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For a better understanding of this kind of story  unfortunatly, so similar with the reality  the study
is divided into many plans: a short record of The Independent Service for Protection and Anticoruption,
known to everyone under the naming of SIPA; a short analysis of the elements of legend of this story,
a short review of the Romanian aplicable legislation, and also of the juridprudence of The European
Court of Human Rights in the matter of holding informations regarding the private life of the persons.
Pentru o mai bunã înþelegere a acestei poveºti  din nefericire, foarte asemãnãtoare cu realitatea
- studiul este împãrþit în mai multe planuri: un scurt istoric al Serviciului Independent de Protecþie si
Anticorupþie, cunoscut tuturor sub denumirea de SIPA; analiza pe scurt a elementelor de legendã ale
acestei poveºti, o scurtã trecere în revistã a legislaþiei române aplicabile, precum ºi a practicii Curþii
Europene a Drepturilor Omului în materia deþinerii de informaþii privind viaþã privatã a persoanelor.
1. Scurt istoric al SIPA

Î

n anul 1990, Direcþia Generalã de Protecþie
ºi Anticorupþie (DGPA), structurã militarã, a
trecut din subordinea Ministerului de Interne
în cea a Ministerului Justiþiei.
În anul 1991, dupã apariþia Legii nr. 51/1991
privind siguranþa naþionalã,13 în subordinea
Direcþiei Generale a Penitenciarelor a fost înfiinþat
Serviciul Independent Operativ (SIO) a cãrui
activitate era axatã în exclusivitate pe prevenirea
evenimentelor din penitenciar, fiind obþinute
informaþii referitoare la ameninþãri la adresa
siguranþei naþionale din mediul de detenþie.
Ulterior, în anul 1997, conducerea Ministerului
Justiþiei a considerat oportunã transformarea SIO
într-o unitate de sine stãtãtoare, în subordinea
unui secretar de stat (H.G. nr. 65/10.03.1997
privind funcþionarea ºi organizarea Ministerului
Justiþiei14) sub titulatura de Serviciul Independent
de Protecþie ºi Anticorupþie (SIPA).
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Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 163 din 7 august 1991.
Publicatã în M. Of., Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997,

Astfel, potrivit art.
13 din acest act
normativ, Direcþia
Generalã a Penitenciarelor, împreunã
cu unitãþile din subordinea acesteia,
Serviciul Independent
de Protecþie ºi Anticorupþie, precum ºi
laboratoarele de expertizã criminalisticã sunt coordonate de cãtre
un secretar de stat, iar art. 14 precizeazã cã
Direcþia Generalã a Penitenciarelor ºi unitãþile
din subordine, precum ºi Serviciul Independent
de Protecþie ºi Anticorupþie funcþioneazã în baza
statelor de organizare aprobate de ministrul
justiþiei.
În anexa 3 din Hotãrârea de Guvern sunt
prevãzute unitãþile subordonate Ministerului
Justiþiei, la litera D figurând Serviciul Intern de
Protecþie ºi Anticorupþie.

rectificatã in Monitorul oficial Partea I nr. 53 din 31
martie 1997.
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Prin Ordinul Ministrului Justiþiei nr.
321 din 19.03.1997
s-a aprobat Regulamentul privind organizarea, funcþionarea ºi atribuþiile
SIPA, acesta fiind
ulterior completat cu
Ordinul Ministrului
Justiþiei nr. 1551 din
1997. Nici unul din
aceste ordine nu
apare ca fiind
publicat, ca atare
nici conþinutul lor nu
ne este cunoscut.
Prin H.G. nr.
1065/2001 s-au stabilit care sunt categoriile de informaþii
pe care putea sã le
obþinã SIPA:
1. acte de corupþie în sistemul penitenciar;
2. orice alte informaþii obþinute accidental
care se referã la acte de corupere a unor
persoane din domeniile: administraþia de stat,
justiþie, parchet, medici ai Institutului de Medicina
Legalã etc.
În anul 2004, în baza H.G. nr. 637/2004
privind funcþionarea ºi atribuþiile DGPA din
subordinea Ministerului Justiþiei, DGPA a obþinut
personalitate juridicã, competenþe ºi atribuþii
clare, ca urmare a reorganizãrii SIPA, desfiin?at
cu aceastã ocazie.
Astfel, în baza acestui act normativ, domeniul
de activitate al DGPA se referã la obþinerea,
verificarea, prelucrarea, stocarea informaþiilor în
domeniul siguranþei naþionale, corespunzãtoare
sistemului penitenciar care, pânã la 28
septembrie 2004 când a intrat în vigoare Legea
293/2004 privind Statutul funcþionarilor publici din
Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor, a fost
o structurã militarã.
H.G. nr. 637/2004 circumscria categoria de
informaþii doar la sistemul penitenciar ºi la alte
unitãþi subordonate M.J. (art. 4). Doar art. 6 alin.
2 prevede, la modul general, aceeaºi idee, cã
doar atunci când se obþin accidental informaþii,
deci ca urmare a exercitãrii activitãþii principale,
de strângere, stocare etc. de informaþii în ce

