
Propuneri amendamente ghidul de cooperare Justiție – presă 

Comentarii generale  

- Formularea „comunicarea de informatii” ar trebui inlocuita cu „emiterea unor comunicate de 
presa peste tot in text”; 

- Cuvantul „extrase” ar trebui inlocuit cu „copii” peste tot in text; 

- Trebuie eliminata peste tot in text sintagma „referitoare la probe şi analiza acestora” 

 

 

Forma CSM  Forma propusă de presă și ONG-uri 
 

Articolul 25 - (1) Comunicarea de informaţii 
privind stadiul actelor de cercetare reprezentanţilor 
mass-media poate fi făcută numai după ce există 
suspect în cauză. În mod excepţional, dacă fapta ce 
formează obiectul dosarului penal prezintă un grad de 
pericol social ridicat sau justifică un interes deosebit 
pentru public pot fi comunicate informaţii despre 
începerea urmăririi penale cu privire la faptă şi 
măsurile dispuse în cauză în vederea identificării 
făptuitorului sau pentru strângerea probelor, cu 
excepţia situaţiei în care prin transmiterea acestor 
informaţii s-ar periclita rezultatul anchetei. 
 
 
 

Articolul 25 - (1) Comunicarea de informaţii 
privind stadiul actelor de cercetare reprezentanţilor 
mass-media poate fi făcută numai după ce există 
suspect în cauză. Dacă fapta ce formează obiectul 
dosarului penal prezintă un grad de pericol social 
ridicat sau justifică un interes deosebit pentru public 
pot fi comunicate informaţii despre începerea urmăririi 
penale cu privire la faptă şi măsurile dispuse în cauză 
în vederea identificării făptuitorului sau pentru 
strângerea probelor, cu excepţia situaţiei în care prin 
transmiterea acestor informaţii s-ar periclita rezultatul 
anchetei. 
 
Se elimină : sintagma „În mod excepţional” 

Articolul 26 – (1) Reprezentanţilor mass-
media nu le pot fi eliberate fotocopii sau extrase din 
actele sau înscrisurile referitoare la probele din 
dosarele aflate pe rolul organelor de urmărire penală1 
şi nici copii ale înregistrărilor audio/video realizate în 
cadrul procedurii de identificare şi reţinere a 
persoanelor sau executare a mandatului de arestare, de 
flagrant ori în alte momente procedurale din cursul 
anchetei penale provenind de la autorităţile judiciare. 

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alineatului 
(1), pot fi puse la dispoziţia  reprezentanţilor mass-
media imagini ale obiectelor, bunurilor, sumelor de 
bani sau ale altor valori care au făcut obiectul 
infracţiunii sau de care persoanele cercetate s-au 
folosit la săvârşirea faptelor ori au rezultat din 
comiterea acestora, precum şi a spaţiilor în care 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Este greu de acceptat existenţa unui interes legitim de a obţine înscrisuri disparate, care. scoase astfel din ansamblu! 
probatoriului administrat, pot crea aparenţe care să prejudicieze interesui anchetei şi drepturile persoanelor implicate în aceste 
proceduri. 
"' Nu există o violare a prezumţiei de nevinovăţie a inculpatului prin transmiterea actului de acuzare către presă. Actul de 
acuzare sau un extras din rechizitoriu care cuprinde, enumerarea infracţiunilor care stau la baza acuzaţiei, descrierea faptelor şi 
a derulării anchetei, precum şi acuzaţia reprezintă o comunicare destinată informării publicului, prin intermediul presei cu privire 
ia derularea unei afaceri intens mediatizate (CEDO, cauza Pandy versus Belgia, 5 iulie 2005, 13583/02). 



acestea au fost găsite. 
Articolul 27 (1) - La cerere, reprezentanţilor 

mass-media le pot fi eliberate extrase ale 
rechizitoriului2, ale acordurilor de recunoaştere a 
vinovăţiei sau ale actelor prin care au fost luate 
următoarele măsuri procesuale: începerea urmăririi 
penale, continuarea urmăririi penale faţă de suspect, 
punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea măsurilor 
preventive care intră în competenţa procurorului, 
luarea măsurii reţinerii şi sesizarea instanţei 
competente în vederea luării măsurii arestului la 
domiciliu sau a arestării preventive; extrasul va 
cuprinde situaţia de fapt, după asigurarea protecţiei 
datelor cu caracter personal, eliminarea pasajelor din 
care rezultă informaţii prin a căror divulgare se încalcă 
dreptul la respectarea vieţii private, precum şi a celor 
referitoare la probe şi analiza acestora. Cererea se 
aprobă de către purtătorul de cuvânt al instanţei, cu 
consultarea procurorului de caz, sau în lipsa acestuia, a 
conducătorului parchetului. 

