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vulnerabile ale căror drepturi fundamentale au fost încălcate, prin intermediul a c. 100 avocați colaboratori din 

toată țara. De asemenea, organizăm și ne implicăm în activități de cercetare, advocacy, ateliere pentru elevi 
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I. DISCRIMINARE. NOȚIUNI FUNDAMENTALE 

 

Alexandra Columban 
Directoare Executivă  
Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) 
E-mail: alexandra.columban@actedo.org  

 

1. Stereotip – prejudecată – discriminare  

STEREOTIPURILE se referă la scheme cognitive folosite de indivizi pentru a procesa informații despre cei din jur. 
Acestea reprezintă credințe despre trăsăturile caracteristice anumitor membri ai diferitelor grupuri sociale, dar și despre 
rolurile sociale ale acestora și stau la baza predicțiilor privind comportamentul acestor persoane. Cu alte cuvinte, 
stereotipurile sunt „scurtături cognitive” și generalizări despre anumite persoane, pe baza apartenenței acestora la un 
grup.1 Stereotipurile pot fi atât pozitive (exemplu: romii sunt buni muzicieni; nemții sunt punctuali), cât și negative 
(exemplu: femeile sunt excesiv de emoționale).   

Testați-vă preferințele subconștiente!  

Cu toții avem preferințe sau antipatii subconștiente, denumite în psihologie atitudini sociale implicite (în engleză, implicit 
biases). Vă puteți testa preferințele subconștiente față de un anumit grup folosind testul dezvoltat de Universitatea 

Harvard, dar adaptat contextului din România la https://implicit.harvard.edu/implicit/. 

PREJUDECATA este o antipatie (afect negativ) față de o persoană sau de un grup, pe baza unor credințe și generalizări 
vizavi de acesta sau aceștia. Prejudecata poate fi simțită, dar și exprimată.2 Dacă stereotipurile pot fi și pozitive, în cazul 
prejudecății, aceasta este întotdeauna marcată de sentimente negative. Prejudecățile vizavi de un anumit grup stau 
adesea la baza faptelor de discriminare.  

Exemple de prejudecăți, după grupul sau categoria socială antipatizată: 

 misoginism (atitudine negativă față de femei) 

 misandrie (atitudine negativă față de bărbați) 

 sexism (atitudine negativă față de un anumit sex) 

 rasism (atitudine negativă față de o anumită rasă)3 

 homofobie (atitudine negativă față de homosexuali sau lesbiene) 

 transfobie (atitudine negativă față de persoane transgender) 

 xenofobie (atitudine negativă față de persoane care aparțin altui grup etnic decât cel propriu) 

 șovinism (naționalism extrem, credință în superioritatea propriei nații) 

 islamofobie (atitudine negativă față de musulmani) 

 anticreștinism (atitudine negativă față de creștini) 

 antisemitism (atitudine negativă față de evrei) 

 aporofobie/ clasism (atitudine negativă față de săraci) 

DISCRIMINAREA se referă la tratarea unei persoane mai puțin favorabil decât alte persoane aflate într-o situație 
comparabilă, pentru că aparține sau este percepută ca aparținând unui anumit grup și atunci când un astfel de tratament 
nu se poate justifica într-o manieră obiectivă și rezonabilă. Adeseori, prejudecățile stau la baza actelor de discriminare.  

                                                           
1 John F. Dovidio et al. (eds.), The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination, SAGE Publications, 2010, pp. 7-8. 
2 ibidem, p. 5. 
3 În activismul pentru drepturile omului, prejudecățile față de romi sunt etichetate drept rasism chiar dacă romii reprezintă o etnie, nu o rasă. 

mailto:alexandra.columban@actedo.org
https://implicit.harvard.edu/implicit/
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Recomandare. Experimentul învățătoarei Jane Elliot, Ochi căprui, ochi albaștri. În 1968, la scurt timp după 
asasinarea lui Martin Luther King, o învățătoare din SUA implementează la clasa a III-a discriminare pe criteriul culorii 
ochilor. Un fragment (cu subtitrare în limba română) este disponibil la: www.youtube.com/watch?v=XA7ClKO-zOc, iar 
întregul documentar, A Class Divided, poate fi accesat (doar în limba engleză) la 
www.youtube.com/watch?v=1mcCLm_LwpE&ab_channel=FRONTLINEPBS%7COfficial.   

2. Efectele discriminării 

Efectele discriminării au fost îndelung studiate de psihologi, în special în SUA și Europa Occidentală, iar impactul negativ 
asupra persoanelor care sunt discriminate, în special cele discriminate structural și în mod repetat, nu poate fi negat. 
Redăm mai jos o serie de efecte negative ale discriminării.4 

Efecte psihologice: 

 stimă de sine scăzută 

 anxietate 

 depresie 

 performanță scăzută 

 ideație suicidală 

 relații disfuncționale 
 

 
Efecte fizice/ de sănătate: 

 boli cronice 

 tulburări ale sistemului nervos central 

 mortalitate prematură 

 tensiune arterială ridicată 
Efecte economice: 

 productivitate scăzută 

 sărăcire/ sărăcie

În ceea ce privește performanța scăzută, este important de notat fenomenul denumit profeția autocreatoare. Dacă 
oamenii consideră anumite situații ca reale, atunci acestea sunt reale în consecințele lor. Ceea ce definim la nivel 
subiectiv ca fiind „real” va avea până la urmă consecințe în realitate. De pildă, dacă unii profesori au constant așteptări 
scăzute vizavi de performanța școlară a unui elev rom, acesta din urmă va sfârși prin a se conforma acestor așteptări. 

De reținut: Discriminarea produce efecte negative pe termen scurt, mediu și lung, iar cu cât discriminarea este mai 
intensă sau de lungă durată, cu atât mai mult va fi afectat acel individ sau grup. Aceasta cauzează probleme de sănătate 
fizică și mentală, dar și de ordin financiar. Adesea, aceste efecte se perpetuează de la o generație la alta. 

3. Cadrul juridic antidiscriminare 

Dreptul la nediscriminare și egalitate de șanse și tratament este un drept fundamental al oamenilor, garantat de legislația 
internă și internațională, care stă la baza tuturor celorlalte drepturi ale omului. O serie de convenții, directive europene 

                                                           
4 Informații rezumate și extrase din Todd D. Nelson (ed.), Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination, Psychology Press Taylor & Francis 
Group, 2009, pp. 1-12. 

Prejudecată 
[afect] 

Stereotip 
[cogniție] 

 

Discriminare  
[comportament] 

http://www.youtube.com/watch?v=XA7ClKO-zOc
http://www.youtube.com/watch?v=1mcCLm_LwpE&ab_channel=FRONTLINEPBS%7COfficial
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și legi naționale protejează toate persoanele în fața discriminării de orice tip, mai jos regăsindu-se câteva din cele mai 
importante acte normative. 

Legislație internațională 

 Declarația Universală a Drepturilor Omului  

„Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi.” (Art. 1) 

„Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta Declarație fără nici un fel de 
deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine 
națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.” (Art. 2)  

 Convenția ONU pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor (CEDAW), 
ratificată de România în 1982  

Denumită uneori „Carta internațională a drepturilor femeilor”, CEDAW este principalul act juridic internațional care 
stabilește obligativitatea statelor care o ratifică de a institui măsuri pentru atingerea egalității de gen. Convenția definește 
discriminarea pe criteriul sexului, stabilește standarde minime în materie de legislație națională antidiscriminare și pentru 
a atinge egalitatea între sexe în domeniile politic, social, economic și cultural. De asemenea, abordează violența 
domestică, traficul de persoane, drepturi egale în privința căsătoriei și recunoaște formal drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor. 

 Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de România în 1994 

„Exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de prezenta Convenție trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire 
bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, 
apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.” (Art. 14 - Interzicerea discriminării)  

 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 
violenței domestice (Convenția de la Istanbul), ratificată de România în 2016 

Contribuie la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și promovează egalitatea dintre sexe prin 
prevenirea și combaterea violenței domestice și violenței împotriva femeilor.  

 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, obligatorie din punct de vedere juridic în toate statele 
membre UE  

„Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, 
caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o 
minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.” (Art. 21)  

 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea 
egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă  

Garantează egalitatea de tratament în materie de încadrare în muncă și ocupare a forței de muncă. 

 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică 

Asigură egalitatea de tratament între persoane fără deosebire de rasă sau origine etnică în toate sferele vieții publice. 

 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului 
egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă 

Se referă la egalitate de șanse și tratament în domeniul muncii specific între femei și bărbați. 

Legislație națională 

 Constituția României  

„România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine 
etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.” (Art. 4, para. 2) 

 Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (OG 
137/2000).  
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Principalul act normativ în domeniul combaterii discriminării din România, care transpune parte din directivele 
enumerate anterior. Definește pe larg tipurile de discriminare, stabilește sancțiuni și prevede atribuțiile Consiliului 
Național de Combatere a Discriminării (C.N.C.D.). 

 Ordonanța de Urgență 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, 
rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii. 

 Codul Penal  

 Art. 297 – Abuzul în serviciu: „(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public 
care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta 
o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă 
politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.” 

 Art. 369 – Incitarea la ură sau discriminare: „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau 
discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.” 

 Art. 77 lit. h – circumstanțe agravante: „săvârşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă, naţionalitate, 
etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, 
boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel, considerate de făptuitor 
drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte.” 

 Legea 202/ 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

Principalul act normativ din țară privind combaterea tuturor formelor de discriminare pe criteriul sexului, în toate sferele 
vieții publice. Reglementează funcționarea Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). 

 Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

Asigură egalitate de tratament pentru persoanele cu dizabilități (termen preferabil celui de „handicap”, ce are conotații 
negative). 

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale  

Conține prevederi privind drepturi egale de acces la toate formele de învățământ, fără nicio formă de discriminare, 
precum și la angajarea în acest domeniu. Interzice violența psihologică (bullying-ul).  

 Codul Administrativ. Codul Civil. Codul Muncii 

Conțin prevederi specifice legate de egalitatea de tratament între toate persoanele, în domenii specifice ale vieții publice. 

 Legea audiovizualului  

„Este interzisă difuzarea de programe care conțin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, 
naționalitate, sex sau orientare sexuală.” (Art. 40) 

4. Definiția discriminării 

Discriminarea este un fenomen complex, care se manifestă în toate aspectele vieții, cum ar fi la locul de muncă, în 
educație, în mediul politic sau în accesul la anumite servicii. Cauzele discriminării sunt multiple și adeseori determinate 
de contextul social, politic, cultural și religios, precum și de atitudini și norme perpetuate de-a lungul istoriei, de la o 
generație la alta. Chiar dacă avem cu toții preferințe personale, subiective atunci când decidem cu cine socializăm și 
unde lucrăm, uneori ne aflăm în poziții de putere care pot duce la discriminare.  

Așa cum s-a indicat anterior, discriminarea se referă la tratarea unei persoane mai puțin favorabil decât a lte persoane 
aflate într-o situație comparabilă, pentru că aparține sau este percepută ca aparținând unui anumit grup și atunci când 
un astfel de tratament nu se poate justifica într-o manieră obiectivă și rezonabilă.  

Definiția juridică a discriminării, potrivit Ordonanței 137/ 2000, Art. 2 alin. (1), este:  

„[P]rin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, 
naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 
handicap,5 boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum 
și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, 
în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, 
în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”. 

                                                           
5 Legea, adoptată în 2000, folosește încă termenul de „handicap” și nu cel folosit la nivel internațional de „dizabilitate”.   
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Pe baza acestei definiții, deducem că, pentru ca un act să fie discriminatoriu, trebuie să întrunească următoarele 
4 condiții:  

1) Trebuie să implice un tratament diferențiat al persoanei în cauză (deosebire, excludere, restricție sau 
preferință);  

2) Trebuie să aibă la bază un criteriu (rasa persoanei în cauză, sexul, etnia, orientarea sexuală etc. – lista este 
deschisă).  

3) Actul trebuie să aibă scop sau efect („restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în 
condiții de egalitate”) asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Așadar, nu este necesar să existe scop sau 
intenția de a discrimina, efectul este suficient; 

4) Tratamentul se manifestă în domenii ale vieții publice.6  
 
Există, însă, situații când tratamentul diferențiat este justificat – cum este impunerea unor condiții de expertiză 
profesională – așadar când nu are loc  n act de discriminare. 
 

„Diferența de tratament bazată pe o caracteristică legată de criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu 
constituie discriminare atunci când, în temeiul naturii activităților ocupaționale sau al contextului în care 
acestea se desfășoară, o asemenea caracteristică reprezintă o cerință profesională reală și determinantă, 
cu condiția ca obiectivul să fie legitim și cerința proporțională.” (Art. 5) 

 
De exemplu, o cerință profesională justificată este ca medicul legist, psihologul sau alt specialist care lucrează cu o 
femeie victimă a unui viol să fie de asemenea femeie.  

Totodată, legea protejează nu doar persoane fizice, ci și grupuri de persoane și comunități:  
 

 „Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau 
defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane 
sau o comunitate față de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități atrage răspunderea 
contravențională conform prezentei ordonanțe, dacă nu intră sub incidența legii penale.” (Art. 2 alin. (4)) 

Ordonanța oferă și o definiție a categoriei defavorizate: 

„categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se află pe o poziție de inegalitate în 
raport cu majoritatea cetățenilor datorită diferențelor identitare față de majoritate, fie se confruntă cu 
un comportament de respingere și marginalizare.” (Art. 4) 

Se observă că multe din criteriile prevăzute în definiția discriminării (Art. 2 alin. (1)) se referă la categorii defavorizate 
(cunoscute și drept grupuri vulnerabile): în România, romii, minoritățile sexuale, persoanele cu dizabilități, persoanele 
care trăiesc cu HIV/ SIDA ș.a. se confruntă cu respingere și marginalizare din partea majorității și sunt adeseori în raport 
de inegalitate cu aceasta.  

Nu în ultimul rând, este important de reținut că discriminarea se sancționează contravențional – cu amendă sau 
avertisment – atunci când actele în cauză nu intră sub incidența legii penale. 

5. Tipuri de discriminare 

Discriminarea poate fi clasificată în mai multe moduri, după tipul de tratament sau după criteriul sau criteriile pe care 
se fondează. Așadar, putem vorbi despre: 

A. DISCRIMINARE DIRECTĂ. Acesta este tipul cel mai comun de discriminare și are loc în condițiile specificate 
la Art. 2 alin. (1) a Ordonanței 137/2000.  

Pentru a încadra o faptă ca discriminare directă, trebuie stabilită o legătură cauzală între tratamentul mai puțin favorabil 
și acest criteriu, lucru posibil răspunzând la următoarea întrebare: „ar fi fost persoana în cauză tratată mai puțin favorabil 
dacă ar fi fost de sex diferit, de rasă diferită, de vârstă diferită sau în orice situație opusă conform fiecăruia dintre celelalte 
criterii protejate?” Dacă răspunsul este da, atunci discriminarea e în mod clar cauzată de criteriul respectiv.7 

 

                                                           
6 Conform Ordonanței 137/2000, actele de deosebire sau preferință în viața private (relații cu membrii familiei, cu vecinii etc.) nu constituie 
discriminare. 
7 Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliul Europei, Manual de drept european privind nediscriminarea, 
2010, p. 28. 
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Exemple:  

(1) O firmă refuză să angajeze un bărbat care corespunde cerințelor profesionale, deoarece acesta este homosexual. 
O persoană heterosexuală cu aceleași calificări este însă angajată. 

(2) O elevă este exmatriculată după ce se află că este infectată cu HIV. 

(3) Un bărbat – care nu este de etnie romă – este exclus dintr-un restaurant pentru că proprietarul a decis „fără romi”, 
iar bărbatul a fost perceput ca aparținând acestei etnii. Situația este discriminare directă pe criteriul etniei, întrucât 
tratamentul nefavorabil este cauzat de percepție, chiar dacă eronată.8  

B. DISCRIMINAREA INDIRECTĂ se referă la practici aparent neutre care au însă efect discriminatoriu, mutând 
așadar accentul de pe intenție, scop și tratament diferențiat.  

„Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanțe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care 
dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), față de alte persoane, în afara 
cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele 
de atingere a acelui scop sunt adecvate și necesare.” (Art. 2, alin. 3)   

Cu alte cuvinte, se consideră discriminare indirectă atunci când se aplică același tratament persoanelor aflate în situații 
diferite. În acest caz, nu tratamentul diferă, ci efectele acestuia, care vor fi resimțite diferit de persoanele având 
caracteristici diferite. Așadar, este discriminare indirectă dacă: 

 se aplică o regulă, un criteriu sau o practică neutră; 

 care afectează un grup definit de un „criteriu protejat” într-un mod nefavorabil; 

 în comparație cu alte grupuri aflate într-o situație similară. 

Exemple: 

(1) Contractul de angajare la o companie conține clauze cu privire la deplasări în interes de serviciu anunțate cu cel mult 
48 de ore înainte. Această clauză poate fi discriminare indirectă împotriva femeilor, dintre care multe sunt mame și 
cărora normele sociale le atribuie mai multe responsabilități casnice și de creșterea a copiilor. O mamă angajată va fi 
dezavantajată în acest caz, fiindcă va avea dificultăți mai mari în a aranja îngrijitor pentru copii într-un timp atât de scurt.  

(2) În Cehia, s-au folosit teste de evaluare a inteligenței pentru a stabili dacă anumiți elevi trebuie scoși din învățământul 
obișnuiți și transferați în școli speciale, pentru elevi cu dificultăți intelectuale și de învățare. Chiar dacă testul a fost aplicat 
în același mod, acesta fusese conceput luând ca bază populația cehă obișnuită, astfel că elevii romi au avut rezultate 
considerabil mai slabe. Între 80% și 90% din copiii romi au fost educați în afara sistemului de învățământ obișnuit. CEDO 
a constatat că acesta reprezintă un caz de discriminare indirectă. (Cauza D.H. și alții/Republica Cehă)9 

C. DISCRIMINAREA PE MAI MULTE CRITERII o circumstanță agravantă, conform Ordonanței 137/ 2000: 

„Orice deosebire, excludere, restricție sau preferință bazată pe două sau mai multe criterii prevăzute la alin. 
(1) constituie circumstanță agravantă la stabilirea răspunderii contravenționale dacă una sau mai multe 
dintre componentele acesteia nu intră sub incidența legii penale.” (Art. 2, alin. 6)  
 

Deși legislația internă nu face această distincție, în literatura de specialitate discriminarea pe mai multe criterii se poate 
manifesta fie ca discriminarea multiplă – atunci când criteriile operează separat, fie ca discriminare intersecțională 
– când criteriile nu pot fi separate și se manifestă simultan.   
 

Exemple: 
 
Discriminare multiplă. O femeie lesbiană este hărțuită la locul de muncă de anumiți colegi, deoarece este femeie, iar de 
alții din cauza orientării ei sexuale. 
 
Discriminare intersecțională. O femeie romă nu se poate angaja, deoarece toți angajatorii pe care i-a contactat o 
discriminează din cauza sexului și etniei sale. Se poate argumenta că, în România, există prejudecăți legate de femeile 
rome care merg dincolo de prejudecățile vizavi de bărbații romi sau de femei în general. 

În afara celor de mai sus, Ordonanța 137/2000 recunoaște și următoarele tipuri de discriminare: 

                                                           
8 Centrul de Resurse Juridice, Manual Anti-Discriminare, parte a proiectului Capacity Building of Civil Society dealing with Anti-Discrimination, Human 
European Consultancy, 2005, p. 10.  
9 ibidem, p. 33.  
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D. DISPOZIȚIA DE A DISCRIMINA (ordinul de a discrimina) pe baza criteriilor menționate este la rândul ei 
sancționată de OG 137/2000 (Art. 2 alin. (2)). 

 

Exemplu:  

 

Un director de școală solicită unui cadru didactic să mute elevii de etnie romă în ultimele bănci din clasă în timpul orelor. 

(Pe lângă dispoziția de a discrimina, se identifică și elementul de segregare școlară a elevilor romi, de asemenea interzis 

prin legislație – vezi Ordin-cadru nr. 6.134/21.12.2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ 

preuniversitar).  

E. HĂRȚUIREA10 se referă la acele comportamente, comentarii sau gesturi care creează un mediu ostil sau 
degradant. Conform Ordonanței 137/ 2000: 

„Constituie hărțuire și se sancționează contravențional orice comportament pe criteriu de rasă, naționalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o categorie 
defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui 
cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv” (Art. 2, alin. 5)  

Din august 2020, au fost introduse prevederi privind hărțuirea morală la locul de muncă, definită după cum urmează:   

„Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau penal, 
după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul 
său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în 
legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă 
prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin 
compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele 
forme: a) conduită ostilă sau nedorită; b) comentarii verbale; c) acțiuni sau gesturi.” (Art. 2, alin. 5¹) 

Suplimentar, Legea 202/ 2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați definește hărțuirea 
sexuală ca fiind 

„situația în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau 
nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu 
de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor” (Art. 4, lit. d) 

și hărțuirea psihologică drept 

„orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic și implică 
un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenționate și care ar putea afecta 
personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane.” (Art. 4, lit. d^1) 
F. VICTIMIZAREA, în accepțiunea juridică, se referă la acte de răzbunare împotriva unei persoane care a luat 

măsuri în justiție sau a depus o plângere.  

„Constituie victimizare și se sancționează contravențional conform prezentei ordonanțe orice tratament 
advers, venit ca reacție la o plângere sau acțiune în justiție cu privire la încălcarea principiului tratamentului 
egal și al nediscriminării.” (Art. 2, alin. 7) 

Exemplu:  

Unei persoane cu dizabilități care s-a plâns de discriminare la o companie unde lucrase anterior i se refuză oferirea unei 
recomandări de către fostul angajator. (Fostul angajator este făptuitorul victimizării). Aceeași persoană nu este angajată 
la o nouă firmă, deoarece noul angajator are cunoștință de plângerile depuse și nu dorește să întâmpine probleme 
asemănătoare. (Noul angajator este autorul victimizării).11 

 

                                                           
10 În acest context, hărțuirea se sancționează contravențional (cu amendă sau avertisment), însă acest comportament poate intra și sub incidența 
legii penale: conform Art. 8 al Codului Penal, „(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi 
supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepsește cu închisoare 
de la 3 la 6 luni sau cu amendă”, iar „(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care, prin frecvență 
sau conținut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o 
infracțiune mai gravă.” 
11 Łukasz Bojarski et al., Manual de formare cu privire la discriminare, 2012, p. 28. 
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Infografic discriminare 
 
Accesați definiția discriminării și tipuri de discriminare reprezentate vizual aici: https://actedo.org/infografic-ce-este-
discriminarea/  

G. DREPTUL LA DEMNITATEA PERSONALĂ este stipulat într-un articol distinct al Ordonanței OG 137/2000 și 
se suprapune într-o oarecare măsura cu definiția hărțuirii.  

„Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intră sub incidența legii penale, orice 
comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naționalist-șovină, de instigare la ură 
rasială sau națională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnității ori crearea 
unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei 
persoane, unui grup de persoane sau unei comunități și legat de apartenența acestora la o anumită rasă, 
naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau 
orientarea sexuală a acestuia.” (Art. 15) 

De reținut 
 
Dreptul privind nediscriminarea interzice situațiile în care persoanele sau grupurile de persoane aflate într-o situație 
similară sunt tratate diferit (discriminare directă), precum și situațiile în care persoanele sau grupurile de persoane aflate 
în situații diferite sunt tratate în mod identic (discriminare indirectă).12 De asemenea, se consideră a fi discriminare și 
hărțuirea, dispoziția de a discrimina, victimizarea și încălcarea demnității personale. 

6. Acțiunea afirmativă/ Măsurile pozitive 

Așa-zisa „discriminare pozitivă” este pe cât de controversată, pe atât de prost înțeleasă. Mai corect denumită acțiune 
afirmativă sau măsuri speciale/ pozitive, aceasta se referă la un set de politici care au ca scop reducerea disparităților 
dintre majoritate și minorități sau reprezentanți ai acestora care istoric au fost dezavantajați (discriminați, marginalizați 
etc.) și/ sau care se află într-o poziția de inferioritate. Acțiunile afirmative își propun, așadar, să redistribuie oportunitățile 
într-un mod echitabil: 

„Măsurile speciale au atât funcție preventivă (a preveni discriminarea persoanelor care aparțin grupurilor vizate), 
cât și una de corecție a dezavantajelor. Nu este necesară dovedirea unei discriminări istorice, este îndeajuns 
existența unor disparități prezente și este necesară conștientizarea imperativului de a preveni perpetuarea 
situației.”13 

Câteva din argumentele în favoarea măsurilor speciale sunt:  
a) grupurilor discriminate istoric sau aflate într-un dezavantaj istoric li se cuvine  formă de compensații pentru 

nedreptățile suferite; 
b) asigurarea diversității în viața publică are valoare în sine și aduce beneficii datorate pluralității de experiențe și 

perspective; 
c) simpla existentă a unei legislații antidiscriminare este insuficientă, grupurile dezavantajate au nevoie de măsuri 

speciale pentru a atinge egalitatea de șanse și tratament.14 

Exemple de acțiuni afirmative din România și alte țări sunt: 

 locuri speciale alocate romilor în învățământul universitar; 

 cote electorale de gen15– partidele politice trebuie să asigure o proporție relativ echilibrată între femei și bărbați 
printre candidații la alegeri parlamentare ca lista să fie validată. De obicei, cota de gen este de 30%, aplicabilă 
atât femeilor, cât și bărbaților. Țările scandinave au fost primele care au introdus aceste măsuri în anii 1980; 

 rezervarea la angajare a unui număr de locuri dedicate minorităților (rasiale, etnic, sexuale etc.). 