priveºte penitenciarele ºi alte unitãþi subordonate
ale M.J., ele trebuie comunicate de urgenþã
organelor abilitate.
Apariþia noii hotãrâri de Guvern este
remarcatã în raportul de þarã pentru anul 2004,
unde se menþioneazã cã  o hotãrâre de guvern
din aprilie 2004 a modificat denumirea Serviciului
Independent de Protecþie ºi Anticorupþie (SIPA)
în Direcþia Generalã pentru Protecþie ºi
Anticorupþie (DGPA) ºi a stabilit pentru prima
datã obligaþia acestei instituþii de a prezenta un
raport de activitate în faþa Parlamentului.
Stabilirea unei baze legale pentru DGPA ºi
schimbarea conducerii în decembrie 2003
reprezintã elemente pozitive, întrucât activitatea
era consideratã ca lipsitã de transparenþã ºi
au existat rapoarte conform cãrora aceastã
instituþie a fost implicatã în cazuri de
încãlcare a drepturilor omului, în special în
închisori, precum ºi în cazuri de influenþare
a sistemului judiciar.
Nu existã însã în aceastã Hotãrâre de Guvern
o delimitare a atribuþiilor DGPA fata de cele ale
PNA,considerat conducãtorul luptei anti-corupþie,
ºi încã nici un raport al activitãþii acestei instituþii
nu a fost încã supus dezbaterii comisiilor
parlamentare de specialitate. Raþiunea existenþei unui serviciu de securitate militarizat
în cadrul Ministerului Justiþiei rãmâne încã
sã fie demonstratã.15
Nedumerirea Comisiei legatã de raþiunea
existenþei acestui serviciu  subliniatã mai sus 
se menþine ºi reapare ºi în raportul de monitorizare pe anul 2005, unde se aratã cã, avându-se
în vedere abuzul ce a continuat pânã în martie
2005, rãmâne ridicatã întrebarea legatã de
raþiunea existenþei unui serviciu de securitate
parþial militarizat, în Ministerul Justiþiei.16
Un audit realizat de un grup de experþi din
cadrul M.Ap.N. pentru perioada ianuarie
2004-martie 2005, audit care a avut loc dupã
numirea noii conduceri a DGPA, a constatat
disfuncþionalitãþi în modul de administrare a
instituþiei, printre cele mai grave numãrându-se,
in opinia noastrã, faptul cã nu existau reguli clare
pentru gestionarea ºi diseminarea informaþiilor
obþinute în procesul muncii ºi cã fosta conducere,
depãºind competenþele DGPA stabilite prin lege,
a dispus ca unii ofiþeri din cadrul acestei instituþii
sã obþinã informaþii referitoare la actele de
corupþie sãvârºite de magistraþi sau alte oficialitãþi
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Ce conþine arhiva SIPA?
Rãspunsul la aceastã
întrebare constituie
legenda. Povestea SIPA
ºi mai ales arhiva SIPA
au fãcut deliciul presei
ani la rând. Povestea
apãrea cu regularitate în
presã ori de câte ori o
hotãrâre într-un dosar
important urma sa fie
pronunþatã sau tocmai
fusese pronunþatã. De-a
lungul timpului acest
subiect a stârnit
adevarate scandaluri,
totul pe fondul
suspiciunilor legate de
ºantajarea magistraþilor
cu aceste dosare.
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Extras din raportul de þarã al Comisiei Europene pentru
Romania, 2004 http://www.infoeuropa.ro/ieweb/
imgupload/Raportul_de_tara2004_RO_00001.pdf
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Extras din raportul de monitorizare al Comisiei
Europene pentru anul 2005, http://www.infoeuropa.ro/
jsp/page.jsp?cid=3067&lid=1