(2) Din cuprinsul extraselor menţionate la alin. 
(1) trebuie să rezulte numele suspectului sau 
inculpatului, încadrarea juridică a faptelor pentru care 
se efectuează cercetări şi situaţia de fapt reţinute în 
cauză. 

(3) În cazul soluţiilor de clasare sau de 
renunţare la urmărirea penală, se pot elibera, la cerere 
fotocopii, din care în prealabil au fost eliminate datele 
cu caracter personal, pasajele din care rezultă 
informaţii prin a căror divulgare se încalcă dreptul la 
respectarea vieţii private, precum şi cele care se referă 
la conţinutul unor probe şi măsuri dispuse, dacă prin 
menţionarea acestora se periclitează desfăşurarea 
procesului penal în alte cauze. 

(4) Prin excepţie de la prevederile alineatului 
(1), în considerarea motivelor menţionate la articolul 
36, nu pot fi eliberate reprezentanţilor mass-media 
fotocopii ale actelor şi soluţiilor din dosarele având 
obiectele menţionate la art. 6 lit. a) din dispozitivul 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 308 din 5 martie 2009 privind derularea proiectului 
Jurindex3, precum şi a obiectelor corespondente care 

Art 27 se modifică și are următorul conținut: 
 

Articolul 27 (1) - La cerere, reprezentanţilor 
mass-media le pot fi eliberate copii (xerox sau în 
format electronic) ale rechizitoriului, ale acordurilor de 
recunoaştere a vinovăţiei sau ale actelor prin care au 
fost luate următoarele măsuri procesuale: începerea 
urmăririi penale, continuarea urmăririi penale faţă de 
suspect, punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea 
măsurilor preventive care intră în competenţa 
procurorului, luarea măsurii reţinerii şi sesizarea 
instanţei competente în vederea luării măsurii arestului 
la domiciliu sau a arestării preventive.  

Se modifica: Vor fi eliminate pasajele care 
contin informatii prin a caror divulgare se încalcă 
dreptul la respectarea vieţii private. Cererea se aprobă 
de către purtătorul de cuvânt al structurii de parchet, cu 
consultarea procurorului de caz, sau în lipsa acestuia, a 
conducătorului parchetului. 

Se elimină :  
(2) Din cuprinsul extraselor menţionate la alin. (1) 
trebuie să rezulte numele suspectului sau inculpatului, 
încadrarea juridică a faptelor pentru care se efectuează 
cercetări şi situaţia de fapt reţinute în cauză. 

 
La alineatul 4 ar trebui introduse referiri la 

infractiunile relevante din noul Cod penal  - probabil 
ca va fi necesar sa se modifice si hotararea la care se 
face refereri in sensul introducerii referirilor la noile 
infractiuni. 

(4) Prin excepţie de la prevederile alineatului 
(1), în considerarea motivelor menţionate la articolul 
36, nu pot fi eliberate reprezentanţilor mass-media 
fotocopii ale actelor şi soluţiilor din dosarele având 
obiectele menţionate la art. 6 lit. a) din dispozitivul 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 308 din 5 martie 2009 privind derularea proiectului 
Jurindex4, precum şi a obiectelor corespondente care 
rezultă din reglementarea Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare 
şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 

                                                           
2 Nu există o violare a prezumţiei de nevinovăţie a inculpatului prin transmiterea actului de acuzare către presă. Actul de 
acuzare sau un extras din rechizitoriu care cuprinde, enumerarea infracţiunilor care stau la baza acuzaţiei, descrierea faptelor şi 
a derulării anchetei, precum şi acuzaţia reprezintă o comunicare destinată informării publicului, prin intermediul presei cu privire 
la derularea unei afaceri intens mediatizate (CEDO, cauza Pandy versus Belgia, 5 iulie 2005, 13583/02) 
6 Trădarea (art. 155 C.p.), trădarea prin ajutarea inamicului (art. 156 C.p.), trădare prin transmitere de secrete (art. 157 C.p.), 
acţiunile duşmănoase contra statului (art. 158 C.p.), atentatul care pune în pericol securitatea statului (art. 160 C.p.), atentatul 
contra unei colectivităţi (art. 161 C.p.), subminarea puterii de stat (art. 162 C.p.), actele de diversiune (art. 163 C.p.), 
subminarea economiei naţionale (art. 165 C.p.), propaganda în favoarea statului totalitar (art. 166 C.p.), acţiuni împotriva ordinii 
constituţionale (art. 1661 C.p.), complotul (art. 167 C.p.), compromiterea unor interese de stat (art. 168 C.p.), comunicarea de 
informaţii false (art. 1681 C.p.), divulgarea secretului care periclitează securitatea statului (art. 169 C.p.), nedenunţarea (art. 170 
C.p.), infracţiuni contra unui stat străin (art. 171 C.p.), violul (art. 197 C.p.), actul sexual cu un minor (art. 198 C.p.), perversiunea 
sexuală (art. 201 C.p.), incestul (art. 203 C.p.), hărţuirea sexuală (art. 2031 C.p.), contaminarea venerică şi transmiterea 
sindromului imunodeficitar dobândit (art. 309 C.p), cerere privind interceptări şi înregistrări audio-video (art. 911 şi următoarele 
C.p.p.), cerere privind efectuarea de percheziţii (art. 100 şi următoarele C.p.p.), luarea măsurii obligatorii la tratament medical 
(art. 113 C.p. şi art. 162 C.p.p.), luarea măsurii internării medicale (art. 114 C.p. şi art. 162 C.p.p.), înlocuirea tratamentului 
medical (art. 431 C.p.p.), înlocuirea sau încetarea internării medicale (art. 434 C.p.p.), sustragerea de la tratament medical (art. 