Important de notat este că acțiunile afirmative NU constituie discriminare, conform Ordonanței 137/2000: 

                                                           
12 Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliul Europei, Manual de drept european privind nediscriminarea, 
2010, p. 24. 
13 Uniunea Națională a Barourilor din România, Centrul de Resurse Juridice, Manual interdisciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile, Capitolul 
V, Fenomenul discriminării și accesul la justiție, 2020. 
14 J. Edward Kellough, Understanding Affirmative Action. Politics, Discrimination, and the Search for Justice, Georgetown University Press, 2006, pp. 
76-83. 
15 „Cotele de gen sunt un instrument de măsură afirmativă ce are ca scop accelerarea atingerii unei participări și reprezentări egale din punct de 
vedere al genului prin stabilirea unei proporții/ a unui procentaj sau număr de locuri alocate femeilor și/ sau bărbaților, în general conform unor criterii 
prestabilite” (Institutul European pentru Egalitate de Gen, EIGE - https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1203?lang=en).  

https://actedo.org/infografic-ce-este-discriminarea/
https://actedo.org/infografic-ce-este-discriminarea/
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1203?lang=en
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„Măsurile luate de autoritățile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, 
unui grup de persoane sau a unei comunități, vizând asigurarea dezvoltării lor firești și realizarea efectivă 
a egalității de șanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunități, precum 
și măsurile pozitive ce vizează protecția grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul 
prezentei ordonanțe.” (Art. 9, alin. 2)  

De reținut 
 
Acțiunile afirmative nu trebuie confundate cu:  

 măsurile luate pentru adaptarea programului unei femei însărcinate sau care a născut (concediul maternal, 
program flexibil etc.); 

 accesibilizarea spațiului public pentru persoane cu dizabilități locomotorii; 

 asigurarea educației în limba minorităților naționale ca limbă maternă sau posibilitatea de a obține servicii 
publice folosind limba maternă. 

Cele de mai sus constituie drepturi, iar negarantarea acestora constituie discriminare.  
 

7. Instituții cu atribuții în combaterea discriminării 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) – www.cncd.ro – este principala instituție publică din 
România responsabilă de sancționarea și prevenirea discriminării. Are ca principale atribuții: 

 Previne faptele de discriminare prin activități de conștientizare a principiului egalității, nediscriminării, respectării 
demnității umane; 

 Mediază prin soluționarea pe cale amiabilă, în prezența părților, a conflictelor ce pot fi generate de faptele sau 

actele de discriminare; 

 Sancționează actele de discriminare ca urmare a analizei, investigației și soluționării plângerilor; 

 Promovează și susține egalitatea de tratament pentru lucrătorii din Uniunea Europeană care își exercită 
drepturile în România. 

Accesul la educație. Segregare pe criteriul etniei (Hotărârea 504/2020) 
Petenta reclamă că toți cei nouă elevi de etnie romă din clasa a V-a au fost repartizați într-o singură clasă din școala 
din localitate, deși politicile anti-segregare recomandă mixarea elevilor în clase diferite, cu scopul de a preveni 
segregarea pe criterii etnice și pentru asigurarea accesului egal al copiilor la o educație de calitate. În speță, Colegiul 
director a constatat că faptele constituie discriminare conform art. 2 alin. 1, art. 2 alin. 4, art. 11 alin. 1 si art. 15 din O.G. 
nr. 137/2000 și a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 2.000 lei directorului școlii, respectiv o 
amendă de 4.000 de lei Inspectoratului Școlar Județean în cauză. Totodată, Colegiul director a dispus să se efectueze 
diligențele necesare pentru ca unitatea școlară să aibă și să implementeze un plan de desegregare eficient.  

 

Discriminare directă pe criteriile vârstă și gen (Hotărârea CNCD 174/2020) 
Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie. Petenta, angajată de 19 ani în cadrul instituției 
reclamate, și-a exprimat dorința de continuare a activității pentru încă un an după atingerea limitei legale de vârstă 
pentru pensionare. Răspunsul conducerii unității a fost unul negativ, fără a se motiva în vreun fel decizia luată. Partea 
reclamată a arătat că neaprobarea cererii de continuare a activității a fost decizia conducătorului instituției, rezoluția de 
neaprobare fiind luată pe baza situației de fapt și a normelor de drept speciale aplicabile. Colegiul director reține 
existența unui tratament diferențiat în ceea ce privește discriminarea referitoare la perioada menținerii în câmpul muncii 
a femeilor, discriminare care își are originea în vârsta legală de pensionare diferită între femei și bărbați. Colegiul director 
a constatat că se întrunesc cumulativ elementele constitutive ale unei fapte de discriminare conform art. 2 alin. 1 şi art. 
7 lit. a) din O.G. 137/2000 și a aplicat părții reclamate sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 1.000 lei.  

 

Discriminare directă pe criteriile stare graviditate și gen (Hotărârea CNCD 622/2020) 
Angajare și profesie. Petenta, avocat care presta activități pentru societatea bancară, parte reclamată, sesizează faptul 
că acesteia i-a încetat contactul de prestări servicii juridice înainte de cei doi ani stipulați, ca urmare a informării 
angajatorului cu privire la starea sa de graviditate. Colegiul director reține faptul că, deși societatea a suferit modificăr i 
de structură organizatorică, reclamata a încheiat un contract de prestări servicii juridice cu un alt avocat (de gen 
masculin). Colegiul director a reținut faptul că reclamata, în calitate de beneficiar și având cunoștințe de specialitate în 
domeniul juridic, ar fi trebuit să cunoască prevederile legale care incumbă din poziția sa, de protecție a egalității de 
șanse și de nediscriminare. Astfel, Colegiul director a constatat că faptele sesizate au un caracter discriminatoriu, 
conform art. 2 alin. 1 și art. 7 a) și 7 g) din O.G. 137/2000 coroborat cu art. 7, alin. 1 lit. a), art. 9 alin. 1 lit. b), art. 10 
alin. 1 și alin. 2 din Legea 202/2002 și a aplicat părții reclamate sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum 10.000 
lei, pe care o consideră efectivă, disuasivă și proporțională cu pericolul social.  

 

http://www.cncd.ro/
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Ce se poate face în caz de discriminare 

O persoană care constată că a avut loc un act de discriminare are mai multe posibilități de soluționare. La nivelul locului 
de muncă, acesta se poate adresa, după caz, Comisiei de etică, Consiliului administrativ sau departamentului 
responsabil de garantarea tratamentului egal și just din instituția unde activează. De asemenea, persoana discriminată 
poate iniția demersuri juridice. 

În România, instituția responsabilă pentru sancționarea contravențională a discriminării este Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării (CNCD), unde orice persoană fizică sau juridică poate depune petiții. Procedura de depunere 
este simplă și se poate face inclusiv online, prin completarea formularului disponibil pe site-ul CNCD: www.cncd.ro.   

Faptele de discriminare se sancționează contravențional, fie cu avertisment, fie cu amendă între 1.000 și 200.000 lei 
(vezi Art. 26 pentru detalii despre tipologia amenzilor). CNCD sau instanța de judecată poate obliga partea care a 
discriminat la o serie de măsuri precum: publicarea hotărârii CNCD/ sentinței judecătorești în mass media; în cazul 
hărțuirii morale la locul de muncă, obligarea angajatorului la plata unor compensații sau a ședințelor de consiliere 
psihologică ale persoanei discriminate, reintegrarea în muncă a persoanei hărțuite ș.a.  

Pentru informații suplimentare privind opțiunile dumneavoastră, puteți contacta avocați, CNCD, sindicate sau organizații 
neguvernamentale de drepturile omului. 

De reținut 
 Termenul de sesizare a unei fapte de discriminare este de 1 an „de la data săvârșirii faptei sau de la data la 

care putea să ia cunoștință de săvârșirea ei.” (OUG 137/200, Art. 20, alin. 1); 
 Încercați să obțineți și să păstrați dovezi ale faptelor de discriminare (înregistrări audio sau video, capturi de 

ecran, păstrați e-mailuri, statistici, adrese, contactați martori care pot confirma conversațiile cu conținut 
discriminator ș.a.); 

 CNCD soluționează sesizarea în cel mult 90 de zile de la data depunerii acesteia; 
 Hotărârea CNCD poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, potrivit legii. 

Observație: Conținutul de mai sus este adaptat și/ sau preluat din materiale redactate de Alexandra Columban, precum 
Predarea și integrarea egalității de gen în învățământul preuniversitar. Manual pentru cadre didactice (ce urmează a fi 
publicat în septembrie 2022) și Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen din 
perspectivă intersecțională (Centrul de Resurse Juridice, 2021). 
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II. INFRACȚIUNI MOTIVATE DE URĂ ȘI DISCURSURILE URII 
 
 
Cezara David 
Manager Progam Antidiscriminare 
Centrul de Resurse Juridice – CRJ 
E-mail: cezara.david@crj.ro 
 

EXTRASE (materialul complet este disponibil la 
https://www.crj.ro/antidiscriminare/nediscriminarea-dincolo-de-cuvinte/) 

1. Cadrul legal în România privind infracțiunile motivate de ură și discursul de ură 
 
Cadrul legal românesc nu cuprinde o definiție a infracțiunilor motivate de ură 
sau a discursului de ură. Există dispoziții legale penale, civile sau 
administrative care cuprind categoriile de infracțiuni de ură și discursuri de ură, 
pe baza conținutului lor specific. 
Cuvântul „ură” este menționat în cadrul legal românesc, o singură dată în 
Codul penal, unde este sancționată infracțiunea de incitare la ură sau 
discriminare (art. 369). Cu toate acestea, sensul precis al termenului „ură” nu 
este definit în mod expres în legislația penală. În mod similar, „ura” este 
menționată și o dată în Legea audiovizualului nr. 504/2002, în dispoziția care 
interzice incitarea la ură prin programe de difuzare (art. 40). 
 

1.1. Legislație relevantă 

INFRACȚIUNI MOTIVATE DE URĂ 

Cadrul juridic penal din România abordează infracţiunile motivate de ură din două perspective, anume ca: reținerea 
unei circumstanțe agravante și existența unor infracţiuni de sine stătătoare prevăzute în Codul Penal şi în alte legi 
speciale în structura cărora intră o parte sau toate criteriile prevăzute de circumstanțele agravante. 

Circumstanţe agravante, prevăzute de art.77 lit.h) din Codul Penal: 

Motivaţia discriminatoare în săvârşirea infracţiunilor a fost introdusă pentru prima dată ca circumstanţă agravantă în 
cadrul legal penal din România prin intermediul Legii nr. 278/2006 care, printre altele, a completat prevederile Codului 
Penal în vigoare la momentul respectiv. Noul Cod Penal a păstrat această abordare juridică şi, în plus, a deschis lista 
de criterii care pot fi luate în considerare la stabilirea motivaţiei discriminatoare. 

Circumstanţe agravante, prevăzute de art.77 lit.h) din Codul Penal: “Următoarele împrejurări constituie 
circumstanţe agravante: (...) h) săvârşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 
religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală 
cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel, considerate de făptuitor 
drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte.” 

Reținerea circumstanțelor agravante mărește cuantumul pedepsei aplicate până la maximul special16. Dacă maximul 
special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăşi o treime din 
acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. Majorarea limitelor 
speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanţelor conform art. 78 din Codul Penal. 
 
Infracţiuni de sine stătătoare prevăzute în Codul Penal şi în alte legi speciale 

Există infracţiuni în structura cărora intră deja o parte sau toate din motivele prevăzute de art.77 lit.h), sau care sunt 
deja definite ca o variantă agravată a unei infracţiuni de bază, din cauza prezenţei unuia sau mai multora dintre criteriile 
protejate. Astfel de exemple de infracţiuni care pot fi considerate ca fiind motivate de ură sunt: 

În afară de dispozițiile privind circumstanțele agravante, componenta motivelor săvârșirii infracțiunii se regăsește în 
definiția infracțiunilor din Codul penal sau în legile speciale. În această versiune, motivele pot face parte din varianta tip 

                                                           
16 Maximul special este cea mai mare pedeapsă prevăzută pentru fiecare infracțiune din Codul Penal, spre deosebire de maximul general. În prezent, 
maximul general al pedepsei închisorii este de 30 de ani și maximul general al pedepsei amenzii este de 200.000 Lei. 

mailto:cezara.david@crj.ro
https://www.crj.ro/antidiscriminare/nediscriminarea-dincolo-de-cuvinte/
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a infracțiunii sau varianta agravată a infracțiunii (varianta tip este prevăzută cu o pedeapsă mai mare dacă se rețin 
motivele de prejudecată) sau o variantă circumstanțiată a infracțiunii (care are aceeași pedeapsă ca infracțiunea tip, cu 
diferența că motivația se adaugă infracțiunii tip). 

Din punct de vedere al tehnicii legislative, infracțiunile motivate de ură sub formă de infracțiuni de sine stătătoare sunt 
prevăzute fie în articole independente, fie ca paragrafe distincte într-un articol independent. De exemplu, incitarea la 
ură sau discriminare este un articol de sine stătător (art. 369 Cod penal), în timp ce tortura bazată pe discriminare este 
un paragraf al unui articol care se referă la tortură (alin. 1 lit. d al art. 282 Cod penal). 

Infracțiuni de sine stătătoare cuprinse în categoria infracțiunilor motivate de ură, prevăzute de Codul penal: 

Incitarea la ură 
sau discriminare 
(art. 369 Cod 
penal) 

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de 
persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Abuzul în serviciu 
pe temei de 
discriminare (art. 
297, par. (2) Cod 
penal) 

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru 
aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 
sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică 
necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.* 

*Această dispoziție este versiunea circumstanțiată a infracțiunii, care prevede aceeași 
pedeapsă ca varianta tip - nu mai puțin de 2 și nu mai mult de 7 ani de închisoare şi interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. 

Tortura pe un 
motiv bazat pe 
orice formă de 
discriminare (art. 
282, par. (1), d) 
Cod penal) 

(1) Fapta funcţionarului public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat 
sau a altei persoane care acţionează la instigarea sau cu consimţământul expres ori tacit al 
acestuia de a provoca unei persoane puternice suferinţe fizice ori psihice: (…) d) pe un motiv 
bazat pe orice formă de discriminare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi. 

Împiedicarea 
exercitării 
libertăţii 
religioase (art. 
381 Cod penal) 

(1) Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios, care este 
organizat şi funcţionează potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă. 
(2) Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult 
ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepseşte cu închisoare 
de la unu la 3 ani sau cu amendă. 
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează obligarea unei persoane, prin violenţă sau 
ameninţare, să îndeplinească un act interzis de cultul, organizat potrivit legii, căruia îi aparţine. 

Profanarea 
lăcaşurilor sau a 
obiectelor de cult 
(art. 382 Cod 
penal) 

Profanarea unui lăcaş sau a unui obiect de cult, aparţinând unui cult religios care este organizat 
şi funcţionează potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Profanarea de 
cadavre sau 
morminte, în 
anumite situaţii şi 
cu reţinerea 
circumstanţei 
agravante ** (art. 
383 Cod penal) 

(1) Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenuşii rezultate din incinerarea 
acestuia se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 
(2) Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument 
funerar se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

** Infracțiunea de sine stătătoare poate fi comisă, teoretic, fără o motivație, de exemplu dacă 
profanarea este comisă în scopul furtului de bunuri, indiferent de motivația religioasă. 
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În plus, infracțiunile motivate de ură sunt prevăzute și de următoarele legi speciale: 

Ordonanța de urgență a guvernului (O.U.G.) 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor 
cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea 
unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război (amendată prin Legea nr. 217/2015 și Legea 
157/2018). O.U.G. 31/2002 incriminează diferite tipuri de comportament în legătură cu xenofobia, rasismul, și fascismul: 

 iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub 

orice formă, a unui astfel de grup și care este pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani (art. 3, alin. 1); 

 confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, 

legionare, rasiste sau xenofobe care se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani (art. 4, par. 1). Cu aceeaşi 

pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (art. 4, 

par. 2). Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, 

de materiale rasiste şi xenofobe se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani (art. 4, par. 3). Aceste fapte 

nu constituie infracţiune dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul 

dezbaterii unei chestiuni de interes public (art. 4, alin. 4); 

 promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii 

şi de crime de război, care se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani (art. 5); 

 promovarea, în public, de idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, care se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani (art. 5); 

 negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, 

a Holocaustului ori a efectelor acestuia, care se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă 

(art. 6). Pedeapsa este mai mare dacă fapta se săvârșește prin intermediul unui sistem informatic; 

 negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, 

a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, 

în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la 

Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale 

Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a 

Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda sau 

a oricărui altui tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror 

competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora, care se pedepseşte cu închisoare de la 

6 luni la 3 ani sau cu amendă (art. 6). Pedeapsa este mai mare dacă fapta se săvârșește prin intermediul unui 

sistem informatic; 

 ameninţarea unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul unui sistem informatic, cu săvârşirea 

unei infracţiuni pentru care maximul pedepsei prevăzute de lege este închisoarea de cel puţin 5 ani, pe motiv 

de rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională ori etnică sau în considerarea religiei, dacă aceasta este 

folosită ca pretext pentru oricare dintre motivele arătate, care se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani 

(art. 61). 

O.U.G. interzice autorităților administrației publice următoarele tipuri de comportamente: 

 ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci 

comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de 

crime de război (art. 12); 

 acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime 

de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice (art. 13); 

 acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime 

de război unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică (art. 13). 

Chiar dacă IMU sunt prevăzute în articole individuale, autorităţile colectează date globale în care indicatorul de colectare 
este reprezentat de un întreg capitol din Codul penal, capitol ce include şi articole ce descriu infracţiuni de interes pentru 
IMU. Aceeaşi problemă apare şi în cazul O.U.G. 31/2002, unde datele sunt colectate având ca indicator însăşi legea, 
chiar dacă O.U.G. 31/2002 conține prevederi pentru diferite tipuri de infracțiui care promovează xenofobia, fascismul și 
rasismul. Așadar, atunci când se analizează datele administrative oficiale privind incidența faptelor interzise de O.U.G. 
31/2002, este imposibil să se stabilească o legătură între cifre și diferitele fapte prevăzute de lege. 

Legea nr. 157 din 2 iulie 2018 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului. 

În perioada martie 2016 — martie 2017, România a exercitat preşedinția Alianței Internaționale pentru Memoria 
Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance / IHRA). Cu ocazia primei reuniuni plenare a IHRA din 
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România, organizată la București, a avut loc un proces de negociere între cele 31 de state membre ale organizației, 
condus de România și finalizat cu adoptarea Definiției de lucru a antisemitismului. Decizia a fost luată pe fondul creșterii 
infracțiunilor pe bază de ură, în special în Europa.  La 1 iunie 2017, Parlamentul European a adoptat “Rezoluția 
referitoare la combaterea antisemitismului” (2017/2692(RSP), prin care a invitat statele membre și instituțiile și agențiile 
UE să adopte și să aplice definiția operațională a antisemitismului a IHRA pentru a sprijini autoritățile judiciare și de 
aplicare a legii în eforturile acestora de a identifica și urmări în justiție atacurile antisemite în mod mai eficient și mai 
eficace.17 

“Antisemitismul care s-a manifestat în România între cele două războaie mondiale a crescut direct din semințele sădite 
în evenimentele majore ale dezvoltării țării începute la jumătatea secolului al XIX-Iea. Din motive care puteau diferi de 
la o persoană la alta sau de la un grup la altul, în viața politică, culturală şi spirituală a societății românești au existat, în 
forme variate și cu diverse intensități, puternice curente antisemite.” (Raportul Final al Comisiei Internaționale pentru 
Studierea Holocaustului în România).18 

Legea 157/2018 există ca urmare a necesității adoptării unui act normativ distinct care să introducă măsuri pentru 
prevenirea și combaterea antisemitismului și care decurge și din faptul că propagarea în public a ideilor, concepțiilor și 
doctrinelor antisemite, precum și a simbolurilor sau materialelor antisemite, în special pe Internet și prin intermediul 
rețelelor de socializare, nu au putut fi combătute prin intermediul mijloacelor legislative afłate la dispoziție în acel 
moment.19 

Legea 157/2018 definește antisemitismul, organizaţia cu caracter antisemit, simbolurile antisemite, materialele 
antisemite și incriminează diferite tipuri de comportament în legătură cu antisemitismul, după modelul OUG 31/2002: 

 promovarea, în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine antisemite constituie infracţiune, care se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi (art. 3); 

 distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite, care se pedepseşte 

cu închisoare de la un an la 5 ani (art. 4); 

 confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite, care 

se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se 

sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor antisemite. Aceste fapte nu constituie infracţiune dacă sunt 

săvârşite în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes 

public (art. 5); 

 iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei 

astfel de organizaţii, care se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani . Dacă autorul faptei denunţă 

autorităţilor existenţa organizaţiei, înainte ca aceasta să fi fost descoperită şi să se fi început săvârşirea vreuneia 

dintre infracţiunile care intră în scopul grupului, acesta nu va fi pedepsit (art. 6). 

Legea nr. 221 din 18 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
reglementează pentru prima dată în România fenomenul cunoscut sub numele de bullying. 

Violenţa psihologică - bullying este definită ca acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, 
într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă 
atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate 
împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care 
pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie 
defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de 
acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării 
profesionale. 

Ulterior, a fost adoptat Ordinul nr. 4343 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind 
violenţa psihologică – bullying. 

Aceste norme metodologice au fost elaborate, printre altele, pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 
învăţământ preuniversitar și pentru crearea unui climat sigur şi pozitiv în unitatea de învăţământ, bazat pe respectarea 

                                                           
17Expunere de motive a Legii 157/2018 privind  unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17193  
18 Expunere de motive a Legii 157/2018 privind  unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17193  
19 Expunere de motive a Legii 157/2018 privind  unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17193  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17193
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17193
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17193
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persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învăţare şi asigurarea stării de bine a antepreşcolarului/ 
preşcolarului/elevului în unitatea de învăţământ. 

Normele exclud termenului de violenţă psihologică - bullying relaţiile violente dintre adulţi şi copii şi relaţiile violente între 
adulţi în cadrul unităţii de învăţământ. 

În prezent, nu există prevederi în legislația privind bullying-ul care să sancționeze distinct aceste tipuri de comportament. 
Așadar, în funcție de natura faptei săvârșite și de vârsta autorului, vor putea fi atrase următoarele tipuri de răspundere: 

a. civilă, în cazuri precum insulte, atingerea demnității, reputației, imaginii, în caz de discriminare; 

b. contravențională, în cazuri în care se se produce discriminarea unei persoane, faptă ce poate fi sesizată la 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării; 

c. penală, în cazuri precum amenințari, șantaj, hărțuire, incitare la ură ori la discriminare; 

d. măsurile educative ori disciplinare ce pot fi aplicate în situaţiile de bullying conform regulamentelor școlare. 

 
A. DISCURSUL DE URĂ 

În Recomandarea (97)20 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, discursul de ură (denumit hate speech în 
engleză) este definit astfel: „toate formele de exprimare care propagă, incită, promovează sau justifică ura rasială, 
xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranţă, inclusiv intoleranţa care se exprimă sub formă 
de naţionalism agresiv şi de etnocentrism, de discriminare şi ostilitate faţă de minorităţi, imigranţi şi persoane provenite 
din imigraţie” (Anexa la Recomandarea nr. R(97)20, Domeniul de aplicare). 

Discursul de ură nu are o definiție juridică specifică în cadrul legal românesc, ci mai degrabă comportamente specifice 
ilegale care sunt comise prin discurs pot intra în această categorie. În cadrul legal românesc, discursul de ură poate fi 
sancționat în sistemele administrative, penale sau civile. 

De exemplu, o prevedere legislativă care arată că faptele și discursul de ură pot avea consecințe administrative, civile 
sau penale este Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. În art. 9, pct. a), legea 
interzice adunărilor publice propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, șovină sau ale oricăror 
organizații terorist-diversioniste, defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la ură națională sau religioasă, incitarea la 
discriminare, la violență publică și la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri. În capitolul privind sancțiunile, 
legea prevede că încălcarea prevederilor sale poate declanșa sancțiuni disciplinare, administrative, civile sau penale 
(art. 25). Astfel, sistemul sancțiunilor este interpretat pe baza gravității actelor și a discursului și a formei lor specifice 
de manifestare. 

Definiția Consiliului Europei cu privire la discursul instigator se referă la “toate formele sale de expresie”, cu alte cuvinte, 
nu doar prin ura exprimată prin limbaj, ci și prin alte mijloace cum ar fi imagini, materiale video sau orice altă formă de 
activitate din mediul online. Astfel, hărțuirea din mediul online este o formă a discursului instigator la ură. 

B.1. Abordare administrativă a discursului de ură 

Discursul de ură poate intra sub incidența Legii antidiscriminare (Ordonanța Guvernului (O.G.) nr. 137/2000) sau a Legii 
audiovizualului (Legea nr. 504/2002) și poate lua forma unei contravenții. Astfel, discursul de ură poate fi considerat ca 
o formă de discriminare, hărțuire sau încălcare a dreptului la demnitate personală (care sunt contravenții prevăzute de 
O.G. 137/2000) sau ca o încălcare a obligației furnizorului de servicii audio-vizuale de a se abține de la promovarea 
conținut discriminator, rasist, care incită la ură sau care încalcă demnitatea umană (contravenții prevăzute în Legea nr. 
504/2002). 

Remediile administrative nu pot oferi despăgubiri sau alte tipuri de compensații victimelor discursurilor de ură. Organele 
administrative precum Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) sau Consiliul Audiovizual (CNA) emit 
decizii care pot impune sancțiuni financiare administrative (amenzi) cel mult pentru făptuitori. Sancțiunile financiare 
plătite de făptuitori fac parte din bugetul de stat. Dacă victimele discriminării doresc să obțină despăgubiri, atunci trebuie 
să recurgă la căi de atac de drept comun (a se vedea secțiunea B.3. de mai jos). 

Tabelul următor oferă exemple de prevederi care impun sancțiuni administrative pentru discursurile de ură: 
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Legea antidiscriminare – Ordonanța Guvernului (O.G.) nr. 137/2000 

Discriminare 
directă 

Art. 2, alin. (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, 
excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt 
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice 
alte domenii ale vieţii publice.* 

*Discursul de ură poate constitui o discriminare directă, în funcție de circumstanțele cazului. 

Hărțuire la locul de 
muncă 

Art.2, alin. (5) Orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, 
vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui 
cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv constituie hărţuire şi se sancţionează 
contravenţional. * 

*Hărțuirea este menționată aici, în măsura în care poate fi comisă prin discursuri de ură. 