ale statutului. Mai mult, nu au fost respectate
unele reguli referitoare la organizarea ºi administrarea zonelor în care se gestionau documentele clasificate ºi nu erau stabilite reguli
specifice referitoare la responsabilitãþile
personalului care lucra cu astfel de documente.17
Urmare a presiunilor exercitate de presã ºi
societatea civilã ºi, probabil, a faptului cã
nedumerirea Comisiei Europene nu ºi-a gãsit
rãspuns, în ianuarie 2006 Ministrul Justiþiei
decide desfiinþarea Direcþiei Generale de Pazã
ºi Anticorupþie.
Desfiinþarea relativ intempestivã a acestui
serviciu a ridicat o altã problemã ce nu ºi-a gãsit
nici pânã în prezent rezolvarea, ºi anume cea a
gestionãrii arhivei acestui serviciu de securitate.
H.G. nr. 127 din 26 ianuarie 2006 privind
desfiinþarea Direcþiei Generale de Protecþie ºi
Anticorupþie din subordinea Ministerului Justiþiei
prevedea cã în termen de 90 de zile de la data
intrãrii în vigoare a hotãrârii 18 , arhivele ºi
documentele în lucru, aparþinând Direcþiei
Generale de Protecþie ºi Anticorupþie, vor fi
inventariate ºi preluate de cãtre o comisie
specialã, constituitã prin ordin al ministrului
justiþiei. Comisia prevãzutã va preda, potrivit
ordinului ministrului justiþiei, cu avizul conform al
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii, arhivele
ºi documentele preluate, cãtre Arhivele
Naþionale, instituþiile din sistemul de apãrare,
siguranþã naþionalã ºi ordine publicã, prin
protocoale încheiate între aceste instituþii ºi
Ministerul Justiþiei.
În data de 25.02.2008, în cadrul întâlnirii dintre
Consiliul Superior al Magistraturii si reprezentanþii asociaþiilor profesionale ale magistraþilor, UNJR a cerut C.S.M. sã solicite
prelucrarea în regim de urgenþã a arhivei SIPA,
în cadrul unor comisii comune, inventarierea
categoriilor de personal cu privire la care SIPA
a strâns informaþii ºi stabilirea în ce mãsura ele
au fost valorificate administrativ sau penal. S-a
mai arãtat cã toate datele culese despre
magistraþi, nevalorificate la momentul respectiv
potrivit legii, trebuie distruse19.
În urma întâlnirii, a fost adoptat un comunicat
comun al Consiliului Superior al Magistraturii ºi
asociaþiilor profesionale, prin care s-a solicita
Ministerului Justiþiei sã comunice de îndatã
procesul-verbal de inventariere a arhivei SIPA
ºi, eventual, procesul-verbal de distrugere a
17
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http://www.sojust.ro/forum/viewtopic.php?p=64&sid=
c734b14ca750b39246b57ac8bb2970bb
Conform H.G. nr. 586/2006, termenul prevãzut s-a

acestei. Participanþii la aceastã întâlnire au
atenþionat cã acest demers este imperios
necesar în situaþia în care informaþiile existente
în documentele aflate în aceastã arhivã, ce-i
vizeazã pe judecãtori ºi procurori, ar fi putut fi
obþinute cu nerespectarea legii, iar M.J. nu a
procedat la distrugerea lor, se mai spune în
declaraþia comunã.
Ministerul Justiþiei a comunicat oficial cã a
luat act de solicitarea reprezentanþilor asociaþiilor
profesionale ale magistraþilor. În comunicatul MJ
se spunea, printre altele: În rezolvarea cererilor
formulate în conþinutul Declaraþiei Comune,
adoptatã la sfârºitul întâlnirii organizate la C.S.M.,
M.J. înþelege ºi aplicã prevederile H.G. nr. 127
din 26 ianuarie 2006, care stabileºte modul în
care va fi gestionat fondul arhivistic care a
aparþinut fostei Direcþii Generale de Protecþie ºi
Anticorupþie (n.a. - DGPA, fostã SIPA) din
subordinea M.J. ( ) Au fost inventariate arhivele
ºi documentele de lucru, care au fost predate,
pe bazã de protocol, Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor ( ).
În momentul de faþã, o comisie stabilitã prin
ordin al ministrului justiþiei procedeazã la
stabilirea destinaþiei fiecãrui document din arhivã,
pentru ca, apoi, pe baza avizului conform al
CSAT, arhivele ºi documentele sã fie preluate,
pe baza unor protocoale, de cãtre Arhivele
Naþionale sau alte instituþii din sistemul de
apãrare, siguranþã naþionalã ºi ordine publicã20.
Pânã în prezent nu se cunoaºte stadiul
inventarierii acestei arhive, cert este ca nici în
prezent operaþiunea nu este finalizatã.
2. Legenda
Ce conþine arhiva SIPA? Rãspunsul la
aceastã întrebare constituie legenda. Povestea
SIPA ºi mai ales arhiva SIPA au fãcut deliciul
presei ani la rând. Povestea apãrea cu
regularitate în presã ori de câte ori o hotãrâre
într-un dosar important urma sa fie pronunþatã
sau tocmai fusese pronunþatã. De-a lungul
timpului acest subiect a stârnit adevãrate
scandaluri, totul pe fondul suspiciunilor legate
de ºantajarea magistraþilor cu aceste dosare.
Diferiþii miniºtri ce s-au perindat la cârma
ministerului nu au tranºat nici unul aceastã
problema, mulþumindu-se sã îºi aducã acuze
reciproce, sã numeascã comisii de inventariere,
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prorogat pânã la data de 30 iunie 2006.
http://www.unjr.ro/evenimente/intalnire-unjr-csm.html
http://www.just.ro/Sections/Comunicate/
Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 2/2009

