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Prin Hotararea nr. 787/28.07.2020, Sectia pentru procurori a Consiliului 

Superior a Magistraturii a dispus sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii 

unui control la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si 

Terorism privind modul de comunicare publica din data de 28.07.2020, raportat la 

prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 
ale Ghidului de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass-media, 

aprobat prin Hotararea nr. 197/17.09.2019 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii si ale art. 131 din Constitutie. cu referire la art. 6 lit.g) din Legea nr. 
272/2004 privind protectia ~i promovarea drepturilor copilului. 

Prin Raportul nr. 20 - 2866 Inspectia Judiciara a inaintat Sectiei pentru 

procurori a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificarilor privind modul 

de comunicare publica din data de 28 iulie 2020 la Directia de Investigare a 

Infractiunilor de Criminalitate Organizatii si Terorism, raportat la prevederile legii 

nr 5-J..112001 privind liberul acces la informatiile de interes public. ale Ghidului de 

bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass-media. aprobat prin 

Hotiirdrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019 s! ale art. 6 

lit. g) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 

din 15 septembrie 2020 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRA TURII 

SECTIA PENTRU PROCURORI 
HOTARAREA nr, 873 

ROMANIA 

'lf 
Tonsiliul Superior al Magistnnurii estc garantul indcpendcntci justitiei" (art. 133 alin. I din Constitu\ic. rcpuhlicalil) 
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La data de 05.08.2020, a fost inregistrat la Consiliul Superior al Magistraturii 

referatul nr.1375/C/30.07.2020 al Parchetului de pe lfinga inalta Curte de Casatie si 

.J ustitie privind rezultatele controlului efectuat la data de 29 .07 .2020 la Directia de 

lnvestigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura 

Centrals, privind verificarea modului de rcspectare a dispozitiilor legate in legatura 

cu publicarea comunicatului de presa din data de 28.07.2020! in cuprinsul caruia au 

lost descrise acte sexuale explicite privind persoane vatamate minore. 

Sectia pcntru procurori retine ca Raportul nr. 20 - 2866 inaintat de 

lnspectia Judiciarii a evidentiat urmatoarele: 
Pe site-ul oficial al Directiei de Investigate a Infractiunilor de Criminalitate 

Organizata si Terorism a fost publicat la data de 28.07.2020 un comunicat de presa. 

in intervalul orar I 0, 18-12.30, privind trimiterea in judecata la data de 24.07 .2020 a 
unui inculpat pentru savarsirea infractiunilor de viol in forma continuata, pomografie 

infantila in forma continuata, corupere sexuala a minorilor in forrna continuata si rele 
tratamente aplicate minorului. liind indicata, printre allele. modalitatea de comitcrc a 
unor fapte retinute prin rechizitoriu, prin descrierea de acte sexuale explicite asupra 

persoanelor vatamate minore. 
Potrivit art. 50 alin. (2) lit d) din Rcgulamentul de organizare si Iunctionare 

al DIICOT, Biroul de informare si relatii publice are urrnatoarele atributii: .. (: ... .)d) 

intocmeste proiectele comunicatelor de presii. iar dupii aprobarea lor de ciitre 

procurorul-sef directie, le dlfuzeaza operativ mass-mediei." 

in confonnitate cu art. 5 alin. 3 din Ordinul nr. 235/25.08.2014 al 

procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curle de Casatie si Justine. 

privind relatia dintre Ministerul Public si mass-media, .. Irformatiile de interes public 

din activitatea parchetelor vor Ji comunicate mass-media dupii obtinerea acordului 

scris sau verbal al conducatorului unitiuii de parchet. '', iar potrivit art.2 din Ordinul 

Verificarile directe la sediul central al Directiei de Investigare a Infractiunilor 

de Criminalitate Organizata si Terorism au fost cfectuate in perioada 17-18 august 

2020, Raportul fiind inregistrat la Consiliul Superior al Magistraturii cu nr. 

1/16587 /02.09.2020. 
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Dupa constatarea erorii, in cursul aceleiasi zile, procurorul sef al DIICOT a 
dispus retragerea comunicatului de presa de pe pagina de internet a institutiei. 

in Raportul inaintat Sectiei pentru procurori, s-a retinut ca publicarea 
comunicatului de presa in varianta care cuprinde descrierea detaliata a modalitatii de 

comitere a faptei, cu referiri explicite privind actele de natura sexuala la care au fost 

supuse persoane vatamate minore constituie, in sensul celor concluzionate in 

Raportul supus analizei, o disfunctie in activitatea de comunicare publica a Directiei 
de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. 