Hărțuire morală la 
locul de muncă* 

 

 

*faptă introdusă prin 
Legea nr. 167 din 7 
august 2020 pentru 
modificarea şi 
completarea O.G. 
nr. 137/2000  

Art.2, alin. (51) Orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat 
care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un angajat comparabil 
din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau 
efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii angajatului, 
prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al 
acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme: 

a) conduită ostilă sau nedorită; 

b) comentarii verbale; 

c) acţiuni sau gesturi. 

Constituie hărţuire morală la locul de muncă şi se sancţionează disciplinar, contravenţional 
sau penal, după caz. * 

Art.2, alin. (52) Orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere 
demnităţii, integrităţii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajaţi, punând în pericol 
munca lor sau degradând climatul de lucru constituie hărţuire morală la locul de muncă. 
Stresul şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă. * 

Art.2, alin. (54) Angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă 
răspund disciplinar, în condiţiile legii şi ale regulamentului intern al angajatorului. 
Răspunderea disciplinară nu înlătură răspunderea contravenţională sau penală a angajatului 
pentru faptele respective. * 

*Hărțuirea este menționată aici, în măsura în care poate fi comisă prin discursuri de ură. 

Dreptul la 
demnitatea 
personală 

Art. 15 Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub 
incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de 
propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament 
care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, 
ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup 
de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, 
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de 
convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia. 

Sancțiuni pentru 
discriminare 

Art. 26 al O.G. 137/2000 prevede sancțiuni care pot fi aplicate de CNCD. 

Sancțiunea pecuniară este: 
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 amendă în valoare de minim 1.000 lei și maxim 30.000 Lei, dacă discriminarea 
vizează o persoană fizică 

 amendă în valoare de minim 2.000 lei și maxim 100.000 Lei, dacă  
discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate. 

Sancțiuni complementare pot include: 

 obligația părții care a săvârşit fapta de discriminare să publice, în mass-media, un 

rezumat al hotărârii de constatare, respectiv al sentinţei judecătoreşti. 

Măsuri suplimentare în cazul hărțuirii la locul de muncă ce pot fi dispuse de instanță: 

 obligarea angajatorului la luarea tuturor măsurilor necesare pentru a stopa orice acte 

sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă cu privire la angajatul în cauză; 

 reintegrarea la locul de muncă a angajatului în cauză; 

 obligarea angajatorului la plata către angajat a unei despăgubiri în cuantum egal cu 

echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit; 

 obligarea angajatorului la plata către angajat a unor daune compensatorii şi morale; 

 obligarea angajatorului la plata către angajat a sumei necesare pentru consilierea 

psihologică de care angajatul are nevoie, pentru o perioadă rezonabilă stabilită de 

către medicul de medicină a muncii; 

 obligarea angajatorului la modificarea evidenţelor disciplinare ale angajatului. 

Legea generală privind sancțiunile administrative, O.G. 2/2001, prevede o sancțiune 
administrativă suplimentară care poate fi aplicată chiar dacă legislația specială (în acest caz, 
O.G. 137/2000) nu o menționează în mod expres: avertismentul administrativ (art. 5, alin. 2, 
lit. a). Avertismentul administrativ este o notificare verbală sau scrisă a contravenientului cu 
privire la pericolul social al infracțiunii, însoțită de recomandarea de a respecta legea (art. 7, 
alin. 1). Avertismentul administrativ se aplică infracțiunilor mai puțin grave (art. 7, alin. 2). 

Legea audiovizualului nr. 504/2002 

Obligația 
furnizorilor de 
servicii media de a 
respecta 
pluralismul politic 
și diversitatea 
culturală 

Art. 3, alin. 1 Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură 
pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea şi 
educarea, inclusiv sub aspect ştiinţific, şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor 
şi a drepturilor fundamentale ale omului. 

Cerințe pentru 
comunicările 
comerciale 
audiovizuale 
(publicitate) 

Art. 29, alin. 1 lit. Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii 
media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii: ... c) să nu prejudicieze 
demnitatea umană; d) să nu includă nicio formă de discriminare pe motiv de rasă, etnie, 
naţionalitate, religie, credinţă, handicap, vârstă, sex sau orientare sexuală; e) să nu aducă 
ofensă convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor şi radioascultătorilor; 

Interzicerea 
incitării la ură în 
difuzarea de 
programe 

Art. 40 Difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de 
rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală este interzisă. 

Sancțiuni pentru 
încălcarea Legii 
audiovizualului 

Sancțiunile pecuniare prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002 la art. 90 sunt 
amenzile de minim 10.000 Lei și maxim 200.000 Lei. 

Transpunerea legii 
audiovizuale 
în Codul de 
reglementare a 

Prevederile privind interzicerea discriminării sunt transpuse și detaliate prin regulamentele 
interne ale Consiliului Național al Audiovizual (CNA). Mai exact, Decizia CNA nr. 220 din 24 
februarie 2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual reiterează obligațiile 
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conţinutului 
audiovizual 

furnizorilor de servicii audio-vizuale de a se abține de la discriminare (art. 30, 32, 40, 47, 48, 
64, 66, 70 și 93). * 

Prin Decizia nr. 63 din 14 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei CNA 
nr.  220/2011, Codul de reglementare a conţinutului audiovizual a fost modificat fiind introdusă 
printre altele și următoarea definiție: 

violenţa de limbaj - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, 
ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare sau discriminatorii; se asimilează 
acestei forme de violenţă şi comportamentele triviale, nonverbal. 

 

B.2. Abordare penală a discursului de ură 

Discursul de ură, deși nu este definit ca atare, este reglementat și prin legea penală, în anumite situații specifice. În mod 
specific, acte precum incitarea la ură sau discriminare (art. 369 Cod penal), profanarea lăcașurilor sau obiectelor de cult 
și a mormintelor realizate prin simboluri / desene (art. 382 și 383 Cod penal), se încadrează în categoria largă a 
discursului de ură.  

B.3. Abordare civilă a discursului de ură 

În cadrul dreptului civil, victimele discursurilor de ură pot solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Astfel, în baza 
Codului civil, orice persoană poate depune la o instanță de judecată o cerere de acordare a unor despăgubiri dacă 
drepturile sale au fost încălcate. De asemenea, în cadrul proceselor penale, victimele pot solicita despăgubiri civile 
pentru daunele suferite. 

În același timp, victimele discriminării pot alege o cale de atac civilă, în baza Legii speciale antidiscriminare (O.G. 
137/2000, art. 27, alin. 1), fără condiția prealabilă de a iniția proceduri administrative cu CNCD. Cu toate acestea, dacă 
este inițiată o acțiune civilă bazată pe O.G. 137/2000, atunci CNCD trebuie citat pentru depunerea unui punct de vedere 
în cadrul procesului (art. 27, alin. 3). 

În cadrul legal românesc există trei tipuri de sancțiuni pentru comportament ilegal care se aplică IMU și discursurilor 
de ură: 

 Sancțiuni civile 

 Sancțiuni administrative (pentru contravenții) 

 Sancțiuni penale 

Astfel, în funcție de mijloacele de comitere a infracțiunii și de tipul de remediu ales de victimă, ar putea fi aplicabilă 
legea civilă, administrativă sau penală. Cu toate acestea, nu există o definiție legală oficială a IMU și a discursurilor 
de ură per se: diferite acte și incidente ar putea intra în aceste categorii, în funcție de circumstanțe. 

 

1.2. Punerea în aplicare a legilor cu privire la infracțiunile motivate de ură și discursul de ură 

Aplicarea legilor cu privire la infracțiunile motivate de ură și la discursurile de ură se face de către organele 

administrative, autoritățile de aplicare a legii și instanțele de judecată - în funcție de tipul dispozițiilor legale încălcate și 

de specificul infracțiunilor. 

ORGANE ADMINISTRATIVE: 

A. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării  

B. Consiliul Naţional al Audiovizualului  

În cazul discursului de ură pentru care se aplică sancțiuni administrative, organele administrative care au competența 
de a analiza și sancționa infracțiunea sunt cele precum Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și 
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA). 
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A.  Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării20 este un organ administrativ cu activitate jurisdicțională – 

fie poate primi petiții de la persoane sau grupuri victime ale discriminării, de la ONG-uri, fie se poate autosesiza. Normele 

procedurale21 care reglementează activitatea CNCD au un caracter distinctiv, în sensul că procesul este în contradictoriu 

(similar cu procesul în fața unei instanțe judecătorești). Aceasta înseamnă că presupusa victimă a discriminării (petentul) 

este citată împreună cu persoana acuzată de discriminare (reclamatul) pentru a fi audiate în fața CNCD.  Ambele părți 

au dreptul de a prezenta dovezi și de a se apăra împotriva afirmațiilor adversarului. Decizia administrativă a CNCD 

poate fi atacată la Curțile de Apel în termen de 15 zile. 

B. Consiliul Naţional al Audiovizualului este un organ administrativ, autoritate unică de reglementare în domeniul 
serviciilor mass-media audiovizuale. CNA are de asemenea competența de a emite decizii referitoare la petițiile privind 
respectarea legislației audiovizuale de către furnizorii de servicii audiovizuale. Spre deosebire de CNCD, CNA nu 
analizează petiții pe baza unui proces în contradictoriu. În schimb, autoritatea primește notificări (în scris prin poștă/e-
mail sau direct online pe site-ul CNA) cu privire la programele audiovizuale care încalcă prevederile legale ale 
audiovizualului. Ulterior, CNA analizează notificarea și programul indicat de reclamant și decide dacă este necesară 
impunerea unei sancțiuni administrative furnizorului de servicii audiovizuale. Decizia administrativă a CNA poate fi 
atacată la Curțile de Apel în termen de 15 zile.  

Conform Răspunsului CNA22 la solicitarea de informații publice a CRJ, acesta nu are capacitatea administrativă de a 
efectua, periodic, monitorizări tematice. Rapoartele de monitorizare analizate în cadrul ședințelor publice sunt întocmite 
de Direcția de specialitate a CNA ca urmare a sesizărilor primite si a autosesizărilor membrilor Consiliului. În cadrul 
ședințelor sunt vizionate sau audiate, după caz, secvențe relevante din emisiuni. Ședințele publice ale CNA sunt 
transmise online, link-ul aferent fiind postat pe site-ul instituției. 

AUTORITĂȚI DE APLICARE A LEGII 

Infracțiunile motivate de ură intră sub incidența Codului Penal Român și sunt investigate inițial de autoritățile de aplicare 
a legii, precum Poliția și Parchetul. Poliția Română face parte din structura Ministerului Afacerilor Interne și este 
reglementată de Legea nr. 218/2002, lege privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Procurorii sunt magistrați 
(împreună cu judecătorii) care își desfășoară activitatea în Parchetele de pe lângă instanțele de judecată. Procurorii 
funcționează pe baza principiului subordonării ierarhice, ceea ce înseamnă că ordinul procurorului șef al Parchetului 
este obligatoriu pentru procurorii subordonați și că Parchetele sunt subordonate altor Parchete ierarhic superioare din 
aceeași jurisdicție.  

INSTANȚE DE JUDECATĂ 

În cazul în care procurorul decide soluționarea cerecetării penale prin deschiderea urmăririi penale, atunci se 
formulează un rechizitoriu și cazul este trimis spre a fi audiat în fața unei instanțe de judecată. Examinarea instanței 
de judecată este o etapă distinctă a procesului penal, care poate fi soluționată după cum urmează: prin condamnarea 
inculpatului, renunțarea la pedeapsă, amânarea executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei, achitarea, sau 
încetarea procesului penal.23 

Schimbările făcute în procesul de colectare a datelor la nivelul MJ reprezintă o îmbunătățire a monitorizării fenomenului 
infracționalității motivate de ură în România. Astfel, apar date noi despre infracțiunile de fond în care instanțele de 
judecată au confirmat motivarea părtinitoare, aplicând clauza circumstanțelor agravante. Cu toate acestea, imaginea 
fenomenului infracționalității motivate de ură care ajunge în instanțele de judecată din România nu este completă dacă 
datele nu sunt dezagregate pe baza criteriului prejudecăților individuale. Aceasta înseamnă că este imposibil să se 
stabilească, în baza datelor administrative communicate de MJ, care grupuri au fost ținta infracțiunilor motivate de ură.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Activitatea CNCD este guvernată de O.G. privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (O.G. 137/2000) 
21 Regulile procedurale ale CNCD sunt prevăzute în Ordinul Președintelui CNCD nr. 144 din 11 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii interne de 
soluționare a petițiilor și a sesizărilor 
22 Răspuns CNA nr.3307/22.04.2021 la solicitarea de informații publice a CRJ.  
23 Art. 369 Cod Procedură Penală 
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III. VIOLENȚA DE GEN. CONCEPTE, MODELE EXPLICATIVE ȘI 
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Alexandra Columban 
Directoare Executivă  
Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) 
E-mail: alexandra.columban@actedo.org  
 
 

1. Violența în cifre 
 
În România, 28,5% dintre femei se confruntă cu violență fizică și/sau 
sexuală la un moment dat în viața lor după vârsta de 15 ani24. Cu toate 
acestea, ratele de raportare la nivelul UE sunt extrem de scăzute: în 
medie, doar 14 % dintre femeile europene au raportat poliției cel mai 
grav incident de violență din partea partenerului intim, iar 13 % au 
raportat poliției cel mai grav incident de violență în afara partenerului.25 
 
Potrivit statisticilor Inspectoratului General al Poliției Române, în anul 
2020 au fost semnalate în total 26.809 de acte de loviri sau alte violențe 
între membrii familiei. Au fost înregistrate 72 de omoruri în familie. 
Majoritatea agresorilor, 91%, au fost bărbați, iar, în ceea ce privește 
victimele, 80% au fost femei și fete, ceea ce arată că violența domestică 
este un fenomen genizat. De asemenea, 85% din incidentele de 
violență domestică au fost comise acasă, iar mai multe cazuri au fost 
semnalate în mediul rural decât urban (54% din aceste infracțiuni au 
avut loc la țară).26 
 
În ceea ce privește violența sexuală, în 2020, au fost semnalate Poliției 
în total 226 de violuri, 111 agresiuni sexuale și 112 acte sexuale cu un 
minor – o creștere cu 30% față de anul 2019. Majoritatea covârșitoare 
a agresorilor sexuali au fost bărbați, în timp ce majoritatea victimelor au 
fost femei și fete.27 
  
Subliniem faptul că cifrele de mai sus reprezintă doar cazurile 
raportate poliției, astfel că amploarea reală a violenței domestice și 
violenței împotriva femeilor este mult mai mare.  

2. Definiții și tipuri de violență 
 
Convenția de la Istanbul oferă următoarele definiții: 
 

• violență împotriva fetelor și femeilor = „o încălcare a 
drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva femeilor 
şi va însemna toate acţiunile de violenţă de gen care rezultă în, 
sau care sunt probabile a rezulta în, vătămarea sau suferinţa 
fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată femeilor, 
inclusiv ameninţările cu asemenea acţiuni, coerciţia sau 
deprivarea arbitrară de libertate, indiferent dacă survine în 
public sau în viaţa privată” 

• violență de gen împotriva femeilor= „violenţa care este 
direcţionată împotriva unei femei pentru că ea este o femeie 
sau care afectează femeile în mod disproporţionat”  
 

                                                           
24 Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale, 2014, Violence against Women. An EU-wide survey, p. 172. 
25 Ibidem, p. 3. 
26 Sursa: https://violentaimpotrivafemeilor.ro/statistici-violenta-in-familie-2020/ 
27 Idem. 
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• violența de gen se referă și la forme de abuz îndreptate împotriva unei persoane din cauza 
prejudecăților vizavi de expresia de gen a acestuia/ acesteia (de exemplu, violență împotriva unei 
persoane transgender sau a unui bărbat perceput ca fiind „efeminat”) 

• violență domestică/ violență în familie = între rude de sânge sau prin alianță, actuali și foști parteneri, care 
împart sau nu împart domiciliul (Legea 217/ 2003) 

• verticală: părinți – copii; nepoți – bunici 
• orizontală: violență intimă/ violență în cuplu/ violență între parteneri intimi 

 
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (în Art. 4) recunoaște opt forme de violență 
în familie, definite astfel: 
 

Violență fizică „Vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, 
tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca 
fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect similar, 
supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activități cu grad mare de risc pentru viață sau 
sănătate și integritate corporală” 

Violență 
psihologică/ 
emoțională 

„Impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune și de suferință 
psihică în orice mod și prin orice mijloace, violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, 
prin amenințări verbale, afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte 
de gelozie, constrângerile de orice fel, precum și alte acțiuni cu efect similar” (Art. 4, Legea nr. 
217/2003) 

Violență verbală „Adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și 
expresii degradante sau umilitoare” (Art. 4, Legea nr. 217/2003) 

Violență sexuală „Agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hârțuire, intimidare, manipulare, brutalitate în 
vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal” (Art. 4, Legea nr. 217/2003) 

Violență 
economică 

„Interzicerea activității profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace 
de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acțiunea de 
sustragere intenționată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și 
dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor și resurselor comune, refuzul 
de a susține familia, impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății, inclusiv unui 
membru de familie minor, precum și alte acțiuni cu efect similar” 

Violență socială „Impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării 
instituției de învățământ, impunerea izolării prin detenție, inclusiv în locuința familială, privare 
intenționată de acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar” 

Violență 
spirituală/ 
religioasă 

„Subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților moral-spirituale prin 
interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, a accesului la 
valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, impunerea aderării la credințe și practici 
spirituale și religioase inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar sau cu repercusiuni 
similare.”  

Violență 
cibernetică 

„Hârțuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, amenințări 
online, publicarea nonconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal de 
interceptare a comunicațiilor și datelor private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei 
informației și a comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau 
altor dispozitive similare care folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și pot 
transmite și utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de rușine, umili, speria, 
amenința, reduce la tăcere victima.”  



 
 

22 

Alte forme de violență îndreptate disproporționat împotriva femeilor includ: 
 

• trafic de persoane cu scopul exploatării sexuale 
• hărțuire/ stalking 
• hărțuire stradală  
• hărțuire sexuală 
• pornografie non-consensuală (“revenge porn”) 
• căsătorii forțate/ căsătorii timpurii 
• mutilare genitală feminină 
• crime/ infracțiuni de onoare 

 
Metoda Loverbody de recrutare a fetelor cu scopul exploatării sexuale 
 
Un caz particular de violență împotriva fetelor și femeilor este traficul de persoane cu scopul exploatării sexuale. 
România este țara de origine a unui număr copleșitor de copile traficate astfel, iar recrutarea lor se face adesea prin 
metoda Loverboy. Prin aceasta, bărbați prădători cuceresc tinere (naive și frecvent din medii defavorizate și familii 
disfuncționale) cu vorbe frumoase, cadouri și aparența iubirii. Odată ce fetele sunt sub controlul lor, acestea le forțează 
să se prostitueze – de multe ori ducându-le peste graniță. Mai multe informații despre acest fenomen alarmant aici: 

 Iana Matei, directoarea ONG-ului Reaching Out, care salvează și reintegrează fete exploatate sexual, 
vorbește despre acest subiect la TEDxConstanta (2020) - www.youtube.com/watch?v=ENORW2_1-qM  

 Articol Adevărul, De ce „prinde“ metoda Loverboy. Cum arată profilul victimei şi al agresorului (2021): 
https://adevarul.ro/locale/iasi/de-prinde-metoda-loverboy-arata-profilul-victimei-agresorului-
1_604dfc635163ec4271e1e76c 

3. Cadrul legislativ  
 
Legislație națională  

• Legea 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie 
• Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati 
• Legea 211/2004 privind unele masuri pentru protectia victimelor infractiunilor 
• Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 
• Codul Penal 
• Legea 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane 
• Legea 302/2004 privind cooperarea internationala judiciara in materie penala 
• Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator 

 
Legislație europeană  

• Directiva 2012/29/EU de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității (Directiva victimelor) 

• Directiva 2011/99/EU privind ordinul european de protecție 
• Directiva 2011/36/EU privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protecția victimelor 
• Regulamentul (UE) 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a 

măsurilor de protecție în materie civilă 
 
Legislație internațională  

• Convenția ONU pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor (CEDAW), 1979, 
ratificată de România în 1982. Recomandările Generale neobligatorii nr. 12 și 19 privind violența asupra femeilor  

• Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 
violenței domestice (Convenția de la Istanbul), 2011, ratificată de România în 2016.  

• Convenția Consiliului Europei privind acționarea împotriva traficului de persoane, 2005, ratificată de România 
în 2006. 
 
N.B.: Actele normative cu bold marchează legislație extrem de relevantă.    

4. Modele și teorii explicative ale violenței domestice 
 
Numeroase teorii și modele teoretice încearcă să explice cauzele violenței domestice, precum și motivele pentru care 
atât de multor victime le este extrem de dificil să părăsească o relație abuzivă. Amintim aici: Trauma atașamentului 

http://www.youtube.com/watch?v=ENORW2_1-qM
https://adevarul.ro/locale/iasi/de-prinde-metoda-loverboy-arata-profilul-victimei-agresorului-1_604dfc635163ec4271e1e76c
https://adevarul.ro/locale/iasi/de-prinde-metoda-loverboy-arata-profilul-victimei-agresorului-1_604dfc635163ec4271e1e76c
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(Walker, 2004), Ciclul violenței (modelul Duluth), Sindromul femeii bătute și teoria neputinței învățate (Seligman , 1967), 
Teoria sistemelor familiale (Murray, 2006), Învățarea socială/ Teoria învățării transgeneraționale (O’Leary).  
 
Prezentăm pe scurt câteva din aceste modele în cele ce urmează. 
 
1. Modelul socioecologic. Factori asociați cu violența intimă 
 

 
2. Roata puterii & controlului (Duluth) 
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3. Ciclul abuzului 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Spirala inimilor și iubirii 
 

 

5. Sindromul femeii abuzate. O formă specifică a Tulburării Post-traumatice, acest sindrom apare la persoane, mai 
ales femei, supuse violenței de lungă durată, repetate și perpetuate de un partener intim sau membru al familiei.  
 
Printre manifestări sau simptome se numără: 

 stare constantă de alarmă 

 retrăirea abuzului chiar în absența acestuia  

 hipervigilență, atacuri de panică 

 relații interpersonale perturbate 

 imagine și stimă de sine distorsionate și afectate  

 probleme de sexualitate și intimitate 

 asumarea vinei pentru violență și incapacitatea de a plasa responsabilitatea violenței pe altcineva 

 credință irațională că agresorul este omniprezent și omniscient. 
 
6. Violența transgenerațională/ Teoria învățării transgeneraționale. 
 
Conform acestei teorii, susținută parțial de date empirice, violența se transmite și se perpetuează de la o generație la 
alta. De exemplu: un băiat care a crescut într-o gospodărie cu un tată violent are șanse mai mari de a deveni agresor 
la maturitate, iar o fată care a crescut într-o gospodărie cu o mamă victimă a violenței domestice din partea tatălui are 
șanse crescute de a deveni victimă a violenței partenerului la maturitate. 
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IV. VIOLENȚA DOMESTICĂ 
 
Teodora Godîncă-Herlea 
Avocat, Baroul Cluj 
Avocat în cadrul „Sergiu Bogdan & Asociații” SCPA, București 
E-mail: teodora.godinca.herlea@law-sba.ro   
 

În cursul de criminologie28 se arată că: „In SUA 50% dintre cupluri sunt violente, iar 21% dintre urgențele spitalicești 

sunt determinate de violențe familiale. De multe ori acestea sunt determinate de dorința de a-și asigura supremație în 

cuplu, din dorința de a dobândi prestigiu sau, mai rar, din sadism. Un rol important îl are cel puțin în cazul violenței între 

soți și tradiția culturală, în conformitate cu care femeia trebuie să se supună soțului și să-i îndeplinească toate dorințele. 

Orice "insubordonare" trebuie sancționată și trebuie restabilită ordinea în familie. Această explicație subzistă în 

societățile majoritar tradiționale, așa cum este și cazul României. La acesta se adaugă și teama de necunoscut a femei, 

faptul că nu poate supraviețui economic separării de soțul agresor. De obicei victima se consideră la fel de vinovată ca 

și agresorul. În plus femeile divorțate sunt privite cu rezervă de mediul social.” 

Acesta este premisa de la care pornim analiza noastră. 

Remediile oferite de dreptul penal sau de cel civil se lovesc cel mai adesea chiar de voința victimei, mai exact de refuzul 

ei de a întreprinde vreo acțiune pentru a opri violența, pentru a ieși din cercul vicios în care se află. Determinare mai 

mare de face ceva pentru a ieși din situația traumatizantă în care se află am observat în situațiile în care victimele (femei 

sau bărbați) au copii minori care fie sunt la rândul lor victime directe, fie asistă la actele de violență, devenind astfel 

victime indirecte ale violenței.  

Sediul materiei îl reprezintă Legea 217/2003, republicată și cu modificările ulterioare. 

Art. 3 

În sensul prezentei legi, violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, 

sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau 

domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește 

sau a locuit împreună cu victima. 

Față de definiția inițială, se observă o lărgire clară a protecției oferită de legiuitor. Astfel, termenul de „violență în familie” 

a fost înlocuit de „violență domestică”, iar limitarea la „membrii familiei” a fost suprimată. Principala consecință este că 

vor fi protejate și relațiile care se stabilesc între persoane care nu sunt membru de familie (erau membrii de familie soțul 

și rudele apropiate29), inclusiv foștii soți și foștii parteneri, care nu intrau inițial în categorii protejate.  

Art. 5 

(1)În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înțelege: 

a)ascendenții și descendenții, frații și surorile, soții și copiii acestora, precum și persoanele devenite rude prin 

adopție, potrivit legii; 

b)soțul/soția și/sau fostul soț/fosta soție; frații, părinții și copiii din alte relații ai soțului/soției sau ai fostului 

soț/fostei soții; 

c)persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, actuali sau foști 

parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenții și descendenții 

partenerei/partenerului, precum și frații și surorile acestora; 

                                                           
28 S. Bogdan., Suport curs criminologie, nepublicat 
29 Art. 149 C.pen vechi prevedea "Rude apropiate" sunt ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin înfiere, 
potrivit legii, astfel de rude. 

mailto:teodora.godinca.herlea@law-sba.ro
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d)tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile față de persoana copilului; 

e)reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori 

handicap fizic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale. 

