la plata de daune morale de 
1.000 de lei, respectiv 1.500 de lei. În ce prive[te 
cea de-a treia hot`râre, daunele morale au fost 
respinse, cu motivarea c` informa]iile solicitate 
prezentau un volum mare.

Pentru executarea primei hot`râri, din 14 
septembrie 2005, reclamantul a solicitat instan]ei 
de contencios administrativ, printr-o ac]iune 
ulterioar`, amendarea primarului pentru 
neexecutarea hot`rârii. Tribunalul Maramure[ a 
admis ac]iunea [i l-a obligat pe primar s` 
execute hot`rârea, fiindu-i aplicat` [i o amend` 
civil` de 2.816 lei. Instan]a a constatat c`, la 12 
decembrie 2005, primarul l-a invitat pe 
reclamant s` ridice copii a unor documente (402 
pagini), dup` plata contravalorii acestora, dar c` 
în realitate ele erau documente disparate  
con]inând informa]ii susceptibile de interpret`ri 
diverse, ceea ce nu reprezint` o executare a 
hot`rârii judec`tore[ti. Ulterior, reclamantul a 
formulat o plângere penal` contra primarului 
pentru abuz în serviciu, care s-a finalizat prin 
aplicarea de c`tre procuror a unei amenzi 
administrative de 800 de lei în sarcina 
primarului.

În perioada decembrie 2005 - iunie 2006, 
primarul i-a transmis reclamantului mai multe 
scrisori prin care l-a invitat la sediul prim`riei 
pentru a ridica, dup` plata contravalorii 

fotocopierii, câteva mii de pagini de documente, 
pentru fiecare din cele trei cereri de informa]ii.

În februarie 2007, reclamantul, prin executor 
judec`toresc, l-a somat pe primar s` execute 
hot`rârea din 2 martie 2006, în ceea ce prive[te 
comunicarea informa]iilor, f`r` niciun rezultat. 
Cele trei hot`râri judec`tore[ti care îl obligau pe 
primar s` comunice informa]ii de interes public 
au r`mas neexecutate.

În fa]a CEDO, cu privire la dreptul la un proces 
echitabil, Agentul guvernamental a sus]inut c` 
acesta nu este aplicabil, dreptul reclamantului de 
a ob]ine informa]ii de interes public nefiind un 
”drept civil” în în]elesul Conven]iei europene. 
CEDO a apreciat c` „[…] reclamantul este un 
jurnalist care a solicitat informa]ii de interes 
public în scopul exercit`rii profesiei sale [i a 
inform`rii publicului despre activitatea primarului 
ora[ului Baia-Mare. În aceste condi]ii, 
procedurile din fa]a instan]elor na]ionale erau 
determinante pentru intersele sale private [i 
profesionale decurgând din dreptul la libera 
exprimare. Nu numai c` accesul reclamantului  
la astfel de informa]ii era garantat de Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informa]ii de 
interes public, ci a [i fost recunoscut de  
instan]ele na]ionale. […] În aceste condi]ii, Curtea 
consider` c` dreptul reclamantului la anumite 
informa]ii face parte în spe]` din dreptul la libera 
exprimare, astfel cum e garantat de art. 10 din 
Conven]ie, care este un «drept civil» în sensul 
art. 6.1 din Conven]ie.

Pe fond, CEDO a subliniat c` executarea unei 
hot`râri judec`tore[ti trebuie considerat` ca 
f`când parte integral` din ”proces” în sensul art. 
6 din Conven]ie [i a luat not` c` instan]ele 
interne au concluzionat c` invitarea 

reclamantului s` ridice fotocopii ale unor 
documente disparate nu poate fi considerat` 
drept executare a hot`rârilor. În aceste condi]ii, 
CEDO a apreciat c` scrisorile con]inând invita]ia 
la sediul prim`riei nu reprezint` o executare 
adecvat` a deciziilor interne. Curtea a apreciat c` 
nu e în m`sur` s` decid` dac` documentele 
puse la dispozi]ie reclamantului con]ineau sau nu 
informa]iile solicitate, atât timp cât acestea nu au 
fost puse la dispozi]ia CEDO, integral sau în 
rezumat. Chiar dac` dreptul la un proces 
echitabil nu însemn` c` statul este obligat s` 
execute orice hot`râre, în orice circumstan]`, în 
cauz` autoritatea care nu a executat hot`rârile 
este parte a administra]iei locale, un element al 
statului de drept, interesele sale identificându-se 
cu cele ale unei bune administr`ri a justi]iei. Or, 
dac` administra]ia local` refuz` s` execute o 
hot`râre sau o face cu întârziere, garan]iile art. 6  
de care beneficiaz` un justi]iabil în faza judiciar` 
î[i pierd sensul. În plus, nu este oportun s` i se 
cear` unei persoane care are o crean]` împotriva 
statului, ca urmare a unei proceduri judiciare, s` 
ini]ieze executarea silit`. Totu[i, reclamantul a  
ini]iat mai multe demersuri f`r` niciun succes, iar 
administra]ia nu i-a adus la con[tin]` niciun 
motiv de imposibilitate obiectiv` de executare, 
printr-o decizie administrativ` formal`. În 
consecin]`, Curtea a apreciat c` dreptul la un 
proces echitabil al reclamantului a fost înc`lcat.

Cu privire la art. 10 [i admisibilitatea cererii 
reclamantului, Agentul guvernamental a sus]inut 
c` acesta [i-a pierdut calitatea de victim`, 
deoarece instan]ele na]ionale i-au recunoscut 
dreptul la acces la informa]ii [i i-au acordat 
daune morale pentru faptul c` primarul nu i-a 
comunicat informa]iile de interes public solicitate. 
CEDO a unit aceast` excep]ie cu fondul. De 
asemenea, Agentul guvernamental a sus]inut c` 

cererea este inadmisibil` datorit` lipsei unui 
prejudiciu semnificativ pentru reclamant. CEDO 
a respins excep]ia, constatând c` cererea 
reclamantului prive[te accesul acestuia, jurnalist, 
la informa]ii cu caracter public, de]inute de o 
autoritate public`, în temeiul mai multor decizii 
judec`tore[ti definitive. În contextul importan]ei 
deosebite a libert`]ii de exprimare într-o 
societate democratic`, CEDO a apreciat c` 
refuzul de a comunica informa]iile reprezint` 
atât un important prejudiciu moral pentru 
reclamant, cât [i un motiv pentru a continua 
examinarea cauzei, având în vedere c` ridic` 
chestiuni importante privind respectarea 
drepturilor omului.

Pe fond, CEDO a constatat c` „reclamantul 
a încercat în mod legitim s` ob]in` informa]ii 
privind un subiect de importan]` general`, 
respectiv activitatea primarului din Baia-Mare. 
În plus, având în vedere c` inten]ia 
reclamantului era de a comunica publicului 
informa]iile respective [i de a contribui astfel 
la dezbaterea public` asupra bunei guvern`ri, 
este clar c` a suferit o atingere la adresa 
dreptului s`u de a comunica informa]ii. În 
consecin]`, a existat o ingerin]` asupra 
drepturilor reclamantului consacrate de art. 
10 din Conven]ie […].”

Curtea a reaminit c` „o atingere adus` 
drepturilor garantate de paragraful 1 al art.10 
este contrar` Conven]iei dac` nu respect` 
exigen]ele prev`zute de paragraful 1. Trebuie 
astfel stabilit dac` ingerin]a acuzat` a fost 
«prev`zut` de lege», dac` a urm`rit unul sau 
mai multe dintre scopurile legitime vizate de 
aceast` dispozi]ie [i dac` a fost «necesar` 
într-o societate democratic`» pentru a atinge 
aceste scopuri.
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În acest caz, Curtea reaminte[te c` a decis 
deja, din perspectiva art. 6.1 al Conven]iei, la fel 
ca [i autorit`]ile judiciare na]ionale, c` invita]iile 
adresate reclamantului în scopul ridic`rii de 
fotocopii ale mai multor documente disparate, 
con]inând informa]ii susceptibile de interpret`ri 
diverse, nu pot fi în niciun caz analizate ca o 
executare a unei decizii judec`tore[ti care oblig` 
la comunicarea de informa]ii cu caracter public. 
În aceste condi]ii, deciziile judec`tore[ti nu au 
fost puse în executare într-un mod adecvat.

Mai mult, Curtea noteaz` c` prim`ria nu a 
sus]inut niciodat` c` informa]iile solicitate nu 
erau disponibile […]. Complexitatea informa]iilor 
solicitate [i munca necesar` din partea prim`riei 
pentru a realiza compilarea lor au fost invocate 
numai pentru a explica imposibilitatea de a 
furniza aceste informa]ii în cel mai scurt timp 
posibil.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea 
estimeaz` c` Guvernul nu a adus niciun 
argument care s` sus]in` c` ingerin]a asupra 
dreptului reclamantului a fost prev`zut` de lege 
[i nici c` a urm`rit unul sau mai multe scopuri 
legitime.

În consecin]`, trebuie respinse excep]iile 
Guvernului […] [i constat` înc`lcarea art. 10 din 
Conven]ie.”

Art. 15. - (1) Accesul mijloacelor de informare 
în mas` la informa]iile de interes public este 
garantat. 

 (2) Activitatea de culegere [i de difuzare a 
informa]iilor de interes public, desf`[urat` de 
mijloacele de informare în mas`, constituie o 
concretizare a dreptului cet`]enilor de a avea 
acces la orice informa]ie de interes public.

 Art. 16. - Pentru asigurarea accesului 
mijloacelor de informare în mas` la informa]iile 
de interes public autorit`]ile [i institu]iile 
publice au obliga]ia s` desemneze un purt`tor 
de cuvânt, de regul` din cadrul 
compartimentelor de informare [i rela]ii 
publice.

 Art. 17. - (1) Autorit`]ile publice au obliga]ia 
s` organizeze periodic, de regul` o dat` pe 
lun`, conferin]e de pres` pentru aducerea la 
cuno[tin]` a informa]iilor de interes public. 

 (2) În cadrul conferin]elor de pres`  
autorit`]ile publice sunt obligate s` r`spund` 
cu privire la orice informa]ii de interes public.

 Art. 18. - (1) Autorit`]ile publice au  
obliga]ia s` acorde f`r` discriminare 
acreditare ziari[tilor [i reprezentan]ilor 
mijloacelor de informare în mas`. 

 (2) Acreditarea se acord` la cerere, în termen 
de dou` zile de la înregistrarea acesteia. 

 (3) Autorit`]ile publice pot refuza acordarea 
acredit`rii sau pot retrage acreditarea unui 
ziarist numai pentru fapte care împiedic` 
desf`[urarea normal` a activit`]ii autorit`]ii 
publice [i care nu privesc opiniile exprimate în 
pres` de respectivul ziarist, în condi]iile [i în 
limitele legii. 

 (4) Refuzul acord`rii acredit`rii [i retragerea 
acredit`rii unui ziarist se comunic` în scris [i 
nu afecteaz` dreptul organismului de pres` de 
a ob]ine acreditarea pentru un alt ziarist. 

Studiu de caz: refuzul unei autorit`]i publice 
de a acorda acreditare unui jurnalist; obliga]ia 
de a emite acreditarea.

La data de 10 septembrie 2012, A, 
redactor-[ef la ziarul [...], s-a adresat Prim`riei 
ora[ului Ocna Mure[ cu o solicitare privind 
acordarea unei acredit`ri, în temeiul art. 18 al 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informa]iile de interes public. Acordarea 
acredit`rii a fost refuzat`, invocându-se 
faptul c` „s-a redactat un Regulament pentru 
acreditarea ziari[tilor la Prim`ria Ocna Mure[ 
care va fi supus aprob`rii în prima [edin]` 
ordinar` a Consiliului Local”, iar abia dup` 
aceasta jurnalistul va fi anun]at cu privire la 
datele [i documente necesare pentru ob]
inerea acredit`rii.

Regulamentul pentru acreditarea ziari[tilor la 
Prim`ria Ocna Mure[ invocat ([i f`cut public 
ulterior) con]inea prevederi care excedeau 
cadrul legal stabilit de Legea nr. 544/2001, cum 
ar fi obliga]ia jurnalistului de a anexa cererii un 
CV [i o adeverin]` de salariat [i de a adera la 
normele deontologice al Clubului Român de 
Pres`. În plus, regulamentul stabilea retragerea 
acredit`rii ca urmare a opiniilor exprimate de 
jurnalist, în contradic]ie flagrant` cu art. 18 alin. 
(3) din Legea nr. 544/2001.

La 25 septembrie 2012, A s-a adresat 
Tribunalului Alba solicitând, în temeiul art. 22 
din Legea nr. 544/2001, obligarea Prim`riei 
Ora[ului Ocna Mure[ la eliberarea acredit`rii de 
pres` solicitate, la scuze publice în mass-media 
local` (postul local [...], [...] [i [...]) [i jude]ean` (cel 
pu]in 2 cotidiene) [i la plata sumei de 1 leu, cu 
titlul de daune morale.

La 11 decembrie 2012, prin sentin]a civil`  
nr. 12041, Tribunalul Alba a admis în parte  
ac]iunea [i a dispus obligarea Prim`riei 
Ora[ului Ocna Mure[ la eliberarea acredit`rii 
de pres`. Instan]a a re]inut c`, prin prisma 
dispozi]iilor art. 18 din Legea nr. 544/2001, 
refuzul pârâtei de acordare a acredit`rii în 
favoarea reclamantului, în condi]iile în care nu 

s-au invocat [i dovedit faptele ar`tate la alin. 3 
al aceluia[i articol, apare ca fiind nejustificat. 
Aceasta întrucât, pe de o parte, cererea 
reclamantului se impunea a fi analizat` prin 
raportare la un regulament care ar fi trebuit s` 
fie în vigoare la data înregistr`rii cererii 
respective, iar pe de alt` parte, pân` la solu]
ionarea ac]iunii de fa]`, nu s-a f`cut dovada 
adopt`rii regulamentului invocat. (...) Pârâta a 
comunicat reclamantului c`, pân` la 
reglementarea situa]iei privind acredit`rile de 
pres`, i se asigur` accesul la toate ac]iunile 
publice ale institu]iei [i în lipsa unei acredit`ri.  
În acest context, se constat` c` reclamantul nu 
a fost prejudiciat în niciun fel, a[a încât, raportat 
la spe]a concret` [i la lipsa oric`rei probe 
privind prejudiciul moral suferit, instan]a a 
apreciat c` nu se justific` acordarea de daune 
morale [i nici solicitarea de obligare a pârâtei la 
scuze publice.

 Art. 19. - (1) Autorit`]ile [i institu]iile publice 
au obliga]ia s` informeze în timp util mijloacele 
de informare în mas` asupra conferin]elor de 
pres` sau oric`ror alte ac]iuni publice 
organizate de acestea. 

 (2) Autorit`]ile [i institu]iile publice nu pot 
interzice în nici un fel accesul mijloacelor de 
informare în mas` la ac]iunile publice 
organizate de acestea. 

 (3) Autorit`]ile publice care sunt obligate prin 
legea proprie de organizare [i func]ionare s` 
desf`[oare activit`]i specifice în prezen]a 
publicului sunt obligate s` permit` accesul 
presei la acele activit`]i, în difuzarea 
materialelor ob]inute de ziari[ti urmând s` se  
]in` seama doar de deontologia profesional`. 

Art. 20. - Mijloacele de informare în mas` nu 
au obliga]ia s` publice informa]iile furnizate de 
autorit`]ile sau de institu]iile publice. 
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Art. 4: Caracteristicile datelor cu caracter 
personal în cadrul prelucr`rii

(1) Datele cu caracter personal destinate a 
face obiectul prelucr`rii trebuie s` fie:

a) prelucrate cu bun`-credin]` [i în 
conformitate cu dispozi]iile legale în vigoare;

b) colectate în scopuri determinate, 
explicite [i legitime; prelucrarea ulterioar` a 
datelor cu caracter personal în scopuri 
statistice, de cercetare istoric` sau [tiin]ific` 
nu va fi considerat` incompatibil` cu scopul 
colect`rii dac` se efectueaz` cu respectarea 
dispozi]iilor prezentei legi, inclusiv a celor 
care privesc efectuarea notific`rii c`tre 
autoritatea de supraveghere, precum [i cu 
respectarea  

garan]iilor privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, prev`zute de normele care 
reglementeaz` activitatea statistic` ori 
cercetarea istoric` sau [tiin]ific`;

c) adecvate, pertinente [i neexcesive prin 
raportare la scopul în care sunt colectate [i 
ulterior prelucrate;

d) exacte [i, dac` este cazul, actualizate; în 
acest scop se vor lua m`surile necesare 
pentru ca datele inexacte sau incomplete din 
punct de vedere al scopului pentru care sunt 
colectate [i pentru care vor fi ulterior 
prelucrate, s` fie [terse sau rectificate;

e) stocate într-o form` care s` permit` 
identificarea persoanelor vizate strict pe 
durata necesar` realiz`rii scopurilor în care 

Legea nr. 677/2001 PentRu 
PROteC}ia PeRSOaneLOR 
Cu PRiviRe La PReLuCRaRea 
dateLOR Cu CaRaCteR 
PeRSOnaL {i LibeRa CiRCuLa}ie 
a aCeStOR date
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datele sunt colectate [i în care vor fi ulterior 
prelucrate; stocarea datelor pe o durat` mai 
mare decât cea men]ionat`, în scopuri 
statistice, de cercetare istoric` sau [tiin]ific`, 
se va face cu respectarea garan]iilor privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
prev`zute în normele care reglementeaz` 
aceste domenii,  
[i numai pentru perioada necesar` realiz`rii 
acestor scopuri.

(2) Operatorii au obliga]ia s` respecte 
prevederile alin. (1) [i s` asigure îndeplinirea 
acestor prevederi de c`tre persoanele 
împuternicite.

Art. 5: Condi]ii de legitimitate privind 
prelucrarea datelor

(1) Orice prelucrare de date cu caracter 
personal, cu excep]ia prelucr`rilor care 
vizeaz` date din categoriile men]ionate la art. 
7 alin. (1), art. 8 [i 10, poate fi efectuat` 
numai dac` persoana vizat` [i-a dat 
consim]`mântul în mod expres [i neechivoc 
pentru acea prelucrare.

