Arestare preventivã. Luare de
mitã. Flagrant. Provocare.
judecãtor Amalia Cecilia Moleanu
Tribunalul Dolj

The act of stirring someones up to commit an offence having recourse to an agent provocateur,
even employing an whistleblower to act deliberately in order to commit an offence of (active or passive)
bribery or the process of validation by the judicial bodies of an unauthorised procedure related to a
simulated conduct of a person, in the absence of solid and tangible evidences on committing or
preparing to commit an offence or desisting, represents a severe breach of the presumption of
innocence.
Moreover, the equitable handling of evidences, as part of a right to a fair trial, plays a leading role
in a democratic society and cannot be forfeited for the effectiveness in fighting against corruption.
Mijloace de probã obþinute în mod ilegal.
Prin încheierea nr.195 din 30 Septembrie
2009, pronunþatã in dosarul 11511/63/2009 al
Tribunalului Dolj, s-a respins propunerea de
arestare preventivã faþã de inculpata G.V,
propunere formulatã de Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj.
S-a constatat cã inculpata a fost reþinutã 24
de ore începând cu data de 30.09.2009 orele
9,00 ºi pânã la data de 01.10.2009 orele 9,00.
Pentru a pronunþa aceastã soluþie, asupra
propunerii de arestare preventivã s-au reþinut
urmãtoarele:
La data de 30.09.2009 s-a înregistrat pe rolul
Tribunalului Dolj în dosarul nr. 682/P/2009
cererea Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
având ca obiect propunere de arestare
preventivã (art. 1491 C.pr.pen.) a inculpatei G.
V., medic, pentru sãvârºirea infracþiunii de luare
de mitã, faptã prevãzutã de art. 254 alin. 1
C.pen., temeiurile invocate în drept fiind dispoziþiile art. 136, art. 143, art. 148 lit. f C.pr.pen.
Cu privire la acuzaþia adusã inculpatei,
respectiv sãvârºirea infracþiunii de luare de mitã,
prevãzutã de art. 254 alin. 1 C.pen., nu existã
nicio probã ºi niciun indiciu temeinic, în sensul
art. 143 C.pr.pen., pentru a se putea dispune
luarea vreunei mãsuri preventive.
Ca stare de fapt, din materialul probator
administrat pânã în prezent, respectiv procesulverbal de surprindere în flagrant, înregistrãrile
audio-video, declaraþiile denunþãtorului, dosarul
pentru acordarea pensiei de invaliditate aparþinând denunþãtorului, ridicat de cãtre organele

de anchetã, declaraþiile celor doi martori,
respectiv ª.A. - asistenta medicalã care confirmã
depoziþia inculpatei ºi I.S. - pacient, care aratã
cã nu a dat inculpatei ºi nici vreunei alte persoane
vreo sumã de bani pentru a primi decizia de
pensionare, declaraþia inculpatei, se reþin
urmãtoarele:
La data de 25.09.2009, Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj a fost sesizat de denunþãtorul P.I.,
conform procesului-verbal de consemnare a unui
denunþ oral, cu faptul cã, fiind diagnosticat cu
TBC pulmonar a întocmit un dosar cu documente
în vederea pensionãrii pe caz de boalã, care a
fost avizat favorabil de cãtre Comisia de
Expertize din cadrul Spitalului nr. 1 ºi urmeazã
sã se prezinte la Comisia de expertize din cadrul
Spitalului nr. 2 Filantropia din Craiova. Din
discuþiile cu ceilalþi pacienþi internaþi, a rezultat
cã ºefa comisiei de expertize din cadrul acestui
spital, nu îi va aviza dosarul dacã nu îi oferã suma
de minim 500 lei.
La aceeaºi datã a fost audiat denunþãtorul
P.I. care ºi-a menþinut susþinerile din denunþul
oral formulat ºi a arãtat cã a aflat din discuþii
purtate anterior cu alþi pacienþi cã, dacã medicului
care urmeazã sã se pronunþe asupra emiterii
deciziei de pensionare nu i se dã suma minimã
de 500 lei, nu i se va rezolva pozitiv solicitarea.
Întrucât urma sã se prezinte la Comisia de
Expertizã, în situaþia în care i se va pretinde
darea vreunei sume de bani pentru emiterea
deciziei de pensionare a solicitat tragerea la
rãspundere penalã a acelei persoane (filele 18,
36, 37 dosar).
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Pe baza acestor date s-a obþinut de cãtre
procuror ordonanþã de autorizare a interceptãrii
convorbirilor în mediu ambiental, între pacient
ºi inculpat G.V. pe o duratã de 48 de ore, de la
29.09.2009 orele 16,00 la 01.10.2000 orele
16,00, ºi s-a procedat la tratarea criminalisticã a
10 bancnote de câte 50 lei fiecare, în dimineaþa
zilei de 30.09.2009 fiind organizat flagrantul.
