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Direcţia de inspecţie pentru procurori 
 

Nr. lucrare: 20-2866 
Data: 21 august 2020 
 

RAPORT 
 
          privind modul de comunicare publică din data de 28 iulie 2020 la Direcţia 
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, raportat 
la prevederile Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, ale Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-
media, aprobat prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
197/2019 şi ale art. 6 lit. g) din Legea nr. 272/2004 privind    protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului 
 
 

        I.ASPECTE INTRODUCTIVE 
 

            a) Prin Hotărârea nr. 787/28.07.2020 a Consiliului Superior a Magistraturi 
–Secţia pentru procurori s-a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare în vederea 
efectuării unui control la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terotism privind modul de comunicare publică din data de 
28.07.2020 raportat la prevederile Legii nr. 544/2001 privnd liberul acces In 
informaţiile de interes public, ale Ghidului de bune practici privind relaţia 
sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin  Hotărârea nr. 197/17.09.2019 a 
Plenului Consiliului Superior al Magislraturii şi ale art. 131 din Constituţie, cu 
raportare la art. 6 lit.g) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. 
           Prin Ordinul nr. 90 din 05 august 2020 al Inspectorului şef al Inspecţiei 
Judiciare, avându-se în vedere Nota directorului Direcţiei de inspecţie pentru 
procurori din 3 august 2020,s-a dispus efectuarea în perioada 17-18 august 2020 
la sediul central al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, a verificărilor aferente unui control privind modul de 
comunicare publică din data de 28 iulie 2020, raportat la prevederile Legii nr 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale Ghidului de 
bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin 
hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019 şi ale art. 6 
lit. g) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului. 
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Echipa de contol desemnatăa fost formată din inspectorii judiciari …-
coordonatorul echipei şi  …. 
        Termenul de predare al raportului de inspecţie judiciară privin rezultatul 
controlului: 24 august 2020. 
         b)  Prin adresa nr. 20-2866  transmisă la data de  10.08.2020 Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura 
Centrală au fost solicitată punerea la dispoziţia echipei de control a datelor, 
informaţilor şi actelor necesare realizării obiectivelor controlului. 
          În perioada 17-18 august 2020 au fost efectuate verificări directe la sediul 
central al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, prilej cu care au fost purtate discuţii cu doamna Elena Giorgiana Hosu 
- procuror şef DIICOT, doamna Porime Mihaela - procuror şef al Biroului de 
Informare şi Relaţii Publice şi  domnul Antohe Alin Cosmin- expert în cadrul 
DIICOT - Biroul de Informare şi Relaţii Public şi au fost ridicate în copie 
următoarele acte relevante pentru stabilirea situaţiei de fapt: 
 