(2) Consim]`mântul persoanei vizate nu 
este cerut în urm`toarele cazuri:

a) când prelucrarea este necesar` în 
vederea execut`rii unui contract sau 
antecontract la care persoana vizat` este 
parte ori în vederea lu`rii unor m`suri, la 
cererea acesteia, înaintea încheierii unui 
contract sau antecontract;

b) când prelucrarea este necesar` în 
vederea protej`rii vie]ii, integrit`]ii fizice sau 
s`n`t`]ii persoanei vizate ori a unei alte 
persoane amenin]ate;

c) când prelucrarea este necesar` în 
vederea îndeplinirii unei obliga]ii legale a 
operatorului;

d) când prelucrarea este necesar` în 

vederea aducerii la îndeplinire a unor m`suri 
de interes public sau care vizeaz` exercitarea 
prerogativelor de autoritate public` cu care 
este învestit operatorul sau ter]ul c`ruia îi 
sunt dezv`luite datele;

e) când prelucrarea este necesar` în 
vederea realiz`rii unui interes legitim al 
operatorului sau al ter]ului c`ruia îi sunt 
dezv`luite datele, cu condi]ia ca acest interes 
s` nu prejudicieze interesul sau drepturile [i 
libert`]ile fundamentale ale persoanei vizate;

f) când prelucrarea prive[te date ob]inute 
din documente accesibile publicului, 
conform legii;

g) când prelucrarea este f`cut` exclusiv în 
scopuri statistice, de cercetare istoric` sau 
[tiin]ific`, iar datele r`mân anonime pe toat` 
durata prelucr`rii.

(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere 
dispozi]iilor legale care reglementeaz` 
obliga]ia autorit`]ilor publice de a respecta [i 
de a ocroti via]a intim`, familial` [i privat`.

Art. 6: Încheierea opera]iunilor de 
prelucrare

(1)La încheierea opera]iunilor de 
prelucrare, dac` persoana vizat` nu [i-a dat 
în mod expres [i neechivoc consim]`mântul 
pentru o alt` destina]ie sau pentru o 
prelucrare ulterioar`, datele cu caracter 
personal vor fi:

a) distruse;
b) transferate unui alt operator, cu condi]ia 

ca operatorul ini]ial s` garanteze faptul c` 
prelucr`rile ulterioare au scopuri similare 
celor în care s-a f`cut prelucrarea ini]ial`;

c) transformate în date anonime [i stocate 
exclusiv în scopuri statistice, de cercetare 
istoric` sau [tiin]ific`.

(2) În cazul opera]iunilor de prelucrare 

efectuate în condi]iile prev`zute la art. 5 alin. 
(2) lit. c) sau d), în cadrul activit`]ilor descrise 
la art. 2 alin. (5), operatorul poate stoca 
datele cu caracter personal pe perioada 
necesar` realiz`rii scopurilor concrete 
urm`rite, cu condi]ia asigur`rii unor m`suri 
corespunz`toare de protejare a acestora, 
dup` care va proceda la distrugerea lor dac` 
nu sunt aplicabile prevederile legale privind 
p`strarea arhivelor.

Art. 7: Prelucrarea unor categorii speciale 
de date

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
legate de originea rasial` sau etnic`, de 
convingerile politice, religioase, filozofice sau 
de natur` similar`, de apartenen]a sindical`, 
precum [i a datelor cu caracter personal 
privind starea de s`n`tate sau via]a sexual` 
este interzis`.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic` în 
urm`toarele cazuri:

a) când persoana vizat` [i-a dat în mod 
expres consim]`mântul pentru o astfel de 
prelucrare;

b) când prelucrarea este necesar` în 
scopul respect`rii obliga]iilor sau drepturilor 
specifice ale operatorului în domeniul 
dreptului muncii, cu respectarea garan]iilor 
prev`zute de lege; o eventual` dezv`luire 
c`tre un ter] a datelor prelucrate poate fi 
efectuat` numai dac` exist` o obliga]ie 
legal` a operatorului în acest sens sau dac` 
persoana vizat` a consim]it expres la aceast` 
dezv`luire;

c) când prelucrarea este necesar` pentru 
protec]ia vie]ii, integrit`]ii fizice sau a  
s`n`t`]ii persoanei vizate ori a altei persoane, 
în cazul în care persoana vizat` se afl` în 
incapacitate fizic` sau juridic` de a-[i da 

consim]`mântul;
d) când prelucrarea este efectuat` în 

cadrul activit`]ilor sale legitime de c`tre o 
funda]ie, asocia]ie sau de c`tre orice alt` 
organiza]ie cu scop nelucrativ [i cu specific 
politic, filozofic, religios ori sindical, cu 
condi]ia ca persoana vizat` s` fie membr` a 
acestei organiza]ii sau s` între]in` cu 
aceasta, în mod regulat, rela]ii care privesc 
specificul activit`]ii organiza]iei [i ca datele 
s` nu fie dezv`luite unor ter]i f`r` 
consim]`mântul persoanei vizate;

e) când prelucrarea se refer` la date f`cute 
publice în mod manifest de c`tre persoana 
vizat`;

f) când prelucrarea este necesar` pentru 
constatarea, exercitarea sau ap`rarea unui 
drept în justi]ie;

g) când prelucrarea este necesar` în 
scopuri de medicin` preventiv`, de stabilire 
a diagnosticelor medicale, de administrare a 
unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru 
persoana vizat` ori de gestionare a serviciilor 
de s`n`tate care ac]ioneaz` în interesul 
persoanei vizate, cu condi]ia ca prelucrarea 
datelor respective s` fie efectuate de c`tre 
ori sub supravegherea unui cadru medical 
supus secretului profesional sau de c`tre ori 
sub supravegherea unei alte persoane 
supuse unei obliga]ii echivalente în ceea ce 
prive[te secretul;

h) când legea prevede în mod expres 
aceasta în scopul protej`rii unui interes 
public important, cu condi]ia ca prelucrarea 
s` se efectueze cu respectarea drepturilor 
persoanei vizate [i a celorlalte garan]ii 
prev`zute de prezenta lege.

(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere 
dispozi]iilor legale care reglementeaz` 
obliga]ia autorit`]ilor publice de a respecta [i 
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de a ocroti via]a intim`, familial` [i privat`.
(4) Autoritatea de supraveghere poate 

dispune, din motive întemeiate, interzicerea 
efectu`rii unei prelucr`ri de date din 
categoriile prev`zute la alin. (1), chiar dac` 
persoana vizat` [i-a dat în scris [i în mod 
neechivoc consim]`mântul, iar acest 
consim]`mânt nu a fost retras, cu condi]ia 
ca interdic]ia prev`zut` la alin. (1) s` nu fie 
înl`turat` prin unul dintre cazurile la care se 
refer` alin. (2) lit. b)-g).

Art. 8: Prelucrarea datelor cu caracter 
personal având func]ie de identificare

(1) Prelucrarea codului numeric personal 
sau a altor date cu caracter personal având  
o func]ie de identificare de aplicabilitate 
general` poate fi efectuat` numai dac`:

a) persoana vizat` [i-a dat în mod expres 
consim]`mântul; sau

b) prelucrarea este prev`zut` în mod 
expres de o dispozi]ie legal`.

(2) Autoritatea de supraveghere poate 
stabili [i alte cazuri în care se poate efectua 
prelucrarea datelor prev`zute la alin. (1), 
numai cu condi]ia instituirii unor garan]ii 
adecvate pentru respectarea drepturilor 
persoanelor vizate.

Art. 9: Prelucrarea datelor cu caracter 
personal privind starea de s`n`tate

(1) În afara cazurilor prev`zute la art. 7 
alin. (2), prevederile art. 7 alin. (1) nu se 
aplic` în privin]a prelucr`rii datelor privind 
starea de s`n`tate în urm`toarele cazuri:

a) dac` prelucrarea este necesar` pentru 
protec]ia s`n`t`]ii publice;

b) dac` prelucrarea este necesar` pentru 
prevenirea unui pericol iminent, pentru 
prevenirea s`vâr[irii unei fapte penale sau 
pentru împiedicarea producerii rezultatului 

unei asemenea fapte ori pentru înl`turarea 
urm`rilor prejudiciabile ale unei asemenea 
fapte.

(2) Prelucrarea datelor privind starea de 
s`n`tate poate fi efectuat` numai de c`tre 
ori sub supravegherea unui cadru medical, 
cu condi]ia respect`rii secretului profesional, 
cu excep]ia situa]iei în care persoana vizat` 
[i-a dat în scris [i în mod neechivoc 
consim]`mântul atâta timp cât acest 
consim]`mânt nu a fost retras, precum [i cu 
excep]ia situa]iei în care prelucrarea este 
necesar` pentru prevenirea unui pericol 
iminent, pentru prevenirea s`vâr[irii unei 
fapte penale, pentru împiedicarea producerii 
rezultatului unei asemenea fapte sau pentru 
înl`turarea urm`rilor sale prejudiciabile.

(3) Cadrele medicale, institu]iile de 
s`n`tate [i personalul medical al acestora 
pot prelucra date cu caracter personal 
referitoare la starea de s`n`tate, f`r` 
autoriza]ia autorit`]ii de supraveghere, 
numai dac` prelucrarea este necesar` 
pentru protejarea vie]ii, integrit`]ii fizice sau 
s`n`t`]ii persoanei vizate. Când scopurile 
men]ionate se refer` la alte persoane sau la 
public în general [i persoana vizat` nu [i-a 
dat consim]`mântul în scris [i în mod 
neechivoc, trebuie cerut` [i ob]inut` în 
prealabil autoriza]ia autorit`]ii de 
supraveghere. Prelucrarea datelor cu 
caracter personal în afara limitelor prev`zute 
în autoriza]ie este interzis`.

(4) Cu excep]ia motivelor de urgen]`, 
autoriza]ia prev`zut` la alin. (3) poate fi 
acordat` numai dup` ce a fost consultat 
Colegiul Medicilor din România.

(5) Datele cu caracter personal privind 
starea de s`n`tate pot fi colectate numai de 
la persoana vizat`. Prin excep]ie, aceste date 

pot fi colectate din alte surse numai în m`sura 
în care este necesar pentru a nu compromite 
scopurile prelucr`rii, iar persoana vizat` nu 
vrea ori nu le poate furniza.

Art. 10: Prelucrarea datelor cu caracter 
personal referitoare la fapte penale sau 
contraven]ii

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
referitoare la s`vâr[irea de infrac]iuni de 
c`tre persoana vizat` ori la condamn`ri 
penale, m`suri de siguran]` sau sanc]iuni 
administrative ori contraven]ionale, aplicate 
persoanei vizate, poate fi efectuat` numai de 
c`tre sau sub controlul autorit`]ilor publice, 
în limitele puterilor ce le sunt conferite prin 
lege [i în condi]iile stabilite de legile speciale 
care reglementeaz` aceste materii.

(2) Autoritatea de supraveghere poate 
stabili [i alte cazuri în care se poate efectua 
prelucrarea datelor prev`zute la alin. (1), 
numai cu condi]ia instituirii unor garan]ii 
adecvate pentru respectarea drepturilor 
persoanelor vizate.

(3) Un registru complet al condamn`rilor 
penale poate fi ]inut numai sub controlul 
unei autorit`]i publice, în limitele puterilor ce 
îi sunt conferite prin lege.

Art. 11: Excep]ii
Prevederile art.5, 6, 7 [i 10 nu se aplic` în 

situa]ia în care prelucrarea datelor se face 
exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau 
artistice, dac` prelucrarea prive[te date cu 
caracter personal care au fost f`cute publice 
în mod manifest de c`tre persoana vizat` sau 
care sunt strâns legate de calitatea de 
persoan` public` a persoanei vizate ori de 
caracterul public al faptelor în care este 
implicat`.

Comentariu:
Activitatea jurnalistic` nu este cu totul 
exceptat` de la aplicarea prevederilor Legii 
nr. 677/2001. Astfel cum stabile[te art. 11, 
dac` prelucrarea se realizeaz` exclusiv în 
scopuri jurnalistice sau dac` prive[te date 
cu caracter personal care au fost f`cute 
publice în mod manifest de c`tre persoana 
vizat` sau care sunt strâns legate de 
calitatea de persoan` public` a persoanei 
vizate ori de caracterul public al faptelor în 
care este implicat`, nu sunt aplicabile art. 5 
(necesitatea ob]inerii consim]`mântului 
persoanei vizate), art. 6 (ce se întâmpl` cu 
datele personale dup` prelucrare), art. 7 
(interdic]ia prelucr`rii unor date personale 
legate de originea rasial` sau etnic`, de 
convingerile politice, religioase, filozofice 
sau de natur` similar`, de apartenen]a 
sindical`, precum [i a datelor cu caracter 
personal privind starea de s`n`tate sau  
via]a sexual`) [i art. 10 (limitarea prelucr`rii 
datelor cu caracter personal referitoare la 
fapte penale sau contraven]ii). 

În cadrul activit`]ii jurnalistice (ce 
presupune o prelucrare de date cu caracter 
personal) r`mân aplicabile dispozi]iile art. 8 
[i 9, privind datele cu func]ie de 
identificare, precum [i cele privind starea 
de s`n`tate. În cazul acestora, prelucrarea 
trebuie s` se realizeze cu respectarea 
condi]iilor impuse în cele dou` articole 
men]ionate, dar [i a celor generale, 
enumerate în art. 4.

Studiu de caz: prelucrarea datelor cu 
caracter personal în cadrul activit`]ii 
jurnalistice; sanc]ionarea contraven]io- 
nal` pentru prelucrarea excesiv` a unor 
date cu caracter personal; ac]iunea 
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pentru repararea prejudiciului produs prin 
prelucrarea nelegal` a unor date cu 
caracter personal.

La data de 2 august 2014, asocia]ia A a 
publicat pe blogul s`u un articol, în care a 
inserat, în integralitatea sa, o hot`râre 
judec`toresc` ce îl privea pe B, parte în 
procesul solu]ionat prin respectiva sentin]`. 
Hot`rârea judec`toreasc` men]iona numele [i 
prenumele lui B [i era anonimizat` cu privire 
la celelalte date personale ale acestuia, cu 
excep]ia paginii 6, unde ap`rea [i adresa de 
domiciliu a lui B. La data de 12 februarie 
2015, B s-a adresat asocia]iei A, solicitând, în 
temeiul Legii nr. 677/2001: comunicarea, în 
scris, a modului în care a intrat în posesia 
datelor sale cu caracter personal; 
comunicarea, în scris, a tuturor ter]ilor c`tre 
care au fost difuzate datele sale cu caracter 
personal, f`r` acordul s`u; îndep`rtarea 
datelor sale cu caracter personal de pe blogul 
asocia]iei; publicarea unui scurt material pe 
blogul asocia]iei, prin care acesta s` 
recunoasc` faptul c` a comis o fapt` ilegal` [i 
s`-i prezinte scuze publice.

Asocia]ia A i-a r`spuns lui B, la data de 20 
februarie 2015, precizând c` articolul publicat 
se încadreaz` în limitele libert`]ii de 
informare, astfel încât, potrivit art. 11 din 
Legea nr. 677/2001, nu era necesar` ob]
inerea consim]`mântului persoanei vizate în 
articol. De asemenea, l-a informat c` 
neanonimizarea adresei de domiciului a lui B, 
la pagina 6 a hot`rârii, a fost o eroare [i, în 
consecin]`, a procedat, la data de 12 
februarie 2015, la eliminarea acesteia din 
document, care a fost ulterior republicat. Cu 
privire la celelalte solicit`ri, asocia]ia l-a 

informat pe B c` sursele jurnalistice nu se pot 
dezv`lui c`tre public, c` datele personale ale 
lui B nu au fost distribuite c`tre nicio ter]` 
parte [i c` la finalul articolului s-a ad`ugat o 
men]iune privind modific`rile operate la data 
de 12 februarie 2015, care includea [i scuze 
c`tre B.

Nemul]umit de r`spunsul primit, la 20 
februarie 2015, în temeiul art. 25 din Legea 
nr. 677/2001, B s-a adresat cu o plângere 
Autorit`]ii Na]ionale de Supraveghere a 
Prelucr`rii Datelor cu Caracter Personal. 
Aceasta a procedat la o investiga]ie, 
deplasându-se la sediul punctului de lucru al 
asocia]iei A, la data de 24 aprilie 2015. Cu 
aceasta ocazie a întocmit procesul verbal de 
constatare/sanc]ionare nr. 9959 din 
29.04.2015, prin care a re]inut:

„Prelucrarea nelegal` a datelor cu caracter 
personal, conform art. 32 din Legea nr. 
677/2001, sub forma înc`lc`rii art. 4 alin. 1 lit. 
c), întrucât Asocia]ia A a dezv`luit adresa 
personal` a domnului B, în perioada 24 
august 2014 – 12 februarie 2015, în cadrul 
unei sentin]e la care se f`cea trimitere în 
articolul […], articol postat pe blogul […]

Dezv`luirea adresei în cadrul sentin]ei din 
materialul publicat a fost excesiv`, raportat la 
scopul în care a fost colectat` [i ulterior 
publicat`.”

Pentru aceast` contreven]ie, autoritatea de 
supraveghere a aplicat sanc]iunea 
avertismentului.

La 3 august 2015, B s-a adresat Judec`toriei 
Sfântu Gheorghe, cu o ac]iune întemeiat` pe 
art. 18 din Legea nr. 677/2001, împotriva 
Asocia]iei A, a lui C, autorul articolului [i a lui 
D, reprezentantul legal al asocia]iei. Prin ac]

iune, B a solicitat: obligarea în solidar a  
pârâ]ilor s`-i comunice în scris lista complet` a 
tuturor ter]ilor c`tre care au fost difuzate datele 
sale cu caracter personal (nume [i adres`); 
obligarea în solidar a  
pârâ]ilor s`-i comunice în scris modul în care 
au intrat în posesia datelor sale cu caracter 
personal; obligarea în solidar a pârâ]ilor la plata 
sumei de 10.000 lei cu titlul de daune morale.

Pârâ]ii s-au ap`rat sus]inând c` C [i D nu 
au calitate procesual` pasiv`, nefiind operatori 
de date personale, c` publicarea numelui nu 
reprezint` o prelucrare nelegal` de date 
personale, c` publicarea adresei a fost o 
simpl` gre[eal`, corectat` de îndat` ce le-a 
fost adus` la cuno[tin]` de c`tre reclamant, 
iar acesta nu dovedit vreun prejudiciu concret 
ce i-a fost produs prin publicare. Au apreciat 
c` oricare ar fi fost acest prejudiciu, acesta a 
fost reparat prin prezentarea de scuze [i prin 
faptul c` au fost sanc]iona]i contraven]ional 
de c`tre autoritatea de supraveghere. Cu 
privire la celelalte capete de cerere, pârâ]ii au 
sus]inut c` nu pot comunica sursele 
jurnalistice [i c` nu au distribuit datele 
personale ale reclamantului c`tre niciun ter].