Inspectia Judiciara a retinut ca, in cadrul comunicatului, desi nu au fost 

divulgate numele si prenumele inculpatului (ceea ce face dificil de stabilit identitatea 

acestuia si implicit a copiilor minori, aceasta modalitate constituind o forma de 

protectie a minorilor-victime ale infractiunilor), sunt precizate varsta inculpatului. 

localitatea in care domiciliaza, instanta sesizata ~i initialele numelui inculpatului, 

astfel ca, plecand de la aceste informatii, se poate ajunge, indirect, la identificarea 
persoanei. 

in acest context. a fost identificata de catre inspectorii judiciari ca o 

vulnerabilitate, folosirea acronimului pentru anonimizarea comunicatului, intrucat. 
.'110 

ce aprobarea verbala a procurorului sef directie, expertul 

inlocuia la acea data purtatorul de cuvant al institutiei, aflat in 

din eroare. a transmis catre infonnaticieni, in vederea postarii pe site, varianta 
comunicatului de presa in fonna anterioara prezentarii spre aprobare procurorului sef 
al DIICOT. 

nr.394/08.08.2018 al procurorului sef al DIICOT. ,, ( .. .) efectuarea de comunicari 

pub/ice ... se realizeazii numai cu acordul procurorului sef direct ie, iar in lipsa 

acestuia, numai cu acordul procurorului sef adjunct de directie anume desemnat ". 

Din verificarile efectuate de Inspectie a rezultat ca aprobarea comunicatului 

de presa a fost solicitata procurorului sef al DIICOT, acesta inlaturand pasajul cu 
descrierea explicita a abuzurilor comise fata de minori. 

Dupa ce au fost primite confinnarea inregistrarii dosarului la instants. 
acceptul procurorului sef adjunct al sectiei unde a fost instrumentata cauza si 
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asa cum s-a retinut si in considerentele Deciziei nr. 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, aceasta modalitate nu indeplinestc 

obiectivul anonimizarii efective, acronimul fiind susceptibil sa conduca indirect la 

identi ficarea persoanei. 

O alta vulnerabilitate identificata a fost reprezentata de practica aprobarii 

vcrbale de catre procurorul sef al DIICOT a comunicatelor de prcsa. de natura a crea 

premise privind publicarea unor comunicate care nu sunt conforme prevederilor 

legale, in lipsa unei aprobari scrise a acestora. 

lnspectia Judiciara a mai retinut di, desi acordul verbal al conducatorului 

parchetului este avut in vedere in practica de comunicare publics in Ministerul 
Public. s-a apreciat ca aceasta maniera de lucru este justificata doar in situatii in care 

acordul scris nu poate fi obtinut On orele din afara programului sau zilele libere). 
Raportat la data de 28.07.2020, verificarile au evidential ca nu a fost elaborata 

~1 implernentata o procedura operationala, privind comunicarea publics la nivelul 

Dircctiei. iar Ordinul nr. 394/08.08.2018 al procurorului sef al DIICOT nu a fost 
rcvizuit prin prisma intrarii in vigoare a Ghidului de bune practici privind relatia 

sisternului judiciar cu mass-media. aprobat prin Hotararea nr. 197/17.09.2019 a 

Plcnului Consiliului Superior al Magistraturii. 
in consecinta, in opinia inspectorilor judiciari. aceste aspecte de ordin 

organizatoric pot fi apreciate ca vulnerabilitati in realizarea activitatii de comunicare 

publica la nivelului Directiei, de natura a crea premisele publicarii unor comunicate 

de presa, care nu sum conforrne prevederilor legate. 
Fata de cele constatate, lnspectia Judiciara a forrnulat urmatoarelc propuneri: 
- monitorizarea pe o perioada de 6 luni a activitatii de comunicare publica a 

Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism de 

catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 

~i informarea Inspectiei Judiciare, dupa expirarea perioadei de monitorizare, cu 

privire la aspectele constatate; 
- revizuirea Ordinului nr. 394/08.08.2018 al procurorului sef al DIICOT, 

privind organizarea si functionarea Directiei pe componenta comunicare publics . 
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comunicare publicii din data de 28 iulie 2020 la Directla de Investigare a 

Infractiunilor de Criminalitate Orga11izatii $i Terorism, raportat la prevederile 

Legii 11r 544/2001 prlvind liberul acces la iliforma/iile de interes public, ale 

Ghidului de b1111e practici privind relatla sistemului judiciar cu mass-media, 

aprobat prin Hotiiriirea Ple11u/11i Co11sili11/11i Superior al Magistraturii 11r. 