        -  Fişa dosarului nr. …/…/…; 
        -  Adresa nr. …/…/... din 27.07.2020 către Tribunalul Cluj-Napoca; 
        -  Ordin de deplasare nr. …/… la Cluj-Napoca - şofer …; 
         - Fişa dosarului nr…./…/…/… al Tribunalului Cluj; 
        - Confirmare transmitere e-mail de la adresa: relatii cu publicul 
diicot@mpublic.ro Ia adresa site@diicot.ro la data de 28 iulie 2020; 
        - Draft Comunicat de presă 28.07.2020; 
        - Comunicat de presă 28.07.2020; 
         - Poza  celor două fişiere ,,word” cu conţinutul delor două drafturi ale 
comunicatului din data de 28.07.2020; 
         - Copia registru  pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind 
accesul la informaţiile de interes public corespunzătoare poziţiei nr…./…-…/…; 
         -  Copie  Ordin nr…./… al procurorului  şef DIICOT ; 
         - Notă întocmită la …. de către  doamna … - procuror şef DIICOT; 
         - Notă întocmită la … de …- expert în cadrul DIICOT - Biroul de Informare şi 
Relaţii Publice; 
        - Notă întocmită la … de … - expert în cadrul DIICOT - Biroul de Informare şi 
Relaţii Publice; 
        - Adresă nr. …/…/… din … emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie - Cabinet Consilieri ai Procurorului General, adresată DIICOT, 
înregistrată cu nr. …/…/…; 
       - Confirmare e-mail transmit de la adresa: consilieri pq@mpublic.ro către 
diicot@mpublic.ro la data de 29.07.2020; 
      - Confirmare e-mail transmit de la adresa nicolae.mercioiu@diicot.ro către 
adresa site@diicot.ro Ia data de 02.06.2020; 
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- Notă din 13.08.2020 întocmită de Biroul Tehnologia Informaţiei, Specialist 
IT, …; 
      - Confirmare e-mail transmis de la adresa ...@diicot.ro către adresa 
....@mpublic.ro: 
        - Notă din data de …, întocmită de doamna …- procuror şef al Biroului de 
Informare şi Relaţii Publice; 
      - Cerere de concediu de odihnă a doamnei …- procuror şef al Biroului de 
Informare şi Relaţii Publice, în perioada 03.08.2020 - 04.08.2020; 
        - Cerere de concediu de odihnă a doamnei …- procuror şef al Biroului de 
Informare şi Relaţii Publice, în perioada 24.07.2020 - 31.07.2020; 
         - Notă din data de … întocmită de domnul … 
 - procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a 
criminalităţii informatice; 
        - Notă din data de … întocmită de domnul … - procuror şef serviciu în cadrul 
DIICOT; 
      - Ordinul nr…. al Ministrului Justiţiei privind aprobarea statului de funcţii şi de 
personal la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terotism; 
         - Hotărârea CSM nr. …/…  şi  Ordinul nr. …/… al procurorului şef direcţie 
privind numirea doamnei … în funcţia deprocuror şef al Biroului de Informare şi 
Relaţii Publice şi Ordinul nr. …/… al procurorului şef direcţie privind numirea 
domnului … în funcţia de expert în cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice 
şi fişa postului expertului; 
- Copia adresei nr. …/…/… din 31.07.2020 întocmită de Parchetul de pe 
lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Cabinet Procuror General, înregistrată la 
DIICOT cu nr. …/…/…/…; 
- Copie referat nr. …/…/… din 30.07.2020, întocmit de doamna procuror … - 
consilier al Procurorului General şi domnul … - procuror şef al Biroului de 
Informare şi Relaţii Publice din cadrul PÎCCJ; 
       - Notă din 29.07.2020 întocmită de domnul …- expert; 
      - Copia adresei nr. …/…/… din 31.07.2020, întocmită de Parchetul de pe 
lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Cabinet Procuror General, înregistrată la 
DIICOT cu nr. …/…/…/…; 
        - Copia adresei nr. …/…/… din 31.07.2020, întocmită de Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Cabinet Procuror General, înregistrată la 
DIICOT cu nr. …/…/…/…, cu confirmarea primirii a unui exemplar de către grefier 
…, la data de 06.08.2020, având semnătură olografă; 
      - Copia Ordinului nr. …/04.08.2020 emis de procurorul şef direcţie; 
     - Copia adresei nr. …/…/… din 31.07.2020, întocmită de Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Cabinet Procuror General, înregistrată la 
DIICOT cu nr. …/…/…/.., cu rezoluţia doamnei Procuror şef direcţie …; 
        - Copia procesului-verbal nr. …/…/…/… din 10.08.2020; 
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      - Adresă comunicare nr. …/…/…/… din 06.08.2020 domnului … - expert în 
cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice; 
       - Copia Ordinului nr. … din 12.08.2020 întocmit de procuror şef direcţie; 
        - Notă înregistrată cu nr. …/…/… la data de 29.07.2020, întocmită de 
doamna … - procuror şef DIICOT; 
       - Copia Procedurii Operaţionale nr. … /…-…/… din 12.08.2020, privind 
desfăşurarea activităţii de comunicare a Biroului de Informare şi Relaţii Publice 
din cadrul DIICOT (conformă cu originalul). 
 
 

   II.CADRUL NORMATIV DE REFERINŢĂ.PROCEDURI OPERAŢIONALE 
APLICABILE 

 
 

a) Cadrul normativ: 
 

    — Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public; 
             —   Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-
media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr 
197/2019; 
             — art. 6 lit. g) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului; 
 
           b ) Procedurile operaţionale existente la nivelul Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în vigoare la data de 28 
iulie 2020 privind elaborarea şi emiterea comunicatelor de presă ale instituţiei: 
 
         Raportat la data de 28.07.2020  se constată că nu a fost elaborată și 
implementată o procedură operațională, privind comunicarea publică la nivelul 
direcției. 