Denunþãtorului i s-a înmânat de cãtre organele
de anchetã suma de 500 lei, bancnote tratate
criminalistic, a fost dotat cu aparaturã de
înregistrare audio-video ºi s-a deplasat împreunã
cu echipa operativã la cabinetul medical al
fãptuitoarei.
Denunþãtorul a intrat în cabinetul inculpatei
în jurul orelor 9,00, prezentã fiind în cabinet ºi
martora ª.A., asistentã medicalã, ºi a solicitat
emiterea deciziei de pensionare pe motive
medicale, scoþând dintr-o pungã de plastic
dosarul cu documentele medicale ºi suma de
500 lei puse la dispoziþie de organele de urmãrire
penalã, sumã care a fost prinsã de ºina metalicã
a dosarului, deasupra documentelor medicale.
Inculpata a dispus asistentei înregistrarea
denunþãtorului în registrul de evidenþã a activitãþii
zilnice ºi l-a îndrumat sã obþinã un document de
la Casa de Pensii, cerându-i acestuia sã revinã
în cursul aceleiaºi zile cu dosarul medical
completat ºi sã predea toate actele asistentei.
Dupã ce denunþãtorul a ieºit din cabinetul
inculpatei s-a procedat la pãtrunderea în interior
de cãtre membrii echipei operative, ocazie cu
care suma de bani, adusã de denunþãtor, a fost
gãsitã pe un sertar al biroului la care se afla
inculpata, pe o scrumierã metalicã.
În speþã, organizarea de cãtre organele de
anchetã a aºa zisului flagrant contravine
dispoziþiilor art. 68 C.pr.pen., prin determinarea
de cãtre organele de urmãrire a unei persoane
care denunþã cã are suspiciuni cã i s-ar putea
pretinde sume de bani pentru a i se emite decizia
de pensionarede a sãvârºi fapta de dare de
mitã, prin încercare de a preda medicului vizat
suma respectivã.
Astfel, din procesul-verbal de consemnare a
denunþului oral ºi declaraþia denunþãtorului din
data de 25.09.2009 (aflate la dosar), analizate
mai sus, rezultã cã acesta a aflat de la alþi
pacienþi cã, în situaþia în care nu va da medicului
suma minimã de 500 lei, nu i se va emite decizia
de pensionare, astfel încât se adreseazã
organelor penale cu un denunþ pentru situaþia în
care i s-ar pretinde darea vreunei sume de ban
in acest sens.
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Toate aceste împrejurãri sunt consemnate în
mod detaliat ºi în procesul-verbal din 30.09.2009
de organizare a procesului flagrantului ºi susþinute chiar în referatul cu propunere de arestare
preventivã a inculpatei, rezultând cã, pe baza
unui asemenea denunþ s-a organizat flagrantul,
fiind capcanate cele 10 bancnote în valoare de
câte 50 lei fiecare ºi denunþãtorul dotat cu
aparaturã audio-video a intrat in cabinetul
inculpatei înmânându-i dosarul medical in care
se afla ºi suma de bani.
Or, organizarea unui flagrant, în lipsa oricãrui
indiciu cu privire la sãvârºirea unei infracþiuni,
prin utilizarea martorului denunþãtor în sensul
încercãrii de a preda inculpatei o sumã de bani
capcanatã criminalistic, sumã care nu fusese
solicitatã de cãtre aceasta ºi fãrã sã existe vreun
indiciu cã inculpata s-ar pregãti sã sãvârºeascã
vreo infracþiune, echivaleazã în mod cert cu
încercarea provocãrii unei infracþiuni de luare de
mitã, ceea ce constituie o încãlcare gravã a
interdicþiei prevãzute de art. 68 alin. 2 C.pr.pen.
potrivit cãruia este oprit a determina sã sãvârºeascã sau sã se continue sãvârºirea unei fapte
penale in scopul obþinerii de probe.
Nicio probã din cuprinsul dosarului nu
demonstreazã cã inculpata a solicitat vreo sumã
de bani, martorul neintrând în legãturã cu
aceasta decât în momentul flagrantului, denunþul
precizând doar suspiciunea cã i s-ar putea
pretinde bani pentru decizia de pensionare.
Reiese cã iniþiativa porneºte de la acest martor
denunþãtor care are de la început o atitudine
provocatoare, bazându-se pe o bãnuialã a sa,
în acest sens fiind pregãtit de cãtre organele de
anchetã sã conducã acþiunile spre acest final.