35

sã ordone anchete, toate fãrã a avea vreun
rezultat21.
Despre conþinutul acestei arhive, Marius
Oprea, consilier al premierului pe probleme de
siguranþã naþionalã al Ministrului Justiþiei declara
în anul 2005, pentru ziarul România Liberã, cã
arhiva SIPA conþine trei tipuri de documente.
Este vorba, în primul rând, despre notele
informative ale reþelei de informatori din
penitenciare, care se pãstreazã fiindcã reþeaua
este încã funcþionalã ºi necesarã, fiind preluatã
de noua structurã din subordinea Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor, adicã de Direcþia
Generalã de Protecþie ºi Anticorupþie (DGPA).
A doua categorie se referã la documentele
privind pe cei care au avut acces la informaþii
clasificate, documente care dupã lege au fost
predate Serviciului Român de Informaþii. Al
treilea fond priveºte corespondenþa SIPA cu alte
instituþii, iar acesta a fost predat integral Arhivelor
Naþionale.
Existã însã ºi o categorie specialã de
documente, note întocmite sub conducerea
foºtilor ºefi SIPA proveniþi din structurile
securitãþii - Marian Ureche ºi Dan Gheorghe,
care dovedesc cã acest serviciu ºi-a depãºit
atribuþiile. Este vorba despre informaþii
compromiþãtoare la adresa magistraþilor ºi alte
lucruri asemãnãtoare care erau arhivate
electronic, dar care au fost distruse, a declarat
acelaºi consilier, Marius Oprea, argumentând cã
s-au gãsit urme privind ºtergerea acestora din
computere. Surse autorizate din apropierea
serviciilor de informaþii afirmã însã cã existã
duplicate în format electronic, iar foºtii lucrãtori
ai SIPA le pot folosi în continuare pentru a ºantaja
sau intimida persoane onorabile din mediul
magistraþilor, dar nu numai.22
Distrugerea informaþiilor adunate ilegal nu a
fost însã niciodatã confirmatã oficial. Mai mult,
judecãtorul Cristi Dãnileþ, membru în cadrul
primei comisii de inventariere declara presei ca
majoritatea documentelor sunt note informative,
nesemnate, de genul bârfelor colportate pe
holurile instanþelor, informaþii neverificate la
vremea respectiva de ofiþerii SIPA, care, în cazul
în care ar deveni publice, ar fi în mãsurã sã