     Această compnentă a activităţii realizate de către Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a fost derulată în 
conformitate cu  dispoziţiile din  art. 50 şi 51 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionarea al DIICOT prin care sunt stabilite  atribuţiile Biroului de informare 

şi relaţii publice şi ale procurorului-şef al acestui compartiment, coroborate cu 
cele ale Ordinului nr…./08.08.2018 al procurorului  şef DIICOT şi Ordinului 
informaţional nr. …/25.08.2014 al Procurorului General al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind relaţia dintre Ministerul Public şi 
mass-media. 

 
       III.CONSTATĂRI FAPTICE. 
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      a)  La 24.07.2020, domnul …, procurorul șef serviciu al Serviciului de 
Combatere a Criminalității Informatice,  în cauza înregistrată în evidențele 
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 
sub nr. … …/…/…, a emis rechizitoriu prin care a dispus trimiterea în judecată, în 
stare de arest preventiv, a inculpatului … pentru săvârșirea infracțiunilor viol în 
formă continuată prev. de art. 218 alin. 1, alin. 3 lit. a, b, c, d C.pen. cu aplic. art. 
77 lit. f C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen., pornografie infantilă în formă continuată 
prev. de art. 374 alin. 1, alin. 2, alin. 31 lit. a, b C.pen., cu aplic. art. 77 lit. f C.pen. 
şi art. 35 alin. 1 C.pen., pornografie infantilă în formă continuată prev. de art. 
374 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., corupere sexuală a minorilor 
în formă continuată prev. de art. 221 alin. 3 C.pen., cu aplic. 77 lit. f C.pen. şl art. 
35 alin. 1 C.pen., rele tratamente aplicate minorului prev. de art. 197 C.pen. 
(persoana vătămată …), rele tratamente aplicate minorului prev. de art. 197 
C.pen. (persoana vătămată …), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. și clasarea 
cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de efectuarea, fără drept, de operaţiuni 
cu produse, ştiind că acestea sunt suspectibile de a avea efecte psihoactive, faptă 
prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011. 
             La data de 24.07.2020, procurorul șef serviciu … a transmis prin 
intermediul e-mailului de serviciu rechizitoriul nr. … …/…/… din 24.07.2020 ((ora 
12, 48 la care a fost recepţionat) , emis în dosarul cu același număr, către adresa 
de e-mail ...@mpublic.ro,  utilizat de expertul … ce își desfășoară activitatea în 
cadrul Biroului de informare și relații publice din cadrul DIICOT, în vederea 
elaborării comunicatului de presă.  
          Procurorul șef birou al Biroului de informare și relații publice, doamna …, 
în perioada 24.07.-04.08.2020 inclusiv, s-a aflat în concediu de odihnă ( conform 
cererilor de concediu din datele de 23.07.2020 şi 03.08.20202 aprobate de către 
procurorul şef direcţie). 
 Comunicatul de presă urma a fi emis și transmis în mass-media după 
înregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Cluj, instanța competentă a soluționa 
pe fond cauza, și după acordul verbal al procurorului de caz, aspect stabilit de 
procurorul șef direcție, doamna … și procurorul șef adjunct  secție ….  
 Dosarul nr…. …/…/…. a fost transportat de către șoferul instituției, în baza 
Ordinului de deplasare nr…./24.07.2020, durata deplasării atestată de înscris 
fiind 27.07.2020-28.07.2020, iar la rubrica ”ștampila unității și semnătura” fiind 
aplicată ștampila Tribunalului Cluj și o semnătură.  
 Adresa de înaintare a dosarului nr. … …/…/… poartă ștampila Tribunalului 
Cluj și nr…./…/… din 27.07.2020 cauza fiind în faza procesuală  de cameră 
preliminară, conform fişei ECRIS a dosarului .               
         Din nota de relații dată la 29.07.2020 de către expertul … cu ocazia 
verificărilor dispuse de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casație și Justiție în ziua de 28.07.2020, rezultă că la data de 27.07.2020, a 
elaborat comunicatul de presă cu privire la emiterea rechizitoriului, fișier ce a 
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fost salvat pe desktopul computerului de serviciu cu denumirea Comunicat de 
presă ST Centrală rechizitoriu pornografie 28.08.2020 având următorul conţinut: 
          ,,  Comunicat de presă 28.07.2020 
           Prin rechizitoriul din data de 24.07.2020, procurorii Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura 
Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpatului …., în vârstă de 37 de 
ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de viol în formă continuată, pornografie 
infantilă în formă continuată, corupere sexuală a minorilor în formă continuată 
și rele tratamente aplicate minorului. 
 Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că, în perioada 24.10.2014 - 
01.04.2020, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul …. a procurat în 
mod repetat materiale pornografice cu minori de pe internet, prin intermediul 
unor aplicații de filesharing, pe care ulterior le-a stocat în conținutul unui hard-
disk, cu ocazia percheziției informatice fiind identificate 479 fişiere de tip 