Astfel, din vizionarea celor douã CD- uri
audio-video, ale înregistrãrilor ambientale,
înainte de procuror, rezultã cã denunþãtorul, deja
dotat cu aparaturã de înregistrare, abordeazã o
persoanã care aºteaptã pe culoarul spitalului,
conducând insidios discuþia cu aceasta despre
sume de bani acordate pentru pensionãri,
declaraþiile acelei persoane, la modul general ºi
fãrã referire expresã la medicul vizat nefiind
spontane, ci provocate, induse prin interogatoriul
insistent al denunþãtorului pregãtit de organele
de poliþie, cu scopul precis de a obþine probe.
Oricum, din niciun alt mijloc de probã administrat nu rezultã vreun indiciu cã inculpata ar fi
sãvârºit anterior vreo infracþiune, mai ales de
corupþie, sau cã fapta ar fi fost sãvârºitã oricum
fãrã aceastã intervenþie, pentru a se delimita
procedura organizãrii flagrantului de faþã, de
provocarea sãvârºirii infracþiunii de corupþie în
scopul obþinerii de probe.

Pe de altã parte, niciun probatoriu, respectiv
cei doi martori audiaþi, ori flagrantul organizat
nu concluzioneazã nici pretinderea, nici primirea
sau acceptarea de cãtre inculpatã a vreunei
sume de bani, adusã de denunþãtor, câtã vreme
inculpata a pus suma de bani lãsatã de martor,
la vedere, pe un sertar al biroului - pe o scrumierã
metalicã, urmând ca martorul sã se întoarcã în
cursul aceleiaºi zile, cu actul solicitat. Or,
modalitatea acceptãrii mitei, pentru a avea
relevanþã sub aspect penal, trebuie sã rezulte
neechivoc.
De menþionat cã, în înregistrãrile audio-video
nu se surprinde momentul predãrii-primirii sumei
de bani, ci doar afirmaþia denunþãtorului despre
onorariul de 500 lei, împrejurarea care oricum
nu exclude provocarea în sensul art. 68 C.pr.pen.
În sensul acestui articol, provocarea reprezintã
tocmai existenþa unei situaþii presupus infracþionale ce tinde sã fie probatã prin solicitarea
emanând, prin intermediul denunþãtorului, de la
organele de urmãrire penalã. Acestea au sarcina
sã descopere infracþiunea, sã o cerceteze în mod
pasiv, fãrã sã intervinã încât sã determine
sãvârºirea infracþiunii de luare de mitã sau sã
adreseze o invitaþie directã la sãvârºirea ei prin
intermediu unui denunþãtor, în lipsa oricãrui
indiciu cã fapta oricum ar fi sãvârºitã fãrã aceastã
situaþie.
Aceastã tehnicã specialã de investigaþie,
care are ca obiectiv prinderea fãptuitorului în
momentul comiterii faptei sau imediat dupã
consumarea infracþiunii, nu poate fi folositã
pentru a provoca la sãvârºirea unei fapte penale
cãreia nu-i corespunde încã (ori nu este dovedit
cã îi corespunde) o rezoluþie infracþionalã, sau a
instiga o persoanã care a renunþat la planul de a
comite o infracþiune.
În speþã, fãrã niciun dubiu, activitatea
organizatã se plaseazã în sfera unei clasice
provocãri poliþieneºti, întemeiatã pe suspiciunea
cu privire la o posibilã infracþiune a inculpatei ºi
apoi pe colaborarea denunþãtorului cu organele
de anchetã la organizarea flagrantului cu scopul
de a dovedi cã inculpata sãvârºeºte infracþiunea
de luare de mitã.
Procedura organizãrii flagrantului nu poate
fi nicidecum folositã pentru a provoca sau instiga
la sãvârºirea unei fapte penale. În lipsa oricãrui
indiciu cã fapta ar fi fost sãvârºitã fãrã aceastã
intervenþie ne aflãm în prezenþa unei provocãri
în sensul art. 68 alin. 2 C.pr.pen., ori de câte ori
organele de urmãrire penalã nu se limiteazã la
a cerceta în mod pasiv activitatea infracþionalã,
ci exercitã o asemenea influenþã asupra

persoanei vizate încât sã determine sãvârºirea
unei fapte penale cu scopul de a constata o
infracþiune, respectiv de a obþine probe ºi de a
declanºa urmãrirea penalã.
Conform art. 64 alin. 2 C.pr.pen. mijloacele
de probã obþinute în mod ilegal nu pot fi folosite
în procesul penal ºi, ca atare, propunerea de
arestare preventivã a inculpatei este neîntemeiatã, neexistând în primul rând condiþia
reglementatã de art. 143 C.pr.pen. respectiv
probe sau indicii temeinice cã inculpata a sãvârºit
o faptã prevãzutã legea penalã, motiv care face
inutilã analizarea cazului art. 148 lit. f C.pr.pen.
invocat în referatul parchetului.
Având in vedere aceste considerente,
instanþa a respins propunerea de arestare
preventivã faþã de inculpata G.V., formulatã de
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj .
