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S I N T E Z Ă 

 
 
Al doilea seminar: 10.04.2012 
 
 
Tema: “Protecţia documentelor clasificate în procedura judiciară. Aspecte practice 
referitoare la expertizele audio-video, constatările tehnico-ştiinţifice şi percheziţiile 
informatice în procesul de apreciere a materialului probator în cadrul dosarelor având 
ca obiect infracţiunile de corupţie şi criminalitate informatică” 
 
 
Lucrările seminarului au debutat cu alocuţiunea doamnei jud. dr. RODICA AIDA 
POPA – vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a reliefat importanţa 
temei celui de-al doilea seminar din cadrul PROGRAMULUI NAŢIONAL 

INTERINSTITUŢIONAL DE PREGĂTIRE SPECIALIZATĂ, accentuând necesitatea pregătirii 
specializate a judecătorilor în valorificarea în procesul de apreciere a materialului 
probator a unor mijloace de probă cu valoare ştiinţifică tehnică (expertize audio-
video, expertize audio, documente clasificate în cadrul procedurii judiciare), dar şi 
aspectele comunicaţionale în sensul schimbului de experienţă profesională de la 
nivelul curţilor de apel în materia supusă dezbaterii seminarului; 
 
alocuţiunea doamnei procuror GABRIELA SCUTEA, adjunct al procurorului general 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a relevat 
semnificaţia protecţiei documentelor clasificate în cadrul procedurii judiciare, 
evidenţiind propunerile de amendare a Legii 182/2002,  accentuarea rolului 
expertizelor în cadrul mijloacelor de probă, precum şi continuarea unor asemenea 
forme de pregătire interinstituţională;  
 
alocuţiunea doamnei procuror şef adjunct LAURA OPERAN, Direcţia Naţională 
Anticorupţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a evidenţiat 
necesitatea continuării iniţiativelor în pregătirea specializată a judecătorilor, 
accentuând rolul şi competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie în combaterea 
infracţiunilor de corupţie, rolul expertizelor audio-video, a aspectelor tehnice şi 
valorificarea acestora în ansamblul materialului probator;  
 
alocuţiunea doamnei procuror ALINA BICA, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, care a accentuat necesitatea derulării unor 
asemenea programe în specializarea judecătorilor, semnificaţia expertizelor din 
perspectiva INEC, importanţa valorificării unor asemenea mijloace de probă de către 
judecători, necesitatea continuării unor asemenea forme de pregătire specializată a 
judecătorilor;  
 
alocuţiunea doamnei jud. LIA SAVONEA,  preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, care 
a evidenţiat necesitatea unor asemenea forme de pregătire, importanţa practică a 
temei seminarului din perspectiva controverselor existente în jurisprudenţă cu privire 
la aspectele tehnice pe care le ridică expertizele, manifestându-şi interesul pentru 
derularea şi altor teme cu implicaţii practice specifice judecăţii. 
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PRINCIPALELE REPERE PE TEMELE DEZBĂTUTE 
 

1. Aspecte practice privind protecţia informaţiilor clasificate în procedura judiciară 
 
Prezentare: jud. dr. RODICA AIDA POPA – vicepreşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie 
 

 au fost evidenţiate principalele norme ale Legii nr. 182 / 22.04.2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate şi ale Hotărârii nr. 585 / 13.06.2002 pentru 
aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 
România, subliniindu-se cazurile şi condiţiile accesului la informaţiile 
clasificate, principalele obiective ale protecţiei informaţiilor clasificate, 
persoanele care au acces la informaţii clasificate şi condiţiile pe care acestea 
trebuie să la îndeplinească, semnificaţia unor definiţii prevăzute de Legea 
182/2002, aspecte legate de declasificarea documentelor clasificate; 

 au fost prezentate propuneri de modificare ale Legii nr. 182/2002 ce se află în 
discuţii parlamentare; 

 relevanţa jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia 
interceptărilor, regulile aplicabile în privinţa principiului legalităţii în materia 
supravegherii comunicaţiilor consacrate în jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, condiţiile şi procedura autorizării prevăzute de art. 20 – 22 
din Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, 
recomandările relevante ale avizului nr. 8 emis de Consiliul Consultativ al 
Judecătorilor Europeni (CCJE) intitulat “Rolul judecătorilor în protecţia domniei 
legii şi a  drepturilor omului în contextul terorismului”. 

 

2. Aspecte privind sistemul naţional de interceptare a comunicaţiilor   

Prezentare: col. DUMITRU DUMBRAVĂ – Şeful Direcţiei Juridice, Serviciul 
Român de Informaţii 
 

 în anul 2002, Serviciul Român de Informaţii a fost investit şi cu atributul de 
autoritate naţională în domeniul interceptării şi al relaţiei cu operatorii şi 
furnizorii de servicii de telecomunicaţii; 

 în prezent, la Sistemul Naţional de Interceptare sunt conectate şi primesc 
semnal pe circuite criptate structuri de aplicare a legii, precum şi structuri 
abilitate să culeagă informaţii utilizând mijloace tehnice secrete, potrivit 
propriilor legi de organizare funcţionare; 

 Serviciul Român de Informaţii asigură administrarea Sistemului prin 
intermediul structurii specializate, care nu intervine nici în faza obţinerii 
actului de autorizare şi nici în cea a valorificării informaţiilor. 

 
3. Aspecte referitoare la funcţionarea serviciului tehnic al DNA. Concludenţa 

expertizelor audio-video. Aspecte practice şi legale. 
 

 Prezentare: procuror HORAŢIU BAIAS - Şeful Serviciului Tehnic, DNA 
 

 a fost prezentată structura Serviciului Tehnic al DNA, accentuându-se rolul 
Biroului Telecomunicaţii, rolul Biroului Tehnic, fluxul punerii în executare a 
autorizaţiei de interceptare; 
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 aspecte privind informaţia stocată în format digital; 
 aspecte privind proba digitală şi copia probei digitale; 
 reprezentările grafice în cazul unei transmisii de tip fax, a conţinutului audio a 

convorbirii interceptate; 
 realizarea înregistrărilor ambientale; 
 distincţii între programe software dedicate şi cele de tip proprietar. 

 
4. Aspecte practice referitoare la constatările tehnico-ştiinţifice şi percheziţii 
informatice în soluţionarea unor dosare de criminalitate informatică. 

Prezentare: procuror IOANA ALBANI – procuror şef serviciu, Serviciul de 
Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Informatice, Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
 

 semnificaţii ale sistemului informatic; 
 „proba electronică”, „proba digitală”; 
 coroborare probelor ca procedeu investigativ complex; 
 instrumente folosite în efectuarea percheziţiilor informatice; 
 etape ale percheziţiei informatice, medii de stocare ale datelor informatice, 

copierea acestora; 
 percheziţia în sisteme informatice. 

 
Temele expuse au suscitat întrebări din partea participanţilor, asigurându-se 
explicaţiile tehnice care au condus la lămurirea aspectelor neclare. 
 
Totodată, în partea a doua a seminarului, a avut loc vizitarea Centrului Naţional de 
Interceptări al Seviciului Român de Informaţii, care a asigurat o dimensiune practică 
a  cunoaşterii aspectelor tehnice ce sunt valorificate în expertizele specifice. 