Prin sentin]a civil` nr. 1654 din 19 
octombrie 2015, Judec`toria Sfântu 
Gheorghe a admis excep]ia lipsei calit`]ii 
procesuale a pârâ]ilor C [i D [i, în consecin]`, 
a respins fa]` de ei ac]iunea civil` intentat` de 
reclamantul B. A admis în parte ac]iunea 
intentat` de reclamatul B împotriva pârâtei 
Asocia]ia A [i a obligat-o s` pl`teasc` 
reclamantului suma de 500 de lei, 
reprezentând desp`gubiri civile pentru daune 
morale. A respins ca nefondate celelalte 
capete de cerere.

Pentru a dispune astfel, instan]a a re]inut:
„Potrivit art. 3 pct. e din Legea nr. 

677/2001, operatorul de date cu caracter 
personal este persoana fizic` sau juridic`, de 
drept public ori de drept privat, care stabile[te 
scopul [i mijloacele prelucr`rii. Aceasta 
înseamn` c` operatorul a decis s` prelucreze 
date cu caracter personal prin anumite  
opera]iuni, efectuate prin mijoace automate, 
precum [i prin orice alte mijloace decât cele 
automate. De asemenea, persoana fizic` sau 
juridic` poate fi desemnat` ca operator 
printr-un act normativ sau în baza unui act 
normativ care determin` scopul [i mijloacele 
de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Pentru ca o prelucrare s` intre sub  
inciden]a prevederilor Legii nr. 677/2001 este 
necesar ca ea s` se desf`[oare în cadrul unui 
sistem de eviden]`.

Prin sistem de eviden]` se în]elege o  
colec]ie de date, structurat` potrivit unor 
criterii, criterii pe baza c`rora datele pot fi 
accesate.

Cum cei doi pârâ]i persoane fizice nu au 
calitatea de operator, ace[tia, prin prisma 
prevederilor Legii nr. 677/2001, nu au calitate 
procesual` pasiv` în cauz`, motiv pentru care 
instan]a va constata c` excep]ia este 
întemeiat`.

[…]

Sentin]a postat` pe blogul asocia]iei con]ine 
numele [i prenumele reclamantului, dar [i 
domiciliul acestuia, definite ca date personale 
de dispozi]iile art. 3 pct. a din Legea nr. 
677/2001.

În condi]iile art. 1357 Cod civil, fapta 
asocia]iei angajeaz` r`spunderea civil`, 
postarea sentin]ei cu datele personale ale 
reclamantului fiind una ilicit`, iar vinova]ia 
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apare sub forma culpei. 
În cadrul acestei forme a r`spunderii civile, 

autorul r`spunde [i pentru culpa cea mai 
u[oar`.

Prejudiciul moral reprezint` consecin]ele 
negative, rezultatele d`un`toare ale lez`rii 
valorilor cu con]inut neeconomic ce 
reprezint` tot atâtea atribute ale personalit`]ii 
umane, definind-o. În cazul de fa]` este vorba 
de un prejudiciu moral constând în suferin]a 
psihic` ce a fost cauzat` reclamantului de 
fapta asocia]iei pârâte.

[…]

Solicitarea de a comunica în scris lista 
complet` a tuturor ter]ilor c`tre care au fost 
difuzate datele cu caracter personal, instan]a 
o g`se[te nefondat`, deoarece datele au fost 
postate pe site-ul asocia]iei, astfel c` nu pot fi 
identificate în mod individual aceste persoane 
care au vizionat blogul asocia]iei.

Doar în cazul în care modalitatea de 
r`spândire a prelucr`rii datelor cu caracter 
personal ar fi fost una în care ter]ii sunt 
identifica]i, asocia]ia pârât` putea fi obligat` 
la aceast` m`sur` de reparare a prejudiciului, 
prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 
677/2001.

Cererea de obligare a pârâtei de a 
comunica reclamantului modalitatea în care a 
intrat în posesia datelor personale este 
nefondat`.

Preten]ia reclamantului nu este o m`sur` 
reparatorie a prejudiciului creat, iar prin 

prisma prevederilor art.18 alin. 1 [i 2 din 
Legea nr. 677/2001, cererea de obligare de a 
comunica modul în care a intrat în posesia lor 
este una care excede acestor dispozi]ii.

[…]

Scopul textului de lege este acela al 
repunerii persoanei prejudiciate în situa]ia 
anterioar` s`vâr[irii faptei, iar intrarea în 
posesia reclamantului a datelor solicitate nu 
ar avea consecin]a restabilirii situa]iei 
anterioare.

Scopul solicit`rii reclamantului este unul de 
a ob]ine informa]ii, [i nu de a înl`tura 
prejudiciul creat.”

La data public`rii prezentului material, 
sentin]a Judec`toriei Sfântu Gheorghe nu 
este definitiv`, pârâta Asocia]ia A formulând 
apel, ce urmeaz` a fi judecat de Tribunalul 
Covasna.

***

Prevederile legale prezentate mai sus nu au 
un caracter exhaustiv, dreptul la libera 
exprimare putând fi v`t`mat, în situa]ii 
concrete, printr-o multitudine de alte norme 
civile, penale, de dreptul muncii, dreptul 
propriet`]ii intelectuale [.a., chiar dac` 
acestea au cu totul alt obiect de 
reglementare. 

partea a ii-a:  
coregLementarea
COduL de ReGLeMentaRe a 
COn}inutuLui audiOvizuaL - 
text în viGOaRe înCePând  
Cu data de 4 Mai 2014

text în baza actelor normative 
modificatoare, publicate în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, pân` la 4 
aprilie 2014.
Act De bAz~ 
#B: Decizia Consiliului Na]ional al 
Audiovizualului nr. 220/2011

Acte modificatoare 
 #M1: Decizia Consiliului Na]ional al 

Audiovizualului nr. 459/2011 
 #M2: Decizia Consiliului Na]ional al 

Audiovizualului nr. 141/2013 
 #M3: Decizia Consiliului Na]ional al 

Audiovizualului nr. 197/2014
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Modific`rile [i complet`rile efectuate prin 
actele normative enumerate mai sus sunt 
scrise cu font italic. În fa]a fiec`rei modific`ri 
sau complet`ri este indicat actul normativ 
care a efectuat modificarea sau completarea 
respectiv`, în forma #M1, #M2 etc.

tItLuL I 
Dispozi]ii generale

 ART. 1 
 (1) În sensul prezentului cod de 

reglementare a con]inutului audiovizual, 
denumit în continuare cod, termenii [i 
expresiile de mai jos au urm`toarele 
semnifica]ii: 

 a) difuzare - punerea la dispozi]ia 
publicului de programe audiovizuale în 
cadrul unui serviciu de radio sau de 
televiziune ori al unui serviciu media la 
cerere; prin difuzare se în]elege, de 
asemenea, [i comunicarea, în cadrul unui 
serviciu media audiovizual, de semne, 
semnale, texte, sunete, informa]ii, mesaje de 
orice natur`; 

 b) minor - persoan` care nu a împlinit 
vârsta de 18 ani; 

 c) produc]ie audiovizual` cu caracter 
obscen - ansamblu de imagini, sunete, 
cuvinte, gesturi sau comportamente imorale, 
indecente, licen]ioase, sexuale explicite ori 
sugerate, care prin semnifica]ia lor aduc 
ofens` pudorii, precum [i orice alte forme de 
manifestare indecent`; 

 
d) produc]ie audiovizual` de fic]iune - crea]ie 
artistic` audiovizual` din categoriile opere 
cinematografice, radiofonice [i de 
televiziune, filme de anima]ie, opere 
dramatice [i dramatico-muzicale, opere 
coregrafice [i pantomime, produc]ii [i 

videoclipuri muzicale. 
 (2) Sunt aplicabile, de asemenea, defini]iile 

prev`zute la art. 1 alin. (1) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modific`rile 
[i complet`rile ulterioare, denumit` în 
continuare Legea audiovizualului. 

 (3) Dac` în con]inutul normei nu se 
specific` altfel, dispozi]iile codului sunt 
aplicabile atât programelor difuzate în cadrul 
serviciilor de televiziune [i radiodifuziune, cât 
[i celor furnizate printr-un serviciu media 
audiovizual la cerere, denumit [i video on 
demand.
 
tItLuL II 
Protec]ia minorilor

cAPItOLuL I 
Respectarea drepturilor minorului în 
programele audiovizuale

 ART. 2 
 Furnizorii de servicii media audiovizuale 

au obliga]ia s` respecte principiul interesului 
superior al minorului. 

 ART. 3 
 (1) Minorul are dreptul la protejarea 

imaginii [i a vie]ii sale intime, private [i 
familiale. 

 (2) Condi]iile de participare a minorului la 
un program audiovizual trebuie s` ]in` 
seama de sensibilitatea [i vulnerabilitatea 
specifice vârstei, în general, [i de 
personalitatea minorului, în particular. 

 (3) Dreptul minorului la respectarea vie]ii 
private [i la propria imagine prevaleaz` în  
fa]a necesit`]ii de informare, cu atât mai 
mult în cazul minorului aflat în situa]ii dificile. 

 (4) În produc]iile audiovizuale minorul nu 
poate fi folosit sau expus de c`tre p`rin]i, 
rude, reprezentan]i legali, avoca]i sau alte 

persoane responsabile de cre[terea [i 
îngrijirea lui, în scopul de a ob]ine pentru  
ei avantaje de orice fel sau de a influen]a 
deciziile autorit`]ilor publice. 

 ART. 4 
 (1) Este interzis` difuzarea oric`ror indicii 

care ar putea duce la identificarea minorului 
în vârst` de pân` la 14 ani, în situa]ia în care 
acesta este victim` a unui abuz sexual sau 
este acuzat de comiterea unor infrac]iuni ori 
a fost martor la s`vâr[irea acestora. 

 (2) În situa]ia în care minorul în vârst` de 
pân` la 14 ani este victim` a unor infrac]iuni, 
altele decât situa]iile prev`zute la alin. (1), 
sau a fost supus unor abuzuri fizice ori 
psihice, difuzarea de imagini sau declara]ii 
este posibil` numai cu acceptul minorului, 
precum [i cu acordul scris al p`rin]ilor, al 
altui reprezentant legal ori, dup` caz, al 
persoanei în grija c`reia se afl` minorul. 

 (3) În situa]ia în care minorul în vârst` de 
pân` la 14 ani a fost supus de c`tre p`rin]i 
ori reprezentan]ii legali la abuzuri fizice sau 
psihice, difuzarea de imagini ori declara]ii 
este posibil` numai cu acceptul minorului, 
precum [i cu acordul scris al p`rintelui care 
nu este presupusul autor al abuzului sau, 
dup` caz, al unei autorit`]i responsabile cu 
protec]ia minorului. 

 ART. 5 
 (1) Nu pot fi difuzate reconstituiri de 

infrac]iuni, abuzuri sau evenimente 
dramatice în care sunt folosi]i copii în vârst` 
de pân` la 14 ani. 

 (2) Furnizorii de servicii media 
audiovizuale nu pot difuza interviuri [i 
declara]ii ale minorului în vârst` de pân` la 
14 ani în leg`tur` cu evenimente dramatice, 
din comunitate sau din familie, la care acesta 
a fost martor. 

 ART. 6 
 (1) Minorul cu vârsta cuprins` între 14 [i 

16 ani acuzat de comiterea unei infrac]iuni 
sau victim` a unei infrac]iuni ori abuzat fizic, 
psihic sau sexual poate fi prezentat în 
programele de [tiri, în emisiuni de dezbateri 
sau reportaje audiovizuale, cu îndeplinirea 
cumulativ` a urm`toarelor condi]ii: 

 a) existen]a consim]`mântului scris al 
acestuia; 

 b) existen]a prealabil` a consim]`mântului 
p`rin]ilor sau al reprezentantului legal, în 
form` scris`; 

 c) asistarea pe parcursul transmisiei sau  
al înregistr`rii de c`tre un p`rinte ori de c`tre 
reprezentantul legal, respectiv de c`tre 
avocat în cazul cercet`rii penale sau arest`rii. 
Minorul nu poate fi asistat de c`tre p`rintele 
presupus autor al abuzului. 

 (2) În cazul minorului cu vârsta cuprins` 
între 16 [i 18 ani acuzat de comiterea unei 
infrac]iuni, sunt necesare acordul explicit al 
acestuia [i asistarea sa de c`tre avocat în 
situa]ia în care este cercetat penal, re]inut 
sau arestat. 

 (3) În cazul minorului cu vârsta cuprins` 
între 16 [i 18 ani care este victim` sau 
martor la comiterea unor infrac]iuni ori care  
a fost abuzat fizic, psihic sau sexual, sunt 
necesare: 

 a) acordul explicit al acestuia; 
 b) eliminarea oric`ror elemente care pot 

duce la identificarea minorului, la solicitarea 
acestuia, a p`rin]ilor sau a reprezentantului 
legal. 

 ART. 7 
 (1) Minorul, p`rin]ii sau reprezentantul 

legal trebuie s` fie informa]i cu privire la 
drepturile lor înainte de filmare sau de 
înregistrare. 



Centrul pentru Jurnalism IndependentcoduL de regLementare a con}inutuLui audiovizuaL

44

 (2) Participarea minorului în vârst` de 
pân` la 14 ani la programe audiovizuale, 
altele decât evenimentele culturale [i 
competi]iile sportive, este posibil` numai 
cu acceptul acestuia, precum [i cu 
consim]`mântul scris al p`rin]ilor sau, 
dup` caz, al reprezentantului legal.
 #M2 

 ART. 7^1 
 (1) [tirile sau relat`rile referitoare la 

violen]a din institu]iile de înv`]`mânt vor fi 
difuzate numai împreun` cu punctul de 
vedere al conducerii [colii [i cu acordul 
p`rin]ilor ori al reprezentan]ilor legali ai 
minorului; face excep]ie situa]ia în care 
radiodifuzorul ac]ioneaz` în interesul 
superior al minorului, f`r` s` fie afectat` 
imaginea public` a minorului sau dreptul 
acestuia la via]` intim`, privat` [i familial`. 

 (2) Imaginile în care minorii sunt 
implica]i în acte de violen]` sau de natur` 
implicit sau explicit sexual`, de orice 
natur`, vor fi difuzate numai dac`: 

 a) reprezint` un interes public justificat; 
 b) radiodifuzorul ac]ioneaz` în interesul 

superior al minorilor, având acordul  
p`rin]ilor sau al reprezentan]ilor legali ai 
acestora; 

 c) radiodifuzorul se asigur` c` nu este 
difuzat niciun indiciu care ar putea duce la 
identificarea minorilor implica]i. 

 (3) Nu se va comunica adresa paginii  
de internet în care sunt postate asemenea 
imagini [i nici nu se va face trimitere la 
site-uri în care sunt comunicate astfel de 
adrese.
 #b 

 ART. 8 
 Este interzis`, în cadrul programelor de 

[tiri, al dezbaterilor sau al reportajelor, 

difuzarea de imagini ori de fotografii ale 
corpului minorului decedat. 

 ART. 9 
 (1) Este interzis` difuzarea de programe 

al c`ror scop principal este exploatarea 
aspectului fizic al minorului sau expunerea 
acestuia în ipostaze nepotrivite vârstei. 

 (2) Dup` ora 22,00 este interzis` 
difuzarea în direct de programe 
audiovizuale la care particip` minori în 
vârst` de pân` la 14 ani, cu excep]ia 
evenimentelor culturale [i a competi]iilor 
sportive. 

 (3) Radiodifuzorii sunt obliga]i s` 
difuzeze la principalul buletin de [tiri din 
prime-time, precum [i la buletinele de [tiri 
difuzate în urm`toarele 24 de ore imaginile 
[i datele minorilor disp`ru]i, la solicitarea 
inspectoratelor de poli]ie. 

 (4) În cadrul sistemului na]ional de 
alert`/r`pire/dispari]ie a minorului, serviciile 
de radiodifuziune [i televiziune generaliste 
[i de [tiri sunt obligate s` difuzeze, într-un 
interval de timp de 3 pân` la 8 ore de la 
solicitarea autorit`]ilor în drept [i în  
condi]iile agreate cu acestea, informa]iile 
privind minorii r`pi]i sau disp`ru]i. 

 ART. 10 
 Furnizorii de servicii media audiovizuale 

nu pot difuza interviuri [i declara]ii în care 
minorului îi sunt solicitate p`reri referitoare 
la probleme intime de familie sau care îi 
dep`[esc puterea de judecat`. 

 ART. 11 
 Este interzis` orice referire peiorativ` 

sau discriminatorie la originea etnic`,  
na]ionalitatea, rasa ori religia minorului, 
precum [i la un eventual handicap al 
acestuia.

 

CAPITOLUL II 
 Clasificarea programelor audiovizuale  

în vederea protec]iei minorilor
 (...)Art 15 
 (1) Este interzis` difuzarea în intervalul 

orar 6,00 - 20,00 de programe audiovizuale 
de studio sau realizate în direct în care se 
fumeaz`, se consum` b`uturi alcoolice ori 
se prezint` acte de comportament obscen. 

 (2) În programele audiovizuale este 
interzis` ilustrarea unei informa]ii cu 
imagini de natur` pornografic`. 

 ART. 16 
 (1) Este interzis` difuzarea produc]iilor 

audiovizuale care încurajeaz` consumul de 
droguri. 

 (2) În [tiri [i reportaje este interzis` 
prezentarea de detalii privind consumul de 
droguri. 

 (3) Operele cinematografice care con]in 
scene privind consumul de droguri pot fi 
difuzate numai dup` ora 22,00. 

 ART. 17 
 (1) În intervalul orar 6,00 - 22,00 nu pot 

fi difuzate programe, altele decât produc]
iile audiovizuale de fic]iune, care con]in 
descrieri ori reconstituiri ale unor 
omucideri/sinucideri, mutil`ri/automutil`ri 
sau tehnici criminale ori practici oculte.