În termen legal, Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj a declarat recurs împotriva
încheierii menþionate, invocând, în esenþã, cazul
de casare prevãzut de art. 3859 alin. 1 pct. 171
C.pr.pen. Astfel, s-a arãtat cã aceasta este
nelegalã ºi netemeinicã, întrucât, în mod greºit
s-a apreciat cã nu existã probe cã inculpata ar fi
sãvârºit o faptã prevãzutã de legea penalã ºi cã
nu se justificã luarea mãsurii arestãrii preventive.
S-a solicitat casarea încheierii ºi admiterea
propunerii formulate, arestarea preventivã a
inculpatei pe o duratã de 29 de zile, întrucât sunt
îndeplinite condiþiile prevãzute de art. 143 C.pen.
ºi art. 148 C.pr.pen., existând în probaþiune
declaraþiile denunþãtorului, procesul-verbal de
constatare a infracþiunii flagrante, înregistrãrile
audio-video ºi declaraþiile inculpatei care a
recunoscut cã banii sunt ai denunþãtorului.
Prin încheierea nr. 147 din 2.10.2009 pronunþatã în dosarul nr. 2573 /54/2009, Curtea de Apel
Craiova - Secþia Penalã si pentru Cauze cu
Minori a admis recursul declarat de Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj, a casat încheierea
instanþei de fond ºi, rejudecând cauza, a admis
propunerea ºi a dispus arestarea preventivã a
inculpatei G. V. pe o perioadã de 15 zile, începând de la punerea in executare a mandatului.
A dispus emiterea mandatului de arestare
preventivã.
Pentru a pronunþa aceastã soluþie, instanþa
de control judiciar a reþinut urmãtoarele:
Mãsura arestãrii inculpatei poate fi luatã dacã
sunt întrunite cumulativ atât condiþiile prevãzute
de art. 148, 149 ºi 148 lit. f C.pr.pen., cât ºi
prevederile art. 5 pct. 1 lit. c din Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului, respectiv dacã
sunt probe sau indicii temeinice cã s-a sãvârºit
o faptã penalã pentru care legea penalã prevede
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o pedeapsã cu închisoarea mai mare de 4 ani,
iar modalitatea prin care s-a comis fapta ºi natura
relaþiilor socio-profesionale impun concluzia cã
lãsarea acesteia în libertate genereazã o stare
de insecuritate socialã, prezentând un pericol
pentru ordinea publicã.
Împotriva inculpatei s-a pus în miºcare
acþiunea penalã pentru sãvârºirea infracþiunii de
luare de mitã prevãzutã de art. 254 alin. 1 C.pen.
Din actele dosarului rezultã cã, în calitate de
medic la Spitalul nr. 2 Craiova, unde avea ºi
obligaþia verificãrii dosarelor primite în vederea
expertizãrii capacitãþii de muncã de cãtre comisia
constituitã în acest scop, la data de 30.09.2009
a primit de la P.I. suma de 500 lei pentru
soluþionarea favorabilã a dosarului, respectiv
emiterea deciziei de pensionare pe motive de
invaliditate ºi a dispus asistentei înregistrarea
denunþãtorului P.I. în registrul de evidenþã a
activitãþii zilnice, însã i-a restituit dosarul medical
denunþãtorului, întrucât mai era necesarã
obþinerea unui document de la Casa de Pensii.
I-a cerut denunþãtorului sã revinã în cursul
aceleiaºi zile cu dosarul medical completat ºi sã-l
predea asistentei ª.A., aflatã în acelasi cabinet
cu inculpata.
Suma de 500 lei tratatã criminalistic, primitã
de inculpatã, a fost gãsitã pe un sertar al biroului
la care lucreazã aceasta.
De menþionat este faptul cã inculpata, în
declaraþiile date, a relatat cã banii sunt de la
denunþãtor, dar i-a oprit pentru ca acesta sã nu-i
piardã pe drum, sau au cãzut pe birou din dosar
ºi nu a observat. Din discuþiile purtate cu P.I. cu
alþi pacienþi aflaþi in situaþii similare, acesta a
înþeles cã pentru emiterea deciziei de pensionare
trebuie sã dea inculpatei  medic în cadrul
comisiei  o sumã de bani pentru rezolvarea
favorabilã a solicitãrii.
Motivarea primei instanþe, în sensul cã a fost
utilizat martorul denunþãtor în scopul provocãrii
sãvârºirii unei infracþiuni ºi faptul cã inculpata
nu a solicitat vreo sumã de bani, nu poate fi
acceptatã, întrucât au fost respectate normele
privind urmãrirea infracþiunilor flagrante, iar latura
obiectivã a infracþiunii prevãzute de art. 254 alin.
1 C.pen. se poate realiza atât prin acþiune, cât
si prin inacþiune.