21
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Comunicatefebruarie2008/26februarie2008/tabid/618/
Default.aspx
http://www.ziua.ro/display.php?data= 2007-05-15&id=
220640
http://www.romanialibera.ro/articol-Arhiva-SIPAferecata-dar-exploziva-86148.htm
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compromitã imaginea oricãrui magistrat din
România.23
Viorica Costiniu (fostã preºedintã a AMR),
completeazã legendã, declarând cã fiºetele cu
arhiva SIPA ar fi fost sparte, într-o noapte, pe
vremea ministrului Macovei, fiind nevoie de
intervenþia Parchetului pentru constatarea unor
posibile sustrageri de dosare. Concluzia presei?
Aºadar o arhivã alandala. O bombã cu dosare
ºi delaþiuni scãpatã de sub control.
E îngrijorãtor dacã se putea întâmpla ca
arhiva SIPA sã fie folositã în scop de ºantaj.
O sã dispunem un control sã vedem care e
situaþia cu aceastã arhivã ºi vom vedea la faþa
locului cum putem determina dacã acuzaþiile
scrise în presã sunt valide sau nu. Dacã vom
depista fapte de naturã penalã, atunci vom
sesiza parchetul competent ºi vom lua toate
mãsurile administrative necesare, declara în
2007 un ministru al Justiþiei, citat de presã.24
Rezultatele acestor anchete, al plângerilor
penale pe care miniºtrii ce au urmat desfiinþãrii
SIPA au ameninþat cã le fac au rãmas pânã în
prezent simple vorbe aruncate presei demagogie ieftinã ºi periculoasã.
Cum a funcþionat SIPA , este o altã faþã a
poveºtii. Unul din cei mai importanþi foºti directori
generali ai SIPA, Generalul Marian Ureche este
o persoanã extrem de controversatã, numele sãu
aflându-se în centrul unor dezvãluiri din presã
legate de activitatea de poliþie politicã ºi de
afaceri discutabile, scandaluri în urma cãrora ºi-a
prezentat ºi demisia. În plus, o evaluare fãcutã
de Ministerul Apãrãrii aratã cã 40% din angajaþii
SIPA proveneau din fosta Securitate.25
O alta chestiune interesantã este faptul cã nici
unul dintre membrii conducerii SIPA nu avea
certificat de securitate, ceea ce înseamnã cã nu
aveau nici dreptul legal sã secretizeze
documentele, sau sã intre în posesia lor26.
Ceea ce este însã foarte grav, este faptul cã
SIPA nu a prezentat nici un raport de activitate
Comisiei de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã din Camera Deputaþilor timp de ºapte
ani. Declaraþia a fost fãcutã, în luna octombrie
2003, de preºedintele Comisiei de apãrare,
ordine publicã ºi siguranþã naþionalã din Camera
23
24
25
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http://www.cotidianul.ro/arhiva_sipa_bomba_
cu_noroi_ contra_magistratilor-38232.html
http://www.jurnalul.ro/articole/92469/arhiva-sipala-control
http://www.realitatea.net/banuieli-confirmate_1631.html
http://www.revista22.ro/html/index.php?art=679&nr=
2003-11-18