 #M1 
 (2) În cazul acestor drame, radiodifuzorii 

nu pot difuza imagini de la locul tragediei 
sau imagini care arat` suferin]ele prin care 
trec membrii familiei ori ale altor persoane 
apropiate victimei sau familiei acesteia.
 #M2 

 ART. 18 
 Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 

- 23,00 produc]ii care prezint`: 

 a) violen]` fizic`, psihic` sau de limbaj, 
în mod repetat; 

 b) scene de sex, limbaj sau 
comportament obscen; 

 c) persoane în ipostaze degradante; 
 d) lupte nereglementate de federa]ii 

sportive na]ionale sau interna]ionale.
(...)
ART. 29 
 (1) Programele de [tiri [i de actualit`]i  

se supun cerin]elor de protec]ie a minorilor 
[i vizion`rii în familie.
 #M2 

 (2) Înainte de difuzarea unor imagini 
[ocante, a unor scene de violen]` sau cu 
impact emo]ional negativ care pot 
impresiona în mod nepl`cut telespectatorii, 
ace[tia vor fi avertiza]i verbal „Aten]ie! 
Imagini care pot afecta emo]ional 
telespectatorii.”, men]iune ce va fi [i afi[at` 
static [i lizibil; radiodifuzorii nu pot 
prezenta scene de violen]` în mod repetat 
în cadrul aceleia[i produc]ii audiovizuale.
 #b 

 (3) Imaginile care prezint` execu]ii, 
oameni uci[i sau voluntari ai mor]ii, 
indiferent de motiva]ia acestora, se 
difuzeaz` numai în cazuri temeinic 
justificate.
 #M3 

 ART. 29^1 
 În cazul programelor difuzate în direct, 

altele decât cele de [tiri [i transmisiunile 
sportive, radiodifuzorii au obliga]ia s` 
foloseasc` orice mijloace, inclusiv delay-ul, 
astfel încât s` previn` difuzarea unor 
scene, expresii sau comportamente care 
contravin dispozi]iilor prezentului cod 
privind protec]ia minorilor [i a demnit`]ii 
umane.
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#b
tItLuL III 
Protec]ia demnit`]ii umane [i a 
dreptului la propria imagine

 ART. 30 
 Furnizorii de servicii media audiovizuale 

au obliga]ia s` respecte drepturile [i  
libert`]ile fundamentale ale omului, via]a 
privat`, onoarea [i reputa]ia, precum [i 
dreptul la propria imagine. 

 ART. 31 
 În sensul prezentului cod, sunt 

considerate a fi de interes public justificat 
orice probleme, fapte sau evenimente care 
influen]eaz` societatea sau o comunitate, în 
special cu privire la: 

 a) prevenirea sau probarea s`vâr[irii unei 
fapte cu inciden]` penal`; 

 b) protejarea s`n`t`]ii sau siguran]ei 
publice; 

 c) semnalarea unor afirma]ii în[el`toare 
sau a unor cazuri de incompeten]` care 
afecteaz` publicul. 

 ART. 32 
 (1) Niciun drept conferit prin lege nu 

poate fi exercitat într-un mod excesiv [i 
nerezonabil, contrar bunei-credin]e, în scopul 
de a v`t`ma sau de a p`gubi pe altul ori 
profitând de ignoran]a sau de buna-credin]` 
a persoanelor. 

 (2) Nu orice interes al publicului trebuie 
satisf`cut, iar simpla invocare a dreptului la 
informare nu poate justifica înc`lcarea 
dreptului la via]` privat`. 

 (3) Dreptul la propria imagine nu trebuie 
s` împiedice aflarea adev`rului în probleme 
de interes public justificat. 

 ART. 33 
 (1) Orice persoan` are dreptul la 

respectarea vie]ii private [i de familie, a 

domiciliului [i a coresponden]ei. 
 (2) Informa]iile privind adresa unei persoane 

sau a familiei sale [i numerele lor de telefon nu 
pot fi dezv`luite f`r` permisiunea acestora; 
utilizarea datelor cu caracter personal este 
permis` în condi]iile legii speciale. 

 (3) Este interzis` difuzarea de [tiri, 
dezbateri, anchete sau de reportaje 
audiovizuale care constituie imixtiuni în via]a 
privat` [i de familie a persoanei, f`r` acordul 
acesteia. 

 (4) Fac excep]ie de la prevederile alin. (3) 
situa]iile în care sunt întrunite cumulativ 
urm`toarele condi]ii: 

 a) existen]a unui interes public justificat; 
 b) existen]a unei leg`turi semnificative [i 

clare între via]a privat` [i de familie a 
persoanei [i interesul public justificat. 

 ART. 34 
 (1) Orice persoan` are dreptul la propria 

imagine. 
 (2) Este interzis` difuzarea imaginii sau 

vocii persoanei aflate într-un spa]iu privat, 
f`r` acordul scris al acesteia. 

 (3) Este interzis` difuzarea de imagini care 
prezint` interioare ale unui spa]iu privat, f`r` 
acordul scris al celui care îl ocup` în mod 
legal. 

 (4) Fac excep]ie de la prevederile alin. (2) 
[i (3) situa]iile în care imaginile difuzate 
surprind fapte care prezint` un interes public 
justificat. 

 ART. 35 
 Este interzis` difuzarea convorbirilor ori a 

imaginilor înregistrate cu microfoane [i 
camere de luat vederi ascunse, cu excep]ia 
situa]iei în care înregistr`rile astfel ob]inute 
nu puteau fi realizate în condi]ii normale, iar 
con]inutul lor prezint` un interes public 
justificat. 
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 ART. 36 
 Înregistr`rile audio [i/sau video destinate 

programelor de divertisment, inclusiv cele cu 
camera ascuns`, nu pot fi difuzate decât cu 
respectarea cumulativ` a urm`toarelor condi]ii: 

 a) persoanele care au f`cut obiectul 
film`rii/înregistr`rii s` î[i dea acordul scris 
pentru difuzare; 

 b) s` nu provoace iritare sau suferin]` ori 
s` nu pun` persoana în situa]ii înjositoare 
sau de risc. 

 ART. 37 
 Imaginile înregistrate cu camere de luat 

vederi ascunse se difuzeaz` înso]ite 
permanent de un marcaj grafic ce 
simbolizeaz` o camer` de luat vederi, 
conform modelului prezentat în anexa nr. 1, 
care face parte integrant` din prezentul cod. 

 ART. 38 
 Difuzarea înregistr`rilor convorbirilor 

telefonice sau a coresponden]ei provenite 
din surse confiden]iale ori a c`ror 
credibilitate nu este suficient verificat` este 
permis` numai dac` acestea prezint` un 
interes public justificat [i sunt înso]ite de 
punctul de vedere al persoanei vizate. 

 ART. 39 
 În cazul situa]iilor prev`zute la art. 33 alin. 

(4), art. 34 alin. (4), art. 35, 38 [i ori de câte 
ori se invoc` interesul public justificat pentru 
a difuza produc]ii audiovizuale care pot 
aduce atingere drepturilor [i libert`]ilor 
fundamentale ale unei persoane, difuzarea 
trebuie înso]it` de punctul de vedere al 
persoanei în cauz`; în situa]ia în care 
persoana refuz` s` prezinte un punct de 
vedere, radiodifuzorii sunt obliga]i s` 
precizeze acest fapt. 

 ART. 40 
 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, 

în cazul în care în programele audiovizuale se 
aduc acuza]ii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea 
trebuie sus]inute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate au dreptul s` intervin` pentru a-[i 
exprima punctul de vedere; dac` acuza]iile 
sunt aduse de furnizorul de servicii media 
audiovizuale, acesta trebuie s` respecte 
principiul audiatur et altera pars; în situa]ia în 
care persoana vizat` refuz` s` prezinte un 
punct de vedere, trebuie s` se precizeze 
acest fapt. 

 (2) Moderatorii programelor au obliga]ia 
s` solicite ferm interlocutorilor s` probeze 
afirma]iile acuzatoare sau s` indice, cel pu]
in, probele care le sus]in, pentru a permite 
publicului s` evalueze cât de justificate sunt 
acuza]iile.

 #M3 
 (3) Moderatorii, prezentatorii [i realizatorii 

programelor au obliga]ia s` nu foloseasc` [i 
s` nu permit` invita]ilor s` foloseasc` un 
limbaj injurios sau s` instige la violen]`.

 #B 
 (4) Este interzis` utilizarea cu rea-credin]` 

a numelui, imaginii, vocii sau asem`n`rii cu 
o alt` persoan` în programele audiovizuale. 

 (5) Orice referire peiorativ` la adresa 
persoanelor în vârst` sau cu dizabilit`]i, 
precum [i punerea acestora în situa]ii ridicole 
ori umilitoare sunt interzise în cadrul 
programelor audiovizuale. 

 ART. 41 
 (1) Furnizorii de servicii media 

audiovizuale nu pot difuza: 
 a) imagini ale persoanei aflate în situa]ia 

de victim`, f`r` acordul acesteia; 
 b) imagini ale persoanei f`r` discern`mânt 

sau decedate, f`r` acordul familiei; 
 c) imagini care exploateaz` sau scot în 

eviden]` traumele ori traumatismele unei 
persoane. Fac excep]ie cazurile umanitare, 
pentru difuzarea c`rora este necesar acordul 
persoanei în cauz` sau al familiei. 

 (2) În cazul martorilor la comiterea unei 
infrac]iuni, la solicitarea acestora, difuzarea 
imaginilor se va realiza cu asigurarea  
protec]iei depline a identit`]ii lor.
 #M3 

 ART. 42 
 (1) Este interzis` difuzarea de imagini sau 

de înregistr`ri cu persoane aflate în stare de 
re]inere sau arest, f`r` acordul acestora. 

 (2) Este interzis` difuzarea de imagini sau 
de înregistr`ri cu persoane executând o 
pedeaps` privativ` de libertate, cu excep]ia 
situa]iilor în care acestea demonstreaz` 
înc`lc`ri ale unor drepturi sau exist` un 
interes public justificat. 

 (3) Imaginile [i/sau înregistr`rile cu 
persoane aflate în stare de re]inere, arest sau 
care execut` o pedeaps` privativ` de 
libertate nu trebuie prezentate într-un mod 
excesiv [i nerezonabil. 

 (4) În cadrul programelor audiovizuale nu 
pot fi oferite, direct sau indirect, recompense 
[i nu pot fi f`cute promisiuni de 
recompensare a persoanelor care ar putea 
depune m`rturie în instan]e judec`tore[ti.
 #b 

 ART. 43 
 (1) Radiodifuzorii trebuie s` evite s` aduc` 

atingere dreptului la un proces echitabil ori 
interesului legitim al oric`reia dintre p`r]ile 
unor cauze aflate pe rol în justi]ie sau în curs 
de cercetare, prin comentariile [i lu`rile de 
pozi]ie proprii sau ale invita]ilor, inclusiv ale 
avoca]ilor p`r]ilor. 

 (2) Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni 
realizate sau moderate de c`tre persoane 

învinuite sau inculpate în care se discut` 
aspecte legate de cazul personal aflat în 
cercetare sau pe rolul instan]elor de 
judecat`. 

 (3) Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni 
realizate sau moderate de c`tre membri 
activi ai barourilor de avoca]i, în care se 
dezbat cazuri aflate în cercetare ori pe rolul 
instan]elor de judecat`. 

 ART. 44 
 (1) Nu pot fi difuzate înregistr`ri realizate 

[i puse la dispozi]ia furnizorilor de servicii 
media audiovizuale de c`tre autorit`]ile  
poli]iene[ti sau judiciare, indiferent de 
suportul informatic utilizat, f`r` acordul 
persoanelor care sunt victime ale unor  
infrac]iuni, f`r` acordul familiilor acestora 
sau, dup` caz, al reprezentan]ilor legali. 

 (2) Nu poate fi dezv`luit` în niciun mod 
identitatea persoanelor care sunt victime ale 
infrac]iunilor privitoare la via]a sexual`; se 
excepteaz` situa]iile în care victimele [i-au 
dat acordul scris, sub condi]ia respect`rii 
limitelor de identificare stabilite prin acord. 

 ART. 45 
 (1) Orice persoan` are dreptul la 

respectarea intimit`]ii în momente dificile, 
cum ar fi o pierdere ireparabil` sau o 
nenorocire. 

 (2) În cazul situa]iilor de suferin]` uman`, 
al dezastrelor naturale, accidentelor sau al 
actelor de violen]`, furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obliga]ia de a 
respecta imaginea [i demnitatea persoanelor 
aflate în astfel de situa]ii. 

 ART. 46 
 (1) Difuzarea informa]iilor [i/sau imaginilor 

persoanelor aflate sub tratament în unit`]ile 
de asisten]` medical`, precum [i a datelor cu 
caracter personal privind starea de s`n`tate 
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este permis` numai cu acordul persoanei 
sau, în cazul în care persoana este f`r` 
discern`mânt ori decedat`, cu acordul 
familiei sau al apar]in`torilor. 

 (2) Furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obliga]ia de a respecta 
demnitatea [i anonimatul persoanelor cu 
tulbur`ri psihice. 

 (3) Fac excep]ie de la prevederile alin. (1) 
[i (2) situa]ii de interes public justificat. 

 ART. 47 
 (1) Este interzis` difuzarea în programele 

audiovizuale a oric`ror forme de manifest`ri 
antisemite sau xenofobe. 

 (2) Este interzis` în programele 
audiovizuale orice discriminare pe 
considerente de ras`, religie, na]ionalitate, 
sex, orientare sexual` sau etnie. 

 ART. 48 
 Sunt interzise în programele audiovizuale 

prezentarea apologetic` a regimurilor 
totalitare, nazist [i comunist, a autorilor 
crimelor [i abuzurilor acestor regimuri, 
precum [i denigrarea victimelor acestora.

tItLuL IV 
Dreptul la replic` [i la rectificare

cAPItOLuL I 
Procedura exercit`rii dreptului la replic` [i 
la rectificare

ART. 49 
 Orice persoan` fizic` sau juridic` ale c`rei 

drepturi sau interese legitime au fost lezate 
prin prezentarea în cadrul unui program 
audiovizual a unor fapte neadev`rate 
beneficiaz` de dreptul la replic`. 

 ART. 50 
 (1) Dreptul la replic` nu poate fi solicitat: 
 a) pentru opinii [i judec`]i de valoare 

exprimate sau pentru a emite opinii [i 
judec`]i de valoare; 

 b) în situa]ia în care radiodifuzorii au 
respectat principiul audiatur et altera pars; 

 c) în situa]ia în care se solicit` replica la 
replic`; 

 d) în cazul în care radiodifuzorul r`spunde 
acuza]iilor unei persoane, cu condi]ia s` nu 
afecteze drepturile sau interesele legitime ale 
unui ter]. 

 (2) Respectarea principiului audiatur et 
altera pars presupune condi]ii 
nediscriminatorii de exprimare în cadrul 
aceluia[i program. 

 ART. 51 
 (1) Orice persoan` fizic` sau juridic` ale 

c`rei drepturi sau interese legitime au fost 
lezate prin prezentarea în cadrul unui 
program audiovizual a unor informa]ii 
eronate beneficiaz` de dreptul la rectificare. 

 (2) Rectificarea nu poate fi solicitat` în 
cazul în care eroarea nu este evident` [i 
semnificativ`. 

 ART. 52 
 (1) Persoana care se consider` lezat` de 

prezentarea în cadrul unui program 
audiovizual a unor fapte neadev`rate sau 
informa]ii eronate, denumit` în continuare 
solicitant, poate cere radiodifuzorului, în 
termen de cel mult 15 zile de la data difuz`rii 
acestuia, revizionarea sau reaudierea 
programului în cauz`. 

 (2) Radiodifuzorul are obliga]ia de a 
asigura accesul la revizionarea ori la 
reaudierea programului în termen de 24 de 
ore de la data primirii unei solicit`ri scrise, fie 
direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, 
prin înmânarea unei copii video sau audio, 
dup` caz. 

 (3) În cazul în care solicitantul este minor 

în vârst` de pân` la 14 ani, cererea de 
revizionare sau de reaudiere va fi semnat` de 
p`rin]i ori de reprezentantul legal; pentru 
minorul cu vârsta cuprins` între 14 [i 18 ani, 
cererea va fi semnat` de acesta [i de p`rin]i 
sau de reprezentantul legal. 

 (4) Minorul va fi asistat la revizion`ri sau la 
reaudieri de p`rin]i ori de reprezentantul legal. 

 ART. 53 
 (1) În termen de cel mult 15 zile de la data 

difuz`rii emisiunii în care s-a produs lezarea, 
solicitantul unui drept la replic` sau la 
rectificare va transmite în scris, la sediul 
postului care a difuzat programul incriminat, o 
cerere care va con]ine, dup` caz, urm`toarele: 

 a) numele [i adresa acestuia, num`rul de 
telefon sau coordonatele oric`rui alt mijloc 
care s` fac` posibil` contactarea sa rapid` [i 
eficient`; 

 b) denumirea emisiunii [i data difuz`rii; 
 c) faptele neadev`rate pentru care se 

solicit` dreptul la replic` sau informa]iile 
eronate pentru care se solicit` rectificarea; 

 d) motivarea cererii; 
 e) textul replicii, care trebuie s` se refere 

numai la faptele neadev`rate contestate. 
 (2) În cazul minorului în vârst` de pân` la 

14 ani, cererea va fi semnat` de p`rin]i sau 
de reprezentantul legal; pentru minorul cu 
vârsta între 14 [i 18 ani, cererea va fi 
semnat` de acesta [i de p`rin]i sau de 
reprezentantul legal. 

 ART. 54 
 (1) Cererea de drept la replic`/rectificare 

va fi înregistrat` de radiodifuzor, cu 
precizarea datei [i orei primirii, iar 
solicitantului i se va înmâna o dovad` scris` 
în acest sens. 

 (2) În cazul în care radiodifuzorul refuz` s` 
înregistreze cererea, solicitantul se poate 

adresa direct Consiliului Na]ional al 
Audiovizualului, denumit în continuare 
Consiliul, în termen de cel mult 30 de zile de 
la data difuz`rii programului care a produs 
lezarea. 

 ART. 55 
 Radiodifuzorul poate refuza exercitarea 

dreptului la replic` sau la rectificare în 
urm`toarele situa]ii: 

 a) cererea nu a fost trimis` în termenul [i 
în condi]iile prev`zute la art. 53; 

 b) radiodifuzorul de]ine dovezi care 
probeaz` adev`rul faptelor prezentate sau, 
dup` caz, este îndeplinit` una dintre condi]
iile prev`zute la art. 50 [i art. 51 alin. (2); 

 c) lungimea textului replicii dep`[e[te cu 
mult necesarul dreptului la replic` [i 
persoana lezat` nu accept` scurtarea 
textului. 

 ART. 56 
 (1) În termen de dou` zile de la primirea 

cererii, radiodifuzorul este obligat s` 
comunice, în scris, solicitantului fie ziua [i 
ora difuz`rii dreptului la replic` sau a 
rectific`rii, fie motivul refuzului. 

 (2) Refuzul motivat va preciza în mod 
obligatoriu posibilitatea solicitantului de a se 
adresa Consiliului în termen de cel mult 30 
de zile de la data difuz`rii programului care a 
produs lezarea. 