imagine și 82 fişiere de tip înregistrare video-audio, care constituie materiale 
pornografice cu minori. 
 În perioada februarie – aprilie 2020, inculpatul …. a utilizat o aplicație de 
mesagerie online, prin intermediul căreia a transmis, în mod periodic, către alți 
utilizatori, în cadrul unor discuții private cât și în cadrul unor grupuri din care 
făcea parte, mai multe fișiere de tip foto și video, reprezentând materiale 
pornografice cu o persoană vătămată minoră, fiul inculpatului, în vârstă de 6 
ani. În schimbul acestor fișiere, inculpatul a primit, la rândul lui, alte materiale 
pornografice cu minori. 
 În aceeași perioadă, pe fondul consumului de substanțe psihoactive, 
inculpatul a întreținut în mod repetat acte sexuale orale cu fiul său, de cele mai 
multe ori, în prezența celuilalt fiu minor, în vârstă de 7 ani. 
 De asemenea, în urma vizualizării fișierelor foto și audio-video, 
identificate cu prilejul percheziției informatice, precum și a celor transmise de 
către FBI, s-a mai reținut faptul că inculpatul s-a masturbat în mod repetat în 
prezența celor doi minori, a ejaculat pe fața și în gura persoanei vătămate 
minore, în vârstă de 6 ani, a urinat în gura acesteia, pe fața și în mâinile sale, a 
urinat în mâncarea celor doi minori, i-a oferit părții vătămate minore, în vârstă 
de 6 ani, bucăți de ciocolată, după ce, în prealabil punea spermă și/sau urina 
pe ele și le-a administrat celor doi minori substanțe susceptibile de a avea 
efecte psihoactive. 
 Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Cluj-
Naopca. 
 Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele 
cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul 
de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”. 
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          Expertul … a prezentat la aceeaşi dată proiectul comunicatului de presă 
procurorului șef direcție, care a efectuat o corectare, în sensul eliminării prin 
barare și inserararea mențiunii ,, se scoate”  și semnatura a paragrafului,,De 
asemenea, în urma vizualizării fișierelor foto și audio-video, identificate cu 
prilejul percheziției informatice, precum și a celor transmise de către FBI, s-a mai 
reținut faptul că inculpatul s-a masturbat în mod repetat în prezența celor doi 
minori, a ejaculat pe fața și în gura persoanei vătămate minore, în vârstă de 6 
ani, a urinat în gura acesteia, pe fața și în mâinile sale, a urinat în mâncarea celor 
doi minori, i-a oferit părții vătămate minore, în vârstă de 6 ani, bucăți de 
ciocolată, după ce, în prealabil punea spermă și/sau urina pe ele și le-a 
administrat celor doi minori substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive” 
(draft Comunicat de presă  28.07.2020). 
            Ulterior primirii proiectului comunicatului de presă în format letric, cu 
modificările dispuse de către procurorul șef direcție, în ziua de 28.07.2020, 
expertul a procedat la formarea unui nou fișier pe desktopul computerului de 
serviciu cu denumirea ,,Comunicat de presă ST Centrală rechizitoriu pornografie 
bun 28.08.2020” în care s-au copiat datele din primul proiect și a înlocuit 
paragraful barat cu altul cu conținutul,, De asemenea, în urma vizualizării 
fișierelor foto și audio-video, identificate cu prilejul percheziției informatice, 
precum și a celor transmise de către FBI, s-a mai reținut faptul că inculpatul și-
a abuzat cei doi minori, cărora le-a administrat substanțe susceptibile de a avea 
efecte psihoactive”, proiect aprobat de către procurorul șef direcție. 
 Ulterior aprobării și primirii acceptului final de mediatizare al procurorului 
șef  adjunct sectie domnul … (procurorul de caz intrase în concediu de odihnă), 
care urma să transmită dacă dosarul a ajuns și a fost înregistrat de către 
Tribunalul Cluj în vederea obținerii acceptului final de mediatizare, în aceeași zi, 
la ora 10.00, după primirea aprobării verbale a procurorului șef direcție pentru 
mediatizarea dispoziției de trimitere în judecată în dosarul nr. ……/…/…, expertul, 
prin accesarea aplicației de e-mail de pe computerul de serviciu, a trimis fișerul 
ce conținea comunicatul de presă către adresa site@diicot.ro. ( la 2 iunie 2020, 
specialistul IT șef - … - a transmis un email unde preciza modalitatea transmiterii 
comunicatelor întocmite de Biroul de informații publice și relații cu publicul). 
           Din eroare, expertul în loc de a atașa la e-mail fișierul “Comunicat de presă 
ST Centrală rechizitoriu pornografie bun 28.08.2020”, a atașat proiectul de 
comunicat cu denumirea,,Comunicat de presă ST Centrală rechizitoriu 
pornografie 28.08.2020”, care a fost și mediatizat. 
          Persoana care a preluat și postat efectiv comunicatul pe site www.diicot.ro 
a fost domnul … specialist IT în cadrul Biroului Specialiștilor în Tehnologia 
Informației. (notă întocmită de specialistul … din 13.08.2020). 
           Postarea s-a efectuat la data de 28.07.2020, ora 10,18, fiind transmis în 
mass mail jurnaliștilor acreditați cu link-ul comunicatului precum și confirmarea 
de postare la adresa site@diicot.ro. 