Deputaþilor, Rãzvan Ionescu. Ionescu a
remarcat, în contextul dezbaterii Legii bugetului
de stat pe anul 2004, cã a fost descoperit un
fapt nemaiîntâlnit: o structurã informativã a
statului nu a prezentat nici un raport de activitate
comisiei timp de ºapte ani. Este vorba de
Serviciul Independent de Protecþie ºi Anticorupþie
(SIPA) din Ministerul Justiþiei.27
3. Cadrul legal
Constituþia României revizuitã
Art. 26 - (1) Autoritãþile publice respectã ºi
ocrotesc viaþa intimã, familialã ºi privatã.
Art. 28 - Secretul scrisorilor, al telegramelor,
al altor trimiteri poºtale, al convorbirilor telefonice
ºi al celorlalte mijloace legale de comunicare este
inviolabil.
Art. 31 - (1) Dreptul persoanei de a avea
acces la orice informaþie de interes public nu
poate fi îngrãdit. (2) Autoritãþile publice, potrivit
competenþelor ce le revin, sunt obligate sã
asigure informarea corectã a cetãþenilor asupra
treburilor publice ºi asupra problemelor de
interes personal.
Art. 52 - (1) Persoana vãtãmatã într-un drept
al sãu ori într-un interes legitim, de o autoritate
publicã, printr-un act administrativ sau prin
nesoluþionarea în termenul legal a unei cereri,
este îndreptãþitã sã obþinã recunoaºterea
dreptului pretins sau a interesului legitim,
anularea actului ºi repararea pagubei.
Legea 51/1991 privind siguranþa naþionalã a
României
Art. 6. - Organele de stat cu atribuþii în
domeniul siguranþei naþionale sunt: Serviciul
Român de Informaþii, Serviciul de Informaþii
Externe, Serviciul de Protecþie ºi Pazã, precum
ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de
Interne ºi Ministerul Justiþiei, prin structuri interne
specializate.
Art. 9. - Ministerul Apãrãrii Naþionale,
Ministerul de Interne ºi Ministerul Justiþiei îºi
organizeazã structuri de informaþii cu atribuþii
specifice domeniilor lor de activitate.
Activitatea de informaþii a acestor organe se
desfãºoarã în conformitate cu prevederile
prezentei legi ºi este controlatã de Parlament.
Art. 16. - Mijloacele de obþinere a informaþiilor
necesare siguranþei naþionale nu trebuie sã
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lezeze, în nici un fel, drepturile sau libertãþile
fundamentale ale cetãþenilor, viaþa particularã,
onoarea sau reputaþia lor, ori sã îi supunã la
îngrãdiri ilegale.
Orice persoanã este protejatã prin lege
împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri.
Cei vinovaþi de iniþierea, transmiterea ori
executarea unor asemenea mãsuri, fãrã temei
legal, precum ºi de aplicarea abuzivã a mãsurilor
de prevenire, descoperire sau contracarare a
ameninþãrilor la adresa siguranþei naþionale
rãspund civil, administrativ sau penal, dupã caz.
Art. 19. (...) culegerea ºi transmiterea de
informaþii cu caracter secret ori confidenþial, prin
orice mijloace, în afara cadrului legal, constituie
infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la
2 la 7 ani, dacã fapta nu constituie o infracþiune
mai gravã.
Legea 182/2002 privind protecþia informaþiilor
clasificate
Art. 2. - (1) Dreptul de a avea acces la
informaþiile de interes public este garantat prin
lege.
(2) Accesul la informaþiile clasificate este
permis numai în cazurile, în condiþiile ºi prin
respectarea procedurilor prevãzute de lege.
Art. 3. - Nici o prevedere a prezentei legi nu
va putea fi interpretatã în sensul limitãrii accesului
la informaþiile de interes public sau al ignorãrii
Constituþiei, a Declaraþiei Universale a Drepturilor
Omului, a pactelor ºi a celorlalte tratate la care
România este parte, referitoare la dreptul de a
primi ºi rãspândi informaþii.
Art. 15. - În sensul prezentei legi, urmãtorii
termeni se definesc astfel:
b) informaþii clasificate - informaþiile, datele,
documentele de interes pentru securitatea
naþionalã, care, datoritã nivelurilor de importanþã
ºi consecinþelor care s-ar produce ca urmare a
dezvãluirii sau diseminãrii neautorizate, trebuie
sã fie protejate.
Legea nr. 677/2001 pentru protecþia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal ºi libera circulaþie a acestor
date
Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca scop
garantarea ºi protejarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale persoanelor fizice, în special
a dreptului la viaþa intimã, familialã ºi privatã, cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2003-11-05/
Marian+Ureche+a+lasat+sefia+SIPA
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personal. (2) Exercitarea drepturilor prevãzute
în prezenta lege nu poate fi restrânsã decât în
cazuri expres ºi limitativ prevãzute de lege.
Art. 2. - (4) Prezenta lege se aplicã
prelucrãrilor de date cu caracter personal
efectuate de persoane fizice sau juridice, române
ori strãine, de drept public sau de drept privat,
indiferent dacã au loc în sectorul public sau în
sectorul privat. (5) În limitele prevãzute de
prezenta lege, aceasta se aplicã ºi prelucrãrilor
ºi transferului de date cu caracter personal,
efectuate în cadrul activitãþilor de prevenire,
cercetare ºi reprimare a infracþiunilor ºi de
menþinere a ordinii publice, precum ºi al altor
activitãþi desfãºurate în domeniul dreptului penal,
în limitele ºi cu restricþiile stabilite de lege. (7)
Prezenta lege nu se aplicã prelucrãrilor ºi
transferului de date cu caracter personal,
efectuate în cadrul activitãþilor în domeniul
apãrãrii naþionale ºi siguranþei naþionale,
desfãºurate în limitele ºi cu restricþiile stabilite
de lege.
Art.3. - În înþelesul prezentei legi, urmãtorii
termeni se definesc dupã cum urmeazã:
a) date cu caracter personal - orice informaþii
referitoare la o persoanã fizicã identificatã sau
identificabilã; o persoanã identificabilã este acea
persoanã care poate fi identificatã, direct sau
indirect, în mod particular prin referire la un
numãr de identificare ori la unul sau la mai mulþi
factori specifici identitãþii sale fizice, fiziologice,
psihice, economice, culturale sau sociale;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal orice operaþiune sau set de operaþiuni care se
efectueazã asupra datelor cu caracter personal,
prin mijloace automate sau neautomate, cum ar
fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvãluirea cãtre terþi prin
transmitere, diseminare sau în orice alt mod,
alãturarea ori combinarea, blocarea, ºtergerea
sau distrugerea;
c) stocarea - pãstrarea pe orice fel de suport
a datelor cu caracter personal culese; (...)
Art.6. - (1) La încheierea operaþiunilor de
prelucrare, dacã persoana vizatã nu ºi-a dat în
mod expres ºi neechivoc consimþãmântul pentru