2866, privind modul de A11a/izli11d concluziile Raportului 11r. 20 

Sectia pentru procurori retine ca situatia de fapt si vulnerabilitatile descrise mai 
sus sunt identice cu cele mentionate in referatul nr.1375/C/30.07.2020 al PICCJ. 

in cuprinsul acestuia, au fost formulate urmatoarele propuneri: 

- initierea procedurilor disciplinare cu privire la domnul 

in cadrul Biroului de informare ~i relatii publice al DIICOT, in baza 
art. 247 alin. 1 din Codul muncii si, in conformitate cu prevederile din contractual 

individual de munca al acestuia, ca urmare a exercitarii cu grava neglijenta a 
atributiilor de serviciu, in raport de cadrul normativ aplicabil; 

-inlaturarea vulnerabilitatilor determinate de practica aprobarii verbalc de 
catre procurorul sef al DIICOT a comunicatelor de presa, procedura de natura a crea 

premise privind publicarea unor comunicate de presa, care nu sunt conformc 

prevederilor legale. printr-o aprobare scrisa a acestora, precum ~i de folosire a 
acronimelor in anonimizarea acestora. 

urmare a intrarii in vigoare a noului Ghid de bune practici privind relatia sistcmului 

judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotararea nr. 197/17.09.2019 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

Sectia pentru procurori retine ca la data efectuarii controlului ce formeaza 

obiectul Raportului nr.20-2866, Inspectia Judiciara a constatat ca deficientele si 

vulnerabilitatile mat sus rnentionate, cu exceptia revizuirii Ordinului 
nr.394/08.08.2018 al procurorului sef al DIICOT, au fost rernediate, urmarc a 
masurilor dispuse de catre doamna 

precum ~i a celor propuse prin referatul nr.13 75/C/30.07.2020 al PICCJ. 
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/9712019 si ale art. 6 lit. g) 1/i11 Legea 11r. 272/2004 privlnd protectia $i promovarea 

drepturilor copilutul ~i aspectele care au stat la baza acestor concluzii, Sectia 

pcntru procurori constati ca acestea sunt intemeiate. 
Astfel. publicarea comunicatului de presa din data de 28.07 .2020, in varianta 

care cuprinde descrierea modalitatii de comitere a faptei, cu referiri explicite privind 

actele de natura sexuala la care au fost supusc persoane vatamate minore, a fost 
cauzata de trimiterea de catre domnul expert din cadrul Biroului de 

Informare ~i Relatii Publice, din neglijenta, spre publicare, in format electronic, pe 

mail, a proiectului in forma avuta inainte de modificarca de continut efectuata, odata 

cu prezentarea acestuia, spre aprobare. de catre procurorul sef al Directiei. 
Sectia pentru procurori retine ca articolul 8 al Conventiei pentru apararca 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale reglementeaza Dreptul la 

respectarea vie/ii private st de famllie, dispunand ca: ,, Or ice persoanii are dreptul la 

respectarea vietii sale private ~·i de familie, a domiciliului sau si a corespondentei 

sale. Nu este admis amestecul unei autoritiiti pub/ice in exercitarea acestui drept 

decal in masura in care aces/ amestec este previizut de lege si dacii constituie o 

miisurii care. intr-o societate democraticii. este necesarii pentru securitatea 

nat ionalii, siguranta publicii, buniistarea economicii a {arii, apdrarea ordinii si 

prevenirea faptelor penale, protejarea siiniitii/ii sau a moralei, ori protejarea 

drepturilor si libertatilor altora ". 
A~a cum s-a statuat in practica Curtii Europene a Drepturilor Omului. via/a 

privatii este o notiune cuprinziitoare, care nu se preteazii unei defini! ii exhaustive. 

putdnd sii cuprinda multiple aspecte ale identitiitii fizice si socia/e ale unei persoane. 