În ceea ce priveºte acþiunea, modalitãþile
normative prevãzute de lege sunt pretinderea,
primirea de bani sau alte foloase sau acceptarea
acestora.
În cauzã, primirea banilor s-a realizat direct
între denunþãtor ºi mituit. Acceptarea primirii
poate fi expresã, dar ºi tacitã. În acest caz,
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acceptarea rezultã din împrejurarea cã inculpata
a luat banii ºi i-a pus pe un sertar al biroului.
Nerespingerea oferirii banilor din dosar în niciun
mod ºi primirea acestora înseamnã de fapt o
acceptare în mod tacit, deºi avea obligaþia de a
respinge gestul denunþãtorului.
De asemenea, lãsarea in libertate a unui
medic care încearcã sã se foloseascã, în interes
propriu, de atribuþiile de serviciu în scopul
realizãrii de venituri ilegale, prezintã pericol
pentru ordinea publicã, având un impact puternic
în climatul firesc al relaþiilor interumane.
Existând deci indicii temeinice cã inculpata
a sãvârºit infracþiunea de luare de mitã, pentru
care legea prevede pedeapsa închisorii mai
mare de 4 ani, precum ºi faptul cã lãsarea
acesteia in libertate genereazã o stare de
insecuritate socialã ºi un pericol pentru ordinea
publicã, determinate de modalitatea comiterii
faptei ºi natura relaþiilor socio-profesionale,
neluarea mãsurii arestãrii preventive faþã de
inculpatã nu se justificã.
În consecinþã, recursul declarat de Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj a fost admis în
temeiul art. 38515 pct. 2 C.pr.pen., a fost casatã
încheierea atacatã ºi a fost admisã propunerea
de arestare preventivã a inculpatei pentru o
perioadã de 15 zile, începând de la punerea în
executare a mandatului de arestare preventivã.
Notã
Argumentaþia soluþiei Curþii de Apel se
rezumã la respectarea normelor privind
urmãrirea infracþiunilor flagrante, nerespingerea
oferirii banilor de cãtre martorul denunþãtor ºi
primirea lor de cãtre inculpatã, fãrã a tranºa
chestiunea provocãrii, respectiv dacã, în speþã,
probele pe care se sprijinã arestarea au fost
obþinute în mod legal ºi fãrã a delimita procedura
organizãrii flagrantului de provocarea sãvârºirii
infracþiunii de corupþie în scopul obþinerii de
probe.
Flagrantul - ca activitate tacticã de urmãrire
are ca scop constatarea infracþiunii în momentul
comiterii ei sau imediat dupã sãvârºire, iar
organizarea sa presupune o serie de mãsuri de
supraveghere, interceptãri ale comunicaþiilor sau
documentelor, obþinerea dupã caz a autorizaþiilor
de percheziþie, obþinerea informaþiilor cu privire
la infracþiune ºi cu privire la fãptuitor dar ºi cu
privire la denunþãtor, stabilirea bunei sale
credinþe, a interesului în cauzã, a legãturilor sale
cu funcþionarul mituit, a cazierului sãu, a
împrejurãrilor formulãrii denunþului, a vechimii

faptei reclamate, dacã se afla sau nu sub
influenþa unei persoane.
Când probatoriul constã, ca ºi în speþã, numai
în declaraþia denunþãtorului - pe baza cãruia s-a
procedat la organizarea flagrantului, procesul
verbal de constatare a infracþiunii flagrante ºi
înregistrãrile audio-video ambientale cu ocazia
flagrantului, trebuie analizat dacã denunþãtorul
a provocat sau nu sãvârºirea infracþiunii, cu
ºtirea, acordul ºi sub supravegherea autoritãþilor,
în scopul de a obþine probe.
Plecând de la sesizarea organelor de
urmãrire penalã se reþine cã denunþul de faþã
nu este o înºtiinþare despre sãvârºirea sau
pregãtirea unei infracþiuni, ci o informare cu
privire la o posibilã infracþiune de corupþie dedusã
din discuþiile denunþãtorului cu alþi pacienþi, în
sensul cã se solicitã o sumã de bani pentru
obþinerea pensionãrii, denunþãtorul neintrând,
anterior flagrantului organizat de organele de
urmãrire, nici indirect în legãturã cu fãptuitorul .
Denunþarea constã în sesizarea organelor
de urmãrire penalã pe calea unui denunþ care,
potrivit art. 223 C.pr.pen. constã în încunoºtinþarea fãcutã de cãtre o persoana fizicã sau
juridicã despre sãvârºirea unei infracþiuni.
Denunþul trebuie sã conþinã aceleaºi date ca ºi
plângerea, al cãrei conþinut este prevãzut în
dispoziþiile art. 222 C.pr.pen. Totodatã, potrivit
art. 223 alin. 3 C.pr.pen. denunþul poate sa fie
scris, situaþie în care este semnat de denunþãtor,
sau oral, care se consemneazã într-un proces
verbal de cãtre organul în faþa cãruia a fost fãcut.