Hotãrâri relevante: cauza Rotaru c.
României28 (04.05.2000), cauza Copland c.
Regatului Unit29, cauza Dumitru Popescu c.
României.30
Aplicarea art. 8:
Art. 8 par. 1 din Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului este aplicabil atunci când este
vorba despre stocarea într-un registru secret ºi
comunicarea datelor privind viaþa privatã a unei
persoane (hotãrârea în cauza Leander c.
Suediei31).
Nicio raþiune nu permite excluderea activitãþii
profesionale sau comerciale din sfera noþiunii de
viaþã privatã (hotãrârile în cauzele Niemietz c.
Germaniei32 ºi Halford c. Regatului Unit33).
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CEDO, cauza Rotaru c. României, hotãrârea din 29
martie 2000, publicatã în M.Of., Partea I, nr. 19 din 11
ianuarie 2001.
CEDO, cauza Copland c. Regatului Unit, cererea nr.
62617/00, hotãrârea din 03 aprilie 2007.
CEDO, cauza Dumitru Popescu c. României, cererea
nr. 49234/99, hotãrârea din 29 martie 2000.
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o altã destinaþie sau pentru o prelucrare
ulterioarã, datele cu caracter personal vor fi:
a) distruse;
b) transferate unui alt operator, cu condiþia
ca operatorul iniþial sã garanteze faptul cã
prelucrãrile ulterioare au scopuri similare celor
în care s-a fãcut prelucrarea iniþialã;
c) transformate în date anonime ºi stocate
exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istoricã
sau ºtiinþificã.
Art.13. - (1) Orice persoanã vizatã are dreptul
de a obþine de la operator, la cerere ºi în mod
gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea
faptului cã datele care o privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta.
Art. 18. - (1) Fãrã a se aduce atingere
posibilitãþii de a se adresa cu plângere autoritãþii
de supraveghere, persoanele vizate au dreptul
de a se adresa justiþiei pentru apãrarea oricãror
drepturi garantate de prezenta lege, care le-au
fost încãlcate. (2) Orice persoanã care a suferit
un prejudiciu în urma unei prelucrãri de date cu
caracter personal, efectuatã ilegal, se poate
adresa instanþei competente pentru repararea
acestuia. (3) Instanþa competentã este cea în a
cãrei razã teritorialã domiciliazã reclamantul.
Cererea de chemare în judecatã este scutitã de
taxã de timbru.
4. Jurisprudenþa Curþii Europene a
Drepturilor Omului

32
33

CEDO, cauza Leander c. Suediei, hotãrârea din 26
martie 1987, par. 48, seria A nr. 116, p. 22,
CEDO, cauza Niemietz c. Germaniei, hotãrârea din 16
decembrie 1992, par. 29, seria A nr. 251-B, p. 33.
CEDO, cauza Halford c. Regatului Unit, hotãrârea din
25 iunie 1997, par. 42-46, Recueil 1997-III, p.
1015-1016,

II. Justificarea încãlcãrii
Principala problemã care se pune este aceea
de a ºti dacã încãlcarea astfel constatatã se
poate justifica din punct de vedere al art. 8 par.
2 din Convenþie. Reglementând o excepþie la un
drept garantat de convenþie, acest alineat este
de strictã interpretare. Recunoscând cã într-o
societate democraticã existenþa unor servicii de
informaþii se poate dovedi legitimã, Curtea
reaminteºte cã supravegherea secretã a
persoanelor nu este acceptatã de Convenþie
decât ca o mãsura strict necesarã pentru
apãrarea instituþiilor democratice (hotãrârea
Klass ºi alþii c. Germaniei, par. 4236).
Pentru a rãspunde exigenþelor art. 8 din
Convenþie, o astfel de ingerinþã trebuie sã fie
prevãzutã de lege, sã urmãreascã unul dintre