 ART. 57 
 (1) Dreptul la replic` va fi difuzat gratuit, 

f`r` comentarii ale radiodifuzorului, în 
termen de maximum 3 zile de la data 
aprob`rii cererii, în acelea[i condi]ii în care 
drepturile sau interesele legitime ale 
persoanei au fost lezate: în cadrul aceluia[i 
interval orar, al aceleia[i emisiuni, în limitele 
aceleia[i durate [i cu precizarea emisiunii în 
care s-a produs lezarea. 



Centrul pentru Jurnalism IndependentcoduL de regLementare a con}inutuLui audiovizuaL

48

 (2) Dac` urm`toarea edi]ie a emisiunii în 
care s-a produs lezarea este programat` 
într-un termen mai lung de 7 zile, calculat 
de la data aprob`rii cererii, dreptul la replic` 
se difuzeaz` în maximum 3 zile de la 
aceast` dat`, în acela[i interval orar [i cu 
precizarea emisiunii în care s-a produs 
lezarea. 

 (3) Dreptul la replic` se exercit` fie prin 
difuzarea pe post a interven]iei directe a 
persoanei lezate, fie prin difuzarea unei 
înregistr`ri realizate de radiodifuzor sau de 
solicitant; înregistrarea realizat` de solicitant 
trebuie s` corespund` standardelor tehnice 
utilizate de radiodifuzor. 

 (4) În situa]ia în care solicitantul este de 
acord, dreptul la replic` poate fi difuzat [i 
sub forma unui text scris. 

 ART. 58 
 (1) Dreptul la rectificare se exercit` prin 

difuzarea gratuit` pe post, în termen de 
maximum 3 zile de la data aprob`rii cererii, 
în acela[i interval orar, a unor preciz`ri prin 
care radiodifuzorul corecteaz` informa]iile 
eronate care au produs lezarea, men]ionând 
emisiunea în care au fost prezentate 
informa]iile eronate [i data difuz`rii ei. 

 (2) Forma rectific`rii trebuie convenit` în 
prealabil cu persoana lezat`.

 
cAPItOLuL II 
Sesizarea Consiliului Na]ional al 
Audiovizualului

 ART. 59 
 Solicitantul c`ruia i s-a refuzat de c`tre 

radiodifuzor dreptul la replic` ori la 
rectificare se poate adresa Consiliului în 
termen de maximum 30 de zile de la data 
difuz`rii programului care a produs lezarea.

ART. 63 

 Acordarea dreptului la replic` sau la 
rectificare nu împiedic` persoana ale c`rei 
drepturi sau interese legitime au fost lezate 
s` se adreseze instan]elor judec`tore[ti.

tItLuL V 
 Asigurarea inform`rii corecte [i a 
pluralismului

 ART. 64 
 (1) În virtutea dreptului fundamental al 

publicului la informare, furnizorii de servicii 
media audiovizuale trebuie s` respecte 
urm`toarele principii: 

 a) asigurarea unei distinc]ii clare între 
fapte [i opinii; 

 b) informarea cu privire la un fapt sau un 
eveniment s` fie corect`, verificat` [i 
prezentat` în mod impar]ial [i cu 
bun`-credin]`. 

 (2) În cazul în care informa]iile prezentate 
se dovedesc a fi eronate în mod 
semnificativ, furnizorul de servicii media 
audiovizuale trebuie s` aduc` rectific`rile 
necesare în cel mai scurt timp [i în condi]ii 
similare de difuzare. 

 (3) În cazul în care informa]ia provine din 
surse confiden]iale sau a c`ror credibilitate 
nu este suficient verificat`, se va men]iona 
explicit acest fapt. 

 ART. 65 
 În emisiunile de [tiri [i dezbateri, 

radiodifuzorii trebuie s` respecte 
urm`toarele reguli: 

 a) rigoare [i acurate]e în redactarea [i 
prezentarea [tirilor; 

 b) între subiectul tratat [i imaginile ce 
înso]esc comentariul s` existe o conexiune 
real`; 

 c) titlurile [i textele afi[ate pe ecran s` 
reflecte cât mai fidel esen]a faptelor [i 
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datelor prezentate; 
 d) în cazul difuz`rii unor reconstituiri s` se 

men]ioneze în mod clar acest lucru; 
 e) în cazul prezent`rii de înregistr`ri 

provenind din surse externe redac]iei, s` se 
precizeze acest lucru; 

 f) în enun]area unor ipoteze sau a unor 
rela]ii de cauzalitate privind producerea unor 
eventuale catastrofe, s` se solicite [i punctul 
de vedere al autorit`]ii publice abilitate. 

 ART. 66 
 (1) În programele de [tiri [i dezbateri 

informarea în probleme de interes public, de 
natur` politic`, economic`, social` sau 
cultural`, trebuie s` respecte urm`toarele 
principii: 

 a) asigurarea impar]ialit`]ii, echilibrului [i 
favorizarea liberei form`ri a opiniilor, prin 
prezentarea principalelor puncte de vedere 
aflate în opozi]ie, în perioada în care 
problemele sunt în dezbatere public`; 

 b) evitarea oric`ror forme de discriminare. 
 (2) Prezentarea principalelor puncte de 

vedere aflate în opozi]ie se asigur`, de 
regul`, în cadrul aceleia[i emisiuni, iar în 
mod excep]ional, în emisiunile urm`toare; în 
cazul în care cei solicita]i refuz` s` participe 
sau s` î[i precizeze punctul de vedere, acest 
fapt trebuie men]ionat pe post; absen]a 
punctului de vedere al uneia dintre p`r]i nu 
exonereaz` realizatorul/moderatorul de 
asigurarea impar]ialit`]ii. 

 ART. 67 
 În exercitarea dreptului lor de a-[i exprima 

opinii sau puncte de vedere în leg`tur` cu 
subiecte de interes public, prezentatorii [i 
moderatorii trebuie s` asigure o separare 
clar` a opiniilor de fapte [i nu trebuie s` 
profite de apari]ia lor constant` în programe 
într-un mod care s` contravin` exigen]elor 

de asigurare a impar]ialit`]ii. 
 ART. 68 
 Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de 

[tiri [i dezbateri prezentate sau moderate de 
oameni politici care de]in func]ii sau 
demnit`]i publice ori purt`tori de cuvânt ai 
institu]iilor publice, precum [i de persoane 
desemnate public s` candideze sau care 
[i-au anun]at public inten]ia de a candida  
la alegerile locale, parlamentare sau 
preziden]iale. 

 ART. 69 
 (1) În programele de [tiri radiodifuzorii 

trebuie s` asigure o prezentare echilibrat` a 
reprezentan]ilor puterii [i opozi]iei, ]inând 
cont de ponderea partidelor parlamentare, 
de importan]a temelor aflate în dezbatere [i, 
dup` caz, de reprezentarea partidelor la nivel 
local. 

 (2) În emisiunile de dezbatere num`rul 
reprezentan]ilor puterii [i ai opozi]iei trebuie 
s` fie egal. 

 ART. 70 
 În cadrul programelor de [tiri [i dezbateri 

care abordeaz` probleme de interes public 
privind minorit`]ile etnice, religioase sau 
sexuale se va prezenta [i un punct de vedere 
al acestora. 

 ART. 71 
 (1) Prezentarea sondajelor de opinie va fi 

înso]it` în mod obligatoriu de urm`toarele 
informa]ii: 

 a) denumirea celor care au solicitat [i a 
celor care au realizat sondajul; 

 b) perioada în care a fost efectuat sondajul 
[i metodologia utilizat`; 

 c) dimensiunea e[antionului [i marja 
maxim` de eroare. 

 (2) Indiferent de modalitatea de interogare 
a publicului, televotul sau sondajul propriu, 

de genul vox pop, organizat [i prezentat de 
c`tre furnizorul de servicii media 
audiovizuale, trebuie s` respecte urm`toarele 
reguli: 

 a) s` nu ofere recompense persoanelor 
chestionate; 

 b) s` nu încalce dispozi]iile art. 30; 
 c) s` difuzeze, în cadrul invita]iei adresate 

publicului de a participa la televot sau la 
sondaj, precum [i la prezentarea rezultatelor, 
men]iunea „televotul/sondajul nu este 
reprezentativ pentru opinia public` [i nu are 
valoarea unui sondaj de opinie”, afi[at` lizibil 
pe o durat` de minimum 5 secunde, în 
condi]iile art. 94. 

 (3) În cazul invoc`rii r`spunsurilor primite 
din partea publicului pe o anumit` tem`, 
radiodifuzorii vor men]iona num`rul total de 
mesaje primite, indiferent de mijloacele de 
comunicare utilizate. 

 (4) Comunicarea în cadrul unui program a 
numerelor de apel ale serviciilor de telefonie 
trebuie s` respecte dispozi]iile alin. (1) lit. a) 
[i c) [i alin. (2) [i (3) ale art. 92, precum [i 
dispozi]iile art. 94. 

 ART. 72 
 Radiodifuzorii trebuie s` precizeze 

calitatea politic` a persoanelor care î[i 
exprim` punctele de vedere în probleme de 
interes public. 

 ART. 73 
 Este interzis` difuzarea de produc]ii 

audiovizuale în care sunt promovate cazuri 
de vindecare a unor boli grave cu ajutorul 
tratamentelor conven]ionale sau  
neconven]ionale, dac` diagnosticul [i actele 
medicale care îl atest` nu au fost certificate 
de Colegiul Medicilor din România ori de 
institu]ii similare din str`in`tate. 

 ART. 74 

 Informa]iile difuzate în cazurile de r`piri 
sau deturn`ri nu trebuie s` aduc` prejudicii 
eforturilor depuse pentru solu]ionarea lor [i 
s` pun` în pericol via]a persoanelor în cauz`. 

 ART. 75 
 (1) Relat`rile despre dezastre sau tragedii 

colective trebuie s` fie realizate cu decen]`  
[i discern`mânt, f`r` a induce panic`. 

 (2) Radiodifuzorii nu trebuie s` repete 
nejustificat imaginile [ocante. 

 (3) Radiodifuzorii au obliga]ia de a 
prezenta [i pozi]ia exprimat` de autorit`]ile 
publice abilitate. 

 (4) Este interzis` dezv`luirea de c`tre 
radiodifuzori a identit`]ii victimelor pân` la 
comunicarea oficial` a acesteia.

 #M2 
 ART. 75^1 
 (1) Radiodifuzorii se vor asigura ca în 

relat`rile despre accidente s` nu fie difuzat 
niciun indiciu care ar putea duce la 
identificarea victimelor, cu excep]ia situa]iei 
în care exist` acordul acestora sau al familiei 
sau când prevaleaz` un interes public 
justificat. 

 (2) În cazul accidentelor, în special al celor 
cu consecin]e juridice, informa]ia difuzat` 
trebuie: 

 a) s` fie obiectiv`, verificat` [i prezentat` 
în mod impar]ial [i cu bun`-credin]`, în 
raport cu toate persoanele implicate în 
accident; 

 b) s` respecte principiul prezum]iei de 
nevinov`]ie; 

 c) s` fie complet`, urm`rindu-se evolu]ia 
demersului juridic.

 #b 
 ART. 76 
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 (1) Informa]iile [i comunicatele oficiale ale 
autorit`]ilor publice cu privire la dezastre, la 
starea de urgen]` sau la starea de asediu se 
difuzeaz` integral [i cu prioritate. 

 (2) Decretul de instituire a st`rii de asediu 
sau a st`rii de urgen]` se difuzeaz` pe 
posturile de radio [i de televiziune în cel mult 
dou` ore de la semnare [i repetat în primele 
24 de ore de la instituirea st`rii de asediu sau 
de urgen]`. 

 (3) Informa]iile cu privire la starea de asediu 
sau la starea de urgen]`, cu excep]ia celor 
referitoare la dezastre, se dau publicit`]ii 
numai cu avizul autorit`]ilor militare. 

 (4) Pe timpul st`rii de asediu sau al st`rii de 
urgen]` radiodifuzorii sunt obliga]i s` 
transmit`, cu prioritate, mesajele  
autorit`]ilor militare, la cererea acestora. 

 ART. 77 
 (1) Radiodifuzorii care dau publicit`]ii date, 

informa]ii, avertiz`ri [i prognoze 
meteorologice sunt obliga]i s` precizeze sursa 
de informare. 

 (2) Serviciile publice de radio [i de 
televiziune sunt obligate s` comunice, în mod 
repetat, avertiz`rile referitoare la fenomenele 
meteorologice periculoase.

 ART. 78 
 (1) Prezen]a siglei serviciului de programe 

de televiziune pe întreaga durat` a difuz`rii, cu 
excep]ia timpului afectat publicit`]ii, este 
obligatorie. 

 (2) Orice transmisiune în direct va fi înso]it` 
permanent de men]iunea „Direct”. 

 (3) La difuzarea în reluare a programelor se 
va face men]iunea „Reluare” pe întreaga 
durat` a difuz`rii acestora, cu excep]ia 
operelor cinematografice. 

 (4) La difuzarea unor imagini [i/sau 
înregistr`ri sonore de arhiv` se va face 

datarea acestora ori men]iunea „Arhiv`”. 
 (5) Nu este permis` prezentarea ca 

transmisiune direct` a programelor 
înregistrate. 

 (6) Radiodifuzorii au obliga]ia de a  
în[tiin]a publicul dac` interpretarea unor  
piese muzicale este play-back. 

 ART. 79 
 Furnizorii de servicii media audiovizuale  

vor asigura, gradual, pân` la 1 ianuarie 2015, 
accesibilitatea la principala emisiune 
informativ` televizat` a persoanelor cu 
deficien]e de auz. 

 ART. 80 
 Furnizorii de servicii media audiovizuale  

au obliga]ia s` nu utilizeze în programe 
impulsuri audio [i video subliminale, de 
natur` electronic` [i informatic`, ce pot 
influen]a publicul. 

 ART. 81 
 Radiodifuzorii au obliga]ia de a respecta 

programul anun]at; fac excep]ie situa]iile de 
for]` major`. 

 ART. 82 
 În cazul transmisiei unei competi]ii 

sportive, cu excep]ia competi]iilor UEFA [i 
FIFA, furnizorii de servicii media audiovizuale 
au obliga]ia de a afi[a permanent competitorii, 
scorul [i minutul.

tItLuL VI 
Responsabilit`]i culturale

 ART. 83 
 Furnizorii de servicii media audiovizuale au 

obliga]ia de a asigura respectarea normelor 
ortografice, ortoepice [i morfologice ale limbii 
române, stabilite de Academia Român`. 

 ART. 84 
 Serviciile media audiovizuale trebuie s` 

reflecte diversitatea spa]iului cultural 

românesc [i european. 
 ART. 85 
 Radiodifuzorii afla]i în jurisdic]ia României 

au obliga]ia de a asigura în cadrul fiec`rui 
serviciu de programe de televiziune 
îndeplinirea urm`toarelor cerin]e:

 a) s` rezerve operelor europene, astfel cum 
sunt definite la art. 1^1 din Legea 
audiovizualului, minimum 50� din timpul de 
difuzare, cu excep]ia timpului consacrat 
informa]iilor, manifest`rilor sportive, jocurilor, 
publicit`]ii, precum [i serviciilor de teletext [i 
teleshopping; 

 b) s` rezerve operelor europene create de 
produc`tori independen]i cel pu]in 100� din 
timpul de difuzare, cu excep]ia timpului 
consacrat informa]iilor, manifest`rilor 
sportive, jocurilor, publicit`]ii, precum [i 
serviciilor de teletext [i teleshopping, sau cel 
pu]in 100� din bugetul lor de programe; 

 c) respectarea structurii programelor 
aprobate de Consiliu. 

 ART. 86 
 Sunt exceptate de la prevederile art. 85 

lit. a) [i b) serviciile de programe de 
televiziune care îndeplinesc simultan 
urm`toarele  
condi]ii: 

 a) au o audien]` poten]ial` de pân` la 
30� din popula]ia recenzat` a ]`rii; 

 b) nu difuzeaz` filme artistice de lung 
metraj [i seriale pentru televiziune; 

 c) con]inutul serviciului de programe este 
exclusiv de interes local. 

 ART. 87 
 Dispozi]iile art. 23 din Legea 

audiovizualului privind promovarea operelor 
audiovizuale europene se vor aplica în mod 
corespunz`tor serviciilor media la cerere, 
potrivit specificului acestor servicii. 

 ART. 88 
 Radiodifuzorii afla]i în jurisdic]ia României 

prezint` semestrial Consiliului un raport, 
conform modelului prezentat în anexa nr. 2, 
care face parte integrant` din prezentul cod.

(...)TITLUL IX 
 Sanc]iuni [i dispozi]ii finale

 ART. 144 
 (1) Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 

(1), ale art. 27, 47 [i 48, ale art. 90 alin. (1) [i 
(3), ale art. 96, precum [i nerespectarea 
prevederilor legale privind acordarea dreptului 
la replic` se sanc]ioneaz` conform dispozi]
iilor art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului. 

 (2) Nerespectarea prevederilor celorlalte 
articole ale prezentei decizii, precum [i refuzul 
ducerii la îndeplinire a dispozi]iilor referitoare 
la acordarea rectific`rii se  
sanc]ioneaz` conform dispozi]iilor art. 91 din 
Legea audiovizualului. 

 (3) În individualizarea sanc]iunii Consiliul va 
]ine cont, dup` caz, de urm`toarele aspecte: 

 a) gravitatea faptei [i efectele acesteia; 
 b) sanc]iunile primite anterior, pe o 

perioad` de cel mult un an, [i modul în care 
furnizorul de servicii s-a raportat la acestea; 

 c) ziua din s`pt`mân` [i intervalul de 
difuzare a emisiunii în cauz`; 

 d) durata emisiunii; 
 e) audien]a înregistrat`. 
 ART. 145 
 La data intr`rii în vigoare a prezentei 

decizii se abrog` Decizia membrilor 
Consiliului Na]ional al Audiovizualului nr. 
187/2006 privind Codul de reglementare a 
con]inutului audiovizual, publicat` în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
338 din 14 aprilie 2006, cu modific`rile [i 
complet`rile ulterioare.
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partea a iii-a: 
autoregLementarea
în ROMânia exiSt~ Câteva 
COduRi de autOReGLeMentaRe 
La niveL de PROfeSie CaRe  
tRebuie Men}iOnate.

coduri deontologice ale jurnali[tilor:
1. codul Deontologic unificat, adopdat 
de conven]ia Organiza]iilor de Media în 
octombrie 2009. codul cOM poate fi 
consultat aici: http://www.cji.ro/?p=2263

2. codul Deontologic al clubului  
Român de Pres`:  
http://clubulromandepresaro/?page_id=322

3. codul Deontologic al Asocia]iei 
Române de comunica]ii Audiovizuale: 
http://audiovizual.ro/ro/
cod-deontologic-arca
 
forma consolidat` a ghidului privind 
rela]ia dintre sistemul judiciar din 
România [i mass-media, aprobat prin 
Hot`rârea Plenului consiliului superior 
al Magistraturii nr. 482 din 1 iunie 2012, 

cu modific`rile [i complet`rile aduse 
prin Hot`rârea Plenului consiliului 
superior al Magistraturii nr. 573 din 6 
mai 2014: http://www.csm1909.ro/csm/
index.php?cmd=050302

scOP
Scopul acestui ghid îl constituie asigurarea 
unei comunic`ri publice predictibile, 
coerente [i unitare care s` faciliteze accesul 
publicului, prin intermediul presei, la  
informa]iile de interes public.