(2)În sensul prezentei legi prin victimă se înțelege persoana fizică ce este supusă uneia sau mai multor forme 

de violență prevăzute la art. 4, inclusiv copiii martori la aceste forme de violență. 

Formele pe care le poate îmbrăca violența au cunoscut și ele o adaptare continuă la evoluția societății, ultima modificare 

fiind introducerea violenței cibernetice. 

Art. 4 

(1)Violența domestică se manifestă sub următoarele forme: 

a)violența verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte 

și expresii degradante sau umilitoare; 

b)violența psihologică - impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune și de 

suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, prin amenințare verbală sau în orice altă modalitate, șantaj, 

violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții 

personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinței, a locului 

de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări 

prin mijloace de transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează 

temere, precum și alte acțiuni cu efect similar; 

c)violența fizică - vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, 

tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul 

unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice 

epuizante sau la activități cu grad mare de risc pentru viață sau sănătate și integritate corporală, altele decât 

cele de la lit. e); 

d)violența sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, 

brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal; 

e)violența economică - interzicerea activității profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de 

mijloace de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acțiunea de 

sustragere intenționată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și dispune de bunurile 

comune, control inechitabil asupra bunurilor și resurselor comune, refuzul de a susține familia, impunerea de 

munci grele și nocive în detrimentul sănătății, inclusiv unui membru de familie minor, precum și alte acțiuni cu 

efect similar; 

f)violența socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării 

instituției de învățământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, 

inclusiv în locuința comună, privarea de acces în spațiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare 

intenționată de acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar; 

g)violența spirituală - subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților moral-spirituale prin 

interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, 

etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă și de a învăța copiii să 

vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credințe și practici spirituale și religioase inacceptabile, 

precum și alte acțiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare; 

h)violența cibernetică - hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, 

amenințări online, publicarea nonconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal de interceptare 

a comunicațiilor și datelor private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a 
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comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care 

folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și pot transmite și utiliza platformele sociale sau de e-

mail, cu scopul de a face de rușine, umili, speria, amenința, reduce la tăcere victima. 

(2)În nicio formă și în nicio împrejurare, obiceiul, cultura, religia, tradiția și onoarea nu pot fi considerate 

drept justificare pentru niciun tip de acte de violență definite în prezenta lege. 

Violența psihologică, economică, socială și spirituală cel mai adesea nu au fost percepute ca forme de violență de către 

victimele adulte, tocmai datorită culturii noastre tradiționale, victimele trăind în acest mediu atât în perioada copilăriei, 

cât și ulterior ca adulți. S-a ajuns la o „normalizare” a acestor tipuri de violență. Dacă violența fizică și cea verbală sunt 

în general percepute de victime ca forme de violență, restul formelor nu sunt atât de ușor de acceptat ca forme de 

violență nici măcar de către victime. 

Victimele sunt cel mai adesea descurajate chiar de familie să apeleze la autorități. Dacă totuși apelează, autoritățile, de 

cele mai multe ori intervin fără însă a lua vreo măsură concretă față de agresor, având cazuri în care chiar victima a 

fost amendată pentru că a chemat poliția. În mediul rural, intervenția autorităților este cu atât mai deficitară cu cât 

organele de poliție cunosc de multe ori direct familia, cunosc problemele cu care se confruntă victima, dar adoptă 

atitudinea de „consătean” (nu e treaba mea, nu mă bag) în loc să o adopte pe cea de reprezentant al autorității statului. 

Nu este mai puțin real că, sunt multe situații în care organele de poliție care intervin la fața locului se izbesc de refuzul 

victimei de a depune plângere penală pentru cele întâmplate. Acest refuz, într-o primă fază ar putea fi explicat de teama 

victimei care, de cele mai multe ori, va trebui să conviețuiască cu agresorul și după plecarea organelor de poliție. 

Ulterior, victimele refuză depunerea unei plângeri penale nu doar de teama agresorului, ci și din cauza stigmatului 

public, al colectivității în care trăiește și care pune agresiunile pe seama „tradiției” și „culturii” moștenite de la înaintași. 

Inclusiv familia victimei va pune presiune pe aceasta să nu depună plângere, în speranța că lucrurile vor merge mai 

bine. 

Tot în mediul rural, lipsa de informare cu privire la ce comportamente vor intra în sfera violenței domestice, țintită exact 

pe nivelul educațional al victimei (un fluturaș în care i se povestește de violența domestică în termeni pompoși, în loc 

de o informare exemplificativă largă) va duce la crearea de mituri: „dacă mi-a dat o palmă, nu pot merge la poliție”, 

„trebuie să fac 2 sesizări la poliție (fusese bătută crunt) și abia la a 3-a bătaie poliția vine să-l ia la declarații”, „dacă nu 

mi-o dat bani în casă de 2 luni și nu m-a lăsat să ies din casă nici până la magazin, am trimis copiii la mama că n-am 

ce le da de mâncare ș-apoi el nu-i obligat să-mi dea mie bani”, „eu nu-l pot scoate din casa lui, numai el mă poate 

scoate pe mine” etc. 

Remedii la îndemâna victimelor 

1. Ordinul de protecție provizoriu – art. 28 – art. 37 

Din punctul meu de vedere acest ordin de protecție provizoriu poate fi cea mai bună soluție practică în cazurile de 

violență domestică. Sunt însă 2 inconveniente majore: victimele nu cunosc că el există iar poliția nu îl dispune din proprie 

inițiativă (cel puțin în cauzele pe care le cunosc eu). 

Art. 28 

(1)Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată 

că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un 

act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc. 

(2)Polițiștii constată existența riscului iminent prevăzut la alin. (1) pe baza evaluării situației de fapt care rezultă 

din: 

a)probele obținute ca urmare a verificării sesizărilor privind violența domestică, atunci când actele de violență 

domestică nu fac obiectul cercetării sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni; 

b)probele strânse potrivit prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și 

completările ulterioare, atunci când actele de violență domestică fac obiectul cercetării sub aspectul săvârșirii 
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unor fapte care intră sub incidența prevederilor art. 199 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(3)Polițiștii evaluează situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului și potrivit metodologiei de 

utilizare a acestuia, stabilite potrivit prevederilor art. 37. 

(4)În cazul în care, ca urmare a evaluării situației de fapt, se constată că sunt întrunite condițiile pentru emiterea 

ordinului de protecție provizoriu, prevăzute la alin. (1), polițiștii emit ordinul de protecție provizoriu, potrivit 

prevederilor art. 30 și potrivit procedurii și modelului stabilite potrivit prevederilor art. 37. 

(5)În cazul în care, ca urmare a evaluării situației de fapt, se constată că nu sunt întrunite condițiile pentru 

emiterea ordinului de protecție provizoriu, prevăzute la alin. (1), polițiștii au obligația de a informa persoanele 

care susțin că sunt victime ale violenței domestice cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea 

unui ordin de protecție potrivit prevederilor art. 38 și de a pune la dispoziția acestora formularul de cerere 

prevăzut la art. 41. 

(6)Emiterea ordinului de protecție provizoriu nu împiedică luarea unei măsuri preventive potrivit prevederilor 

Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

Se observă că este un standard probator mai scăzut în cazul de la litera a) decât cel prevăzut în C.pr.pen. Mijloacele 

prin care se pot obține probele în această situație sunt enumerate în cuprinsul art. 29 alin. 1 lit. a)-e)30. De asemenea, 

legea prevede o autorizare generală „pentru verificarea sesizărilor privind violența domestică și în scopul obținerii 

de probe cu privire la aspectele ce fac obiectul sesizării” de a pătrunde în domiciliul, reședința unei persoane fizice, 

fără acordul acesteia, sau în sediul unei persoane juridice, fără acordul acesteia, cu condiția ca prin sesizare să se 

indice expres că actele de violență domestică au loc sau au avut loc în spațiile respective. Practic, e o percheziție fără 

mandat de percheziție, justificată însă de urgența intervenției. 

Dacă este vorba de o infracțiune de violență în familie31, standardul probator este cel din Codul de procedură penală. 

Problematic apare aici a fi alin. (5) care are următorul cuprins: „Polițiștii strâng probele potrivit dispozițiilor prevăzute 

de Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, atunci când, în cursul verificării sesizărilor privind 

violența domestică, constată că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru ca actele de violență domestică 

săvârșite să facă obiectul cercetării sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni.” 

În traducere, dacă în cursul intervenției la sediul persoanei juridice unde au sau au avut loc actele de violență domestică, 

polițiștii își dau seama că este vorba, de exemplu, despre violență în familie sub forma lovirii sau altor violențe (stabilesc 

că victima și agresorul sunt soți iar martorii confirmă lovirile), în mod normal ar trebui să se oprească din a efectua alte 

cercetări, probele, conform art. 100 C.pr.pen., putând fi strânse organele de urmărire penală, care sunt procurorul și 

organele de cercetare penală ale poliției judiciare (art. 55 și art. 57 C.pr.pen.). Organele de cercetare penală, dacă vor 

dori să pătrundă în sediul persoanei juridice, fără acordul acesteia, vor trebui să obțină un mandat de percheziție. Dacă 

nu se va respecta această procedură, probele vor fi obținute în mod nelegal și excluse de la dosarul cauzei (evident, 

dacă acest lucru va fi invocat de agresor, având serioase dubii că alte persoane ar avea interes să o facă).  

                                                           
30 Art. 29 alin. 1  
a)constatarea prin propriile simţuri şi consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice; 
b)consultarea bazelor de date la care au acces potrivit atribuţiilor de serviciu şi consemnarea celor constatate într-un înscris; 
c)declaraţiile persoanelor implicate în actele de violenţă domestică, ale persoanelor care au asistat la producerea actelor de violenţă domestică şi ale altor persoane 
care pot comunica informaţii cu privire la persoanele implicate în actele de violenţă domestică; 
d)înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora; 
e)înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie mobilă. 
31 Art. 199: Violenţa în familie  
(1)Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 şi art. 193-195 sunt săvârşite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se 
majorează cu o pătrime. 
(2)În cazul infracţiunilor prevăzute în art. 193 şi art. 196 săvârşite asupra unui membru de familie, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare şi din oficiu. 
Art. 188 reglementează omorul, art. 189 reglementează omorul calificat, art. 193 reglementează lovirea sau alte violențe, art. 194 reglementează vătămarea 
corporală, art. 195 lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, art. 196 reglementează vătămarea corporală din culpă. 
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Cuprinsul ordinului de protecție provizoriu este indicat în art. 3032. 

Măsurile de protecție pot fi dispuse prin ordinul provizoriu pe o durată de maxim 5 zile și sunt următoarele:  

a)evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de 

proprietate; 

b)reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința comună; 

c)obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei 

acesteia, astfel cum sunt definiți potrivit prevederilor art. 5, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea 

de învățământ a persoanei protejate; 

d)obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; 

e)obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute. 

Măsurile de la literele a) și b) se dispun împreună, cea de la d) este condiționată dispunerea celei de la c) și de acordul 

victimei de a purta la rândul ei un dispozitiv electronic. 

Încălcarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 31 alin. (1) dispusă prin ordinului de protecție provizoriu e 

infracțiune conform prevederilor art. 47 alin. 2 și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

Agresorul evacuat din locuință va fi îndreptat spre centrele rezidențiale care oferă cazarea pentru persoanele fără 

adăpost sau adăposturile de noapte. În situația în care agresorul nu are nevoie de aceste servicii, se descurcă singur, 

are unde locui, i se va solicita „să dea o declarație privind adresa la care va locui și persoana care îi va asigura cazarea”, 

refuzul său fiind consemnat în procesul-verbal ce se va întocmi în momentul comunicării ordinului de protecție 

provizoriu. 

Art. 32 prevede  

„(1)Obligațiile și interdicțiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecție provizorii devin obligatorii 

imediat după emiterea acestora, fără somație și fără trecerea vreunui termen. 

(2)Perioada de 5 zile prevăzută la art. 31 alin. (1) se calculează pe ore, adică are o durată de 120 de ore, și 

începe să curgă de la momentul la care s-a emis ordinul de protecție provizoriu.” 

Comunicarea ordinul de protecție provizoriu se poate face direct, prin înmânarea unei copiii imediat după emitere. 

Când „agresorul refuză să primească o copie sau refuză să semneze de primire” sau când „agresorul părăsește locul 

emiterii ordinului de protecție, după ce i s-a adus la cunoștință că este necesar să aștepte comunicarea rezultatului 

verificărilor ce se efectuează în legătură cu sesizarea privind violența domestică” ordinul va fi considerat comunicat. 

De asemenea ordinul „se consideră comunicat agresorului și în situația în care acesta nu a fost prezent la realizarea 

verificărilor în legătură cu sesizarea privind violența domestică sau la emiterea ordinului de protecție provizoriu, însă se 

poate face dovada, cu declarații de martor, cu înregistrări video sau audio, indiferent de proveniența acestora, sau cu 

înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic sau de telefonie mobilă, că s-a comunicat 

agresorului faptul că a fost emis un ordin de protecție provizoriu, precum și conținutul măsurilor de protecție 

dispuse prin acesta.” 

Nu va fi suficientă dovada faptului că s-a emis un ordin de protecție provizoriu, dacă nu se poate face dovada că s-a 

comunicat și conținutul concret al măsurilor de protecție cuprinse în acesta. Agresorul, în situațiile în care ordinul nu i-

                                                           
32 Art. 30 (1)Ordinul de protecţie provizoriu cuprinde în mod obligatoriu menţiuni cu privire la: 
a)data, ora şi locul unde este emis; 
b)numele, prenumele, calitatea şi unitatea de poliţie din care face parte poliţistul care îl emite; 
c)date care să asigure identificarea agresorului/agresorilor împotriva căruia/cărora se dispun obligaţii sau interdicţii prin acesta; 
d)date care să asigure identificarea victimei/victimelor sau a altor persoane în favoarea cărora se dispun măsuri de protecţie prin acesta; 
e)descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea acestuia şi indicarea probelor pe baza cărora a fost evaluată situaţia de fapt; 
f)temeiul de drept pentru emiterea acestuia; 
g)data şi ora la care începe aplicarea măsurilor de protecţie dispuse potrivit art. 31, precum şi data şi ora la care acestea încetează; 
h)dreptul de a contesta ordinul de protecţie provizoriu, termenul de exercitare a acestui drept şi instanţa la care se poate depune contestaţia. 
(2)Ordinul de protecţie se semnează în mod obligatoriu de către poliţistul care îl emite. 
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a fost comunicat direct, poate obține o copie a acestuia de la unitatea de poliție din care face parte polițistul care a emis 

ordinul.  

Procedura pe care o va urma ordinul de protecție emis de polițist 

În termen de 24 de ore de la emitere, ordinul, formularul de evaluare a riscului și mijloacele de probă (original sau 

copie certificată) vor fi  înaintate parchetului de pe lângă judecătoria competentă în a cărei rază teritorială a fost emis. 

În termen de 48 de ore de la emiterea ordinului, procurorul competent se va pronunța cu privire la menținerea 

măsurilor dispuse prin acesta.  

Menținerea se dispune prin rezoluție administrativă aplicată pe ordinul original. Încetarea măsurilor de protecție se va 

dispune doar motivat, cu indicare momentului de la care acestea încetează, unitatea de poliție fiind informată printr-o 

comunicare „de îndată”, iar unitatea de poliție va informa persoanele care făceau obiectul acestora.  

Două chestiuni sunt importante 

1. Încetarea are loc doar pentru viitor, astfel că, dacă între momentul în care ordinul a fost emis și adus la 

cunoștința agresorului, el nu l-a respectat, va comite infracțiunea prev. de art, 47 alin. 2. 

2. O problemă mai delicată se pune dacă nu are loc comunicare „de îndată” a încetării măsurilor, momentul 

de la care ele încetează se împlinește, dar agresorul, căruia i s-a comunicat inițial ordinul, nu are cunoștință de 

acest lucru și încalcă măsurile dispuse după ce teoretic ele au încetat. Din punct de vedere legal sunt de părere 

că el nu va putea fi tras la răspundere penală, încetarea producând efecte din momentul la care ea a fost 

dispusă, pe viitor, indiferent că ea a fost sau nu adusă la cunoștința agresorului. 

Dacă s-a confirmat de către procuror necesitatea menținerii măsurilor de protecție, acesta va înainta ordinul de protecție 

provizoriu, însoțit de documentele care au stat la baza emiterii și confirmării acestuia, judecătoriei competente în a 

cărei rază teritorială a fost emis, însoțit de o cerere pentru emiterea ordinului de protecție. În această situație 

„durata inițială pentru care a fost dispus se prelungește, de drept, cu durata necesară îndeplinirii procedurii judiciare 

de emitere a ordinului de protecție, cu informarea agresorului despre acest fapt.”  

Din nou, aici se va pune problema, în practică, dacă agresorului nu i se poate comunica această prelungire iar acesta 

încearcă să revină la domiciliu sau să se apropie de victimă, după expirarea celor 5 zile, va comite el o infracțiune? 

Credem că în acest caz va opera cauza de neimputabilitate a erorii. Dacă însă el află, de la victimă, în momentul în 

care se apropie de ea, că ordinul a fost prelungit de drept? Din punctul meu de vedere, eroare nu va mai opera din 

acest moment încolo deoarece prin „informarea agresorului” înțelegem orice fel de informare, din partea orcui. Spre 

deosebire de situația prevăzută în art. 33 unde se prevede cine are obligația de informare, respectiv polițistul. 

Căi de atac 

Agresorul poate formula în termen de 48 de ore de la comunicarea ordinului o contestație adresată judecătoriei 

competente. Procedura de judecată este una rapidă, în regim de urgență, nu mai târziu de data la care expiră termenul 

pentru care a fost emis ordinul de protecție. Judecata va avea loc în camera de consiliu, cu citarea părților, participarea 

procurorului și citarea organului constatator, iar hotărârea va fi una definitivă. Deși nu se face nicio precizare în 

cuprinsul textului din art. 35, credem că citarea organului constatator nu va fi una pur formală, ci acesta va trebui să 

furnizeze instanței răspunsurile solicitate de aceasta.  

2. Ordinul de protecție – art. 38-50 

Art. 38 

(1)Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență 

din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un 

ordin de protecție prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri 

- obligații sau interdicții: 
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a)evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de 

proprietate; 

b)reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei; 

c)limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta 

poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima; 

d)cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, și, după caz, a copiilor, într-un centru de asistență dintre cele 

prevăzute la art. 19; 

e)obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei 

acesteia, astfel cum sunt definiți potrivit prevederilor art. 5, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea 

de învățământ a persoanei protejate; 

f)interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana 

protejată le frecventează ori le vizitează periodic; 

g)obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; 

h)interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima; 

i)obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute; 

j)încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora. 

(2)Măsura prevăzută la alin. (1) lit. g) se dispune dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

a)a fost dispusă una dintre măsurile prevăzute la alin. (1) lit. e) sau f); 

b)atunci când s-a dispus obligarea agresorului de a păstra o distanță minimă față de victimă și, după caz, 

membrii familiei acesteia, persoanele protejate își exprimă acordul de a purta un dispozitiv electronic de 

supraveghere care să permită verificarea respectării obligației agresorului. 

(3)Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune și suportarea de către agresor a chiriei și/sau a întreținerii 

pentru locuința temporară unde victima, copiii minori sau alți membri de familie locuiesc ori urmează să 

locuiască din cauza imposibilității de a rămâne în locuința familială. 

(4)Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanța poate dispune și obligarea agresorului să 

urmeze consiliere psihologică, psihoterapie și poate recomanda internarea voluntară sau, după caz, poate 

solicita internarea nevoluntară, în condițiile Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice 

nr. 487/2002, republicată. În cazul în care agresorul este consumator de substanțe psihoactive, instanța poate 

dispune, cu acordul acestuia, integrarea acestuia într-un program de asistență a persoanelor consumatoare de 

droguri, conform art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit 

de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(5)Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune luarea unei măsuri de control al respectării ordinului de 

protecție și pentru prevenirea încălcării acestuia, precum: 

a)obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanță potrivit împrejurărilor, 

la secția de poliție competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecție; 

b)obligarea agresorului de a da informații organului de poliție cu privire la noua locuință, în cazul în care prin 

ordin s-a dispus evacuarea lui din locuința familiei; 

c)verificări periodice și/sau spontane privind locul în care se află agresorul. 

(6)Dispozitivul hotărârii va cuprinde și mențiunea că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de 

protecție constituie infracțiune, conform art. 47 alin. (1). 

Măsurile ce pot fi dispuse de judecător sunt mai numeroase decât cele la îndemâna polițistului. Pentru victimă este 

esențial de reținut că: 

- agresorul poate fi îndepărtat și din propria locuință 

- dacă ea este nevoită să părăsească locuința, costurile chiriei și/sau întreținerii locuinței temporare unde victima 

s-a mutat pot fi suportate de agresor dacă instanța dispune acest lucru 
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- poate obține încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora 

- agresorul poate fi obligat să păstreze o anumită distanță minimă față de victimă/membrii familiei ei, de 

reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a acestora. 

- în cazul în care agresorul nu respectă măsurile impuse, va comite o infracțiune ( cea prev. de art. 47 alin. 1) 

Impunerea unor măsuri de control a respectării ordinului de protecție este considerată esențială atunci când instanța a 

decis-o, încălcarea fiind infracțiunea prev. de art. 47 alin. 1. 

Titularii acțiunii vor fi: 

- victima – personal sau prin reprezentant legal; 

- procurorul  

 - în cazul în care acesta a confirmat ordinul de protecție provizoriu 

 - în orice alte cazuri;  

- reprezentantul autorității sau structurii competente, la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu atribuții în 

materia protecției victimelor violenței domestice; 

- reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței 

domestice, acreditați conform legii, cu acordul victimei. 

Victima va dispune cu privire la dreptul său la acțiune, putând renunța la judecarea cererii privind ordinul de protecție 

în situația în care nu este ea cea care l-a solicitat. 

Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecție este de maxim 6 luni de la data emiterii ordinului, fiind stabilită de 

judecător. Legiuitorul a acoperit și situația în care judecătorul nu precizează durata, ea prezumându-se a fi de 6 luni de 

la data emiterii ordinului. 

Persoana protejată (nu și ceilalți titulari ai acțiunii) va putea solicita un nou ordin de protecție ”dacă există indicii că, în 

lipsa măsurilor de protecție, viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol”. Momentul la care 

se poate cere acest nou ordin de protecție este „la expirarea duratei măsurilor de protecție”. Sintagma este neclară – 

se poate formula cererea anterior expirării sau doar în momentul expirării? Dacă se poate face doar la acest moment al 

expirării, ce se va întâmpla în perioada cuprinsă între acest moment și momentul emiterii noului ordin, respectiv 

agresorul se poate apropia de victimă? Răspunsul pare a fi da, deși situația nu este una logică. 

Procedura emiterii ordinului de protecție 

Există un formular special pe care se întocmește această cerere. Ea va fi scutită de taxă de timbru. 

Judecata se va face în cameră de consiliu, cu participarea procurorului și citarea părților. Există însă o excepție de 

la citarea părților, dată de urgența deosebită – a cărei intervenție rămâne la libera apreciere a instanței, situație în care 

ordinul de protecție se poate emite chiar și în aceeași zi, instanța pronunțându-se pe baza cererii și a actelor depuse, 

fără concluziile părților. 

Asistența juridică este obligatorie atât pentru agresor cât și pentru victimă.  

Judecata se face de urgență și cu precădere, în maxim 72 de ore de la depunerea cererii. Există o excepție: când 

anterior s-a dispus un ordin de protecție provizoriu, situație în care termenul poate fi mai lung ( nu se precizează cât 

mai lung), rațiunea fiind că durata inițială a ordinului provizoriu se prelungește de drept până la îndeplinirea procedurii 

judiciare. 

Nu vor fi admisibile probe a căror administrare necesită un timp îndelungat, iar procurorul – nu instanța de judecată, va 

informa persoana care solicită ordinul asupra prevederilor legale privind protecția victimelor infracțiunii. Se poate amâna 

pronunțarea cu maxim 24 de ore, iar motivarea ordinului se face în maxim 48 de ore de la pronunțare.  

Ordinul de protecție este executoriu, iar  executarea hotărârii se face fără somație sau fără trecerea vreunui termen. 
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Ordinul emis este obligatoriu și pentru agresor și pentru persoana protejată. Dacă agresorul nu-l va respecta, comite 

infracțiunea prev. de art. 47 alin. 1. Dacă persoana vătămată nu-l va respecta, ea va fi obligată la acoperirea 

cheltuielilor generate de emiterea și punerea în executare a ordinului. 

Ordinul se va comunica în maxim 5 ore organelor de poliție din rază teritorială unde se află locuința victimei și/sau a 

agresorului și va fi pus în executare de îndată de către sau, după caz, sub supravegherea poliției. Polițistul poate intra 

în locuința familiei și în orice anexă a acesteia, cu consimțământul persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru al 

familiei.Organele de poliție, în continuare, pe parcursul existenței ordinului, vor desfășura diferite activități33 prin care să 

se asigure că ordinul este respectat de către ambele părți. 

Căi de atac 

Hotărârea este supusă apelului în termen de 3 zile de la pronunțare sau de la comunicare, în funcție de citarea sau 

nu a părților în procedură. 

Procedura în fața instanței de apel 

Instanța de apel poate dispune suspendarea executării hotărârii până la judecarea apelului, dacă se va plăti o cauțiune. 

Apelul se ca judeca în cameră de consiliu, cu citarea părților, participarea procurorului , de urgență și cu precădere, fără 

a fi admisibile probe a căror administrare necesită timp îndelungat. Ca și la fond, se poate amâna pronunțarea cu maxim 

24 de ore, iar motivarea ordinului se face în maxim 48 de ore de la pronunțare.  

O chestiune care depășește puterea noastră de înțelegere este decizia legiuitorului de  a păstra asistența juridică 

obligatorie doar pentru agresor, nu și pentru victimă. Acesta rezultă din dispozițiile art. 45 alin. 3 care fac trimitere la 

dispozițiile art. 41 alin. 1, 3, 4, 6, 8, fiind exclus alin. 2 al art. 41 care se referă la asistența juridică a persoanei care 

solicită ordinul de protecție.  