scopurile legitime menþionate la par. 2 ºi, în plus,
sã fie necesarã într-o societate democraticã
pentru atingerea scopului respectiv.
Curtea reaminteºte jurisprudenþa sa constantã, conform cãreia prevãzut de lege
înseamnã nu doar o anume bazã legalã în
dreptul intern, dar ºi calitatea legii în cauzã: astfel,
aceasta trebuie sa fie accesibilã persoanei ºi
previzibilã (a se vedea hotãrârea Amann c.
Elveþiei, mai sus citatã, par. 50).
Curtea reaminteºte cã o normã este
previzibilã numai atunci când este redactatã cu
suficientã precizie, în aºa fel încât sã permitã
oricãrei persoane - care, la nevoie, poate apela
la consultanþã de specialitate - sã îºi corecteze
conduita. Curtea a subliniat importanþa acestui
concept mai ales atunci când este vorba despre
o supraveghere secretã (hotãrârea Malone c.
Regatului Unit37).
Curtea reaminteºte cã sintagma prevãzutã
de lege nu se referã doar la dreptul intern, ci
vizeazã ºi calitatea legii; prin aceastã expresie
se înþelege compatibilitatea legii cu principiul
preeminenþei dreptului, menþionat explicit în
preambulul Convenþiei. Înseamnã - ºi aceasta
reiese din obiectul ºi din scopul articolului 8 - cã
dreptul intern trebuie sã ofere o anume protecþie
împotriva încãlcãrilor arbitrare ale drepturilor
garantate de paragraful 1. Or, pericolul arbitrarului apare cu o deosebitã claritate atunci când
o autoritate îºi exercitã în secret atribuþiile.
Deoarece aplicarea unei mãsuri secrete de
supraveghere a convorbirilor telefonice nu poate
fi cenzuratã de persoana vizatã sau de public,
legea contravine principiului preeminenþei
dreptului atunci când marja de apreciere
acordatã executivului, nu este limitatã. Prin
urmare, legea trebuie sã defineascã suficient de
clar limitele marjei de apreciere acordate
executivului, dar ºi modalitatile de exercitare,
având în vedere scopul legitim al mãsurii în
discuþie, pentru a oferi persoanei protecþie
adecvatã împotriva arbitrarului.
În cauza Rotaru c. României, Curtea a reþinut
cã sistemul românesc de strângere ºi de arhivare
a informaþiilor nu furnizeazã astfel de garanþii,
deoarece Legea nr. 14/1992 nu prevede nicio
procedurã de control în timpul aplicãrii mãsurii
sau dupã ce aceasta a încetat.
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Respectarea (...) în special a dreptului la viaþã
privatã, faþã de procesarea datelor cu caracter
personal (art. 1), acestea fiind definite la art. 2
ca orice informaþie privind o persoanã fizicã
identificatã sau identificabilã (Amann c.
Suediei 34).
În plus unele date de naturã publicã pot þine
de viaþa privatã atunci când ele sunt în mod
sistematic adunate ºi introduse în fiºiere þinute
de autoritãþile publice, cu atât mai mult cu cât se
referã la trecutul îndepãrtat al unei persoane
(Rotaru c. României, par. 43)
Cu privire la respectarea exigenþelor art. 8
din Convenþie
I. Cu privire la existenþa unei încãlcãri
Curtea reaminteºte cã atât înregistrarea de
cãtre o autoritate publicã a unor date privind viaþa
privatã a unui individ, cât ºi folosirea lor ºi refuzul
de a acorda posibilitatea ca acestea sã fie
contestate constituie o încãlcare a dreptului la
respectarea vieþii private, garantat de art. 8 alin.
1 din Conventie (hotãrârile Leander c. Suediei
citatã mai sus, par. 48, Kopp c. Suediei35 ºi
Amann c. Suediei citatã mai sus, par. 69 ºi 80).
Atât înregistrarea acestor date, cât ºi folosirea
lor, însoþite de refuzul de a-i acorda reclamantului
posibilitatea sã le conteste, constituie o încãlcare
a dreptului la respectarea vieþii private, garantat
de art. 8 par. 1 din Convenþie. (hotãrârea Rotaru
c. României, par. 46).
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CEDO, cauza Amann c. Suediei, cererea nr. 27798/
95, hotãrârea din 16 februarie 2000, par. 65, Recueil
2000-II.
CEDO, cauza Kopp c. Suediei. hotãrârea din 25 martie
1998, par. 53, Recueil 1998-II, p. 540.
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CEDO, cauza Klass c. Germaniei, cererea nr. 5029/
1971, hotãrârea din 6 septembrie 1978, Seria A nr. 28.
CEDO, cauza Malone c. Regatului Unit, cererea nr.
8691/1979, hotãrârea din 2 august 1984.
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