mailto:site@diicot.ro
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           Cele două drafturi ale comunicatului  de presă din data de 28.07.2020 au  
fost identificate în format electronic pe desktop-ul pc –ului folosit de expertul … 
cât şi în format  letric la grefa Biroul de informații publice și relații cu publicul. 
Comunicatul în forma corectată a fost  înregistrat sub nr…../…-…/… în registrul  
pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de 
interes public . 
          Eroarea în postarea draftului de comunicat a fost sesizată de procurorul șef 
direcție și, în urma dispoziției verbale a acestuia transmisă telefonic domnului …. 
-specialist IT șef- prin intermediul grefierului șef cabinet …, comunicatul a fost 
retras de pe site www.diicot.ro. 
            Procedura de retragere de pe site a comunicatului a fost efectuată la 
28.07.2020, ora 12,30 de specialistul IT șef din cadrul Biroului specialiștilor în 
tehnologia informațiilor, domnul … (relații transmise de specialistul … prin email, 
la solicitarea telefonică din 13.08.2020, fiind în concediu de odihnă). 
            La data de 29.07.2020, Procurorul General al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, în temeiul art.65 alin.3 din Legea 
304/2004, un control la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism, privind activitatea de comunicare publică la nivelul 
direcției, privind comunicatul din 28.07.2020. 
             Prin referatul întocmit ca urmare a controlului s-a propus inițierea 
procedurilor disciplinare cu privire la domnul …, expert în cadrul Biroului de 
informare și relații publice, în baza art.247 alin.1 din Codul Muncii și în 
conformitate cu prevederile din contractual individual de muncă al acestuia, 
reținându-se exercitarea cu gravă neglijență a atribuțiilor de serviciu.  
           S-a propus înlăturarea vulnerabilităților create de practica aprobării verbal 
de către procurorul șef al DIICOT a comunicatelor de presă printr-o aprobare 
scrisă a acestora, precum și folosirea acronimelor în anonimizarea acestora. 
           Prin Ordinul procurorul șef direcție nr…./… s-a dispus constituirea unei 
comisii de cercetare disciplinară, pentru cercetarea disciplinară a domnului …, 
expert în cadrul Biroului de informare și relații publice al DIICOT. 
           Ca urmare a analizării contextului factual, comisia de disciplină a apreciat 
că se conturează necesitatea aplicării față de … sancțiunea disciplinară a 
avertismentului scris prev. de art.248 alin.1 lit.a) din Legea 53/2003 Codul 
Muncii. 
              Prin Ordinul … din 12.08.2020 s-a dispus sancționarea disciplinară a 
domnului …, expert în cadrul Biroului de informare și și relații publice al DIICOT, 
cu avertisment scris. 
  La 29.07.2020, în urma verificărilor, procurorul șef direcție a constatat că 
la nivelul DIICOT nu a fost elaborată și implementată o procedură operațională, 
fapt pentru care, prin nota nr…./…/… din 29.07.2020, s-a dispus, ca până la data 
de 14.08.2020, procurorul șef birou al Biroului de informații și relații cu publicul 
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să elaboreze procedurile operaționale privind comunicarea publică la nivelul 
direcției. 
            La 12.08.2020, procurorul șef birou al Biroului de informații și relații cu 
publicul a elaborat ”Procedura operațională privind desfășurarea activității de 
comunicare” ce a fost aprobată de procurorul șef direcție. 
 