Revocarea ordinului de protecție 

Art. 49 

(1)Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecție pe durata maximă poate solicita 

revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse. 

(2)Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: 

a)agresorul a respectat interdicțiile sau obligațiile impuse; 

b)agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de 

consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile 

de siguranță, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii; 

c)dacă există o evaluare a riscului de recidivă realizată potrivit competențelor de către un serviciu de probațiune, 

care indică un grad de risc suficient de scăzut și faptul că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru 

victima violenței domestice sau pentru familia acesteia, astfel cum este definită potrivit prevederilor art. 5. 

(3)Cererea de revocare se soluționează cu citarea părților și a unității de poliție care a pus în executare ordinul 

de protecție a cărui revocare se solicită. Participarea procurorului este obligatorie. 

Textul este suficient de clar.  

Pentru a para această solicitare a agresorului, este suficient, conform actualei reglementări – deficitare zicem noi - ca 

măsura să fie dispusă pe o durată de 5 luni și 29 de zile, situație în care, nefiind dispusă pe dura maximă, nu va putea 

cere revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse. 

                                                           
3333 Art. 46 alin. 6 prevede „efectuarea de vizite inopinate la locuinţa persoanei vătămate, apelarea telefonică de control a victimei/agresorului, solicitarea unor 
informaţii din partea vecinilor, colegilor de la locul de muncă al victimei/agresorului, de la unitatea de învăţământ frecventată de victimă/agresor sau din partea 
altor persoane care ar putea furniza informaţii relevante, precum şi orice alte modalităţi specifice activităţii poliţieneşti.” 
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Disclaimer: Recomandările practice din prezenta lucrare reprezintă opinia personală a autoarei.  
 

1. Concept, descriere și acțiunile la îndemâna victimei 

Pornografia neconsensuală, cunoscută și sub denumirea de „revenge porn” este un concept, o umbrelă mai largă sub 
care vor intra diferite comportamente incriminate prin norme penale.  

Concept pornografia neconsensuală - este distribuirea de materiale cu conținut sexual explicit fără a avea acordul 
persoanelor prezentate în acele materiale. 

Materialele pot fi obținute de făptuitor în timpul relației cu victima, iar aici de cele mai multe ori, ele vor fi obținute chiar 
cu acordul victimei. Acordul ei este dat față de deținerea de către făptuitor, nu față de distribuire de către el a 
materialelor, chestiune extrem de importantă pe care o vom analiza mai jos în contextul analizei infracțiunii de violare a 
vieții private în forma prev. de art 226 alin. 2 C.pen. 

Materialele pot fi obținute în afara oricărei relații de către persoane cunoscute sau necunoscute victimei. 

Scopul distribuirii acestor materiale poate fi: 

- umilirea victimei 
- intimidarea victimei 
- de a se răzbuna pe victimă 
- de a obține diferite foloase materiale sau nepatrimoniale  

– ex. materiale: bani, bunuri; ex. nepatrimoniale: cel mai adesea continuarea relației 
- determinarea victimei să se sinucidă 

Nu mereu făptuitorul „cere” ceva la schimb. 

Mijloacele prin care se distribuie aceste materiale sunt cele mai diverse: 

- imprimare pe suport de hârtie și expedierea lor sau afișarea lor în locuri publice 
- prin intermediul rețelelor de socializare 
- prin intermediul aplicațiilor de tip whatsapp, messenger 
- publicarea pe site-uri web accesibile publicului larg de tip youtube 
- publicarea pe site-uri web destinate adulților gen pornhub, xvideo, youporn etc. 
- publicarea pe site-uri de „dating”, pe site-uri de publicitate la rubricile care ascund de fapt prostituția (masaj, 

matrimoniale) 
- direct prin mesaje pe numerele de telefon ale destinatarilor 
- e-mail-uri către o listă de persoane determinate sau nedeterminate 

În funcție de modalitatea concretă în care faptele sunt săvârșite, ele vor putea fi încadrate în una (foarte rar) sau mai 
multe infracțiuni, comise în concurs. 

Pentru victimă este esențial să știe cum să acționeze din primul moment, unde să se adreseze, ce să facă pentru ca 
agresiunea să înceteze cât mai repede. 

Acțiunile victimei:  

- efectuarea de capturi de ecran după toate paginile, postările, mesajele primite de la făptuitor 
- efectuarea de capturi de ecran cu lista apelurilor recepționate (dacă este sunată de făptuitor sau de necunoscuți ca 
urmare a distribuirii materialelor) 

mailto:teodora.godinca.herlea@law-sba.ro
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- sub nicio formă să nu altereze conținutul mesajelor, comunicărilor în vreun fel și să păstreze dispozitivul original 
pe care au fost stocate 
- dacă și cunoscuții ei primesc mesaje, exact același lucru să îl facă 
- raportarea paginilor din mediul on line cu conținut neadecvat și obținerea închiderii lor 
- formularea unei plângeri penale, care nu va trebui să fie una tehnică, cu încadrări juridice (este obligația organelor 
de urmărire penală să facă aceste încadrări), ci va trebui să cuprindă minim (conform prev. art. 289 C.pr.pen.): 

 numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul victimei – recomand să se indice un domiciliu 
unde victima este sigură ca va primi actele, nu unul temporar. De asemenea recomand indicarea unui număr 
de telefon și a unei adrese de e-mail (pe care să și-o creeze în acest scop special) 

 descrierea faptei – recomand să fie făcută pe larg, în ordine cronologică, cu indicarea clara cum au ajuns 
materialele în posesia făptuitorului, când, când au fost distribuite de acesta cu indicarea datelor când faptele au 
fost comise,  cu menționarea în final a modului în care victima este afectată de comportamentul făptuitorului. 
Atenție, conform prevederilor art. 297 alin. 1 C.pr.pen. descrierea incompletă sau neclară faptei nu va atrage 
restituirea pe cale administrativă a plângerii prealabile (cum e situația denunțului sau aplângerii), ci 
persoana va fi chemată să dea lămuriri. 

 indicarea făptuitorului – recomand pe lângă nume, să se indice orice date care pot duce la identificarea sa: 
adresa, telefon, e-mail, locuri frecventate, loc de muncă etc. 

 indicarea a mijloacelor de probă – recomand să fie listate capturile de ecran la care am făcut referire mai sus, 
conversațiile avute cu făptuitorul, conversațiile avute cu anturajul ei care i-a semnalat apariția materialelor intime 
cu ea. De asemenea se vor indica persoanele cunoscute care au recepționat astfel de materiale și care vor fi 
propuși spre audiere în calitate de martori. 

 semnătura  

- este posibilă și formularea unei plângeri orale, care se va consemna în scris de organul de urmărire penală care o 
primește. Această variantă va fi una acceptabilă pentru persoanele care nu își pot ele formula plângerea.  

Plângerea se poate adresa poliției sau parchetului. Recomand întotdeauna înregistrarea ei la Parchetul din raza de 
domiciliu al victimei. În acest fel se evita o realitate tristă, respectiv victimizarea secundară din partea polițiștilor care 
vor înregistra plângerea – descris experiența Ș.D. și A.V. 

Plângerea se poate formula și prin intermediul unui avocat sau mandatar cu mandat special.  

Pentru minorul până la 14 (el este lipsit de capacitate de exercițiu), plângerea se va formula de reprezentantul său legal. 
Minorul care a împlinit 14 ani poate face plângerea cu încuviințarea reprezentantului legal (părinte, tutore). Minorul de 
16 ani, căsătorit, are capacitate deplină de exercițiu și poate formula singur plângerea. 

 Situație posibilă în practică: minorul este victima reprezentantului legal – sesizarea organelor de urmărire 
penală va avea loc din oficiu. Totuși, organelor de urmărire penală trebuie să le fie adusă la cunoștință 
situația minorului pentru a se putea sesiza din oficiu.  

Pentru unele infracțiuni (violarea vieții private, hărțuirea, amenințarea) care vor intra sub umbrela „revenge porn” este 
necesară o plângere prealabilă care trebuie înregistrată în termen de 3 luni de când persoana vătămată a aflat despre 
săvârșirea faptei (art. 296 alin. 1 C.pen.). Este esențial acest termen, nerespectarea lui va determina clasarea cauzei.  

Pentru victimă este important să știe și momentul de la care curge acest termen: 

 Vorbim de o infracțiune simplă, termenul va curge de când victima a aflat despre săvârșirea ei 

 Vorbim despre o infracțiune continuată, termenul va curge de la momentul epuizării ei. O infracțiune este 
continuată o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau 
inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni (art. 35). În traducere: postează în mod 
repetat, la intervale de timp, imagini intime cu victima – termenul de va calcula de la ultima postare de care a 
aflat victima. Dacă însă între postări sunt intervale mari de timp, de regulă nu va fi infracțiune continuată, iar 
termenul se va calcula pentru fiecare postare în parte.  

 Vorbim despre o infracțiune de obicei (ex. hărțuirea), termenul va curge de la momentul ultimului act – de ex. 
se dau telefoane repetate, se urmărește victima zi de zi – termenul de 3 luni îmi va curge de la ultimul act.  

Pentru infracțiunile care nu intră în categoria celor urmărite doar la plângere prealabilă (ex. șantajul, falsul informatic, 
accesul ilegal la un sistem informatic, transferul neautorizat de date informatice, instigarea publică, pornografia infantilă, 
ultrajul contra bunelor moravuri), plângerea se poate face oricând, în interiorul termenului general de prescripție. 
Cu cât este făcută mai târziu, cu atât sunt mai mici șansele să se poată obține o condamnare din următoarele motive:  
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 intervenția termenului special de prescripție (1+1),  

 organele de urmărire penală se mișcă extrem de greu în astfel de cazuri,  

 dacă sunt necesare expertize va dura și mai mult,  

 după trecerea unui interval mare de timp de la comiterea faptei, pedepsele stabilite vor fi mai mici 
decât ar fi fost dacă tragerea a răspundere ar fi avut loc mai rapid. 

Persoana vătămată se poate constitui parte civilă (adică să ceară daune materiale și morale) doar împotriva 
inculpatului, adică după începerea urmăririi penale împotriva suspectului și punerea în mișcare a acțiunii penale, adică 
într-un stadiu destul de avansat al urmăririi penale. Ea poate avea pretenții de natură materială încă de la momentul 
formulării plângerii, nu e o greșeală. Dar e cu 2 tăișuri în practică: pe lângă faptul că oricum riscul de victimizare 
secundară este mare, este mare și riscul de a fi privită că face aceste demersuri doar pentru a obține un beneficiu 
material. Eu recomand constituirea de parte civilă să aibă loc doar după punerea în mișcare a acțiunii penale. Cel mai 
târziu moment până la care poate avea loc constituirea de parte civilă este începerea cercetării judecătorești. 

Pe parcursul urmăririi penale, angajarea unui avocat este utilă, având în vedere că doar acesta poate participa la 
actele de urmărire penală (această clauză stipulată expres în contractul cu avocatul), putând astfel observa ritmul în 
care se desfășoară urmărirea penală. Dacă există sincope între actele de urmărire penală, se pot face cereri repetate 
(lunar sau la 2 luni le fac eu) pentru a mi se comunica stadiul cercetărilor. Astfel, în fiecare etapă, avocatul are cunoștință 
de stadiul procedurii și, într-o anumită măsură, poate interveni. 

Durata urmăririi penale 

În termen de 1 an de la începerea urmăririi penale, aceasta ar trebui să fie terminată. E nerealistic să te aștepți la acest 
lucru. Dacă e o cauză simplă, fără elemente de extraneitate, comportamentul victimei a fost unul de cooperare etc. (a 
se vedea art. 4885 alin. 2 lit. a)-h) C.pr.pen. - se poate formula o contestație privind durata procesului penal 
întemeiată pe disp. art. 4881 C.pr.pen. după 1 an de la momentul începerii urmăririi penale in rem. O recomand, altfel 
nu se va mișca nimic. Cauzele avute de mine au 5 și respectiv 6 ani vechime. Majoritatea infracțiunilor sunt deja 
prescrise, unele înainte de a ajunge la mine victimele.  

Cele mai frecvente infracțiuni care pot intra în sfera pornografie neconsensuale sunt:  

- violarea vieții private (art. 226 C.pen.) 
- șantajul (art. 207 C.pen.) 
- amenințarea (art. 206 C.pen.) 
- hărțuirea (art. 208 C.pen.) 
- falsul informatic (art. 325 C.pen.) 
- accesul ilegal la un sistem informatic ( art. 360 C.pen.) 
- transferul neautorizat de date informatice (art. 364 C.pen.) 
- instigarea publică (art. 368 C.pen.) 
- pornografia infantilă (art. 374 C.pen.) 
- ultrajul contra bunelor moravuri (art. 375 C.pen.) 

2. Violarea vieții private 

Art. 226: Violarea vieţii private  

(1) Atingerea adusă vieţii private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea 
cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţă 
ţinând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu 
amendă. 

(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor 
prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amendă. 

(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

(4) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită: 
a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, 
convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim; 
b) dacă persoana vătămată a acţionat explicit cu intenţia de a fi văzută ori auzită de făptuitor; 
c) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni; 
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d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare 
prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. 

(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârşirii faptelor 
prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

Prima chestiune de evidențiat este că suntem în prezența unei infracțiuni cu conținuturi alternative34, adică, se va reține 
un concurs de infracțiuni dacă se încalcă atât normele de la alin. 1 cât și cele de la 2 sau 5, evident orice combinație 
putând fi posibilă. 

1.1 Rațiunea incriminării și valoarea socială protejată 

A. Expunerea de motive care a fundamentat adoptarea art. 226 C.pen. 

La momentul când legiuitorul a decis încriminarea din art. 226 C.pen. a considerat că este o „reglementare necesară 
pentru a întregi cadrul protecției penale a valorilor garantate de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului”35.  

B. Prevederile Convenției Europene a drepturilor Omului 

Art. 8 CEDO 
1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a 
corespondenţei sale. 

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest 
amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară 
pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea 
faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (Curtea EDO în continuare) a fost constantă în a reține că art. 8 din 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO în continuare) impune statelor nu doar obligația negativă de a se 
abține de la orice atingeri aduse drepturilor garantate prin acest articol,  ci și obligația pozitivă să ia toate măsurile 
necesare și utile pentru ca persoanele ce se află sub jurisdicția lor să poată să își exercite drepturile prevăzute în art. 
836.Aceste obligații pozitive pot implica și necesitatea adoptării de măsuri de protecție a vieții private, chiar cu privire la 
relațiile dintre indivizi37.  

În cauza Ignaccolo – Zenide contra României38, Curtea EDO a arătat că „ îi revine fiecărui stat contractant sarcina de a 
adopta mijloace juridice adecvate şi suficiente pentru a asigura respectarea obligaţiilor pozitive care îi incumbă în 
temeiul art. 8 din Convenţie.” S-a arătat în doctrină, plecând de la această speță, toate acestea indică o voință puternică 
de a garanta în mod eficient drepturile cuprinse articolului 839. Statele trebuie să asigure sancționarea corespunzătoare 
a atingerilor nejustificate aduse vieții private în raporturile dintre persoanele de drept privat40, iar simpla existență a 
legii nu satisface imperativele Convenției, ci doar o activitate administrativă și judiciară eficace va putea asigura 
atingerea acestui scop41. 

Efectul „orizontal” al CEDO generează o aplicare mai largă a art. 8, având în vedere că atingerile aduse dreptului la 
respectarea vieții private sunt făcute în mod frecvent de particulari și atrage obligația pozitivă a Statului de a asigura 
protejarea vieții private contra ingerințelor persoanelor private42. Doctrina a concluzionat, analizând jurisprudența Curții 
EDO că „se poate spune că art. 8 garantează, în general, dreptul la intimitate oricărei persoane fizice, cu excepția 
situației în care persoana renunță valabil la intimitatea sa”43. 

                                                           
34 Infracțiunea cu conținut alternativ e cea pentru care legea prevede variante alternative ale principalelor elemente constitutive, echivalente sub 

semnul semnificației lor penale, infracțiunea cu conținuturi alternative reprezentând a cea în care sunt reunite sub aceeași denumire două sau mai 
multe infracțiuni de sine stătătoare. 
35 Expunerea de motive, pct. 2.51 
36 R. Chiriță, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentarii și explicații. Ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 450; F. Sudre, Droit 
européne et international des droits de l’homme. 12e édition refondue, ed. PUF, Paris, 2015, p. 673. 
37 Cauza Stubbings și alții contra Marea Britanie, decizia din 22.10.1996, par. 62; cauza Verliere contra Elveției, decizia din 28.06.2001, ambele citate 
de C. Bârsan, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol. I. Drepturi și Libertăți, Ed. C.H. Beck, București, 2005, p. 595.   
38 Decizia din 25.01.2000, paragraf 108 pe https://hudoc.echr.coe.int . 
39 J.-F. Renucci, Droit européne  des droits de l’homme. Droits et libertés fondamentaux garantis par CEDO. 6e édition, ed. LGDJ, Issy-les-Moulineaux 
Cedex, 2015, p. 228-229. 
40 Cauza X și Y contra Olandei, paragraf 23, pe https://hudoc.echr.coe.int,  
41 R. Chiriță, op.cit., p. 478. 
42 F. Sudre, op. cit., p 675. 
43 R. Chiriță, op.cit., p. 419. 

https://hudoc.echr.coe.int/
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Noțiunea de viață privată nu a primit o definiție clară în jurisprudența Curții, tocmai datorită evoluției societății 
și necesității existenței unei noțiuni suficient de largi pentru a evita pe viitor excluderea nejustificată a unor 
ipoteze din domeniul de incidență a art. 8.  

Noțiunea de „viață privată” include 2 elemente principale: viața privată personală și viața privată socială44. Pentru noi 
primul element este cel care prezintă relevanță. 

Viața privată personală include două aspecte la rândul ei: comportamentul persoanei și anonimatul acesteia. Dreptul la 
viață privată personală implică secretul acesteia, dreptul persoanei de a trăi la adăpost de priviri indiscrete, dreptul la 
intimitate.  

Curtea EDO a arătat că imaginea persoanei intră în sfera de aplicabilitate a art. 8 din CEDO45. Este indiferent dacă 
informațiile din viața privată a persoanei făcute publice sunt corecte sau nu, accesibile oricui sau nu. 

Într-o speță de referință în materie – Van Hannover contra Germaniei46, Curtea nu doar că a reiterat că imaginea 
persoanei intra în sfera de aplicare a art. 8, ci a reținut că publicarea de către presă a unor fotografii reprezentând-o pe 
prințesă singură sau alături de alte persoane în viața sa cotidiană – deci în timpul activităților exclusiv private – ține de 
viața sa privată. În toate ipotezele, Statele au obligația pozitivă de protejare a vieții private și a dreptului la imagine în 
sensul dat de CEDO. 

Dreptul persoanei la protejarea imaginii sale presupune în principal stăpânirea ei de către individ și astfel va avea două 
componente: dreptul de a refuza difuzarea imaginii sale și dreptul de a se opune captării, conservării, 
reproducerii imaginii sale de către terți47. Cele două componente sunt clar distincte. 

Un anumit aspect va ieși din sfera privată a persoanei și va intra în cea publică atunci când persoana face public, în 
mod benevol, unui număr nedeterminat de persoane, aspectul în cauză. Sunt esențiale două aspecte. În primul rând 
dezavuarea publică trebuie să fie făcută în mod benevol, art. 8 din CEDO rămânând aplicabil când scoaterea unui 
aspect din viața privată a unei persoane nu se datorează voinței libere a acesteia, ci acțiunii unui terț. În al doilea rând, 
pentru a ieși din sfera privată, nu este suficient ca aspectul în cauză să ajungă la cunoștința unui cerc restrâns de 
persoane prin chiar voința titularului, ci el trebuie să ajungă la cunoștința unui număr nedeterminat de persoane pentru 
că art. 8 protejează viața privată prin referire la un cerc intim care nu îl include doar pe titularul valorii protejate.  

Când s-a pus problema respectării dreptului la intimitate, Curtea a avut două categorii de spețe: când aspectele ce țin 
de viața privată au fost publicate de o persoană de drept privat – situație în care s-a pus în balanță dreptul la libertatea 
de exprimare cu dreptul la viață privată; când publicarea are la origini un act al statului – analiza va fi diferită și excede 
prezentulei tematici abordate. 

Libertatea de exprimare nu a fost niciodată văzută de Curtea EDO ca dreptul oricărei persoane de a spune, publica, 
înfățișa public aspecte ținând de viața privată a altei persoane, fără existența unui interes public în acest sens. Din 
contră, în mod constant s-a subliniat că art. 17 din Convenție nu permite utilizarea libertăților protejate prin 
celelalte dispoziții ale Convenției în scopuri contrare acesteia. 

De asemenea reputația unei persoane întră în sfera de aplicare a art. 8 C.pen., ea fiind o parte a identității persoanei 
fizice, care ține de viața privată48.  

O speță recentă, reprezentativă pentru ceea ce înseamnă dreptul la viață privată, judecată de Curtea EDO recent49, a 
ridicat problema publicării fără acordul reclamantei unor fotografii în care apărea reclamanta alături de alți membri 
ai familiei, fotografii date chiar de mama reclamantei presei. În articol au apărut numele ei de fată precum și numele 

                                                           
44 F. Sudre, op.cit., p. 675. 
45 Cauza Schussel contra Austriei, decizia privind admisibilitatea din 21.02.2002, punctul B 2, pe pe https://hudoc.echr.coe.int. Cu toate acesta a 
decis că publicarea imaginii lui distorsionate nu re prezintă o intruziune în viața privata, reclamantul fiind politician și având astfel prevalență art. 10 
din CEDO. 
Cauza Peck contra Marea Britanie, decizia din 28.01.2003, paragraf 53 pe https://hudoc.echr.coe.int; Sciocca contra Italiei, decizia din 11.01.2005, 
paragraf 27. Aici Curtea EDO a decis că publicarea în mass media unei fotografii provenind din dosarul penal al unei persoane, pusă la dispoziția 
presei de către poliție, reprezintă o violare a art. 8 din CEDO. 
46 Decizia din 24.06.2004, pe https://hudoc.echr.coe.int și analizată pe larg în F. Sudre ș.a., Les grands arrêts de la Cour europeénne des Droits de 
l’Homme. 7eédition mise à jour, ed. PUF, Paris 2015, p 496- 506.  
 
47 Cauza Reklos și Davourlis contra Greciei, decizia din 15.01.2009, citată de F. Sudre., op. cit, p 691. 
48 Cauza Radio France contra Franței, decizia din 30.03.2004, pe https://hudoc.echr.coe.int, paragraf 31. 
49 Cauza Rodina contra Letoniei, decizia din 14.05.2020, pe https://hudoc.echr.coe.int, paragrafele 106, 111, 113, 131 și 132 prezentând deosebită 
relevanță în cauză.  

https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
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membrilor familiei sale. Reclamanta este medic, nu este persoană publică, nu avusese anterior apariții în mass media, 
nu suscită un interes deosebit, Curtea statuând astfel că ea poate solicita protecția vieții sale private.  

În paragraful 106 „Curtea a subliniat importanța obținerii consimțământului persoanei în cauză și sentimentul mai 
mult sau mai puțin puternic de intruziune cauzat de o fotografie. Alt factor în evaluarea Curții este scopul pentru care 
a fost utilizată fotografia și modul în care ar putea fi folosită ulterior(Couderc și Hachette Filipacchi Associes contra 
Franței, paragraf 86, ECHR 2015 extracts).” (s.n.). 

Chiar dacă în articol nu a fost dat numele complet, Curtea a considerat că articolul conținea informații prin care 
putea fi identificată. Curtea EDO a acceptat că fotografia nu a fost luată fără cunoștința reclamantei, că nu o prezintă 
într-o lumină nefavorabilă, fiind o fotografie obișnuită de familie. Cu toate acestea „Curtea consideră că chiar și o 
fotografie neutră însoțită de o poveste care portretizează un individ într-o lumină negativă constituie o intruziune 
serioasă în viața privată a unei persoane care nu caută publicitate”(s.n.). De asemenea Curtea a observat că 
trăsăturile reclamantei erau foarte clar vizibile, se distingeau în poza de familie, iar datorită asocierii numelui ei de fată, 
era ușor identificabilă de colegi. În final a constatat violarea art. 8 din CEDO. 

În legislațiile altor state difuzarea de imagini, fără acordul persoanei în cauză, atâta vreme cât imaginile țin de viața 
privată a persoanei, va fi sancționată penal, iar conținutul sexual al imaginilor va constitui chiar o circumstanță 
agravantă50. 

C. Obiectul și subiectul infracțiunii de violare a vieții private 

Obiectul juridic protejat este reprezentat intimitatea vieții private a persoanei fizice, care are dreptul să-și desfășoare 
viața la adăpost de privirea indiscretă a terților sau a publicului. Nu are obiect material. Subiectul activ este general, 
adică orice persoană fizică sau juridică. 

1.2. Forma prev. de art. 226 alin. 1 C.pen. 

Art. 226 alin. 1 C.pen. – „Atingerea adusă vieţii private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea 
de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau 
încăpere ori dependinţă ţinând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepseşte cu închisoare de la o 
lună la 6 luni sau cu amendă.” 

E o infracțiune cu conținut alternativ, adică fiecare dintre modalitățile de comitere sunt echivalente din punct de vedere 
juridic și având semnificația unor „acte de indiscreție ilicite”51, iar comiterea mai multora din aceste modalități va duce 
la reținerea unei singure infracțiuni. 