Este adevãrat cã, în cazul infracþiunilor de
corupþie, sesizarea poate avea loc li din oficiu,
respectiv organele de urmãrire penalã pot
valorifica orice informaþii, însã, sesizarea din
oficiu are loc numai dupã ce aceste date despre
sãvârºirea infracþiunii au fost verificate ºi
consemnate într-un proces-verbal, conform art.
221 C.pr.pen.
Pe baza unui asemenea denunþ ºi fãrã sã
existe la dosarul cauzei un alt probatoriu în acest
sens, în vederea surprinderii în flagrant a
persoanei vizate, s-a pus la dispoziþia denunþãtorului de cãtre organele de anchetã o sumã de
bani tratatã criminalistic, iar acesta a fost dotat
cu aparaturã de înregistrare ºi s-a deplasat cu
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Convenþia Consiliului Europei privind coruptia,
Strasbourg, 4 noiembrie 1999 ºi Convenþia O.N.U.
împotriva corupþiei , New York, 31 octombrrie 2003,
ratificate de Romania, instituie obligaþia fiecãrui stat

echipa operativã în vederea desfãºurãrii acþiunii
de prindere în flagrant.
Conform art. 68 alin. 2 C.pr.pen. este oprit
a determina o persoanã sã sãvârºeascã sau sã
continue sãvârºirea unei fapte penale, în scopul
obþinerii de probe.
Textul de lege, întrucât nu distinge, are în
vedere provocarea poliþieneascã, din partea
organelor de urmãrire penalã, a agenþilor statului,
dar ºi din partea oricãrei persoane private, de
exemplu denunþãtor, în scopul obþinerii de probe
care sã ducã la incriminarea fãptuitorului.
Sintagma a determina concluzioneazã o
instigare la comiterea infracþiunii (îndemn,
încurajare, în sensul reglementãrii formei de
participaþie a instigãrii prevãzute de art. 25
C.pen.), dar considerãm cã intrã sub incidenþa
textului de lege de mai sus ºi provocarea sub
forma vicleniei, înºelãciunii, în urma cãreia
persoanei i se sugereazã într-un mod sãvârºirea
unei infracþiuni.
Totodatã, provocarea este reglementatã în
dreptul român ca o formã de constrângere,
aspect care reiese din denumirea marginalã a
art. 68 C.pr.pen.Interzicerea mijloacelor de
constrângere, text de lege care interzice în
cuprinsul alineatului 1 obþinerea de probe prin
constrângere în formele prevãzute acolo (prin
întrebuinþarea de violenþe, ameninþãri ori alte
mijloace de constrângere, promisiuni ºi
îndemnuri), iar în alineatul 2 se referã expres la
determinarea sãvârºirii sau continuãrii sãvârºirii
unei infracþiuni, în scopul obþinerii de probe.
Provocarea din partea agenþilor statului poate
avea loc prin desfãºurarea activitãþilor investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu
identitate realã, cu depãºirea limitelor cadrului
legal (art. 261 din Legea nr. 78/2000, cu modificãrile ulterioare).
Legea specialã reglementeazã ºi o procedurã de simulare a comportamentului infracþional, constând în promiterea, oferirea sau, dupã
caz darea de bani sau alte foloase unui funcþionar, în condiþiile prevãzute la art. 254, 256 sau
257 C.pen., procedurã care este supusã
autorizaþiei procurorului, conform art. 261 alin.
7. 321.

parte de a lua mãsurile necesare, inclusiv folosirea unor
tehnici speciale de investigaþie, care pot sã includã
folosirea unor agenþi sub acoperire, pentru a facilita
adunarea probelor în materie penalã.
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Conform dispoziþiilor legale de mai sus,
aceastã procedurã este condiþionatã însã de
existenþa unor indicii temeinice ºi concrete cã
s-a sãvârºit sau cã se pregãteºte sãvârºirea de
cãtre un funcþionar a unei infracþiuni de luare de
mitã, prevãzutã de art. 254 C.pen., de primire
de foloase necuvenite, prevãzutã de art. 256
C.pen., sau de trafic de influenþã prevãzutã de
art. 257 C.pen.
Ea este supusã autorizaþiei procurorului, prin
ordonanþã motivatã, este condiþionatã de
utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu
identitate realã, în scopul descoperirii faptelor,
identificãrii fãptuitorilor ºi a obþinerii mijloacelor
de probã. Autorizaþia se dã pe cel mult 30 de
zile ºi poate fi prelungitã motivat numai dacã
temeiurile care au determinat autorizarea se
menþin, fiecare prelungire neputând depãºi 30
de zile, iar durata totalã a autorizãrii, în aceeaºi
cauzã ºi cu privire la aceeaºi persoanã, nu poate
depãºi 4 luni.