Potrivit Curtii Europene, violul ~i abuzul sexual asupra copiilor irnplica valori 

fundamentale si aspecte eseruiale ale vietii private, Curtea constatand ca art. 8 
impunc statelor obligatia pozitiva de a asigura cetatenilor dreptul la respectarea 

efectiva a integritatii fizice ~i psihice. 
Sectia pentru procurori constata ca, prin inserarea in cadrul comunicatului de 

presa a unor detalii explicite de natura sexuala privind modalitatea de comitere a 

intractiunilor contra libertatii sexuale. a carer victime au fost doi copii minori, s-au 
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creat premisele unei ingerinte arbitrare a autoritatii, de natura sa aduca atingere 

dreptului la viata privata al persoanelor vatarnate minore, recunoscut de art. 8 din 

Conventie, constituind o deficienta in activitatea de comunicare publica la nivelul 
Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism. 

Conform Ghidului de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass- 
media, adoptat prin Hotararea nr. 197 din 17 septembrie 2019 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. sistemul judiciar are obligatia ca atunci cand comunica 
public inforrnatii de interes general. care vizeaza activitatea parchetelor. sii nu incalce 

drepturi recunoscute de legislaf ia interna si intemationala. Or, printre valorile care 

trebuie protejate in comunicarea publics se numara ~i protectia vietii private si de 
familie ~i dreptul la imagine. 

Potrivit art. 30 din Ghid, la cerere, reprezentantilor mass-media le pot f 

eliberate extrase ale unor acte procesuale, care vor cuprinde situatia de fapt, dupa 

eliminarea pasajelor din care rezulta informatii prin a caror divulgare se tncalca 
dreptul la respectarea vietii private, iar in cazul infractiunilor cu privire la viata 
sexuala, comunicarea este interzisa. 

Aceasta interdictie a fost reglementata tocmai in considerarea infractiunilor 

contra integritatii sexuale, care implica valori fundamentale ~i aspecte esentiale ale 
vietii private, iar trimiterea in spatiul public a unui act procesual vizand comiterea 

unei infractiuni din aceasta categorie, fiira eliminarea, daca este cazul, a unor pasaje 

privitoare la viata privata, cu respectarea doar a regulilor privind anonimizarea, 

creeaza premisele unei ingerinte in dreptul recunoscut de art. 8 din Conventie. 

Sectia pentru procurori constata ca minorul este o victima cu un mare rise de 

victimizare secundara rezultata din comportamentul autoritatii, asa lncat la publicarea 
unui comunicat de press cu referire la acesta este necesara respectarea standardelor 
impuse de: 

- art. 131 alin. l din Constitutia Romaniei.; in activitatea judiciarii, Ministerul 

Public reprezintii interesele generate ale societatii si apiira ordinea de drept, precum 
si drepturile si libertat ile cetiitenilor ", 

- art. 12 lit. g din Legea 544 /200 I privind liberul acces la informatii de interes 
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Coroborand cele retinute mai sus, Sectia penlru procurori va aproba Raportul 
lnspectiei Judiciare nr. 20-2866 privind "modul de comunicare publicii din data de 

28.07.2020 raportat la prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public, ale Ghidului de bune practici privind relat ia sistemului 

judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotiirdrea nr. 197117.09.2019 a Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii si ale art. I 3 I din Constitutie, cu raportare la 

art. 6 lit. g) din legea nr. 27212004 privind protectia ~i promovarea drepturilor 

copilului". 

Totodata, pentru a preveni eventuate disfunctionalitati in relatia cu mass-media 

de natura a crea repercusiuni pe componenta comunicarii publice pentru ansamblul 

public. conform carora se excepteaza de la accesul liber a cetatenilor cele a carer 

publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor. 

- art. 27 alin. 1 si 2 din Legea nr. 272/2004 privind protectia ~i promovarea 

drepturilor copilului: ,. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale pub/ice si a 

vie/ii sale intime, private si familiale. 

Este interzisd orice actiune de naturii sii afecteze imaginea publicii a copilului 

sau dreptul acestuia la via/ii intimd, private si Jam ilia/ii" 

- art.6 lit. g din acelasi act normativ: .Respectarea si garantarea drepturilor 

copilului se realizeazii conform urmiitoarelor principii: ... respectarea demnitdtii 

copilului; " 

Sectia retinc ca, la data controlului, deficienta si vulnerabilitatile constatate, cu 
exceptia revizuirii Ordinului nr.394/08.08.2018 al procurorului sef al DIICOT. au 

fost rcmcdiate prin rnasurile dispuse de catre procurorul sef al Directiei. 