Latura obiectivă 

- supravegherea persoanei prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini a unei persoane aflate 
într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţă ţinând de aceasta 

- ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori 
dependinţă ţinând de aceasta 

- ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei convorbiri private 
- toate acțiunile de mai sus trebuie să fie făcute fără drept 

a) Fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini 

 Fotografierea – sensul comun al noțiunii. 
 Captarea de imagini – sensul este unul controversat în doctrină, prezintă interes practic mai mic, nu 

insistăm asupra lui52, ci doar menționăm că suntem de părere că pot fi avute în vedere acele situații în care „prin 

                                                           
50 Art. 226-2-1 C.pen. Francez prevede în alin. 1 că ”Dacă infracțiunile prevăzute de aceste articole și care vizează cuvinte sau imagini surprinse într-
un loc public sau privat care prezintă un caracter sexual, pedepsele se ridică la 2 ani închisoare și 60.000 Euro amendă.” În alin. 2 se arată că: ”Se 
sancționează cu aceleași pedepse aducerea la cunoștința publicului sau a unui terț, fără consimțământul persoanei, orice înregistrare sau orice 
document ce conține cuvinte sau imagini care prezintă un caracter sexual, obținute cu consimțământul expres sau prezumat al persoanei în cauză 
sau chiar de ea însăși, prin vreunul din mijloacele prevăzute la art. 226-1.” Dacă de vom duce la art. 226-1, la o primă lectură vom vedea că acele 
mijloace sunt captarea, înregistrarea sau transmiterea, fără consimțământul autorului, a cuvintelor pronunțate cu titlu privat sau confidențial, precum 
și a imaginii unei persoane care se găsește într-un loc privat. Deși în textul legal apare sintagma „fără consimțământul autorului”, mijloacele efectiv 
prevăzute sunt captarea, înregistrarea, transmiterea de cuvinte și imagini. Cu privire la această interpretare și doctrina franceză este unanimă. 
Situația la noi este similară, iar doctrina noastră a evidențiat și ea firescul acestei interpretări în sensul că fotografiile obținute cu drept dar difuzate 
fără drept intră în sfera de incidență a art. 226 alin. 2 C.pen. 
51 M. Udroiu. Sinteze de drept penal. Partea specială. Ed. C.H. Beck, București, 2020, p. 303 
52 Pentru o centralizare a doctrinei cu privire la subiect, a se vedea C. Nicorici, Violarea vieții private, Penalmente relevant nr. 1/2017, p. 22. 
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intermediul unor mijloace «supratehnice» (de ex. sateliți), se reușește captarea unor imagini de la o distanță foarte 
mare, distanță care ar fi împiedicat «imortalizarea» persoanei fizice prin aparatură clasică.  

 Înregistrarea de imagini – sensul comun 
 Activitățile să aibă loc fără drept (să nu existe autorizarea legii) 
 Victima trebuie să se afle într-o „locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta”. 

 Locuință – sensul comun- locul unde individul își desfășoară efectiv viața de zi cu zi, e indiferent că are sau nu 
formal și legal acolo domiciliul. Va intra aici și camera de hotel, casa de vacanță închiriată, camera de cămin, chiar și 
rezerva de spital53. Nu va intra însă, datorită defectuoasei și regretabilei reglementări prezente, curtea locuinței, iar asta 
în final va duce la condamnarea Statului Roman la CEDO dacă se va ridica problema în vreo speță.  

 Încăpere – acel spațiu delimitat, închis din toate părțile, indiferent dacă e sau nu destinat locuirii. Aici sunt opinii 
contrare, argumentându-se că încăperea trebuie să fie destinată exclusiv locuirii. Din punctul meu de vedere și al altor 
doctrinari54, încăperea poate fi orice încăpere, în care se poate manifesta viața privată a individului. Pe mine mă 
interesează rațiunea incriminării, iar când nu știu cum să interpretez, mă întorc la CEDO. Nu e mai puțin adevărat că 
destinatarul normei penale trebuie să știe la ce să se aștepte când are un anumit comportament, iar norma penală 
putem spune că aparent e neclară. Dacă acceptăm însă că încăperea nu trebuie să fie destinată locuirii, barul închiriat, 
restaurantul închiriat, locul de joacă închiriat credem că vor intra în sfera locurilor unde viața privată e protejată. Dacă 
nu vor intra, din nou, o condamnare la CEDO va fi inevitabilă – a se vedea spețe în care fotografierea unei persoane în 
restaurantul public, accesibil publicului, în timpul în care erau și alte persoane acolo, a reprezentat o violare a vieții 
private. 

 Dependință ținând de locuință sau ținând de încăpere (eu așa interpretez textul) – prelungire a spațiului locuit, 
acele entități aflate în dependență față de locuința propriu zisă55 sau accesoriu al locuinței și care întregește folosința 
acesteia56. 

În doctrină s-a mai arătat că noțiunile de locuință, încăpere, dependință au un sens mai larg decât acelea de domiciliu 
din art. 224 C.pen. (violarea de domiciliu) și că, în această interpretare, rațională și în consens cu jurisprudența CEDO, 
sunt incluse „și acele spații care, chiar dacă nu pot fi catalogate drept domiciliu, oferă protecție temporară vieții private 
a persoanei (de pildă, toaleta unui local public)57”. 

Exemple: te fotografiez la fereastra casei- e infracțiune; te fotografiez pe balcon e infracțiune; te fotografiez la petrecerea 
privată din bar - e infracțiune; te fotografiez în vestiar/toaletă –e infracțiune; te fotografiez în curte, nu e infracțiune – aici 
e unanim, deși, din nou, norma nu este consens cu jurisprudența CEDO; montez dispozitiv de urmărire cu localizare 
GPS- nu e infracțiune, te poți duce în civil însă.  

Dacă pe lângă persoana vizată în spațiul ei intim se mai află și alte persoane, vom avea o pluralitate de infracțiuni, dată 
de pluralitatea de subiecți pasivi, față de aceștia din urmă autorul acționând cu intenție indirectă.  

O problemă o reprezintă urmărirea prin intermediul unei camere web plasate în locuința victimei, fără a se înregistra și 
fără sonor (dacă e sonor, va fi ascultarea de la teza II). În opinia noastră, vom fi în ipoteza captării de imagini, iar fapta 
va fi una tipică. Ar fi absurd ca incriminarea să depindă de existența sau nu a sonorului, viața privată a persoanei 
urmărite fiind încălcată exact în aceeași măsură indiferent că e urmărită cu sau fără sonor58. 

b) Ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori 
dependinţă ţinând de aceasta sau a unei convorbiri private. 

Ascultarea presupune a percepe și recepta sunete. Textul incriminează ascultarea unei persoane aflată într-o locuință, 
încăpere, dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri purtate cu o altă persoană în timp real, 
ascultarea/înregistrarea trebuind să fie realizată prin mijloace tehnice. Adică nu va intra trasul cu urechea la ce se 
întâmplă în apartamentul vecinului. 

Înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuința, încăpere, dependință sau a convorbirii purtate de aceasta 
presupune stocarea conținutului convorbirii private pe un suport magnetic sau optic. 

                                                           
53 M. Udroiu, op. cit., p. 304 
54 R. Slăvoiu, Infracţiunea de violare a vieții private, o noutate în legislația penal română, Dreptul nr. 10/2013, p. 87 
55 G. Bodoroncea, V. Cioclei, I Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile, Codul penal. Comentariu pe articole. Ediția 2, ed. C.H. 
Beck, București, 2016, p. 617-618 paragraf 2.  
56 S. Bogdan, D.A. Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, 
ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 378 
57 M. Udroiu, op. cit., p. 304 
58 A se vedea în sens contrar C. Nicorici, op. cit., p. 27  
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Convorbirile private sunt protejate prin acest articol, indiferent de locul unde ele au loc, singura condiție fiind 
caracterul lor privat. Deci ea poate avea loc oriunde, inclusiv într-un spațiu public59. Este indiferent că discuțiile ascultate, 
înregistrate sunt inteligibile sau nu. 

1.3. Forma prevăzută de art. 226 alin. 2 C.pen.  

(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor 
prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amendă. 

E o infracțiune cu conținut alternativ, adică fiecare dintre modalitățile de comitere sunt echivalente din punct de vedere 
juridic, prin această reglementare legiuitorul urmărind impunerea unei obligații generale de discreție, „adică orice 
persoană a intrat în posesia unei asemenea informații fiind obligată la «tăcere», în situația în care informația nu a intrat 
în «spațiul public». Orice contribuție a vreunei persoane la transformarea informației dintr-una privată într-una publică 
este sancționată prin prezenta normă”60. 

Latura obiectivă 

Una sau mai multe din următoarele acțiuni: 

 Divulgarea- este către un terț determinat sau chiar mai mulți 
 Difuzarea – către un număr nedeterminat de persoane, prin orice mijloace. Ex Facebook, Youtube, 

Instagram, TV, ziare, site-uri accesibile publicului 
 Prezentarea -  
 Transmiterea 

Aceste acțiuni să se refere la: 

 Sunete 
 Convorbiri  
 Imagini 
 Sunetele, convorbirile și imaginile să fie obținute prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, 

ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane sau a unei convorbiri private. 

O problemă interesanta aici va fi trimiterea de selfie către partener, care apoi sunt publicate de acesta. Fotografierea 
de la alin. 1 e clar că trebuie făcută de altă persoană, la ea se raportează alin. 2, deci selfie trimis nu va intra sub 
protecția alin. 2. Concluzia e absurdă zic eu față de jurisprudența CEDO, dar, la nivel intern o interpretare contrară ar 
putea duce la concluzia unei norme imprevizibile și să atragă o condamnare la Curte pe acest motiv. 

În doctrină61 a fost analizat cuprinsul acestei infracțiuni, arătându-se în primul rând că „actul de executare trebuie să 
aibă ca obiect sunete, convorbiri sau imagini obținute printr-o conduită prevăzută în alin. (1). Chiar dacă textul așa pare 
să sugereze, subliniem că nu este necesar ca sunetele, convorbirile sau imaginile să provină dintr-o conduită 
tipică prevăzută în alin. (1). Prin această precizare, legiuitorul nu a dorit decât să clarifice proveniența materială a 
acestor informații. Astfel fapta va putea fi reținută chiar și atunci când divulgarea se referă la sunete, imagini sau 
convorbiri obținute în mod legal(spre exemplu într-un caz în care a fost incidentă condiția negativă de tipicitate prevăzută 
de art.226 alin. (4) lit. c) C.pen.), care apoi au fost divulgate fără drept.” În continuare autorul arată că intra sub umbrela 
acestui text de incriminare inclusiv „scurgerile de informații” de la organele de urmărire penală în mass-media, care deși 
au obținut în mod legal sunete, convorbiri sau imagini, divulgarea acestora se face fără drept, singurul cadrul în care s-
ar putea reține divulgarea lor cu drept fiind procesul penal. 

O altă partea a doctrinei62, din păcate majoritară, a fost de părere că dacă sunetele, convorbirile sau imaginile au fost 
obținute cu drept, fapta nu va fi tipică. Adică, dacă victima a transmis ea fotografiile, sau au fost efectuate cu acordul ei 
ei, divulgarea lor mai departe nu va fi infracțiune. 

Din fericire ICCJ a tranșat disputa în favoare opiniei minoritare, care era în acord și cu jurisprudența Curții EDO. Prin 
Decizia nr. 51/2021 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că tipicitatea infracţiunii de violare a vieţii private în 

                                                           
59 S. Bogdan (coord.), D.A. Șerban, G. Zlati, Noul Cod Penal. Partea specială. Analize, explicații, comentarii, ed. Universul Juridic, București, 2014, 
p. 189 
60 S. Bogdan, D.A. Șerban, op. cit., p. 399 
61 S.Bogdan, D.A. Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției. Ediția a 2-a revăzută și adăugită, Ed. 
Universul Juridic, București, 2020, p. 398. 
62 M. Udroiu, op. cit., p. 309; V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. ediția a 2-a, Ed. C.H.Beck București, 2017, p. 221; R. Slăvoiu, op. cit. p. 95; 
C. Nicorici, op. cit., p. 30. 
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modalitatea incriminată de art. 226 alin. (2) din Codul penal nu este condiţionată de deţinerea unor sunete, convorbiri 
ori imagini realizate fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice 
sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţă ţinând de acestea sau a unei 
convorbiri private.   

O altă condiție este ca informațiile care sunt divulgate trebuie să aibă în continuare caracter nepublic, privat, 
la momentul divulgării lor.  

Mai mult chiar, dacă unei persoane i se transmit imagini, iar ea le transmite mai departe, persoana care le-a transmis 
mai departe va răspunde penal dacă a cunoscut izvorul primar al informației (o conduită prevăzută în alin. 1) și faptul 
că acesta nu este intrată în spațiul public. Adică, legiuitorul a impus o „condiție generală de discreție”, transmiterea mai 
departe a unei astfel de informații care nu a intrat deja în spațiul public fiind sancționată de art. 226 alin. 2 C.pen63. 

Aici o problemă o reprezintă difuzarea în mass media a imaginilor și înregistrărilor efectuate fără consimțământul 
victimei, dar care anterior au ajuns în spațiul public, însă în cercuri evident mult mai restrânse. Din păcate, aici nu vom 
fi în prezența infracțiunii de violare a vieții private comisă de jurnalist, ci doar a celei comisă de cel care a transformat 
imaginile și înregistrările din private în publice și a celui care le-a realizat inițial. 

Dreptul la intimitate intră în sfera noțiunii de viață privată protejată prin art. 8 CEDO. 

Imaginea persoanei este protejată și prin dispozițiile art. 8 din CEDO. Dreptul la imagine a persoanei 
presupune atât dreptul persoanei de a se opune difuzării imaginii cât și dreptul persoane de a se opune captării, 
conservării și reproducerii imaginii.  

Câtă vreme victima nu este o persoană publică, nu a căutat publicitatea, a trimis imaginile sale făptuitorului 
fără ca vreun moment să își pună problema publicării lor sau transmiterii lor mai departe către terțe persoane, 
ea nu a renunțat la intimitatea sa și la dreptul asupra propriei imagini.  

Aici vor intra majoritatea comportamentelor din „revenge porn”, unde fostul partener publică/transmite/trimite imagini și 
înregistrări efectuate cu acordul victimei, în timpul relației. 

1.4. Condiții negative de tipicitate 

Sunt aplicabile atât formei de la alin. 1 cât și celei de la alin. 2 a art. 226. 

(4) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită: 

a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, 
convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim; 

Subzistă interesul legitim în situația în care făptuitorul își înregistrează soțul care mărturisește că are o relație 
extraconjugală, interesul fiind de a putea proba un motiv de divorț.  

Propriile convorbiri pot fi folosite ca probe în cadrul procesului penal (art. 139 alin. 3 C.pr.pen.).  

b) dacă persoana vătămată a acţionat explicit cu intenţia de a fi văzută ori auzită de făptuitor; 

Trebuie să fie clar ce dorește persoana vătămată, respectiv atitudinea ei să fie inechivocă și orice persoană să o fi putut 
percepe în același sens cum a perceput-o făptuitorul, respectiv că persoana vătămată dorește să fie văzută/auzită. Se 
va face analiză în concret, în fiecare caz în parte. Dacă însă din atitudinea victimei nu ne putem da seama cu 
certitudine că acționează pentru a fi văzută, auzită făptuitorul ar trebui să se abțină de la orice intruziune. 

De ex. vorbește tare cu interlocutorul, fiind conștientă de locul public unde se află și atenția celor din jur; se expune 
vederii terților în vitrină.  

c) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni; 

Relevanță mai mică în materia de interes de acum, cu relevanță sporită în cazul supravegherilor neautorizate 

                                                           
63 S. Bogdan, D.A. Șerban, op.cit., p. 399 
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d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare 
prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. 

Aici apare chestiunea violării vieții private de către presă, în numele dreptului opiniei publice de a fi informată și în 
numele libertății presei. Ne vom întoarce la jurisprudența Curții EDO citată supra pentru a vedea cum este apreciat 
acest echilibru. 

Dau un exemplu: fostul partener publică pe site-uri porno filmulețe cu victima. Acestea rând pe rând sunt șterse de pe 
site-uri la cererea victimei, dar mulți utilizatori, fără a ști modul cum au ajuns acolo, le salvează și le publică mai departe. 
Apoi, un jurnalist, preia în ziarul on-line aceste înregistrări, fără avertisment că sunt destinate doar persoanele majore, 
și, în numele dreptului la informare al cetățenilor unei localități, face o serie de articole pe marginea lor, prezentând de 
data aceasta identitatea reala a victimei.  

Din punctul meu de vedere nu va intra în condiția negativă de tipicitate prevăzută la lit. d), ci fapta sa nu va fi tipică 
deoarece informațiile au ajuns publice anterior publicării de el a articolelor sale. Este însă regretabil că în astfel de 
situații jurnalistul nu va putea fi tras la răspundere, având în vedere că „moralitatea” victimei nu este un subiect de 
interes public, atâta vreme cât ea nu desfășura nicio activitatea care să impună o anumită conduită morală (ex. preot). 

1.5. Forma prevăzută de art. 226 alin. 5 C.pen. 

Prin această normă se încriminează de fapt actele pregătitoare a infracțiunilor de la alin. 1 și 2. Singura problemă e că, 
în mod ciudat și fără o explicație logică juridic, actele pregătitoare vor fi sancționate mai dur decât infracțiunile de la alin. 
1 și 2.  

(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârşirii faptelor 
prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

Fapta se comite prin plasarea fără drept de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video. Este indiferent unde se 
plasează aceste mijloace: lăcuință, încăpere, dependință, birou, spațiu public. 

Este indiferent dacă s-a și ajuns la scopul urmărit (cel din alin. 1 sau 2), este suficient să se acționeze cu acest scop. 
Dacă se și realizează ulterior una din variantele de la alin. 1 sau 2 sau ambele, va fi concurs.  

În această formă, dacă este vizat domiciliul persoanei, se va reține în concurs cu violarea de domiciliu, dacă pătrunderea 
va fi fără drept și fără consimțământul persoanei care îl folosește. 

Proiectul de lege este unul extrem de deficitar. 

În primul rând, expunerea de motive a pornit de la o premisă care în prezent nu mai este de actualitate, respectiv a 
pornit de la premisa că  

 

Or, așa cum am arătat mai sus. Chestiunea a fost tranșată de ICCJ în sensul că infracțiunea de la art. 226 alin. 2 C.pen. 
nu este condiţionată de deţinerea unor sunete, convorbiri ori imagini realizate fără drept, ele putând fi deținute și cu 
drept. 
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Propunerea are următorul cuprins 

Forma adoptată de Senat are următorul cuprins: 
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În Camera Deputaților, la propunerea 
Guvernului, avem următorul cuprins 

Observații cu privire la forma actuala din Camera Deputaților 

„După alineatul (4) cu modificările și 
completările ulterioare, se introduc patru noi 
alineate, alin. (41) — (44), cu următorul 
cuprins:  

(41) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau 
transmiterea în orice mod, a unei imagini 
intime a unei persoane identificate sau 
identificabile, fără drept și fără 
consimțământul persoanei înfățișate, de 
natură să provoace acesteia o suferință 
psihică sau știrbire a imaginii sale, comisă în 
scop de răzbunare, umilire, intimidare sau 
hărțuire, se pedepsește cu închisoare de la 
3 luni la 2 ani sau cu amendă.  

 

 

1. Era suficientă modificarea alin. 2 a art. 226 în sensul de a nu se 
mai face referire la conduitele de la alin. 1, ele putând fi enumerate 
din nou, fiind astfel înlăturată „fără drept” ca modalitate de obținere a 
acelor imagini, fotografii etc. 

2. Se reduce sfera la persoanele identificate sau identificabile. De 
cine să fie identificabile? E suficient să fie identificabilă de chiar 
victimă, sau e necesar ca și destinatarii să o poată identifica? 

3. Fără drept include și fără consimțământul victimei.  

4. Știrbirea imaginii sale- noțiunea este neclară. Cine apreciază dacă 
imaginea a fost știrbită? Victima? Agresorul? „Atingere a imaginii 
sale” este mai facil și mai clar.  

5. Introducerea unui scop special nu face decât să limiteze aria de 
aplicabilitate. Dacă scopul a fost șantajul? Nu va mai intra aici, deși 
evident vorbim de o infracțiune mai gravă decât amenințarea. 

6. E discutabil dacă e acoperită ipoteza în care imaginile au devenit 
publice, fără voia victimei, și în continuare se rostogolesc în media. 
Ar fi firesc ca această rostogolire să nu fie condiționată de un scop 
special. 

(42)Prin imagine intimă se înțelege orice 
înregistrare, indiferent de suport, a 
înfățișării fizice a unei persoane care își 
expune organele genitale, anusul sau, în 
cazul femeilor, sânii, ori care este implicată 
într-un raport sexual sau act sexual 

Aici s-au făcut mai multe observații foarte pertinente (George Zlati) 

1. dacă „indiferent de suport” va însemna că intra aici și conduite 
constând în desenarea sau pictarea victimei în ipostaze intime. 

2. Noțiune de raport sexual va fi cea de la art. 218 (raport 
heterosexual firesc)? Act sexual va viza orice act de natură sexuală 
sau doar anumite acte? 

(43) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută 
la alin. (41)  

a) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei 
infracțiuni sau contribuie la dovedirea 
săvârșirii unei infracțiuni;  

b) dacă surprinde fapte de interes public 
care au semnificație pentru viața comunității 
și a căror divulgare prezintă avantaje publice 
mai mari decât prejudiciul produs persoanei 
vătămate.  

Prin introducere literei b) se deschide cutia Pandorei: se acreditează 
ideea că imaginile intime pot fi publicate fără drept, ele putând fi fapte 
de interes public.  

(44) Acțiunea penală pentru faptele 
prevăzute la alin. (1), (2) și (41 ) se pune în 
mișcare la plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate. ”  
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3. Amenințarea – art. 206 C.pen. 

(1) Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate 
împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută 
de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării. 

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

Exemplul clasic în contextul tematicii analizate este cel în care făptuitorul amenință victima că va trimite imaginile intime 
mai multor persoane, fără însă a cere nimic în schimb.  

Latura obiectivă 

Acțiunea se va referi la amenințarea  

– cu săvârșirea unei infracțiuni 
- cu o faptă păgubitoare (care generează prejudiciu material, nu moral) 

Amenințarea 

- poate fi adresată direct sau indirect victimei 
- trebuie să aibă un caracter injust 
- determinată/determinabilă 
- răul cu care se amenință să fie realizabil într-un viitor nu prea îndepărtat și controlabil de făptuitor 
- poate privi victima sau alte persoane 
- să fie de natură să producă victimei o stare de temere reală și serioasă că fapta cu care se amenință s-ar 

putea realiza; NU este necesar să și producă acea stare de temere, e suficient să fie aptă să o genereze. 

Dacă tot atunci se și comite fapta cu care se amenință, amenințarea va fi absorbită în conținutul acele infracțiuni. Dacă 
între amenințare și punerea ei în practică este un interval de timp, va fi concurs între cele 2. 

4. Șantajul – art. 207 C.pen. 

(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în 
mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, 
compromiţătoare pentru persoana ameninţată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut 
în alin. (1). 

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos 
patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.  

E forma cea mai des pe care am întâlnit-o în jurisprudență, făptuitorul solicitând cel mai adesea continuarea relației 
pentru a nu face publice imaginile intime ale victimei. În unele cazuri s-au solicitat bani.  

Latura obiectivă 

Acțiunea de constrângere se poate realiza 

- constrângere fizică sau constrângere morală.  

Șantajul e o infracțiune complexă, constrângerea fizică și amenințarea vor fi absorbite în infracțiunea de șantaj (cu 
observația că, dacă e vorba de o constrângere fizică ce va depăși limita infracțiunii de lovire sau alte violențe, se va 
reține în concurs cu șantajul64). Constrângere morală – victimei i se insuflă teama că, în situația în care nu va adopta 
conduita ceruta, în viitor, ea sau altă persoană va suporta un rău. 

                                                           
64 A se vedea în acest sens S. Bogdan, D.A. Șerban, G. Zlati, op. cit., p. 113; D. Herinean, Relația dintre șantaj și alte infracțiuni, Penalmente relevant, 
nr. 1/2018, p. 25. Autorul arată că „în cazul în care constrângerea se realizează prin intermediul unei fapte tipice de loviri sau alte violențe, absorbția 
se poate deduce dintr-o analogie (în favoarea inculpatului) cu infracțiunea de viol, unde modalitatea de comitere este tot constrângerea și există o 
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- constrângerea are loc pentru a sili victima să facă/nu facă/ dea/ să sufere ceva 

Scop special : dobândirea în mod injust a unui folos nepatrimonial (alin. 1) sau patrimonial (alin. 3 - forma 
agravata). Folos nepatrimonial-continuarea relației, obținerea unei satisfacții sexuale. Dacă se face pentru răzbunare, 
umilirea victimei, amuzamentul făptuitorului- sunt discuții în teorie dacă va intra în sfera folosului nepatrimonial. În 
practică e mai clara chestiunea, vor intra în cadrul folosului nepatrimonial. 

O observație extrem de importantă: dobândirea trebuie să fie în mod injust, folosul nepatrimonial/patrimonial 
poate fi unul just, în ambele variante ale infracțiunii. 

Delimitarea de viol - art. 218 C.pen.65. Dacă șantajul și întreținerea actului sexual au loc în aceeași împrejurare, va fi 
infracțiunea de viol. Dacă sunt împrejurări diferite, se vor reține în concurs. 

Forma asimilată 

Acțiunea de data aceasta va fi amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare. Aici vor intra 
majoritatea actelor din sfera „revenge porn”.  

Faptele cu care se amenință pot fi reale sau imaginare însă trebuie să fie compromițătoare.  

Din punctul meu de vedere, această acțiune de amenințare, reglementată distinct în alin. 2, nu exclude constrângerea, 
din contră, o prezumă. Legiuitorul prezumă că amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, cu 
condiția ca ea să fie compromițătoare, va realiza o constrângere asupra psihicului victimei66. Reamintim, vechea formă 
a infracțiunii asimilate prevedea: „ Când constrângerea constă în amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale 
sau imaginare, compromițătoare....”. Adică, amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, 
compromițătoare era o formă de constrângere. Reformularea în actualul cod penal nu este de natură să scoată acest 
tip de amenințare din sfera constrângerii. Nu este însă mai puțin real că norma penală, în lipsa unei definiții a noțiunii 
de constrângere, ar putea fi considerată imprevizibilă.  