Utilizarea acestor tehnici speciale de
investigaþie nu este incompatibilã cu dreptul la
un proces echitabil, însã jurisprudenþa CEDO
subliniazã cã utilizarea acestor tehnici ascunse
trebuie sã aibã limite clare, iar când un inculpat
susþine cã a fost instigat trebuie ca instanþele sã
verifice atent materialul probator de la dosar.
Aceste tehnici specifice de investigaþie 
organizarea flagrantului sau procedura de
simulare a comportamentului infracþional,
aceasta din urmã fiind un set de acþiuni care
întrunesc elementele unei infracþiuni ºi care sunt
autorizate cu scopul protejãrii intereselor legitime
ale statului, societãþii sau ale persoanei, nu pot
fi folosite pentru a provoca sau instiga la
sãvârºirea unei fapte penale cãreia nu-i
corespunde încã o rezoluþie infracþionalã sau
pentru a instiga o persoanã care a renunþat la
planul de a comite o infracþiune.
Se comite o provocare/instigare ori de cate
ori organele de urmãrire penalã nu se limiteazã
sã cerceteze în mod pasiv activitatea infracþionalã, ci exercitã o asemenea influenþã asupra
persoanei vizate, încât sã determine sãvârºirea
unei fapte penale care, fãrã aceastã intervenþie,
nu ar fi fost sãvârºitã, cu scopul de a constata o
infracþiune, respectiv de a obþine probe ºi de a
declanºa urmãrirea penalã.

Legislaþia românã nu prevede o definiþie a
acestei provocãri, dar pe baza art. 68 alin. 2
C.pr.pen. se reþine existenþa acesteia dacã sunt
îndeplinite condiþiile urmãtoare:
1. situaþia presupus infracþionalã tinde sã fie
probatã prin solicitarea emanând de la o
persoanã ce avea sarcina sã descopere
infracþiunea sau când existã o invitaþie directã la
comiterea unei infracþiuni din partea unui
denunþãtor sau a unui martor anonim.
2. lipsa oricãrui indiciu cã fapta ar fi fost
sãvârºitã fãrã aceastã intervenþie.
În cauza Teixeira de Castro c. Portugaliei,
hotãrârea din 9 iunie 1998322, Curtea a analizat
dacã activitatea celor doi ofiþeri de poliþie a
depãºit sau nu activitatea caracteristicã unor
agenþi sub acoperire, reþinând cã aceºtia au
provocat comiterea faptei ºi cã nu existã niciun
indiciu cã aceasta ar fi fost comisã fãrã
intervenþia lor.
Curtea a reþinut o serie de aspecte:
operaþiunea nu a fost ordonatã ºi supravegheatã
de cãtre un judecãtor, cazierul inculpatului era
alb ºi nimic nu sugera cã era tentat sã se implice
în traficul cu droguri, pânã când nu a fost abordat
de cãtre politie, în plus, nu s-au gãsit droguri la
domiciliul reclamantului, iar instanþele naþionale
s-au bazat în hotãrârile de condamnare pe
declaraþiile celor doi ofiþeri de poliþie.
Similar, cauza Vanyan c. Rusiei, hotãrârea
din 15 decembrie 2005323.
Se reþine ºi aspectul cã simplele susþineri în
instanþã ale poliþiei cã au existat informaþii privind
implicarea reclamantului în traficul de droguri,
care nici nu a fost verificatã de instanþã, nu pot fi
luate în considerare.
În cauza Edwards si Lewis c. Regatul Unit,
hotãrârea din 27 octombrie 2004 324 sunt
enunþate criterii pe baza cãrora judecãtorul
naþional trebuie sã examineze dacã acuzatul a
fost sau nu victima unei provocãri ilicite din
partea poliþiei:
- motivul pentru care operaþiunea poliþiei a
fost organizatã,
- natura ºi întinderea participãrii poliþiei la
sãvârºirea de infracþiuni,
- natura determinãrii sau a presiunilor
efectuate de poliþie.
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N. Volonciu, A. Barbu, Codul de procedurã penalã
comentat, Art.62-135, Probele ºi mijloacele de probã,
Ed.Hamangiu, 2007, p. 25.
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G. Antoniu, A. Vlãsceanu, A. Barbu, Codul de procedurã
penalã, texte, jurisprudenþã, hotãrâri CEDO , p. 385.
324 G. Antoniu, A. Vlãsceanu, A. Barbu, op.cit., p. 384.

O cauzã recentã cu privire la condamnarea
pentru infracþiunea de luare de mitã comisã la
instigarea poliþiei este Ramanauskas c. Lituaniei, hotãrârea din 5 februarie 2008325.