rezultă din reglementarea Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare 
şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

penală, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 

Articolul 273 - Reprezentanţilor mass-media 
nu le pot fi eliberate extrase sau fotocopii ale 
încheierilor prin care au fost soluţionate cererile, 
propunerile şi sesizările privind încuviinţarea 
percheziţiilor şi a folosirii metodelor şi tehnicilor 
speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor 
procedee probatorii potrivit legii, emiterea unui 
mandat de aducere, aplicarea provizorie a măsurilor de 
siguranţă cu caracter medical şi a măsurii internării 
nevoluntare.  

(2) În cazul încheierilor prin care judecătorul 
de drepturi şi libertăţi s-a pronunţat asupra măsurilor 
preventive, măsurilor asigurătorii şi contestaţiei 
privind durata urmăririi penale, se pot elibera, la cerere 
extrase din care în prealabil au fost eliminate datele cu 
caracter personal, pasajele referitoare la conţinutul 
unor probe dacă din prezentarea sau analizarea 
acestora rezultă informaţii prin a căror divulgare se 
încalcă dreptul la respectarea vieţii private sau se 
periclitează mersul anchetei şi referirile la activităţile 
de cercetare care vor fi efectuate în continuare, numele 
martorilor şi ale părţii vătămate. Cererea se aprobă de 
către purtătorul de cuvânt al instanţei, cu consultarea 
judecătorului care a soluţionat cauza, sau în lipsa 
acestuia, a preşedintelui instanţei. 

(3) Dacă există o solicitare din partea 
reprezentanţilor mass-media, de comunicare a 
soluţiilor pronunţate cu privire la măsurile preventive, 
măsurile asigurătorii şi contestaţia privind durata 
urmăririi penale, un extras al minutei pronunţate în 
cauzele respective poate fi transmis la adresele de e-
mail indicate, după eliminarea datelor cu caracter 
personal. 

Secţiunea 22 - Reguli aplicabile în 
procedura de cameră preliminară 

  
Articolul 275 - Comunicarea cu mass-media 

în timpul procedurii de cameră preliminară se 
realizează cu respectarea specificului acestei faze a 
procesului penal, care se desfăşoară fără publicitatea 

Articolul 273 –  referirea la „extrase” trebuie eliminata, 
iar referirea in alineatul 1 la alte ”procedee 
probatorii potrivit legii” este neclara. Se doreste, 
probabil, limitarea accesului la informatii cu 
privire la acele procedee probatorii pentru a 
caror utilizare eficienta este nevoie de 
confidentialitate.  
 
Alineatul 2 se modifică și are următorul conținut:  
 

În cazul încheierilor prin care judecătorul de 
drepturi şi libertăţi s-a pronunţat asupra măsurilor 
preventive, măsurilor asigurătorii şi contestaţiei 
privind durata urmăririi penale, se pot elibera, la cerere 
copii (xerox sau în format electronic) din care în 
prealabil au fost eliminate datele cu caracter personal 
si informatiile care prin divulgarea carora s-ar incalca 
dreptul la respectarea vietii private. Cererea se aprobă 
de către purtătorul de cuvânt al instanţei, cu 
consultarea judecătorului care a soluţionat cauza, sau 
în lipsa acestuia, a preşedintelui instanţei. 
 