ObIectIVe
Instan]ele [i parchetele trebuie s` permit` 
reprezentan]ilor mass-media s` î[i 
îndeplineasc` rolul de informare a opiniei 
publice. Acestor institu]ii le revine, totodat`, 
obliga]ia ca, în cadrul activit`]ilor prin care se 
realizeaz` comunicarea cu mass-media 
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asupra problemelor de interes public din 
activitatea instan]elor [i parchetelor, s` 
vegheze s` nu fie înc`lcate alte drepturi 
recunoscute de legisla]ia intern` [i  
interna]ional` (protec]ia vie]ii private [i  
de familie, prezum]ia de nevinov`]ie,  
impar]ialitatea actului de justi]ie etc.)

Ghidul are în vedere indicarea modalit`]ilor 
în care sistemul judiciar poate asigura 
transparen]a în comunicarea public`, în 
condi]iile respect`rii normelor procedurale  
[i f`r` afectarea drepturilor persoanelor 
implicate în proces. De asemenea, acesta 
reglementeaz` [i unele aspecte practice.

Ghidul urm`re[te, totodat`, adoptarea 
unor m`suri de natur` s` contribuie la 
uniformizarea modului de comunicare a 
informa]iilor de interes public de c`tre 
institu]iile din sistemul judiciar, în func]ie de 
un set de criterii cu privire la procedurile 
judiciare (corecta informare a opiniei publice, 
buna desf`[urare a procesului, prezum]ia de 
nevinov`]ie, conservarea probelor, evitarea 
presiunii suplimentare în derularea 
procedurilor etc.).

La realizarea prezentului Ghid au fost avute 
în vedere dispozi]iile din legisla]ia na]ional` 
care reglementeaz` domeniul informa]iilor 
de interes public, dreptul la respectarea vie]ii 
private [i de familie, impar]ialitatea actului de 
justi]ie [i prezum]ia de nevinov`]ie, precum 
[i principiile care se desprind din 
instrumentele juridice interna]ionale [i 
regionale în domeniile men]ionate [art. 6 
paragraf 1 [i 2, art. 8 [i art. 10 din Conven]ia 
european` pentru ap`rarea drepturilor 
omului [i a libert`]ilor fundamentale, 
Recomandarea (2002)2 a Comitetului 
Mini[trilor al Consiliului Europei privind 
accesul la documente, Recomandarea 

(2003)13 a Comitetului Mini[trilor ai 
Consiliului Europei privind furnizarea de 
informa]ii prin intermediul mass-media cu 
privire la procesele penale. Recomandarea 
(2000)19 a Comitetului Mini[trilor al 
Consiliului Europei c`tre statele membre, 
privind rolul urm`ririi penale în sistemul de 
justi]ie penal`].

cAPItOLuL I. 
DIsPOzI}II geneRALe. stRuctuRILe 
De cOMunIcARe  AL PuRt~tORuL De 
cuVÂnt
sec]iunea 1. Dispozi]ii comune pentru 
Consiliul Superior al Magistraturii, instan]e [i 
parchete

Art. 1 - La nivelul Consiliului Superior al 
Magistraturii, instan]elor [i parchetelor func]
ioneaz`, în subordinea direct` a 
conduc`torului institu]iei, structura de 
comunicare.

Art. 2 - Consiliul Superior al Magistraturii, 
instan]ele, respectiv parchetele, numesc un 
purt`tor de cuvânt [i un înlocuitor ai 
acestuia, din rândul procurorilor, 
judec`torilor, consilierilor asimila]i  
magistra]ilor, dup` caz, sau, prin concurs,  
un absolvent al facult`]ii de jurnalistic` sau 
un specialist în comunicare. Purt`torul de 
cuvânt este, de regul`, [i [eful structurii de 
comunicare.

Art. 3 - În general, purt`torul de cuvânt sau 
înlocuitorul acestuia este cel care furnizeaz` 
date [i informa]ii de interes public c`tre 
mass-media. Nu este permis judec`torilor, 
personalului auxiliar de specialitate [i 
personalului conex al instan]elor 
judec`tore[ti [i al parchetelor s` furnizeze 
informa]ii privind cauzele deduse judec`]ii 
sau instrumentate de parchet, aceste 

persoane având obliga]ia s` îndrume 
solicitan]ii c`tre structurile de comunicare. 
Procurorii pot furniza direct      mass-mediei 
date [i informa]ii de interes public, în  
condi]iile Ordinului Procurorului General nr. 
116/2007 privind desf`[urarea activit`]ii de 
rela]ii cu mass-media în Ministerul Public [i 
dac` nu se încalc` alte ordine [i dispozi]ii în 
vigoare.

Art. 4 - Pre[edintele [i Vicepre[edintele 
Consiliului Superior al Magistraturii, precum 
[i pre[edin]ii de instan]e [i conduc`torii de 
parchete pot emite comunicate prin care s` 
fie exprimat` în mass-media pozi]ia institu]iei 
pe care o reprezint`.

Art. 5 - (1) Persoanele din cadrul 
structurilor de comunicare trebuie s` fie 
disponibile în orice situa]ie în timpul orelor 
de program. În situa]ii excep]ionale, 
purt`torilor de cuvânt li se pot solicita 
informa]ii [i în afara orelor de program.

(2) Datele de contact oficiale (nume, 
adresa, telefon, fax, e-mail) ale purt`torilor 
de cuvânt [i ale structurilor de comunicare 
de la toate instan]ele, parchetele [i Consiliul 
Superior al Magistraturii sunt publicate pe 
paginile de internet ale institu]iilor de 
apartenen]`. O list` centralizatoare a acestor 
informa]ii este afi[at` pe pagina de internet a 
Consiliului Superior al Magistraturii, 
respectiv pe pagina de internet a Ministerului 
Public.

Art. 6 - (1) Structura de comunicare/
purt`torul de cuvânt beneficiaz` de sprijinul 
eficient al tuturor departamentelor [i 
structurilor institu]iei pentru realizarea 
activit`]ilor specifice.

(2) În cazurile ce presupun o pozi]ie  
sau reac]ie institu]ional` la o situa]ie  
excep]ional`, purt`torul de cuvânt/

înlocuitorul acestuia va solicita dispozi]ii 
exprese din partea conduc`torului institu]iei, 
care vor fi urmate întocmai.

(3) În cazul în care sunt solicitate informa]ii 
referitoare la îns`[i activitatea desf`[urat` de 
c`tre purt`torul de cuvânt în calitatea sa de 
magistrat sau informa]ii referitoare la un 
dosar aflat în instrumentarea sa, 
comunicarea acestor date se va realiza de 
c`tre conduc`torul instan]ei/parchetului sau 
de o alt` persoan` desemnat`, de acesta. 
Constituie excep]ie de la aceast` regul` 
comunicarea termenelor de judecat`,

sec]iunea 2 - Atribu]ii generale ale 
structurii de comunicare [i ale 
purt`torului de cuvânt

Art. 7 - Structurile de comunicare din 
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii  
[i Parchetului de pe lâng` Înalta Curte de 
Casa]ie [i Justi]ie întocmesc zilnic revista 
presei centrale [i o comunic` tuturor  
instan]elor [i parchetelor prin intermediul 
structurilor de comunicare de la nivelul 
acestora. Vor fi înglobate, prioritar, articole 
de pres` [i înregistr`ri/transcrieri 
audiovizuale privind sistemul judiciar, 
cazurile deferite justi]iei, modul de 
gestionare a acestora, documentare 
referitoare la calitatea activit`]ii actului de 
justi]ie [i a magistra]ilor.

Art. 8 - Structurile de comunicare de la 
nivelul instan]elor teritoriale elaboreaz`, 
zilnic, materiale de informare, de tip revista 
presei, care se difuzeaz` personalului 
 institu]iei în cursul dimine]ii.

Art. 9 - În situa]ia în care, în mass-media, 
sunt identificate articole referitoare la 
activitatea unor magistra]i, precum [i modul 
în care ace[tia au investigat sau gestionat 
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solu]ionarea unui caz, structurile de 
comunicare/purt`torul de cuvânt informeaz` 
pre[edintele instan]ei/conduc`torul 
parchetului. În situa]ia în care sunt 
identificate aspecte ce ]in de competen]a 
Consiliului Superior al Magistraturii se va 
informa [i structura de comunicare/
purt`torul de cuvânt din cadrul Consiliului.

Art. 10 - (1) Structura de comunicare 
gestioneaz` activitatea de acreditare a 
reprezentan]ilor mass-media la nivelul 
Consiliului Superior al Magistraturii, instan]e 
[i parchete.

(2) Acreditarea reprezentan]ilor 
mass-media se realizeaz` în baza unei 
solicit`ri scrise, telefonice sau verbale, cu 
precizarea numelui [i prenumelui persoanei 
[i a institu]iei de pres` pentru care se solicit` 
acreditarea, dac` este cazul, precum [i a 
datelor de contact ale acesteia [i 
transmiterea unei copii a documentului de 
identitate [i a legitima]iei de serviciu sau a 
unui document similar ale persoanei 
solicitante. Acredit`rile reprezentan]ilor 
institu]iilor centrale de pres` la structura de 
comunicare din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii vor fi transmise structurilor de 
comunicare din teritoriu [i reprezint` 
acreditare [i la nivelul acestora. Acredit`rile 
reprezentan]ilor din mass-media de la nivel 
local, înregistrate la structurile de 
comunicare de la instan]e [i parchete vor fi 
transmise [i centralizate la nivelul Consiliului 
Superior al Magistraturii [i al Parchetului de 
pe lâng` Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie. 
Acredit`rile se acord` pe un an calendaristic 
[i se reînnoiesc la cerere.

(3) Acreditarea presupune comunicarea 
c`tre institu]iile mass-media/ reprezentan]ii 
acestora, în timp real, a comunicatelor de 

pres` publicate pe paginile de internet 
proprii, invitarea jurnali[tilor acredita]i la 
conferin]e, declara]ii de pres` [i alte activit`]i 
cu caracter de eveniment public.

Art. 11 - Structura de comunicare/
purt`torul de cuvânt informeaz` complet [i 
f`r` discriminare reprezentan]ii mass-media 
care au solicitat o anumit` informa]ie de 
interes public. Furnizarea informa]iilor de 
interes public c`tre reprezentan]ii 
mass-media nu poate fi condi]ionat` de 
acreditarea acestora.

Art. 12 - Reprezentan]ii mass-media se 
legitimeaz`, la solicitarea structurii de 
comunicare/purt`torului de cuvânt, cu 
legitima]ia de serviciu sau un document 
similar [i actul de identitate.

sec]iunea 3 - Recomand`ri pentru 
structurile de comunicare/purt`torul de 
cuvânt în vederea asigur`rii unei 
comunic`ri eficiente

Art. 13 - (1) Consiliul Superior al 
Magistraturii, instan]ele [i parchetele public` 
din oficiu informa]iile generale prev`zute de 
Legea nr. 544/2001, actualizate, pe paginile 
de internet oficiale ale acestor institu]ii.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii, 
instan]ele [i parchetele comunic` din oficiu 
[i la cererea reprezentan]ilor mass-media 
informa]ii de interes public, care privesc sau 
rezult` din activitatea acestora, prin structura 
de comunicare/purt`torul de cuvânt, în 
condi]iile Legii nr. 544/2001.

Art. 14 - (1) În cazul unor materiale 
mass-media care valorific` informa]ii eronate 
în leg`tur` cu procedurile judiciare, cu 
activitatea magistra]ilor implica]i în 
desf`[urarea acestora sau cu activitatea 
Consiliului Superior al Magistraturii, a  

instan]elor [i parchetelor, purt`torul de 
cuvânt informeaz` conducerea institu]iei [i 
asigur`, de îndat`, informarea corect` a 
opiniei publice, prezentând situa]ia real` [i/
sau exprimând pozi]ia institu]iei fa]` de 
problemele semnalate.

(2) În acest scop, purt`torul de cuvânt va 
depune diligente pentru exercitarea dreptului 
la replic` sau rectificare [i va solicita institu]
iei care a difuzat materialul de pres`, 
acordarea unui spa]iu pentru exprimarea 
dreptului la replic` sau rectificarea datelor [i 
informa]iilor.

(3) Solicitarea împreun` cu replica sau 
rectificarea se public` pe pagina de internet 
a institu]iei lezate [i pe pagina de internet 
www.infocsm.ro.

sec]iunea 4 - Rela]ia dintre structurile de 
comunicare din cadrul institu]iilor 
sistemului judiciar

Art. 15 - (1) Structurile de comunicare [i 
purt`torul de cuvânt al Consiliului Superior ai 
Magistraturii, instan]elor [i parchetelor 
colaboreaz` [i se consult` ori de câte ori este 
necesar.

(2) În cazul instan]elor/parchetelor, dac` 
solicitarea de informa]ii de interes public 
formulat` de reprezentan]ii mass-media se 
refer` [i la aspecte ale activit`]ii altei instan]e 
[i/sau ale parchetului, purt`torul de cuvânt 
se poate consulta cu pre[edintele [i/sau 
purt`torul de cuvânt al acestora.

Art. 16 - Informa]iile de interes public 
privind activitatea personalului auxiliar de 
specialitate [i personalului conex din cadrul 
instan]elor [i parchetelor sunt puse la 
dispozi]ie de c`tre structura de comunicare/
purt`torul de cuvânt a! instan]ei sau 
parchetului din care acestea face parte, iar 

informa]iile privind cariera acelora[i categorii 
de personal sunt solicitate structurii de 
comunicare/purt`torului de cuvânt de la 
nivelul cur]ilor de apel [i parchetelor de pe 
lâng` acestea.

Art.17 - În cazul identific`rii în mass-media 
la nivel local sau na]ional a unor situa]ii cu 
poten]ial de inciden]` a Legii audiovizualului 
nr. 504/2002 [i a Deciziei nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a con]inutului 
audiovizual, referitoare la persoana magistra]
ilor sau activitatea instan]ei/unit`]ii de 
parchet reprezentate, structura de 
comunicare/purt`torul de cuvânt va informa 
conducerea instan]ei/parchetului [i structura 
de comunicare/purt`torul de cuvânt al 
Consiliului Superior al Magistraturii.

sec]iunea 5 - Atribu]ii specifice structurii 
de comunicare/purt`torului de cuvânt al 
CSM

Art. 18 - Structura de comunicare/
purt`torul de cuvânt al Consiliului Superior al 
Magistraturii are urm`toarele atribu]ii:

a) comunic` reprezentan]ilor 
mass-media informa]ii de interes public 
referitoare la aspecte ce ]in de organizarea, 
administrarea [i activitatea Consiliului 
Superior al Magistraturii, despre 
evenimentele publice sau profesionale 
organizate sau coordonate de aceast` 
institu]ie;

b) informeaz` din oficiu sau la cerere 
reprezentan]ii mass-media asupra 
subiectelor de importan]` na]ional` [i asupra 
celor care vizeaz` sistemul judiciar în 
ansamblul s`u;

c) comunic` reprezentan]ilor 
mass-media, la cerere sau din oficiu, 
informa]iile cu caracter public privind cariera 
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[i traseul profesional al magistra]ilor;
d) cere instan]elor [i parchetelor,  

ori de câte ori este necesar, date [i informa]ii 
punctuale pentru documentarea 
r`spunsurilor la unele solicit`ri complexe ale 
presei;

e) valorific` mediatic hot`rârile 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
privind ap`rarea independen]ei justi]iei, a 
independen]ei, impar]ialit`]ii, reputa]iei 
profesionale [i imaginii magistra]ilor;

f) informeaz`, în condi]iile stabilite în 
Regulamentul de organizare [i func]ionare a 
Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat 
prin Hot`rârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 326/2005, cu modific`rile [i 
complet`rile ulterioare, reprezentan]ii 
mass-media, acredita]i la nivelul Consiliului 
Superior al Magistraturii, despre hot`rârile 
luate de Sec]iile Consiliului prin care a fost 
încuviin]at` perchezi]ia, m`sura re]inerii sau 
arestarea preventiv` fa]` de magistra]ii afla]i 
în activitate, precum [i cu privire la hot`rârile 
prin care au fost aplicate sanc]iuni 
disciplinare;

g) informeaz` din oficiu sau la cerere 
reprezentan]ii mass-media despre aspecte 
ce ]in de activitatea Inspec]iei Judiciare, în 
limitele de publicitate ale acesteia;

h) redacteaz` buletinul informativ 
lunar al Consiliului Superior al Magistraturii

„Infoletter” [i asigur` publicarea [i 
distribuirea sa în format electronic instan]
elor,

parchetelor [i reprezentan]ilor mass-media 
acredita]i la nivelul Consiliului Superior al

Magistraturii.
i) în cazul identific`rii în mass-media  

a unor situa]ii aflate sub inciden]a Legii
audiovizualului nr. 504/2002 [i a Deciziei 

nr. 220/2011 privind Codul de reglementare
a con]inutului audiovizual, referitoare la 

institu]iile sistemului judiciar [i/sau a
magistra]ilor din cadrul acestora, propune 

Pre[edintelui Consiliului Superior al
Magistraturii exercitarea dreptului la 

replic` sau la rectificare, dup` caz [i/sau
sesizarea Consiliului Na]ional al 

Audiovizualului, în conformitate cu 
reglement`rile men]ionate [i în func]ie  
de natura situa]iei constatate.

cAPItOLuL II. 
ReguLI APLIcAbILe în PROcesuL 
PenAL, în fAzA De uRM~RIRe 
PenAL~, în PROceDuRILe 
Desf~{uRAte în fA}A 
juDec~tORuLuI De DRePtuRI {I 
LIbeRt~}I, în PROceDuRA De 
cAMeR~ PReLIMInAR~ {I juDecAt~.

sec]iunea 1. Reguli generale
Art. 19 - Instan]ele [i parchetele, potrivit 

competen]elor ce le revin, sunt obligate s` 
asigure, în conformitate cu dispozi]iile Legii 
nr. 544/2001 [i ale Legii nr. 677/2001, 
informarea corect` [i prompt` a  
reprezentan]ilor mass-media cu privire  
la activitatea desf`[urat`.