În speþã, reclamantul care lucra ca procuror
este abordat prin intermediul unei cunoºtinþe de
cãtre A.Z., pe care nu-l cunoscuse anterior. A.Z
îl roagã sã obþinã achitarea unei persoane, în
schimbul sumei de 3.000 dolari SUA. Iniþial
acesta refuzã, însã, la insistenþele repetate ale
lui A.Z., acceptã cererea acestuia.
În realitate, A.Z. era ofiþer al unui departament special de politie anticorupþie, care îºi
informeazã superiorii, fiind autorizatã procedura
de simulare a comportamentului infracþional ºi
înmânarea sumei de bani reclamantului, fapt
care s-a ºi întâmplat.
Reclamantul a pledat vinovat dar a precizat
cã a sãvârºit fapta cedând insistenþelor excesive
ale lui A.Z. A fost gãsit condamnat de toate cele
trei instanþe ºi condamnat la închisoare.
Pe parcursul procesului a invocat instigarea
la acceptarea mitei ºi a contestat procedura de
simulare a comportamentului infracþional.
În analiza verificãrii instigãrii invocate, Curtea
avut în vedere urmãtoarele aspecte: 326
- organele de urmãrire penalã sunt cele care
au sarcina de a dovedi inexistenþa vreunei
instigãri, cu excepþia situaþiei în care susþinerile
petentului sunt neverosimile.
- în absenþa unei asemenea dovezi, autoritãþile judecãtoreºti sunt obligate sã analizeze
aspectele de fapt ale cauzei ºi sã ia masurile
necesare pentru a descoperi adevãrul ºi pentru
a stabili dacã a existat vreo instigare.
- nu existã nicio probã care sã indice cã
petentul ar fi sãvârºit anterior vreo infracþiune,
mai ales de corupþie.
- toate întâlnirile dintre petent ºi A.Z. au avut
loc din iniþiativa lui A.Z., ceea ce concluzioneazã
cã acþiunile au depãºit nivelul cercetãrii pasive
a unei activitãþi infracþionale.
- autoritãþile nu pot fi exonerate de rãspundere
pentru acþiunile ofiþerilor de poliþie, prin simpla
susþinere cã ei au acþionat în nume propriu, deºi
îndeplineau îndatoriri de serviciu ºi chiar prin
procedura de autorizare a comportamentului
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Buletinul CEDO, nr. 4/2008, Ed.Hamangiu, p. 99.
Hotãrârea prezentatã integral de D. Olar, Cauzele Jucys

simulat, autoritãþile
Se comite o provocare
au legitimat ex post
ori de cate ori
factum faza prelimiorganele de urmãrire
narã ºi s-au folosit
penalã exercitã o
de rezultatele ei.
asemenea influenþã
- instanþele nu au
asupra persoanei
analizat în mod
vizate, încât sã
serios susþinerile
determine sãvârºirea
petentului, motivele
unei fapte penale
pentru care s-a
care, fãrã aceasta
recurs la simularea
intervenþie, nu ar fi
comportamentului
fost sãvârºitã.
infracþional, gradul
de implicare al
poliþiei, natura oricãrei instigãri sau presiuni, V.S.
care a creat legãtura între petent ºi A.Z. nu a
fost deloc citat ca martor, neputând fi localizat,
nu s-au stabilit nici motivele iniþiativei personale
a lui A.Z. în faza preliminarã.
- nu existã niciun indiciu cã infracþiunea ar fi
fost sãvârºitã fãrã aceastã intervenþie.
În consecinþã, art. 6 par. 1 din Convenþie a
fost încãlcat, iar plângerea petentului referitor la
art. 6 par. 3 lit. d nu poate fi disociatã de
invocarea violãrii art. 6 par. 1, deoarece vizeazã
un aspect al procedurilor pe care Curtea le-a
apreciat deja ca fiind inechitabile.
Concluzionând, reþinem cã determinarea la
sãvârºirea unei infracþiuni prin intermediul unui
agent provocator, chiar utilizarea persoanei care
sesizeazã cã are informaþii despre fapte de
corupþie sã producã in mod intenþionat o infracþiune de dare-luare de mitã sau validarea de
cãtre organele judiciare a unei proceduri
neautorizate a unui comportament simulat faþã
de o persoanã, fãrã sã fi existat indicii temeinice
ºi concrete cu privire la sãvârºirea sau pregãtirea
unei infracþiuni sau care a renunþat la planul
infracþional, reprezintã o încãlcare gravã a
prezumþiei de nevinovãþie.
Totodatã, administrarea echitabilã a
probelor, ca parte a dreptului la un proces
echitabil, ocupã un loc preeminent într-o
societate democraticã ºi nu poate fi sacrificat în
favoarea eficienþei luptei împotriva corupþiei

c. Lituania ºi Ramanauskas c. Lituania, în Noua Revistã
de Drepturile Omului, p. 122
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