 
 

 
 
Alineatul 3 – „extras” se inlocuieste cu „copie” 
 
 
 
 
 
 
 
Art275  - rămâne nemodificat 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
3091 C.p.), internarea medicală, obligarea la tratament medical, rele tratamente aplicate minorului (art. 306 C.p.), pornografia 
infantilă (art. 18 din Legea nr. 678/2001), infracţiuni privind adopţia (O.U.G nr. 25/1997). 
6 Trădarea (art. 155 C.p.), trădarea prin ajutarea inamicului (art. 156 C.p.), trădare prin transmitere de secrete (art. 157 C.p.), 
acţiunile duşmănoase contra statului (art. 158 C.p.), atentatul care pune în pericol securitatea statului (art. 160 C.p.), atentatul 
contra unei colectivităţi (art. 161 C.p.), subminarea puterii de stat (art. 162 C.p.), actele de diversiune (art. 163 C.p.), 
subminarea economiei naţionale (art. 165 C.p.), propaganda în favoarea statului totalitar (art. 166 C.p.), acţiuni împotriva ordinii 
constituţionale (art. 1661 C.p.), complotul (art. 167 C.p.), compromiterea unor interese de stat (art. 168 C.p.), comunicarea de 
informaţii false (art. 1681 C.p.), divulgarea secretului care periclitează securitatea statului (art. 169 C.p.), nedenunţarea (art. 170 
C.p.), infracţiuni contra unui stat străin (art. 171 C.p.), violul (art. 197 C.p.), actul sexual cu un minor (art. 198 C.p.), perversiunea 
sexuală (art. 201 C.p.), incestul (art. 203 C.p.), hărţuirea sexuală (art. 2031 C.p.), contaminarea venerică şi transmiterea 
sindromului imunodeficitar dobândit (art. 309 C.p), cerere privind interceptări şi înregistrări audio-video (art. 911 şi următoarele 
C.p.p.), cerere privind efectuarea de percheziţii (art. 100 şi următoarele C.p.p.), luarea măsurii obligatorii la tratament medical 
(art. 113 C.p. şi art. 162 C.p.p.), luarea măsurii internării medicale (art. 114 C.p. şi art. 162 C.p.p.), înlocuirea tratamentului 
medical (art. 431 C.p.p.), înlocuirea sau încetarea internării medicale (art. 434 C.p.p.), sustragerea de la tratament medical (art. 
3091 C.p.), internarea medicală, obligarea la tratament medical, rele tratamente aplicate minorului (art. 306 C.p.), pornografia 
infantilă (art. 18 din Legea nr. 678/2001), infracţiuni privind adopţia (O.U.G nr. 25/1997). 



caracteristică judecăţii. 
Articolul 276 - Dosarele aflate pe rolul  

instanţelor, în procedura desfăşurată în camera 
preliminară, nu pot fi studiate de reprezentanţii mass-
media. La cerere, pot fi comunicate reprezentanţilor 
mass-media informaţii privind înregistrarea pe rolul 
instanţei a rechizitoriului, fapta pentru care inculpatul 
a fost trimis în judecată, cu descrierea sumară a 
acesteia şi textele de lege în care a fost încadrată, 
precum şi cu privire la soluţiile pronunţate. 

Articolul 277 – (1) Reprezentanţilor mass-
media nu le pot fi eliberate extrase sau fotocopii ale 
actelor din dosarele înregistrate pe rolul judecătorului 
de cameră preliminară. Dispoziţiile art. 273 alin. (2) se 
aplică în mod corespunzător. 

(2) La cerere, reprezentanţilor mass-media le 
poate fi eliberat un extras al rechizitoriului, dispoziţiile 
art. 27 alin. (1) şi (2) fiind aplicabile în privinţa 
cuprinsului acestuia.  

Varianta I 
(3) La cerere, reprezentanţilor mass-media li 

se poate transmite prin e-mail un extras al minutei ori 
le poate fi eliberată o fotocopie a soluţiilor pronunţate 
de judecătorul de cameră preliminară, cu asigurarea 
protecţiei datelor cu caracter personal şi eliminarea 
pasajelor referitoare la conţinutul unor probe dacă din 
prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii 
prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea 
vieţii private sau se periclitează judecarea cauzei pe 
fond. 

(4) Cererile prevăzute la alin. (2) şi (3) se 
aprobă de către purtătorul de cuvânt al instanţei, cu 
consultarea judecătorului de cameră preliminară căruia 
cauza i-a fost repartizată, iar în lipsa acestuia a 
preşedintelui instanţei. Refuzul eliberării de fotocopii 
poate fi justificat de excepţiile menţionate în articolul 
36 şi va fi întotdeauna motivat. 