Art. 20 - Comunicarea instan]elor [i 
parchetelor cu mass-media se desf`[oar`  
cu respectarea limitelor stabilite prin actele 
normative care reglementeaz` activitatea 
acestora , precum [i prin alte acte normative 
care con]in dispozi]ii privind activitatea 
desf`[urat` de institu]iile men]ionate .

Art. 21 - Accesul reprezentan]ilor 
mass-media la informa]iile care rezult` din 
activitatea instan]elor [i parchetelor trebuie 
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exercitat astfel încât s` nu aduc` atingere 
valorilor ocrotite de lege. De aceea, sunt 
necesare m`suri din partea autorit`]ilor 
judiciare pentru a asigura un raport de 
propor]ionalitate între limitarea accesului la 
informa]iile publice [i protec]ia valorilor 
sociale ocrotite. Autorit`]ile judiciare vor 
indica motivele pentru care o informa]ie 
având acest caracter este exceptat` de la 
comunicare.

sec]iunea 2. Reguli aplicabile în faza de 
urm`rire penal`

Art. 22 - Comunicarea Ministerului Public 
cu mass-media în timpul urm`ririi penale se 
realizeaz` cu respectarea specificului acestei 
faze a procesului penal, care se desf`[oar` 
f`r` publicitatea caracteristic` judec`]ii.

Art. 23 - Regulile stabilite în prezenta  
sec]iune au drept scop respectarea prezum]iei 
de nevinov`]ie, protec]ia vie]ii private [i de 
familie, evitarea perturb`rii sau periclit`rii 
bunei desf`[ur`ri a urm`ririi penale [i punerii 
în pericol a siguran]ei victimei, a martorilor 
sau a membrilor familiilor acestora.

Art. 24 - Dosarele aflate pe rolul 
parchetelor nu pot fi studiate de  
reprezentan]ii mass-media, accesul acestora 
la informa]iile de interes public privind stadiul 
în care se afl` cercet`rile efectuate în cauz` 
realizându-se prin emiterea de comunicate 
sau prin comunicarea de informa]ii la cerere, 
în condi]iile legii.

Art. 25 - (1) Comunicarea de informa]ii 
privind stadiul actelor de cercetare 
reprezentan]ilor mass-media poate fi f`cut` 
numai dup` ce exist` suspect în cauz`. Dac` 
fapta ce formeaz` obiectul dosarului penal 
prezint` un grad de pericol social ridicat sau 
justific` un interes deosebit pentru public pot 

fi comunicate informa]ii despre începerea 
urm`ririi penale cu privire la fapt` [i m`surile 
dispuse în cauz` în vederea identific`rii 
f`ptuitorului sau pentru strângerea probelor, 
cu excep]ia situa]iei în care prin transmiterea 
acestor informa]ii s-ar periclita rezultatul 
anchetei.

(2) Informa]iile men]ionate la alin. (1) se 
refer` la urm`toarele aspecte: s-a început 
urm`rirea penal`, s-a pus în mi[care ac]
iunea penal`, s-a luat m`sura re]inerii, s-a 
solicitat instan]ei competente luarea/
prelungirea m`surilor preventive, s-a finalizat 
urm`rirea penal`, s-a dispus o solu]ie de 
netrimitere în judecat`, s-a dispus trimiterea 
în judecat`, fiind întocmit [i înaintat 
rechizitoriul c`tre instan]`. Comunicatele sau 
comunic`rile de informa]ii la cerere pot 
cuprinde [i informa]ii cu privire la persoana 
fa]` de care m`surile au fost dispuse, fapta 
re]inut` [i încadrarea juridic` a acesteia [i 
motivele care au determinat adoptarea 

solu]iei sau luarea m`surii respective.
(3) Informa]iile privind existen]a unei 

plângeri sau denun] pe rolul organelor de 
urm`rire penal` referitoare la posibila 
s`vâr[ire a unor fapte de natur` penal`, 
precum [i datele cuprinse în aceste acte de 
sesizare nu sunt publice. În mod excep]ional, 
în situa]ia în care autorul sesiz`rii anun]` în 
mod public c` acest act a fost înregistrat la 
organul de urm`rire penal`, se poate 
confirma sau infirma de c`tre unitatea de 
parchet competent` împrejurarea respectiv`. 
În cazul sesiz`rii organelor de urm`rire 
penal` din oficiu, pot fi emise comunicate în 
acest sens cu acordul procurorului de caz.

(4) Comunicarea informa]iilor privind 
existen]a unui suspect în cauz` [i a m`surilor 
dispuse fa]` de acesta poate fi f`cut` din 

oficiu sau la cererea reprezentan]ilor 
mass-media, numai dup` ce persoanei care  
a dobândit calitatea de suspect i se aduce la 
cuno[tin]` aceast` calitate sau, dac` aceasta 
nu este posibil`, numai dup` luarea m`surilor 
necesare pentru aducerea la cuno[tin]`.

(5) Accesul la categoriile de informa]ii 
men]ionate la alin. (1), (2) [i (3) poate fi 
restric]ionat dac` procurorul de caz apreciaz` 
c` prin comunicarea acestora se pericliteaz` 
rezultatul anchetei.

(6) Informa]iile privind actele 
procedurale efectuate în timpul anchetei 
penale, 
cum ar fi audierea persoanelor - indiferent de 
calitatea acestora, ridic`rile de documente [i 
obiecte, perchezi]iile domiciliare sau 
informatice pot fi comunicate dup` realizarea 
acestor activit`]i [i dac` divulgarea acestora 
nu afecteaz` mersul anchetei penale sau 
dreptul la imagine ca parte a dreptului la via]` 
privat` al persoanelor implicate. Informarea 
public` referitoare la aceste activit`]i judiciare 
poate fi realizat` prin una din urm`toarele 
modalit`]i:

a) Prin confirmarea efectu`rii activit`]ilor 
judiciare men]ionate la acest alineat, la 
solicitarea reprezentan]ilor mass-media;

b) Prin emiterea unui comunicat cu 
privire la faptul c` s-au derulat activit`]ile 
judiciare men]ionate la acest alineat;

c) În cazul în care, prin raportare la 
împrejur`rile concrete ale unei cauze, se 
apreciaz` c` prin informarea publicului 
asupra activit`]ilor judiciare desf`[urate 
poate fi afectat mersul anchetei penale, se va 
comunica faptul c`, în acel moment al 
anchetei nu pot fi f`cute preciz`ri, urmând ca 
imediat ce stadiul cercet`rilor va permite s` 
fie emis un comunicat.

(7) În mod excep]ional, dac` 
reprezentan]ii mass-media sunt prezen]i la 
locu!

unde se desf`[oar` activit`]ile men]ionate 
la alin. (6) [i nu exist` riscul afect`rii

mersului anchetei penale sau dreptul la 
imagine ca parte a dreptului la via]` privat`

al persoanelor implicate, se va confirma 
existen]a unei proceduri în curs.

(8) Dup` sesizarea instan]ei prin 
rechizitoriu, în cazul faptelor care prezint` un 
grad de pericol social ridicat sau justific` un 
interes deosebit pentru public, parchetele vor 
da comunicate prin care vor informa opinia 
public` cu privire la emiterea rechizitoriului [i 
trimiterea în judecat` a persoanelor fa]` de 
care s-au efectuat cercet`ri.

Art. 26 – (1) Reprezentan]ilor mass-media 
nu le pot fi eliberate copii sau extrase din 
actele sau înscrisurile referitoare la probele 
din dosarele aflate pe rolul organelor de 
urm`rire penal`  [i nici copii ale înregistr`rilor 
audio/video realizate în cadrul procedurii de 
identificare [i re]inere a persoanelor sau 
executare a mandatului de arestare, de 
flagrant ori în alte momente procedurale din 
cursul anchetei penale provenind de la 
autorit`]ile judiciare.

(2) Prin excep]ie de la dispozi]iile alin. (1), 
pot fi puse la dispozi]ia  reprezentan]ilor 
mass-media imagini ale obiectelor, bunurilor, 
sumelor de bani sau ale altor valori care au 
f`cut obiectul infrac]iunii sau de care 
persoanele cercetate s-au folosit la s`vâr[irea 
faptelor ori au rezultat din comiterea 
acestora, precum [i a spa]iilor în care acestea 
au fost g`site.

Art. 27 - (1) La cerere, reprezentan]ilor 
mass-media le pot fi eliberate extrase ale 
rechizitoriului, ale acordurilor de recunoa[tere 
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a vinov`]iei sau ale actelor prin care au fost 
luate urm`toarele m`suri procesuale: 
începerea urm`ririi penale, continuarea 
urm`ririi penale fa]` de suspect, punerea în 
mi[care a ac]iunii penale, luarea m`surilor 
preventive care intr` în competen]a 
procurorului, luarea m`surii re]inerii [i 
sesizarea instan]ei competente în vederea 
lu`rii m`surii arestului la domiciliu sau a 
arest`rii preventive; extrasul va cuprinde 
situa]ia de fapt, dup` asigurarea protec]iei 
datelor cu caracter personal, eliminarea 
pasajelor din care rezult` informa]ii prin a 
c`ror divulgare se încalc` dreptul la 
respectarea vie]ii private, precum [i a celor 
referitoare la probe [i analiza acestora. 
Cererea se aprob` de c`tre purt`torul de 
cuvânt al parchetului, cu consultarea 
procurorului de caz, sau în lipsa acestuia, a 
conduc`torului parchetului.

(2) Din cuprinsul extraselor men]ionate la 
alin. (1) trebuie s` rezulte numele suspectului 
sau inculpatului, încadrarea juridic` a faptelor 
pentru care se efectueaz` cercet`ri [i situa]ia 
de fapt re]inute în cauz`.

(3) În cazul solu]iilor de clasare sau de 
renun]are la urm`rirea penal`, se pot elibera, 
la cerere copii, din care în prealabil au fost 
eliminate datele cu caracter personal, 
pasajele din care rezult` informa]ii prin a 
c`ror divulgare se încalc` dreptul la 
respectarea vie]ii private, precum [i cele care 
se refer` la con]inutul unor probe [i m`suri 
dispuse, dac` prin men]ionarea acestora se 
pericliteaz` desf`[urarea procesului penal în 
alte cauze. Cererea se aprob` de c`tre 
purt`torul de cuvânt, cu consultarea 
conduc`torului parchetului.

(4) Prin excep]ie de la prevederile alin. (1), 
în considerarea motivelor men]ionate la art. 

36, nu pot fi eliberate reprezentan]ilor 
mass-media copii ale actelor [i solu]iilor din 
dosarele având obiectele men]ionate la art. 6 
lit. a) din dispozitivul Hot`rârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 308 
din 5 martie 2009 privind derularea 
proiectului Jurindex , precum [i obiectele 
corespondente care rezult` din 
reglementarea Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modific`rile [i complet`rile 
ulterioare [i a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedur` penal`, cu modific`rile  
[i complet`rile ulterioare.

sec]iunea 21 - Reguli aplicabile în 
procedurile desf`[urate în fa]a 
judec`torului de drepturi [i libert`]i

Art. 271 - Comunicarea cu mass-media în 
timpul procedurilor desf`[urate în fa]a 
judec`torului de drepturi [i libert`]i se 
realizeaz` cu respectarea specificului acestei 
faze a procesului penal, care se desf`[oar`, 
în majoritatea cazurilor, f`r` publicitatea 
caracteristic` judec`]ii.

Art. 272 - Dosarele aflate pe rolul instan]
elor, în procedurile desf`[urate în fa]a 
judec`torului de drepturi [i libert`]i, în 
camera de consiliu, nu pot fi studiate de 
reprezentan]ii mass-media, c`rora nu le pot fi 
eliberate nici copii ale actelor din aceste 
dosare. La cerere sau din oficiu, pot fi 
comunicate informa]ii, respectiv pot fi emise 
comunicate referitoare la solu]iile adoptate 
cu privire la m`surile preventive, m`surile 
asigur`torii, aplicarea provizorie a m`surilor 
de siguran]` cu caracter medical, m`sura 
intern`rii nevoluntare [i contesta]ia cu privire 
la durata urm`ririi penale.

Art. 273 – (1) Reprezentan]ilor mass-media 
nu le pot fi eliberate extrase sau copii ale 

încheierilor prin care au fost solu]ionate 
cererile, propunerile [i sesiz`rile privind 
încuviin]area perchezi]iilor [i a folosirii 
metodelor [i tehnicilor speciale de 
supraveghere sau cercetare ori a altor 
procedee probatorii potrivit legii, emiterea 
unui mandat de aducere, aplicarea provizorie 
a m`surilor de siguran]` cu caracter medical 
[i a m`surii intern`rii nevoluntare. 

(2) În cazul încheierilor prin care 
judec`torul de drepturi [i libert`]i s-a  
pronun]at asupra m`surilor preventive, 
m`surilor asigur`torii [i contesta]iei privind 
durata urm`ririi penale, se pot elibera, la 
cerere extrase din care în prealabil au fost 
eliminate datele cu caracter personal, 
pasajele referitoare la con]inutul unor probe 
dac` din prezentarea sau analizarea acestora 
rezult` informa]ii prin a c`ror divulgare se 
încalc` dreptul la respectarea vie]ii private 
sau se pericliteaz` mersul anchetei [i 
referirile la activit`]ile de cercetare care vor fi 
efectuate în continuare, numele martorilor [i 
ale p`r]ii v`t`mate. Cererea se aprob` de 
c`tre purt`torul de cuvânt al instan]ei, cu 
consultarea judec`torului care a solu]ionat 
cauza, sau în lipsa acestuia, a pre[edintelui 
instan]ei.

(3) Dac` exist` o solicitare din partea 
reprezentan]ilor mass-media, de comunicare 
a solu]iilor pronun]ate cu privire la m`surile 
preventive, m`surile asigur`torii [i contesta]ia 
privind durata urm`ririi penale, un extras al 
minutei pronun]ate în cauzele respective 
poate fi transmis la adresele de e-mail 
indicate, dup` eliminarea datelor cu caracter 
personal.

Art. 274 - Eviden]ele privind încuviin]area 
perchezi]iilor [i a folosirii metodelor [i 
tehnicilor speciale de supraveghere sau 

cercetare ori a altor procedee probatorii 
potrivit legii nu pot fi consultate de 
reprezentan]ii mass-media.

Sec]iunea 22 - Reguli aplicabile în 
procedura de camer` preliminar`

Art. 275 - Comunicarea cu mass-media în 
timpul procedurii de camer` preliminar` se 
realizeaz` cu respectarea specificului acestei 
faze a procesului penal, care se desf`[oar` 
f`r` publicitatea caracteristic` judec`]ii.

Art. 276 - Dosarele aflate pe rolul  
instan]elor, în procedura desf`[urat` în 
camera preliminar`, nu pot fi studiate de 
reprezentan]ii mass-media. La cerere sau din 
oficiu, pot fi comunicate informa]ii, respectiv 
pot fi emise comunicate privind înregistrarea 
pe rolul instan]ei a rechizitoriului, fapta 
pentru care inculpatul a fost trimis în 
judecat`, cu descrierea sumar` a acesteia [i 
textele de lege în care a fost încadrat`, 
precum [i cu privire la solu]iile pronun]ate.

Art. 277 – (1) Reprezentan]ilor mass-media 
nu le pot fi eliberate extrase sau copii ale 
actelor din dosarele înregistrate pe rolul 
judec`torului de camer` preliminar`.  
Dispozi]iile art. 273 alin. (2) se aplic` în mod 
corespunz`tor.

(2) La cerere, reprezentan]ilor mass-media 
le poate fi eliberat un extras al rechizitoriului, 
dispozi]iile art. 27 alin. (1) [i (2) fiind 
aplicabile în privin]a cuprinsului acestuia. 

(3) La cerere, reprezentan]ilor mass-media 
li se poate transmite prin e-mail un extras al 
minutei ori le poate fi eliberat` o copie a 
solu]iilor pronun]ate de judec`torul de 
camer` preliminar`, cu asigurarea protec]iei 
datelor cu caracter personal [i eliminarea 
pasajelor referitoare la con]inutul unor probe 
dac` din prezentarea sau analizarea acestora 
rezult` informa]ii prin a c`ror divulgare se 
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încalc` dreptul la respectarea vie]ii private 
sau se pericliteaz` judecarea cauzei pe fond.

 (4) Cererile prev`zute la alin. (2) [i (3) se 
aprob` de c`tre purt`torul de cuvânt al 
instan]ei, cu consultarea judec`torului de 
camer` preliminar` c`ruia cauza i-a fost 
repartizat`, iar în lipsa acestuia a 
pre[edintelui instan]ei. Refuzul eliber`rii de 
copii poate fi justificat de excep]iile men]
ionate în art. 36 [i va fi întotdeauna motivat.

sec]iunea 3 - Reguli aplicabile în faza  
de judecat` a procesului penal

§ 3.1. - Natura public` a [edin]elor de 
judecat`, a[a cum a fost prev`zut` în 
conven]ii [i în Constitu]ie

Art. 28 - (1) Natura public` a [edin]elor de 
judecat` este un principiu juridic 
fundamental, fiind prev`zut de art.127 din 
Constitu]ia României. Principiul conform 
c`ruia înf`ptuirea justi]iei trebuie s` fie 
realizat` în mod public este stipulat [i de art. 
6 din Conven]ia European` a Drepturilor 
Omului (Conven]ie).

(2) Orice persoan` are dreptul la 
respectarea vie]ii sale private [i de familie, 
art. 8 din Conven]ie garantând acest drept. 
Acest drept trebuie coroborat cu libertatea 
de exprimare, inclusiv dreptul fiec`rei 
persoane de a primi [i de a transmite 
informa]ii .

(3) Principiile men]ionate la alin. (1) [i 
(2) au o pondere egal`. Este atributul  
instan]ei care solu]ioneaz` cauza s` pun` în 
balan]` importan]a liberului acces a 
publicului în sala de judecat` [i a protec]iei 
celorlalte drepturi men]ionate în Conven]ie, 
dat fiind c` natura public` a [edin]elor de 
judecat` tinde s` încalce, inevitabil, într-o 

anumit` m`sur`, obliga]ia de a respecta  
via]a privat` [i de familie.