Relevanța discuției este dată de delimitarea acestui alineat de infracțiunea de viol prevăzută de art. 218 C.pen. 
„Contrângerea” prezentă în textul infracțiunii de viol pare să excludă și amenințarea cu darea în vileag a unei fapte 
compromițătoare, tocmai prin raportare la textele alin. 1 și 2 din art. 207 C.pen. Jurisprudența este împărțită cu privire 
la această chestiune, unele instanțe considerând că va exista atât infracțiunea de viol cât și cea de șantaj în concurs, 
altele considerând că va exista doar infracțiunea de șantaj67. Dorim să evidențiem doar situația inechitabilă rezultând 
din această a doua orientare jurisprudențială, prezentată exemplificativ de același autor68. Astfel:  

- fapta lui X, de a-i solicita lui Y, minoră în vârstă de 15 ani, să întrețină un act sexual cu acesta, amenințând-
o cu exercitarea de violențe în cazul refuzului, urmată de raportul sexual efectiv, constituie infracțiunea de viol în formă 
agravată prevăzută de art. 218 alin. 2 lit. c raportat la art. 218 alin. 1 Cod pen., pedepsită cu închisoare de la 5-12 ani.  

- fapta aceluiași X, de a-i solicita lui Y, minoră în vârstă de 15 ani, să întrețină un act sexual cu acesta, 
amenințând-o cu informarea părinților ei despre faptul că aceasta are un iubit, urmată de raportul sexual efectiv, 

                                                           
formă agravată care presupune vătămarea corporală, sugerând astfel o absorbție a lovirilor sau violențelor (de o gravitate mai redusă față de 
vătămarea corporală)”. 
65 Art. 218: Violul  
(1)Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima 
voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 
(2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condiţiile alin. (1). 
(3)Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: 
a)victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; 
b)fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima; 
c)victima este un minor; 
d)fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; 
e)fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod; 
f)fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună. 
(31)Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au fost comise 
faţă de un minor în circumstanţele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi d)-f) sau de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii 
şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor. 
(4)Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 
(5)Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 
(6)Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte. 
 
66 A se vedea în sens contrar, D. Herinean, op. cit., p 28-30.  
67 Pentru o analiză teoretică și practică extrem de pertinentă a acestei situații, a se vedea D. Herinean, op. cit., p 28-31.  
68 Ibidem 
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constituie infracțiunea de șantaj în formă asimilată prevăzută de art. 207 alin. 2 Cod pen., pedepsită cu închisoare de 
la 1-5 ani. 

Se păstrează același scop special dobândirea în mod injust a unui folos nepatrimonial (alin. 2) sau patrimonial (alin. 
3). 

Limitarea: faptele să fie compromițătoare pentru persoana amenințată sau pentru un membru de familie69. Deci 
amenințarea cu darea în vileag a unei fapte compromițătoare pentru prietenului cel mai bun nu intra în sfera de protecție 
a legii penale. Ne îndoim că victima va putea alege liber conduita sa într-o astfel de situație.  

Alin. 1 (și 3) și 2 (și 3) protejează aceleași valori sociale, infracțiunea va fi una cu conținut alternativ, adică se va reține 
o singura infracțiune dacă faptele se pot încadra și la alin. 1 și la 2, sau o infracțiune continuată, dacă sunt comise la 
diferite intervale de timp.  

Nu se va reține în concurs cu infracțiunea de hărțuire din art. 208 alin. 2 când făptuitorul contactează în mod repetat 
victima pentru realizarea constrângerii sau amenințării cu darea în vileag. În plus, art. 208 alin. 2 teza finală are o clauză 
de subsidiaritate, respectiv să nu constituie o infracțiune mai gravă. 

5. Hărțuirea – art. 208 C.pen. 

(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi 
supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare 
de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. 

(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă 
sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu 
amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

Norma a fost introdusă în noul C.pen. pentru prima dată. În expunerea de motive se arată necesitatea incriminării 
„pentru a răspunde unor cazuri apărute în practică în care diferite persoane -în special femei – sunt așteptate și urmărite 
pe stradă sau în alte locuri publice ori sunt tracasate prin intermediul unor mesaje telefonice sau similare, toate acestea 
fiind de natură a crea o stare de temere sau de îngrijorare a persoanei în cauză”70. 

Prin incriminare, la fel ca amenințarea și șantajul, se urmărește protejarea libertății psihice a persoanei. 

Infracțiunea este una cu conținuturi alternative71. Astfel, cu toate că infracțiunea protejează în ambele variante 
prevăzute libertatea psihică a persoanei, considerăm că elementele materiale prevăzute în art. 208 alin. (1) și (2) C.pen. 
sunt fundamental distincte, motiv pentru care se protejează aceeași valoare socială, dar față de atingeri aduse acesteia 
în mod diferit. Cele 2 forme se vor putea reține astfel în concurs. 

Ambele variante sunt infracțiuni de obicei72, cu excepția situației din alin. 2 în care conținutul 
apelurilor/comunicărilor determină temerea persoanei și nu frecvența lor73.  

Infracțiunea de obicei nu prevede un număr minim de acte, astfel inclusiv 2 acte pot fi considerate suficiente pentru a 
atrage sancționarea penală. Aș considera, personal, că 2 acte nu vor fi suficiente pentru a dovedi obișnuința74. Plecând 

                                                           
69 Art. 177 C.pen 
(1)Prin membru de familie se înţelege: 
a)ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude; 
b)soţul; 
c)persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc. 
(2)Dispoziţiile din legea penală privitoare la membru de familie, în limitele prevăzute în alin. (1) lit. a), se aplică, în caz de adopţie, şi persoanei 
adoptate ori descendenţilor acesteia în raport cu rudele fireşti. 
 
70 Expunerea de motive a Noului Cod penal, punctul 2.48. 
71 Doctrina este împărțită, o parte susținând că e o infracțiune cu conținut alternativ.  
72 acea formă a unității legale de infracțiune caracterizată prin comiterea unei pluralități de acte de executare similare care, analizate izolat, nu au un 
caracter infracțional, acest caracter dobândindu-se prin repetarea de un număr suficient de ori din care să rezulte obișnuința, îndeletnicirea 
făptuitorului în comiterea unor astfel de fapte. A se vedea F. Streteanu, D. Nițu, Drept Penal. Partea Generală, Volumul II, Editura Universul Juridic, 
București, 2018, p. 74 
73 S. Bogdan, D.A. Șerban, G. Zlati, op. cit., p. 119 
74 În acest sens, a se vedea F. Streteanu, D. Nițu, op. cit., p. 75.  
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de la definiția din DEX75, consider că 2 acte nu pot avea semnificația unui obicei. Evident, mergând mai departe cu 
argumentul, se pune problema dacă oare 3 sau 4 acte sau câte acte vor fi suficiente pentru a vedea obișnuința? 

Între actele trebuie să existe un interval de timp, rezonabil, din nou neavând nicio indicație cu privire la durata acestuia. 
Poate fi ore, zile, chiar luni. Totuși, un interval mare de timp va ridica dubii cu privire la existența unei obișnuințe. 
Chestiunea se va analiza în concret, în fiecare caz în parte.  

5.1. Forma prevăzută în alineatul 1. 

Latura obiectivă  

Deși este o infracțiune de obicei în mod clar, este criticabilă această alegere a legiuitorului. O singura faptă de urmărire 
a unei persoane, care îi creează acesteia o puternică stare de temere – afectând astfel libertatea psihică a persoanei 
ce se vrea protejată prin normă, nu va putea fi sancționată penal. O explicație ar putea fi principiul ultimo ratio aplicabil 
în materie.  

Acțiunile sunt delimitate în text: 

- urmărirea unei persoane – aceasta se va realiza prin deplasarea pe același traseu76, într-o manieră 
perceptibilă (altfel victima nu știe că e urmărită și nu are cum să i se creeze o stare de temere) 

- supravegherea locuinței, locului de muncă, locuri frecventate – de la distanță, vizează orice spațiu în 
care persoana își desfășoară viața sa privată într-o manieră perceptibilă, și vizează orice mod de supraveghere: directă 
(prin observare directă) sau de la distanță (prin dispozitive de supraveghere), în ambele situații victima aflând despre 
acestea. Aici va intra și supravegherea prin dispozitive de localizare montate pe autoturismul victimei, pe care aceasta 
le descoperă. 

Acțiunile trebuie să fie efectuate fără drept (aici intra organele de cercetare penală) sau fără un interes legitim 
(jurnaliștii, detectivul privat). 

Poziția subiectivă a victimei este esențială pentru a determina dacă suntem sau nu în prezența infracțiunii. Astfel, 
acțiunile de mai sus trebuie să-i provoace o stare de temere, în caz contrar nu vom fi în prezența infracțiunii. 

Infracțiunea se consumă când conduitele repetate au produs acea stare de temere și se va epuiza când ele vor înceta.  

5.2. Forma prevăzută de alin. 2 

Este cel mai frecvent întâlnit în contextul pornografiei neconsensuale.  

Latura obiectivă 

Acțiunile prin care se comite această formă sunt 

- apeluri telefonice 
- comunicări prin mijloace de transmitere la distanță 

Aceste acțiuni trebuie să-i provoace victimei o temere prin frecvența lor (infracțiune de obicei) sau prin conținutul lor 
( este posibilă comitere ainfracțiunii și printr-un singur act). Argumentul pentru care considerăm că e suficient un apel/o 
comunicare al cărei conținut să provoace temerea este tocmai prevederea în cuprinsul normei a noțiunii „frecvență” 
împreună cu pluralul „apeluri”, „comunicări”. Care ar fi rațiunea termenului de frecvență – care denotă repetatibilitatea, 
din moment ce substantivele apel și comunicare sunt oricum la plural, dacă nu acela de a indica că în situația unui 
singur conținut care provoacă temere, vom fi în prezența infracțiunii? 

Nu suntem de acord cu propunerea de lege ferenda77, ca, pentru a înlătura discuția de mai sus, conjuncția „sau” să fie 
înlocuită de conjuncția „și” pentru că în acest fel comunicările „benigne” dar frecvente și care creează o stare de temere, 
nu vor mai putea fi sancționate penal. 

Noțiunea de comunicare nu face diferența după destinatarul comunicării, astfel acesta poate fi victima în mod direct, 
sau prin intermediari i se transmite victimei, sau prin mijloace de comunicare în masa, cu condiția de a cauza victimei o 

                                                           
75 OBIȘNUÍNȚĂ, obișnuințe, s. f. Faptul de a fi obișnuit cu ceva, de a avea un anumit obicei; deprindere, obicei; datină. 
76 S. Bogdan, D.A. Șerban, G. Zlati, op. cit., p. 117 
77 D. Herinean, Infracțiunea de hărțuire. Aspecte controversate. Exerciții teoretice și examen de jurisprudență, Penalmente relevant, nr. 1/2020, p. 
115 
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temere. Autorul va acționa cu intenție directă sau indirectă ca mesajul să ajungă la victimă. În doctrină78 s-a arătat 
exemplu în care victima este etichetată (cu tag) în postările autorului, situație în care acesta în mod cert acționează cu 
intenția ca victima să ia la cunoștință postarea. 

Clauza de subsidiaritate este prevăzută doar pentru alineatul 2 al art. 208 și va atrage încadrarea penală mai gravă. 
De ex. se efectuează apeluri repetate, iar în unul dintre ele, victima este amenințată. În această situație, încadrarea 
juridică va fi cea de amenințare. Soluția pare a lăsa nesancționate restul apelurilor efectuate, în realitate, ele vor putea 
fi avute în vedre de către instanță la momentul individualizării pedepsei.   

O problemă interesantă este dacă poate exista hărțuire indirectă, constând în instigarea improprie la hărțuire. 

Conform prevederilor art. 52 alin. 3 C.pen. care definește participația improprie „Determinarea, înlesnirea sau ajutarea 
în orice mod, cu intenție, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea 
faptă fără vinovăție, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune”. 

Ipoteza este cea din cazul S.D., în care fostul partener postează pe site-uri de matrimoniale și de escorte anunțuri că 
victima prestează servicii sexuale, oferă numărul ei de telefon, uneori și adresa acesteia și imagini cu ea. În urma 
postării, victima primește sute de telefoane și mesaje de la bărbați necunoscuți. Făptuitorul recunoaște într-o conversație 
telefonică faptul că a urmărit ca victima sa fie sunată de sute de persoane. Este evident persoanele care au sunat 
victima nu au avut cunoștință că anunțurile nu-i aparțin și nu au acționat astfel cu intenția de a-i crea o temere.  

În cazul de față suntem în situația în care acte materiale de hărțuire constând în apeluri telefonice si mesaje scrise sunt 
comise de persoane diferite (fără însă a exclude posibilitatea comiterii actelor materiale și de aceleași persoane, aspect 
imposibil de verificat datorită numărului mare de apeluri recepționate și datorită nestocării lor în memoria telefonului 
decât în număr limitat). Toate aceste acte materiale au fost determinate în mod cert de vederea anunțurilor postate pe 
site-urile de matrimoniale sau de escorte de către făptuitor. Acțiunile concertate ale celor care au dat acele telefoane 
și au trimis acele mesaje au dus la rezultatul dorit de instigator – crearea unei stări de temere. Instigatorul a urmărit 
să determine mai multe persoane să comită aceste acte materiale de hărțuire, știind că luate în ansamblul lor, tocmai 
datorită numărului mare al lor, acele acte materiale vor produce victimei o temere.  

Exact acest lucru este de esența participație improprii: participantul trebuie să fie cel care acționează cu intenție (în 
cazul nostru făptuitorul), autorul acționând fără vinovăție.  

Legătura subiectivă dintre instigator și instigați nu trebuie să fie în mod necesar una bilaterală, în cazul participației fiind 
suficient să fie o legătură subiectivă unilaterală, dinspre participant spre autor79.  

Dacă nu se va trece peste aspectul al pluralității actelor materiale comise de persoane diferite, vom trece la ipoteza 
următoare, cea a efectuării de comunicări care prin conținutul lor cauzează o temere victimei, caz în care inclusiv în 
doctrină se acceptă că infracțiunea poate fi comisă printr-un singur act80. Textul face referire la o stare de temere pe 
care apelurilor sau comunicările o pot genera fie din cauza frecvenței (ideea de repetabilitate), fie din cauza 
conținutului81. Ceea ce este esențial în această ultimă ipoteză este crearea unei stări de temere victimei prin conținutul 
comunicărilor sau al apelurilor telefonice.  

Eventuala interpretare strict gramaticala a pluralului „comunicări” din textul de lege în sensul că este nevoie sa fie mai 
mult de o comunicare, este eronată, fiind contrară atât doctrinei naționale cât și Deciziei 9/2016 a ICCJ82 – completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. În aceasta se arată foarte clar: „Conform regulilor interpretării literale sau 
gramaticale a legii penale - elementul sintactic - folosirea singularului unui cuvânt implică şi pluralul acestuia şi, invers, 
folosirea pluralului unui cuvânt implică şi singularul acestuia.” Iar în această decizie sunt inserate opiniile instanțelor și 
ale catedrelor de drept penal de la universitățile relevante din tară, care sunt și ele concordante cu cele expuse mai sus.  

Prin publicarea anunțurilor pe site-urile de escorte sau la rubricile de escorte practic făptuitorul instiga un număr 
nedeterminat de persoane să o sune pe S.D. pentru a întreține relații sexuale. În urma unui astfel de anunț este clar că 
vor urma zeci de telefoane, mesaje din partea celor care au văzut anunțul, aspect prevăzut și dorit de făptuitor. La fel 
este de evident că prin faptul că a dat adresa persoanei vătămate, acesteia i s-a creat o temere că persoanele care 
sunau vor veni să o caute sau vor veni direct să o caute persoane necunoscute. Chiar dacă am accepta prin absurd că 
primele telefoane și mesaje nu au creat această stare de temere, trebuie să acceptăm că de la un moment dat încolo, 

                                                           
78 Idem, 116. 
79 F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal. Partea generala. Curs universitar. Vol. II, ed. Universul Juridic, București, 2018, p. 223.  
80 S. Bogdan, D.A. Șerban, G. Zlati, op. cit., p. 119 si urm. 
81 Ibidem 
82 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 356 din 10/05/2016. Textul integral se regăsește și pe   http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=128522 
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al „n”-lea telefon sau comunicare i-a creat temerea că va fi căutată personal, că va fi urmărită de persoanele care o 
sună, iar din acel moment avem infracțiunea de hărțuire.  

Chiar dacă cei care au sunat victima nu aveau de unde să știe că anunțul nu-i aparține, ei acționând fără intenția de a 
hărțui, făptuitorul a avut clar această intenție, pe care o și recunoaște în convorbirea telefonică avută cu victima. 

Din punctul nostru de vedere, fapta va fi una tipică de hărțuire. 

Atenție – a nu se confunda cu infracțiunea de hărțuire sexuală prev. de art. 223 C.pen. „(1)Pretinderea în mod 
repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta 
victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an 
sau cu amendă.” 

6. Falsul informatic – art. 325 C.pen. 

„Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori de a restricţiona, fără drept, accesul 
la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.” 

Art. 181 alin. 2 C.pen. cuprinde definiția datelor informatice 

„(2 )Prin date informatice se înţelege orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o formă care 
poate fi prelucrată printr-un sistem informatic.” 

Este o infracțiune cu conținut alternativ, săvârșirea mai multora dintre ele ducând la reținerea unei singure infracțiuni. 

Prezintă relevanță în analiza de față acțiunea de a introduce, fără drept, date informatice, rezultând date 
necorespunzătoare adevărului. Această acțiune va fi materializată de cele mai multe ori în crearea de conturi false 
pe Facebook, Instagram și alte asemenea rețele de socializare. „În măsura în care profilul fals implică utilizarea datelor 
de identificare ale unei persoane reale, care nu și-a dat acordul în acest sens, discutăm, practic, despre o sancționare 
a furtului de identitate83”.  

Crearea unui cont fictiv nu va intra în infracțiunea de fals informatic.  

Este necesar ca introducerea datelor informatice să fie susceptibilă de a produce consecințe juridice, iar făptuitorul să 
aibă scopul de a utiliza datele în vedere producerii unor asemenea consecințe. Subliniem, consecințele nu sunt 
obligatoriu să se producă ca urmare a acțiunii făptuitorului, dar acesta trebuie să acționeze în scopul producerii 
consecințelor juridice.  

Revenind la speța S.D., făptuitorul a creat o pagină pe Facebook, unde la paza de profil a pus imaginea victimei, în 
denumite a utilizat prenumele acesteia. Apoi, pe această pagină, a postat imaginile intime ale victimei. 

6.1 Modalitatea introducerii de date informatice. Pentru crearea și oferirea aparenței de veridicitate autorul a introdus 
date informatice în sistemul informatic (serverul) aparținând companiei Facebook. 

Datele informatice introduse de către făptuitor și relevante din perspectiva infracțiunii de fals informatic sunt următoarele: 

- prenumele persoanei vătămate în denumirea paginii false 
- poza reală a persoanei vătămate folosită în mod fraudulos pentru a oferi credibilitate paginii false; 

Toate aceste date informatice au fost introduse într-un sistem informatic (serverul Facebook) la momentul creării paginii 
false de Facebook. Fără interacțiunea logică cu serverul Facebook prin introducerea acestor date informatice nu se 
putea discuta despre crearea unei pagini pe această platformă de socializare. Sub acest aspect necesită observat faptul 
că dispozițiile art. 325 C.pen. reprezintă o transpunere în dreptul intern a prevederilor art. 7 din Convenția privind 
criminalitatea informatică. Iar în Raportul Explicativ al acestei Convenții84 s-a statuat faptul că „However, it was agreed 
that the deception as to authenticity refers at minimum to the issuer of the data, regardless of the correctness or veracity 
of the contents of the data”. Cu alte cuvinte, lipsa de autenticitate poate să privească nu doar conținutul datelor 
informatice ci și persoana care le utilizează – alta decât titularul legitim. 

                                                           
83 S. Bogdan, D.A. Șerban, G. Zlati, op. cit., p. 569 
84 A se vedea în acest sens https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/CoE-011123-ExplanatoryReportToTheConventionOnCybercrime.pdf. 
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6.2. Crearea contului fals prin introducerea unor date informatice s-a realizat fără drept 

În  primul rând, introducerea unor date informatice conținând informații (prenumele victimei etc.) și poze reale pentru a 
oferi veridicitate paginii de Facebook create s-a realizat fără acordul titularului datelor cu caracter personal. Având în 
vedere că toate elementele folosite de autor luate coroborat puteau duce la identificarea persoanei lezate, acestea intră 
în accepțiunea de date cu caracter personal. Prin urmare, discutăm despre utilizarea unor date cu caracter personal 
fără acordul titularului în vederea producerii unor consecințe juridice – crearea aparenței că pagina de Facebook 
aparține persoanei în cauză.85 

De asemenea, prin utilizarea unor poze reale și compromițătoare fără permisiunea titularului acestora se aduce atingere 
dreptului la imagine garantat de art. 58 Cod civil. Discutăm așadar despre o utilizare fără drept a unor date informatice 
(poze) prin încălcarea legislației în materia protecției dreptului la imagine ce se răsfrânge asupra dreptului de a utiliza 
respectivelor date informatice în modalitatea introducerii acestora într-un sistem informatic pentru crearea și modificarea 
unei pagini Facebook false. 

Nu în ultimul rând, Facebook interzice în mod expres crearea unui cont fictiv ori asumarea identității unei alte 
persoane în mod fraudulos. În acest sens pot fi avute în vedere prevederile referitoare la interdicția de a folosi serviciile 
Facebook atunci când sunt încălcate „standardele comunității Facebook”, există un comportament nelegal, 
discriminatoriu ori fraudulos, sau prin care se aduce atingere drepturilor altor persoane.86 În ceea ce privește 
„standardele comunității”, Facebook statuează cât se poate de clar faptul că este interzisă asumarea unei alte identități 
decât cele reale, crearea unui profil neautentic, asumarea identității unei alte persoane prin utilizarea unor imagini (poze) 
etc.87 

Toate aceste elemente, analizate în mod individual ori coroborat, evidențiază faptul că, raportat la starea de fapt 
prezentată, făptuitorul a depășit dincolo de orice dubiu limitele autorizării în raport cu modul de utilizare a sistemului 
informatic ce susține din punct de vedere platforma Facebook. Prin urmare, crearea unei pagini false intitulate „S... 
fanpage” prin utilizarea unor date necorespunzătoare adevărului cu scopul asumării identității unei alte persoane s-a 
realizat fără drept, intrând în accepțiunea falsului informatic. 

6.3. Rezultatul și scopul – date necorespunzătoare adevărului în scopul producerii unei consecințe juridice 

Aceste elemente constitutive sunt îndeplinite atâta vreme cât făptuitorul a încercat să ofere publicului aparența că 
persoana vătămată este cea care deține și folosește pagina Facebook intitulată „Ș... fanpage”. Prin urmare, datele 
necorespunzătoare adevărului rezultă din lipsa de autenticitate a paginii false create de făptuitor. De asemenea, având 
în vedere faptul că infracțiunea de fals informatic este calificată printr-un scop special, pentru consumarea acesteia 
este suficient că autorul să acționeze în baza scopului prevăzut de normă – producerea unei consecințe juridice – 
fiind irelevant dacă respectiva consecință juridică s-a produs sau nu. Sub acest aspect, este dincolo de orice dubiu că 
făptuitorul a urmărit asumarea identității unei alte persoane ce are implicații juridice majore în ceea ce privește dreptul 
la imagine, la autodeterminare și viață privată lato sensu. 

Nu în ultimul rând, este irelevant dacă publicul larg și-a dat seama sau nu despre lipsa de autenticitate a paginii false 
de Facebook, atâta vreme cât scopul nu trebuie să se și realizeze, iar infracțiunea se consumă la momentul introducerii 
de date informatice prin raportare la scopul special prevăzut de normă și nu la momentul la care publicul larg a luat la 
cunoștință despre conținutul respectivelor date informatice. 

6.4. Crearea unor profile/pagini Facebook false din perspectiva practicii judiciare și a literaturii de specialitate 

În primul rând, apreciem că nu există absolut nicio diferență între crearea unei pagini false pe platforma de socializare 
Facebook și clonarea unor pagini web pentru a pune în executare ceea ce în doctrină și practica judiciară poartă 
denumirea de „phishing”. Astfel, dacă art. 325 C.pen. își găsește aplicabilitatea în contextul clonării unor pagini web 
autentice cu scopul de a obține de la potențialele victime date cu caracter personal,88 concluzia ar trebui să fie aceeași 
în ceea ce privește crearea unui cont ori a unei pagini false pe platforma Facebook. Prima observație este aceea că 

                                                           
85 Potrivit art. 4 pct. 1 din Regulamentul GDPR nr. 679/2016  date cu caracter personal „înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată 
sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin 
referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe 
elemente specifice, proprii identitații sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
86 Extras din regulile privind utilizarea serviciilor Facebook: „You may not use our Products to do or share anything: 

- That violates these Terms, our Community Standards, and other terms and policies that apply to your use of Facebook. 

- That is unlawful, misleading, discriminatory or fraudulent. 

- That infringes or violates someone else's rights” (disponibil pe https://www.facebook.com/legal/terms#other-terms-policies). 
87 A se vedea detalii pe https://www.facebook.com/communitystandards/misrepresentation/. 
88 A se vedea în acest sens: ÎCCJ, dec. pen. nr. 385/2014; C. Ap. Bacău, dec. pen. 351/2016; C. Ap. Ploieşti, dec. pen. nr. 1864/2011; C. Ap. Craiova, 
dec. pen. nr. 1294/2015; C. Ap Bacău, dec. pen. nr. 87/2011. 

https://www.facebook.com/communitystandards
https://www.facebook.com/legal/terms#other-terms-policies
https://www.facebook.com/legal/terms#other-terms-policies
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ceea ce înțelegem prin „phishing” se poate realiza inclusiv prin intermediul unui cont/pagini false pe această platformă 
– de exemplu, crearea unei pagini false a unei instituții de credit în scopul de inducere în eroare a clienților. 

În literatura de specialitate s-a reținut de asemenea faptul că crearea unui cont fals de Facebook pe numele unei alte 
persoane se află sub incidența art. 325 C.pen.89 Același punct de vedere, în ceea ce privește crearea de conturi 
false pe diferite platforme online, a fost susținut inclusiv în practica judiciară.90 

Chestiunea a fost tranșată definitiv în cursul 25.01.2021. Prin Decizia nr. 4/2021, ICCJ- completul pentru dezlegarea 
chestiunii de drept a decis că „Fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare deschisă publicului, 
folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane şi introducând date personale reale care permit identificarea 
acesteia, întruneşte două dintre cerinţele esenţiale ale infracţiunii de fals informatic prevăzute în art. 325 din Codul 
penal, respectiv cea ca acţiunea de introducere a datelor informatice să fie realizată fără drept şi cea ca acţiunea de 
introducere a datelor informatice să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului.” 