 
Varianta II 

(3) La cerere, după rămânerea definitivă a 
încheierilor pronunţate de judecătorul de cameră 
preliminară, reprezentanţilor mass-media li se poate 
transmite prin e-mail un extras al minutei ori le poate 
fi eliberată o copie a soluţiilor, cu asigurarea protecţiei 
datelor cu caracter personal şi eliminarea pasajelor 
referitoare la conţinutul unor probe dacă din 
prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii 
prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea 
vieţii private sau se periclitează judecarea cauzei pe 
fond 

(4) Cererile prevăzute la alin. (2) şi (3) se 
aprobă de către purtătorul de cuvânt al instanţei, cu 
consultarea judecătorului de cameră preliminară căruia 
cauza i-a fost repartizată, iar în lipsa acestuia a 
preşedintelui instanţei. Refuzul eliberării de fotocopii 
poate fi justificat de excepţiile menţionate în articolul 
36 şi va fi întotdeauna motivat. 

 
 

 
Art276 –  

 

 

 

 

 

 

Art277- Se modifică:  

Reprezentanţilor mass-media le pot fi 
eliberate fotocopii ale actelor din dosarele înregistrate 
pe rolul judecătorului de cameră preliminară dacă 
judecătorul investit să judece cauza consideră că 
publicarea documentelor nu afectează cercetarea 
judecătorească 

 Dispoziţiile art. 273 alin. (2) se aplică în 
mod corespunzător. 
 

Indice 2 se modifică: (2) La cerere, 
reprezentanţilor mass-media le poate fi eliberată o 
copie a rechizitoriului din care se elimină datele cu 
caracter personal, dispoziţiile art. 27 alin. (1) şi (2) 
fiind aplicabile în privinţa cuprinsului acestuia.  
 
A fost agreeată următoarea variantă modificată: 
 

(3) La cerere, reprezentanţilor mass-media li 
se poate transmite prin e-mail o copie minutei ori le 
poate fi eliberată o fotocopie/copie în format electronic 
a soluţiilor pronunţate de judecătorul de cameră 
preliminară, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter 
personal şi eliminarea  informațiilor care afectează 
dreptul la respectarea vieţii private sau se 
periclitează judecarea cauzei pe fond. 

(4) Cererile prevăzute la alin. (2) şi (3) se 
aprobă de către purtătorul de cuvânt al instanţei, cu 
consultarea judecătorului de cameră preliminară căruia 
cauza i-a fost repartizată, iar în lipsa acestuia a 
preşedintelui instanţei. Refuzul eliberării de fotocopii 
poate fi justificat de excepţiile menţionate în articolul 
36 şi va fi întotdeauna motivat. 
 
 
VARIANTA 2 Se elimină 

Art 28  



 
(2) În perioada cuprinsă între data finalizării 

procedurii de cameră preliminară şi primul termen de 
judecată, în condiţiile prevăzute la alineatul (1), se va 
permite doar eliberarea unui extras al rechizitoriului5, 
dispoziţiile art. 27 alin. (1) şi (2) fiind aplicabile în 
privinţa cuprinsului acestuia. După fixarea primului 
termen de judecată, se poate elibera o fotocopie a 
rechizitoriului, după asigurarea protecţiei datelor cu 
caracter personal, cu excepţia situaţiei în care 
completul de judecată a stabilit că judecarea cauzei se 
va realiza în şedinţă nepublică 

(3) Dosarele privind cauzele care au fost sau 
sunt judecate în şedinţă nepublică, precum şi cele care 
presupun confidenţialitate nu pot fi consultate de 
reprezentanţii mass-media. 

 
 
 

 
Se modifică și are următorul cuprins:  
2. În perioada cuprinsă între data finalizării 
procedurii de cameră preliminară şi primul 
termen de judecată, în condiţiile prevăzute la 
alineatul (1), se va permite eliberarea unei copii a  
rechizitoriului , dispoziţiile art. 27 alin. (1) şi (2) 
fiind aplicabile în privinţa cuprinsului acestuia.  
 
 
 

  
Propunere de articol nou  
 
Cu permisiunea instantei jurnalistii pot utiliza 
telefoanele, tabletele, laptopurile pentru a consemna si 
relate dezbaterile din sala de judecata cu conditia de a 
nu filmea sau sa inregistreza audio si/sau video sedinta 
de judecata in situatia in care daca instanta a interzis in 
mod expres inregistrarea audio/video.  
 
 

 

                                                           
14 Se impune o astfel de restricţie deoarece este posibil ca şedinţa de judecata să fie declarată nepublică, îndepărtându-se 
astfel riscul afectării desfăşurării normale a întregii procedurii. 