Art. 29 - Principiul de baz` este ca  
[edin]ele s` fie accesibile tuturor, inclusiv 
presei, îns` instan]a va aprecia, acolo unde 
este cazul, dac` accesul publicului în sala de 
judecat` trebuie restric]ionat sau interzis. 
Pre[edintele completului poate s` instituie 
interdic]ii sau s` impun` restric]ii  care ]in de 
specificul cauzei deduse judec`]ii . În cazul în 
care pre[edintele decide s` interzic` accesul 
publicului [i al reprezentan]ilor mass-media 
în sala de judecat` pe durata desf`[ur`rii 
[edin]ei, motivele lu`rii acestei decizii se 
comunic` întotdeauna în mod public.

Art. 30 - În cazul în care persoanele 
prezente dep`[esc capacitatea s`lii de 
judecat`, pre[edintele completului poate 
decide, de asemenea, restric]ionarea 
accesului. Se va avea în vedere ca, indiferent 
de criteriul care se va aplica pentru a se 
stabili care dintre persoanele neparticipante 
la proces vor asista la [edin]a de judecat`, în 
sal` s` r`mân` [i reprezentan]i ai 
mass-media.

§ 3.2. - Reguli generale privind prezen]a 
mass-media în instan]` [i accesul în timpul 
[edin]elor de judecat`

Art. 31 - (1) [edin]ele de judecat` publice 
sunt întotdeauna accesibile jurnali[tilor f`r` 
mijloacele de înregistrare tehnic`.

(2) [edin]ele de judecat` sunt nepublice 
atunci când legea instituie aceast` interdic]ie 
sau când pre[edintele completului a declarat 
[edin]a de judecat` nepublic`, cu 
respectarea condi]iilor prev`zute de lege.

Art. 32 - (1) Filmarea, fotografierea [i 
înregistrarea audio în s`lile de judecat` se 
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(9) din Legea nr. 135/2010 privind Codul  
de procedur` penal`, cu modific`rile [i 
complet`rile ulterioare, pe durata judec`]ii, 
completul de judecat` poate interzice 
expres publicarea [i difuzarea, prin mijloace 
scrise sau audiovizuale, de texte, desene, 
fotografii sau imagini de natur` a dezv`lui 
identitatea persoanei v`t`mate, a p`r]ii 
civile, a p`r]ii responsabile civilmente sau a 
martorilor. Aceast` m`sur` se dispune în 
condi]iile prev`zute la art. 352 alin. (3) sau 
(4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de 
procedur` penal`.

 (3) M`sura prev`zut` la alin. (2) este 
adus` la cuno[tin]a publicului [i  
reprezentan]ilor mass-media, prin 
intermediul Biroului de informare [i rela]ii cu 
publicul, care va întreprinde demersurile 
necesare în vederea public`rii pe site-ul 
instan]ei a unui comunicat în acest sens. 
Comunicatul va cuprinde num`rul dosarului, 
termenul pentru care s-a dispus m`sura [i 
ac]iunile interzise.

(4) În cazul în care m`sura prev`zut` la 
alin.(2) este dispus` în timpul [edin]ei de 
judecat`, reprezentan]ii mass-media  
prezen]i în sal` sunt obliga]i s` o respecte [i 
s` nu transmit` altor jurnali[ti materialele 
interzise a fi difuzate.

Art. 34 - Echipele de filmare care au primit 
aprobare pot înregistra cadre largi cu 
publicul din sala de judecat` sau din alte 
p`r]i ale sediului instan]ei, f`r` a fixa cu 
obiectivul camerei de filmat o anumit` 
persoan` din public . Persoanele care asist` 
la [edin]a de judecat` pot ap`rea în 
înregistr`rile video [i audio numai dac` [i-au 
exprimat anterior acordul.

§ 3.4. - Reguli privind solicit`rile scrise ale 
mass-media referitoare la informa]iile de 

interes public ce rezult` din activitatea  
de judecat` în procesul penal 

Art. 35 - Judecata cauzei are loc în  
condi]ii de publicitate, cu excep]ia cazurilor 
prev`zute de lege. În aceast` faz`, accesul 
reprezentan]ilor mass-media la informa]iile 
de interes public care rezult` din dosarele 
penale este mai larg fa]` de faza de urm`rire 
penal`.

Art. 36 - Furnizarea de informa]ii de 
interes public privind activitatea judiciar` 
poate fi restrâns` în interesul moralit`]ii, ai 
ordinii publice ori al securit`]ii na]ionale sau 
când o impun interesele minorilor ori 
protec]ia vie]ii private a p`r]ilor în proces 
sau a altor persoane. Dreptul ia liberul acces 
la informa]ii de interes public poate fi 
restrâns [i atunci când, în împrejur`ri 
speciale, instan]a apreciaz` c` publicitatea 
ar fi de natur` s` aduc` atingere înf`ptuirii 
justi]iei.

Art. 37 - La cererea reprezentan]ilor 
mass-media, pot fi comunicate informa]ii 
privind stabilirea primului termen de 
judecat`, precum [i a termenelor ulterioare, 
stadiul în care se afl` judecata (cercetare 
judec`toreasc`, dezbateri, repunere pe rol, 
pronun]are etc.), m`surile dispuse de 
instan]` la termenele de judecat` 
(efectuarea unei expertize, audierea p`r]ilor 
[i a martorilor), solu]iile pronun]ate.

Art. 38 - (1) Reprezentan]ii mass-media 
pot consulta dosarele aflate pe rolul  
instan]elor, cu respectarea ordinii de 
solicitare [i a m`surilor de asigurare a 
integrit`]ii documentelor [i numai în m`sura 
în care este posibil` punerea acestora la 
dispozi]ie. Cererea se aprob` de c`tre 
purt`torul de cuvânt al instan]ei, cu 
consultarea pre[edintelui completului sau, 

vor efectua numai cu acordul pre[edintelui 
completului de judecat`. Fotoreporterii [i 
echipele de radio [i televiziune trebuie s` 
solicite în prealabil (recomandabil cu 24 ore 
înainte de [edin]`), prin intermediul biroului 
de informare [i rela]ii publice din cadrul 
instan]ei, permisiunea privind accesul în sala 
de [edin]`, cu indicarea cauzelor în care 
solicit` efectuarea de înregistr`ri .

(2) În cazul în care li se permite accesul în 
sala de judecat`, în timpul [edin]ei, 
reprezentan]ii mass-media pot realiza 
înregistr`ri video [i audio, cu încuviin]area 
pre[edintelui completului, a unuia sau mai 
multora dintre urm`toarele momente: 
intrarea în sal` a membrilor completului, 
deschiderea [edin]ei de c`tre pre[edintele 
completului, citirea capetelor de acuzare, 
concluziile finale ale procurorului în cauzele 
penale, pledoariile avoca]ilor [i pronun]area 
hot`rârii. Pre[edintele completului de 
judecat` apreciaz` în ce m`sur`  
reprezentan]ii mass-media pot face 
înregistr`ri ale altor p`r]i din [edin]`. 
Referitor la situa]iile men]ionate anterior, 
pre[edintele completului întreab` membrii 
completului, grefierul, avoca]ii, exper]ii [i 
interpre]ii dac` au obiec]ii cu privire la 
înregistrarea momentelor încuviin]ate. 
Momentele în leg`tur` cu care una dintre 
persoanele men]ionate în acest alineat a 
formulat obiec]ii nu pot fi înregistrate.

(3) Nu este permis` transmiterea în 
direct a [edin]elor de judecat`.

 (4) Este interzis` difuzarea 
înregistr`rilor sau imaginilor captate f`r` 
acordul pre[edintelui completului de 
judecat`, în cazul înc`lc`rii acestei  
interdic]ii, va fi sesizat Consiliul Na]ional al 
Audiovizualului.

(5) Înregistr`rile video [i audio, 
precum [i fotografiile vor fi realizate dintr-o 
pozi]ie fix`. Instan]a poate impune condi]ia 
ca acestea s` fie aranjate special în sal`, 
astfel încât s` fie asigurat cadrul solemn. 
Pentru desf`[urarea normal` a procedurilor, 
completul de judecat` poate decide s` fie 
admis doar un num`r limitat de echipe de 
filmare, în ordinea solicit`rilor.

(6) În situa]ia în care nu este permis 
reprezentan]ilor mass-media accesul în sala 
de judecat`, fotoreporterilor li se ofer` 
posibilitatea de a face fotografii, iar 
echipelor de televiziune îi se permite 
filmarea de cadre înainte de începerea 
[edin]ei.

(7) Reprezentan]ii mass-media pot 
realiza înregistr`ri în afara s`lii de judecat`, 
în locurile din cadrul instan]ei anume 
stabilite de c`tre biroul de informare public` 
[i rela]ii cu presa.

§ 3.3. - Reguli specifice privind difuzarea 
imaginilor cu p`r]ile, martorii [i al]i 
participan]i, în cadrul [edin]elor de judecat`

Art. 33 - (1) În înregistr`rile audio [i video 
p`r]ile, martorii [i ceilal]i participan]i la 
proces pot ap`rea numai cu încuviin]area 
completului de judecat` [i dac` nu au 
exprimat obiec]ii în acest sens. În cauzele 
penale, completul de judecat` nu va aproba 
ca persoanele inculpate s` fie filmate, cu 
excep]ia situa]iei în care inculpatul nu are 
obiec]ii . De asemenea, în cauzele penale, 
persoanele v`t`mate nu pot fi filmate f`r` 
acordul acestora, ele fiind, prin defini]ie, 
participan]ii vulnerabili la procedurile 
judiciare .

(2) Pe lâng` protec]ia prev`zut` la alin. (1), 
în conformitate cu dispozi]iile art. 352 alin. 
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privind derularea proiectului Jurindex , 
precum [i obiectele corespondente care 
rezult` din reglementarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modific`rile [i 
complet`rile ulterioare [i a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedur` penal`, cu 
modific`rile [i complet`rile ulterioare.

sec]iunea 4. Reguli valabile în faza de 
executare

Art. 44 - Pentru a nu prejudicia 
reintegrarea în societate a persoanelor 
condamnate, dup` executarea hot`rârii nu 
vor fi furnizate informa]ii în leg`tur` cu 
infrac]iunea comis` anterior, cu excep]ia 
cazului în care persoanele condamnate au 
consim]it în mod expres la divulgarea 
identit`]ii lor ori acestea sau faptele lor  
sunt din nou de interes public.

cAPItOLuL III. 
ReguLI APLIcAbILe în PROcesuL 
cIVIL LAtO sensu

Art. 45 - În cadrul procesului civil, întrucât 
litigiul prive[te doar raporturile dintre p`r]i, 
caracterul public ai informa]iilor care rezult` 
din activitatea de judecat` este mai pu]in 
pronun]at [i ca atare interesul publicului 
este mai redus. De aceea, dreptul la 
respectarea vie]ii private [i de familie poate 
determina limit`ri importante ale accesului 
reprezentan]ilor mass-media la aceste 
informa]ii.

Art. 46 – (1) În materia contenciosului 
administrativ [i contraven]ional, precum [i 
în alte cauze în care exist` un interes public, 
reprezentan]ii mass-media pot consulta, la 
cerere, dosarele [i pot ob]ine copii din 
acestea. Prin raportare la prevederile art. 45, 
consultarea dosarelor [i eliberarea de copii 

ale actelor [i hot`rârilor din celelalte dosare 
sunt limitate, solicit`rile reprezentan]ilor 
mass-media fiind evaluate cu mai mult` 
exigen]`.

(2) Pân` la fixarea primului termen de 
judecat`, reprezentan]ii mass-media pot 
consulta doar cererea de chemare în 
judecat`, acestora neputând s` le fie 
eliberate copii ale actelor aflate la dosarul 
cauzei.

Art. 47 - Solicit`rile privind comunicarea de 
informa]ii, consultarea dosarelor, eliberarea  
de copii din acestea [i accesul în [edin]ele  
de judecat` se solu]ioneaz` cu aplicarea 
corespunz`toare a prevederilor Capitolului II, 
Sec]iunea 1 [i respectiv Sec]iunea 3 din 
prezentul Ghid, ]inând cont de specificul 
procesului civil. În situa]ia dosarelor solu]
ionate irevocabil, respectiv definitiv, în cazul 
cererilor formulate dup` intrarea în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur` 
civil`, cererile de consultare a dosarului [i 
eliberare de copii din acesta se aprob` de 
purt`torul de cuvânt, cu consultarea 
pre[edintelui instan]ei, respectiv al sec]iei la 
care dosarul este arhivat.

Art. 48 - Nu pot fi eliberate  
reprezentan]ilor mass-media copii sau 
extrase din actele [i hot`rârile având 
obiectele men]ionate la art. 6 lit. b), c) [i d) 
din dispozitivul Hot`rârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 308 din 5 martie 
2009 privind derularea proiectului Jurindex , 
precum [i obiectele corespondente care 
rezult` din reglementarea Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicat`, cu 
modific`rile [i complet`rile ulterioare [i a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedur` civil`, cu modific`rile [i 
complet`rile ulterioare.

în lipsa acestuia, a pre[edintelui instan]ei.
(2) Refuzul consult`rii dosarului poate 

fi justificat de excep]iile men]ionate în art. 
36 [i va fi întotdeauna motivat.

(3) În perioada cuprins` între data 
finaliz`rii procedurii de camer` preliminar` 
[i primul termen de judecat`, în condi]iile 
prev`zute la alin. (1), se va permite doar 
eliberarea unui extras al rechizitoriului , 
dispozi]iile art. 27 alin. (1) [i (2) fiind 
aplicabile în privin]a cuprinsului acestuia. 
Dup` primul termen de judecat`, se poate 
elibera o copie a rechizitoriului, dup` 
asigurarea protec]iei datelor cu caracter 
personal, cu excep]ia situa]iei în care 
completul de judecat` a stabilit c` 
judecarea cauzei se va realiza în [edin]` 
nepublic`. 

(4) Dosarele privind cauzele care au 
fost sau sunt judecate în [edin]` nepublic`, 
precum [i cele care presupun confiden]
ialitate nu pot fi consultate de reprezentan]ii 
mass-media, c`rora nu le pot fi eliberate 
nici copii ale actelor [i hot`rârilor  
pronun]ate în cauzele respective.

Art. 39 - Eviden]ele instan]ei privitoare la 
activitatea de judecat` pot fi consultate, cu 
respectarea ordinii de solicitare [i numai în 
m`sura în care este posibil` punerea 
acestora la dispozi]ie. Eviden]ele speciale 
ale instan]ei care presupun confiden]ialitate, 
nu pot fi consultate de reprezentan]ii 
mass-media.

Art. 40 - La cerere, reprezentan]ilor 
mass-media le pot fi eliberate copii ale 
actelor dosarului sau ale hot`rârilor  
pronun]ate ori extrase din acestea, cu 
asigurarea protec]iei datelor cu caracter 
personal [i eliminarea pasajelor referitoare 
la con]inutul unor probe dac` din 

prezentarea sau analizarea acestora rezult` 
informa]ii prin a c`ror divulgare se încalc` 
dreptul la respectarea vie]ii private sau se 
pericliteaz` rezultatul cercet`rii 
judec`tore[ti. Cererea se aprob` de c`tre 
purt`torul de cuvânt al instan]ei, cu 
consultarea pre[edintelui completului sau, 
în lipsa acestuia a pre[edintelui instan]ei. 
Refuzul eliber`rii de copii poate fi justificat 
de excep]iile men]ionate în art. 36 [i va fi 
întotdeauna motivat.

Art. 41 - În situa]ia cauzelor solu]ionate 
definitiv cererile de consultare a dosarului [i 
de eliberare de copii din acesta se aprob` 
de purt`torul de cuvânt cu consultarea 
pre[edintelui instan]ei la care dosarul este 
arhivat.

Art. 42 - În cazul hot`rârilor prin care s-a 
dispus, în cursul judec`]ii, asupra m`surilor 
preventive se pot elibera, la cerere, copii, 
din care în prealabil au fost eliminate datele 
cu caracter personal, pasajele referitoare la 
con]inutul unor probe dac` din prezentarea 
sau analizarea acestora rezult` informa]ii 
prin a c`ror divulgare se încalc` dreptul la 
respectarea vie]ii private sau se pericliteaz` 
rezultatul cercet`rii judec`tore[ti [i referirile 
la activit`]ile de cercetare care vor fi 
efectuate în continuare, numele martorilor 
[i ale p`r]ii v`t`mate. Cererea se aprob` de 
c`tre purt`torul de cuvânt al instan]ei, cu 
consultarea pre[edintelui completului, sau 
în lipsa acestuia, a pre[edintelui instan]ei.

Art. 43 - În considerarea motivelor men]
ionate la art. 36, nu pot fi eliberate 
mass-mediei extrase [i copii ale actelor [i 
hot`rârilor din dosarele având obiectele 
men]ionate la art. 6 lit. a) din dispozitivul 
Hot`rârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 308 din 5 martie 2009 
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cAPItOLuL IV. 
DIsPOzI}II fInALe

Art. 49 - Recomand`rile din prezentul 
Ghid se valorific` în:
•	 fi[ele	postului	aferente	

personalului din cadrul structurilor de 
comunicare [i a purt`torului de cuvânt, prin 
individualizarea atribu]iilor specifice în 
domeniul inform`rii publice [i rela]iilor cu 
presa;
•	 instruc]iunile	[i	procedurile	de	

lucru interne ale structurilor de comunicare 
din cadrul CSM, instan]elor [i parchetelor.

Art. 50 - Prezentul Ghid intr` în vigoare în 
termen de 15 zile de la data aprob`rii sale 
prin Hot`râre a Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii, dat` de la care se abrog` 
Hot`rârea Plenului CSM nr. 277 din 
13.04.2006, de aprobare a Ghidului de 
bune practici pentru cooperarea între 
instan]e, parchetele de pe lâng` acestea [i 
mass-media [i Hot`rârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 542 
din 5 iunie 2008, de aprobare a Ghidului de 
bune practici pentru cooperarea între 
purt`torul de cuvânt al CSM, omologii 
acestuia de la instan]ele [i parchetele de pe 
lâng` acestea [i mass-media.

Art. 51 - Prezentul Ghid se public` pe 
site-ul Consiliului Superior al Magistraturii 
[i se comunic` instan]elor, parchetelor [i 
institu]iilor de pres` din România.

15Adop]ie, contestare paternitate, contestare recunoa[tere paternitate, deschidere procedur` adop]ie, 

divor] prin acord, divor], dezv`luirea identit`]ii p`rin]ilor fire[ti, nulitate c`s`torie, plasament de 

urgen]`, prelungire încredin]are pentru adop]ie, recunoa[tere paternitate, revocare încredin]are 

pentru adop]ie, stabilire domiciliu minor, stabilire paternitate, t`gad` paternitate, civil – punere sub 

interdic]ie; proprietate intelectual` – brevete de inven]ii.