7. Accesul ilegal la un sistem informatic – art. 360 C.pen. 

(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită în scopul obţinerii de date informatice, se pedepseşte cu închisoarea 
de la 6 luni la 5 ani. 

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul 
unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricţionat sau interzis pentru anumite 
categorii de utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 

Art. 181 alin. 1 C.pen. cuprinde definiția sistemului informatic  

(1) Prin sistem informatic se înţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în 
relaţie funcţională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui 
program informatic. 

Valoarea socială protejată e reprezentată de siguranța, integritatea și confidențialitatea datelor informațice, siguranța și 
integritatea sistemelor informatice. 

Accesul neautorizat la un sistem informatic prev. de alin. 1 e o infracțiune de pericol, simpla accesare lezând valoarea 
socială protejată. 

Accesul se va realiza atunci când făptuitorul ce a interacționat cu sistemul informatic poate beneficia de funcțiile ori/și 
resursele respectivului sistem informatic91. 

Alin. 2 – forma agravată a alin. 1 - prezintă relevanță în analiza de față, când scopul făptuitorului este de a obține date 
informatice (poze, video pe care le transferă în alt sistem informatic sau pe un suport optic) de pe sistemul informatic 
accesat neautorizat. Simpla vizualizare datelor informatice nu va intra în cuprinsul infracțiunii, făptuitorul trebuind să 
obțină acele date informatice. Dacă datele sunt și obținute, vom vorbi despre un concurs cu infracțiunea de transfer 
neautorizat de date informatice prev. de art. 364 C.pen.  

Alin. 3 -formă agravată a alin. 1 – sancționează situațiile în care accesul la sistemul informatic este restricționat sau 
interzis pentru anumite categorii de utilizatori prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate. Va 
fi indiferent că, de exemplu, parola este aflată de la victimă sau făptuitorul o obține prin fraudarea sistemului, că este 
cea adevărată sau nu, făptuitorul fiind sancționat în toate aceste ipoteze, el neavând dreptul să o utilizeze.  

                                                           
89 În acest sens M. Dobrinoi, Comentariu în V. Dobrinoiu, I. Pascu, Noul Cod penal comentat. Partea specială, ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, 
București, 2014, p. 670-671; S. Bogdan, D.A. Șerban, G. Zlati, op.cit., p. 560. 
90 În acest sens C.Ap. Cluj, s.pen., dec. nr. 8/A/2010; Trib. Timiș, dec. pen. 398/2016 [acord de recunoaștere]: „În drept, fapta inculpatului care în 

data de 11 12 2015 a introdus și modificat fără drept date informatice aparținând persoanei vătămate PM în scopul de a fi utilizate în vederea producerii 

de consecințe juridice prin defăimarea și denigrarea ei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals informatic prevăzute și pedepsite de 

art.  325 cod penal. Analizând latura obiectivă a infracțiunii prevăzute instanța reține că elementul material constă în acțiunea de a crea un cont fals 

pe rețeaua facebook prin intermediul căruia a introdus și modificat fără drept date informatice, imagini și poze aparținând persoanei vătămate PM. 

Urmarea imediată constând în atingerea adusă relații lor sociale create în jurul relațiilor sociale privind realitatea datelor informatice valoare socială 

ocrotită penalmente. Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată rezultă în cauză din săvârșirea faptei. Infracțiunea este o 

infracțiune de pericol insă s-a produs și un rezultat adiacent, denigrarea imaginii părții vătămate”. 
91 G. Zlati, Sancționarea ccesului neautorizat la o rețea wireless și utilizarea fără drept a serviciului de internet, Caiete de drept penal nr. 2/2011, p. 
92-106. Pentru detalii despre momentul realizării accesului și ipoteze posibile, a se vedea S. Bogdan, D.A. Șerban, G. Zlati, op.cit., p. 679-680 

https://sintact.ro/#/dokument/16901302?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16901302?cm=DOCUMENT
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Diferența între forma infracțiunii care presupune accesarea fără drept a poștei electronice și infracțiunea de violarea 
secretului corespondenței: cea de-a doua se va referi doar la corespondența fizică, nu și la cea digitală. 

8. Violarea secretului corespondenței – art. 302 C.pen.  

(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reţinerea, fără drept, a unei corespondenţe adresate altuia, 
precum şi divulgarea fără drept a conţinutului unei asemenea corespondenţe, chiar atunci când aceasta a fost 
trimisă deschisă ori a fost deschisă din greşeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu 
amendă. 

(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc 
electronic de comunicaţii se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost săvârşite de un funcţionar public care are obligaţia 
legală de a respecta secretul profesional şi confidenţialitatea informaţiilor la care are acces, pedeapsa este 
închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, către o altă persoană sau către public, fără drept, a 
conţinutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoştinţă de 
aceasta din greşeală sau din întâmplare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(5)Nu constituie infracţiune fapta săvârşită: 

a) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni; 

b) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare 
prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. 

(6) Deţinerea sau confecţionarea, fără drept, de mijloace specifice de interceptare ori de înregistrare a 
comunicaţiilor se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(7) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate. 

Se poate observa similitudinea cu violarea vieții private. Diferența este că aici se protejează comunicările la distanță, 
iar la violarea vieții private se protejează orice alt tip de comunicări. 

Obiectul juridic protejat: secretul corespondenței/ al convorbirilor efectuate prin mijloace de comunicare la distanță. 

Dacă, ipotetic, corespondența fizică conținea imagini intime, ulterior difuzate, vom fi în prezența infracțiunii de violarea 
secretului corespondenței în forma prev. de alin. 4. Pedeapsa prevăzută de lege e aceeași ca în cazul violării vieții 
private. 

9. Instigarea publică – art. 368 C.pen 

(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârşească infracţiuni se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de 
lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat. 

(2 )Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcţionar public, pedeapsa este închisoarea de la unu 
la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru 
infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat. 

(3)Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea 
prevăzută de lege pentru acea infracţiune. 

Va avea relevanță dacă făptuitorul va instiga un număr nedeterminat de persoane să comită, de exemplu, infracțiunea 
de violare a vieții private, făptuitorul postând public imaginile intime, un mesaj prin care admite că victima nu i-a dat voie 
să le postez, și îndeamnă „toți bărbații” să o facă celebră92.  

                                                           
92 Grupurile de pe Telegram semnalate în articolul „Te-am văzut goală pe pagina de fete cuminți” al Venerei Dimulescu de la Casa Jurnalistului. 
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10. Pornografia infantilă – art. 374 C.pen. 

(1) Producerea, deţinerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum şi punerea la 
dispoziţie, în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani. 

(11) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi îndemnarea sau recrutarea unui minor în scopul 
participării lui în cadrul unui spectacol pornografic, obţinerea de foloase de pe urma unui astfel de spectacol în 
cadrul căruia participă minori sau exploatarea unui minor în orice altfel pentru realizarea de spectacole 
pornografice. 

(12) Vizionarea de spectacole pornografice în cadrul cărora participă minori se pedepseşte cu închisoare de la 
3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârşite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a 
datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor 
mijloace de comunicaţii electronice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(31) Dacă faptele prevăzute la alin. (1), (11), (12) şi (2) au fost săvârşite în următoarele împrejurări: 

a) de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima; 
b) de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul sau de o 
persoană care a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului; 
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului; 
d) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui 
minor, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale pedepselor 
se majorează cu o treime. 

(4) Prin materiale pornografice cu minori se înţelege orice material care prezintă un minor ori o persoană majoră 
drept un minor, având un comportament sexual explicit sau care, deşi nu prezintă o persoană reală, simulează, 
în mod credibil, un minor având un astfel de comportament, precum şi orice reprezentare a organelor genitale 
ale unui copil cu scop sexual. 

(41) Prin spectacol pornografic se înţelege expunerea în direct adresată unui public, inclusiv prin tehnologia 
informaţiilor şi comunicaţiilor, a unui copil implicat într-un comportament sexual explicit ori a organelor genitale 
ale unui copil, cu scop sexual. 

(5) Tentativa se pedepseşte.” 

Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele prevăzute la art. 
218-220, art. 221 alin. (1)-(21), art. 2221, art. 2161 şi art. 374 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un 
cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de legea română, chiar dacă 
fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită. 

Relevante pentru analiză sunt prevederile alin. 1 și 2 din art. 374 C.pen. Când victima e un minor, ele se vor reține în 
concurs cu infracțiunea de violarea vieții private, obiectul juridic al celor 2 infracțiuni fiind diferit.  

Latura obiectivă 

Modalitățile de comitere a infracțiunii93: 

- producerea de materiale pornografice – va intra aici atât crearea materialului pornografic, cât și crearea 
unei copii a materialului pornografic. Dacă aceste acțiuni vor ave loc prin sistem informatic, se va reține alin. 2 Inclusiv 
printarea materialului pornografic va intra în cuprinsul alin. 2 pentru că se realizează printr-un sistem informatic.  

- deținerea – posesia asupra materialelor pornografice 

                                                           
93 Sensul termenilor (cu excepția stocării și promovării) este cel dat în art. 5 din Directiva 2011/93/UE din 13.12.2011, citat în G. Bodoroncea, V. 
Cioclei, I kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile, op. cit., p. 1230-1231 

https://sintact.ro/#/dokument/16990943?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16901306?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16901306?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16901306?cm=DOCUMENT
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- expunerea – activitatea de a prezenta, a așeza, a lăsa la vedere, a arăta, a face cunoscut. Destinatarul este 
publicul.  

- distribuirea – răspândirea materialelor. Are ca premisă un destinatar determinat sau determinabil. 
- achiziționarea – procurarea pentru sine sau pentru altul  
- stocarea – depozitarea, păstrarea, înmagazinarea în sensul comun al termenilor (alin. 1) sau depozitarea, 

păstrarea, înmagazinarea în sistem informatic (alin. 2). Această stocare presupune nu doar descărcarea (ar fi deținere 
atunci), ci și „catalogarea lor după anumite criterii, ascunderea materialelor pornografice, criptarea lor etc94”. 

- promovarea – activitatea de publicitate, reclamă la acele materiale 
- punerea la dispoziție în orice mod – făptuitorul oferiră, furnizează altor persoane posibilitatea de a accesa 

sau achiziționa materiale pornografice.  

Alin. 3 prevede forma agravantă dată de persoana agresorului (literele a,b,d) sau de consecința infracțiunilor - punerea 
în pericol a vieții minorului (lit. c) 

Criticabilă este definiția materialului pornografic din alin. 4 atunci când: 

- materialul prezintă o persoană majoră drept un minor având un comportament sexual explicit  
- materialul, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un comportament 

sexual explicit. 

Prin această definiție se dă o aplicabilitatea mult prea largă textului legal.  

Exemplu: minora de 15 ani este filmată în timp ce are relații sexuale cu o persoană majoră. Filmarea are loc cu acordul 
ei. Apoi filmarea, fără consimțământul ei, este trimisă de către persoana majoră mai multor persoane prin e-mail. Vom 
avea concurs între art, 220 alin. 4 lit. e) (act sexual cu un minor forma agravată sancționată cu închisoare de la 3 la 10 
ani), art. 226 alin. 2 și art. 374 alin. 2 C.pen.   

Concluzia mea este că sfera infracțiunilor ce pot intra în acest concept de pornografie neconsensuală este una largă, 
imaginația agresorilor este foarte productivă, iar noi, ca profesioniști, ar trebui să ținem pasul cu ea și să știm exact 
fiecare comportament în ce „cutiuță” va intra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
94 S. Bogdan, D.A. Șerban, G. Zlati, op.cit., p. 730-731 
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Cauza S.D. 
 

În noaptea de 21/22 octombrie 2016, fostul iubit al victimei, numitul XX a creat mai multe conturi de Facebook false, de 
pe care a trimis mai multor persoane dintre cunoscuții victimei, inclusiv membrilor familiei (tatăl, fratele, cumnata 
victimei) poze cu aceasta în ipostaze intime, cu scopul vădit de a o umili. De asemenea s-au postat aceleași fotografii 
cu victima în ipostaze intime pe grupuri existente pe Facebook (de exemplu „Ești din Cluj daca”) cu mii de membrii, dar 
și pe grupuri special create de el în scopul de a distribui fotografiile.  

Ulterior, începând cu data de 27 octombrie 2016, de mai multe ori, acesta a postat poze cu victima în ipostaze intime, 
poze din care aceasta putea fi recnoscută, pe mai multe site-uri cu anunțuri de escorte (http://cluj.sexy-
escorte.com,www.publi24.ro) unde, dând datele ei reale, inclusiv numărul ei de telefon, numele complet, adresa și 
orașul, a postat anunțuri prin care aceasta ar fi prestat servicii sexuale. A urmat o avalanșă de telefoane din partea a 
sute de bărbați necunoscuți, care solicitau prestarea de activități sexuale, aveau limbaj vulgar, uneori agresiv, victima 
fiind astfel în continuu hărțuită. Fotografiile au ajuns în posesia agresorului de la victimă, care i le-a trimis în timpul 
relației pe care au avut-o. 

În urma primirii fotografiilor de către fratele victimei, acesta îl contactează pe agresor, care însă amenință ca va distribui 
aceleași poze imprimate pe flyere în Universitate, astfel încât să o facă „faimoasă” pe victimă. 

La data de 31 octombrie 2016 victima înregistrează o plângere penală împotriva numitului XX, atașând un stick pe care 
erau capturi de ecran după lista apelurilor primite de ea în urma postării anunțurilor, capturi de ecran cu anunțurile 
postate pe site-urile de escorte, capturi de ecran cu conversațiile avute cu agresorul și cu mama acestuia, fotografiile 
intime ce au fost publicate sau trimise de agresor. După publicarea anunțurilor, după transmiterea pozelor către familie, 
cunoscuți, după postarea lor pe grupuri și pe pagini de Facebook, agresorul trimite mai multe mesaje victimei. Inclusiv 
a doua zi după repostarea anunțurilor pe site-urile de escorte, îi trimite mesaj prin care o întreabă „Cum stai cu somnul?”.  

Ulterior, având în vedere că acțiunile agresorului au continuat, aceasta și-a completat plângerea la data de 29 noiembrie 
2016, arătând că a fost amenințată. A depus ca probă înregistrarea conversație avută de ea, timp de 3 ore, cu agresorul, 
în care acesta recunoștea ca a trimis pozele, a creat conturile false și a publicat anunțurile ca să o umilească, că spera 
că se va sinucide, că nu se va opri, ea reușind însă la final să îl convingă să închidă din paginile false deschise pe 
Facebook. Acesta i-a spus că în urma publicării pozelor și-ar fi dorit ca ea să se sinucidă (minutul 00:00:00 din partea 
a 2-a a convorbirii) și se bucură de cât de tare a afectat-o ce a făcut el (minutul 00:00 partea a 2-a a convorbirii). Chiar 
în convorbirea din acea noapte (începând cu ora 00.00:00 din înregistrare) el ajunge să închidă o parte din conturile 
false în timp ce discută cu victima la telefon. La ora 00:00:00 din înregistrare, dictează cu voce tare motivul (cerut ca 
rubrica de Facebook) pentru care închide contul, auzindu-se inclusiv cum tastează :„I consider Facebook was a tool for 
harassing my ex who I consider that betrayed me. Now I understand, finally that I was wrong so ... I’m leaving 
Facebook”. 

La data de 22 august 2018 victima se prezintă la sediul poliției, ca urmare a citării sale. Acolo este citat în aceeași zi și 
agresorul pentru a da declarație, iar cei 2 se întâlnesc. Polițistul care s-a ocupat de caz a încercat de la bun început să 
o determine pe victimă să își retragă plângerea și să se împace cu agresorul, spunându-i că nu va avea câștig de cauză, 
că e inutil să își angajeze avocat. De asemenea a sunat-o insistent pe victimă pentru a se prezenta la poliție - între cei 
2 având loc conversații. Nu doar că a sunat-o insistent, dar a amenințat-o că va clasa dosarul dacă nu se prezintă la 
secția de poliție și că o va amenda. Ca urmare a declinării competenței către un alt organe de cercetare penală, 
respectivul polițist nu a mai participat la investigații. 

În declarația dată la poliție agresorul a recunoscut că a trimis poze cu victima, dezbrăcată parțial, către familia acesteia 
și către mai mulți prieteni de-ai ei. De asemenea a recunoscut că a trimis unui site de escorte un mesaj cu mai multe 
fotografii, cu numele și numărul de telefon al victimei, ulterior publicându-se anunțul în cauză. În fotografiile trimise și 
publicate se vedea fața și sânii victimei. Când i se ia această declarație, agresorului i se aduce la cunoștință că victima 
formulase împotriva sa plângere pentru amenințare și violarea vieții private.  

Voi cita în continuare din mesajul trimis de clienta mea, ca răspuns la e-mailul prin care îi trimiteam motivele contestației 
cu privire la durata procesului penal, în noiembrie 2019 (cu precizarea ca am intrat în dosar în decembrie 2018): ” Dacă 
anul trecut mă gândeam că au trecut doi ani degeaba, anul acesta am încercat să apreciez că am cunoscut oameni 
care să mă ajute să renunț la a mă învinovăți pentru ce s-a întâmplat. M-am întrebat dacă nu ar fi fost mai util să caut 
un psiholog în 2016 decât să depun o plângere împotriva lui XX, dar mi-am amintit că motivul principal pentru care am 
depus-o a fost tocmai faptul că mi-am dat seama că nu voia să se oprească. Mi-am amintit și că prima persoană pe 
care am sunat-o când mi-a dat mesaj unul din bărbații care văzuseră al doilea anunț, cel cu adresa mea, a fost polițistul 
care era în secție pe 29 octombrie, când am vrut să depun plângerea, cu toate că mi-aș fi putut suna fratele sau părinții.  

Dacă pe atunci credeam că cineva chiar va încerca să-l tragă la răspundere pentru ce făcea, faptul că au trecut trei ani 
fără să se întâmple asta m-a făcut să realizez că singura persoana care l-a oprit într-un fel am fost eu. Conversația pe 
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care am avut-o cu el în Noiembrie 2016 a fost singurul moment în care a conștientizat că acțiunile lui mă afectau - la 
momentul respectiv, polițistul doar m-a avertizat că faptul că i-am răspuns la telefon îl va face să creadă că putem 
continua să comunicăm, ceea ce a și dus la mesajele pe care mi le-a trimis în următoarele luni. Mi-am zis atunci că 
dura atât ca cineva să facă ceva pentru că nu era suficient de grav și că trebuia doar să am răbdare, dar trei ani mi se 
pare destul cât să devină mai degrabă o tergiversare prin care realizez că instituția în care aveam încredere că mă va 
ajuta nu o merita. ” 

 

Cauza Y 

În anul 2014 persoana vătămată Y lucra la o firmă unde făcea video chat. Printr-o colegă de la acea firmă l-a cunoscut 
pe agresor, Z, cetățean francez, începând să discute prin intermediul mesajelor și e-mailului. 

În perioada august 2014-februarie 2015 Y a avut o relație cu agresorul, mutându-se chiar în Franța, relația ajunge în 
punctul în care acesta a cerut-o în căsătorie. În februarie 2015, datorită comportamentului acestuia (nu o lăsa să 
părăsească casa neînsoțită, nu i-a permis să lucreze, nu a efectuat demersurile pentru ca aceasta să poată obține 
actele de ședere legală în Franța pentru a munci), persoana vătămată a revenit în țară cu ajutorul mamei sale care i-a 
cumpărat biletul de întoarcere. O perioadă a mai păstrat legătura cu Z, iar din luna august i-a comunicat acestuia foarte 
clar că nu mai dorește să continue relația. În timpul relației, Z a aflat multe detalii despre victimă, familia și prietenii ei. 
De asemenea, victima știe că acesta a lucrat pentru o agenție guvernamentală pe partea de informatică.  

Din luna august 2015 au început amenințările la adresa ei și a familie, inclusiv că o va ucide, zeci de telefoane erau 
primite atât de persoana vătămată cât și mama ei într-o singură zi. Mii de mesaje sms, pe Whatsapp, Messenger au 
fost primite pe persoana vătămată. Mii de e-mailuri au fost primite. Aceste acțiuni au vizat-o direct pe victimă cât și pe 
familia și prietenii ei. 

Mama ei era sunata aparent de Y, între ora 1 și 4 dimineața, iar în momentul în care se uita pe telefon, vedea numărul 
fiicei sale și răspundea. De fapt la telefon era Z. La fel fratele persoanei vătămate, a primit zeci de telefoane cu 
amenințări din partea agresorului. La acel moment, fratele persoanei vătămate avea 17 ani. Acesta a primit și e-mailuri 
în care era amenințat cu moartea și el și sora sa. 

Agresorul a creat zeci de profile false de Facebook, atribuindu-i-le persoanei vătămate, cu numele, poza și datele 
personale ale persoanei vătămate, pe care a postat poze cu aceasta în ipostaze intime. Aceste poze le-a postat pe 
pagina echipei de fotbal unde juca fratele persoanei vătămate, minor la acea dată, le-a postat pe pagina Primăriei AB 
și le-a trimis prietenilor și rudelor persoanei vătămate, inclusiv fratelui minor, tot prin intermediul Facebook, în scopul de 
a o umili și a o determina să se sinucidă. 

Colegii de apartament ai victimei au fost contactați de agresor și hărțuiți cu mesaje pe platformele de socializare și chiar 
pe telefon, astfel încât, în cele din urmă persoana vătămată a fost nevoită să se mute din apartament. 

La locul de muncă, colegii și șeful ei au fost contactați și hărțuiți de agresor, în scopul de a determina concedierea 
victimei. Deși șeful acesteia, a depus o plângere penală împotriva lui Z. În cele din urmă, victima a renunțat/a fost dată 
afară de la locul de muncă pentru ca agresorul să nu le creeze mai multe neplăceri colegilor și șefului.  

Prietenii victimei au fost contactați direct, li s-au cerut să ia legătura cu victima, au fost hărțuiți cu zeci de telefoane, iar 
unuia din ei a încercat în repetate rânduri sa-i acceseze contul de Facebook, i-a trimis poze cu victima, i-a transmis 
amenințări la adresa victimei și a familiei acesteia, iar în final a determinat închiderea profilului său pe platforma Vinxo, 
unde avea postată toată munca sa de fotograf vreme de 7 ani, făcând reporturi abuzive. De asemenea, pe youtube 
erau create zilnic postări cu pozele intime și cu videoclipurile  cu ea.  

Vreme de 1 an, persoana vătămată se trezea în fiecare dimineață la ora 6, căuta pe Facebook și pe Youtube ce a 
apărut nou legat de ea, raporta paginile apărute și aștepta ca ele să fie șterse de administratori. 

Pe canalul pornhub, și nu numai pe acesta, apărau postări cu înregistrări video cu persoana vătămată, postări făcute 
tot de agresor, pe care aceasta le raporta și ulterior erau șterse.  

Cartea de identitate a persoanei vătămate, cu toate datele vizibile, a fost postată de agresor pe un site de dating.  

Începând cu luna ianuarie 2016, agresorul a început să-i ceară bani persoanei vătămate pentru a se opri, respectiv 
suma de 1200 Euro. Acesta a pretins că suma ar reprezenta contravaloarea unui laptop pe care persoana vătămată îl 
primise cadou de la el, și, chiar dacă în conversația din data de ianuarie 2016 admite că a fost un cadou, îi cere banii 
pentru a înceta postările cu pozele ei intime.  
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Conturile create, intenția de o umili și de a o determina să se sinucidă, postările publice ale pozelor intime, toate sunt 
recunoscute de agresor în conversațiile cu victima, conversații care se află la dosarul cauzei.  

În octombrie 2017 persoana vătămată se căsătorește, iar în anul 2018 se naște fiul lor. Nici soțul ei nu a scăpat de 
hărțuire, de telefoane, de amenințări. 

Acțiunile agresorului au durat din 2015 până în 2019, în mod continuu. Și ulterior anului 2019, victima a continuat să 
primească mesaje și să fie sunată, blocând însă de fiecare dată numerele de telefon, profilele de pe care veneau etc 

În unul din mesajele recente, din mai 2021, agresorul îi spunea persoanei vătămate: ”Lasă că aștept să crească fi’tu și 
îi zic ce curvă ești”.  

În iulie 2017 victima depune plângere penală.  

Victima nu poate activa pe nicio rețea de socializare pentru că, în decurs de 1-2 zile primește mesaje de la agresor și 
în prezent. A renunțat să își mai schimbe numărul de telefon deoarece oricum, în decurs de câteva zile agresorul oricum 
îl afla. 

Cel mai greu lucru pentru victimă este că, în prezent, după cum s-au desfășurat „cercetările” în prezentul dosar penal, 
se pare că agresorul a avut dreptate în mesajele sale: nimeni nu-i va face nimic pentru că e cetățean francez, iar poliția 
din România nu se va obosi să facă nimic dacă nu are un avocat bun. Iar victima, așa cum arată în conversațiile avute 
cu o altă victimă de-a agresorului, A.S., știe că „În România cine face chat e considerată curvă și merită orice kkt în se 
întâmplă”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRE PROIECT 

Proiectul „INTEGRIS – Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului”, coordonat de ACTEDO și implementat în parteneriat 
cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ), își propune să contribuie la facilitarea accesului la servicii de sprijin pentru 
persoane vulnerabile, formarea avocaților, furnizorilor de sprijin și autorităților judiciare, prin încurajarea colaborării 
multisectoriale, prin informarea și mobilizarea ONG-urilor care lucrează cu grupuri vulnerabile, precum și prin 
influențarea politicilor publice pentru sprijinirea acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

IG: @actedo.ngo  

FB: @ACTEDO 

www.actedo.org 

info@actedo.org 

 str. Caracal, nr. 16, ap. 2, cod poștal: 400276, Cluj-Napoca, județul Cluj, România  

actedo.org
https://www.crj.ro/
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