Cu referire la Ordinul nr.394/08.08.2018, Sectia constata ca la data de 
14.09.2020, procurorul sef al DlICOT a lnaintat Consiliului Superior al 
Magistraturii Ordinul nr. 250/31.08.2020. privind organizarea si functionarea 

Directiei pe componenta comunicare publica, urmare a intrarii in vigoare a noului 

Ghid de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass-media. prin care a 
lost elaborata o noua procedura operationala privind comunicarea publica la nivelul 

OIICOT. 
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SECTIA PENTRU PROCURORI A 

CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

HOTARA$TE 
Art.1- Aproba Raportul lnspectici judiciare nr. 20-2866/2020 privind "modul de 

comunicare publicii din data de 28.07.2020 raportat la prevederile Legii nr. 5-1.//200/ 

privind liberul acces la injonnatiile de interes public. ale Ghidului de bune practici 

Ministerului Public ~i pentru a verifica stadiul implementiirii Ordinului nr. 
250/31.08.2020 al procurorului sef al DIICOT pe componenta de comunicarc publica. 
Sectia pcntru procurori va aproba propunerea din cuprinsul Ruportului lnspcctici 

Judiciare. privind rnonitorizarea pc o pcrioada de 6 luni a activitatii de comunicare 
publica a Directiei de Investigate a Infractiunilor de Criminalitatc Organizaui ~i 

Terorism de catre procurorul general al Parchctului de pc langa inalta Curtc de Casatic 
si Justine. in sensul ca, la expirarea pcrioadci de monitorizare, cu privirc la aspcctelc 
consiatute, se va informa Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii (iar nu lnspectia. cums-a propus). 

Scotia va constata ca ramasii tarn obiect propunerea privind revizuirea Ordinului 
nr.394/08.08.2018 al procurorului sef al Directiei de Investigate u Infractiunilor de 

Crirninalitate Organlzata ~i Terorism, privind organizarca ~i functionarea dircctiei pi: 
componcnta comunicare publics, urmare intrnrii in vigoare a noului Ghid de bunc 
practici privind relatia sisternului judiciar cu mass-media, aprobat prin I lotararea 
nr.197/17.09.2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

Pentru considerentele anterior aratate, in conformitate cu dispozitiile art. 74 lit. 
h) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicara. cu 
modificarile ulterioare, prccum ~i ale art. 56 alin. (2) din Regu)amcntul privind 
normelc pcntru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara, aprobat 
prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1027/2012. cu 
modificarile ulterioare, prin vot direct $i secret, cu unanimitatea voturilor membrilor 
prezcnti, 
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privind relat ia sistemului judiciar cu mass-media. aprobat prin Houirtireo nr. 

197 17.09.2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii ~; ale arr 131 din 

Constiuuie, cu raportare la art. 6 lit. g) din Legea nr. 1711200./ privind protectia st 

promovarea drepturilor copilului". 

Art.2- Aproba cu modificari propunerea din cuprinsul raportului ma, sus 

mcntionat. privind monitorizarea pe o perioada de 6 luni a activita\ii de comunicarc 

publica a Directiei de Investigate a Infractiunilor de Criminalitate Organizatu si 

Tcrorism de catre procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatic 

~i Jusiitic. in scnsul ca la expimrca pcrioadei de monitorizarc. cu privire la aspectele 

cnnstatate. se vn in forma Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al 

Magistrmurii. 

Art.3- Constant ca ramasii Iara obiect propunerca privind revizuirea Ordinului 

nr.394/08.08.2018 al procurorului sef al Directiei de lnvcstigarc a lnlractiunilor de 

Criminalitate Organizatu ~i Terorism. privind organizarea si functionarea directiei pl' 

componcnta comunicurc publica, urrnare intrarii in vigoarc a noului Ghid de bune 

practici privind relutia sisternului judiciar cu mass-media. aprobat prin HotiirareJ 

nr.197 17.09.2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

Art.4- Prezenta Hotarure nr. 873/15.09.2020 a Scctiei pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii sc comunica I nspecti · Judiciare. procurorului 

general al Parchetului ue pc langa inalta Curie dj Casa\i7 1 Justine $i procurorului sef 

al Dircctiei de Investigate a lnlractiunilor de C inajla'te Organizata si Terorism 
/ 

Oulu in Bucuresti, la data d 5 cptembrie :?020 
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