        b) Măsuri dispuse de conducerea Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terotism pentru remedierea deficienţelor şi 
vulnerabilităţilor constatate în urma analizei circumstanţelor publicării 
comunicatului de presă din data de 28.07.2020  şi pentru prevenirea apariţiei îm 
spatiul public a unor informaţii care contravin dispoziţiilor  liberului acces la 
informaţii publice : 
       -  la data de 28.07.2020, doamna … - procuror şef DIICOT a dispus retragerea 
comunicatului de presă din data de 28.07.2020 postat la ora 10,18, aspect 
realizat la ora 12,30;  
- iniţierea procedurilor disciplinare cu privire la domnul …, expert în cadrul 
Biroului de informare şi relaţii publice al DIICOT, în baza art. 247 alin. 1 din Codul 
muncii şi în conformitate cu prevederile din contractual individual de muncă al 
acestuia, privind exercitarea cu gravă neglijenţă a atribuţiilor de serviciu, în 
raport de cadrul normative aplicabil, în urma căreia persoana culpabilă   a fost 
sancionată disciplinar ( ordinul nr…./… al  procurorului şef direcţie; 
         -  Prin notă înregistrată cu nr. …/…/… la data de 29.07.2020, urmare a 
deficienţelor constatate la Biroului de informare și relații publice al DIICOT  
doamna … - procuror şef DIICOT a dispus, ca până la data de 14.08.2020, 
procurorul șef birou al Biroului de informații și relații cu publicul să elaboreze 
procedurile operaționale privind comunicarea publică la nivelul direcției. 
            La 12.08.2020, procurorul șef birou al Biroului de informații și relații cu 
publicul a elaborat ”Procedura operațională privind privind desfăşurarea 
activităţii de comunicare a Biroului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul 
DIICOT” care a fost aprobată de procurorul șef direcție şi înregistrată sub  nr. … 
/…-…/… la aceeaşi dată.  
 
                                                            *** 
 
         În conformitate cu dispozişiile art. 65 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, 
Procurorul General al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
dispus, la data de 29.07.2020, efectuarea unui control la Direcţia de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism, Structura Centrală, privind 
activitatea de comunicare publică la nivelul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin comunicatul de presă 
din data de 28.07.2020, privind trimiterea în judecată a unui inculpat pentru 
săvârşirea infracţiunilor de viol în formă continuată, pornografie infantilă în 
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formă continuată, corupere sexuală a minorilor în formă continuată şi rele 
tratamente aplicate minorului, fiind indicată, printre altele, modalitatea de 
comitere a unor fapte reţinute prin rechizitoriu, prin descrierea de acte sexuale 
explicite asupra persoanele vătămate minore. 
           Prin  referatul nr. nr. …/…/… din 31.07.2020 de Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie urmare a controlului astfel dispus,   au fost formulate  
următoarele  propuneri de măsuri: 
      ,, Iniţierea procedurilor disciplinare cu privire la domnul …, expert în cadrul 
Biroului de informare şi relaţii publice al DIICOT, în baza art. 247 alin. 1 din Codul 
muncii şi în conformitate cu prevederile din contractual individual de muncă al 
acestuia, rezultând exercitarea cu gravă neglijenţă a atribuţiilor de serviciu, în 
raport de cadrul normative aplicabil. 
      Înlăturarea vulnerabilităţilor create de practica aprobării verbale de către 
procurorul şef al DIICOT a comunicatelor de presă, de natură a crea premise 
privind publicarea unor comunicate de presă, care nu sunt conforme 
prevederilor legale, printr-o aprobare scrisă a acestora, precum şi de folosirea 
acronimelor în anonimizarea acestora”. 
     La data controlului s-a constatat că măsurile anterior menţionate privind 
deficienţele/vulnerabilităţile constate  au fost integral implementate. 
 
 
 
 
 
                IV) ANALIZA CONSTATĂRILOR  FAPTICE  
 
            a) Din coroborarea datelor şi informaţilor rezultate din înscrisurilor  
apreciate ca relevante pentru realizarea activităţii de control au rezultat 
următoarele: 
             Pe site-ul oficial al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism a fost publicat la data de 28.07.2020 un comunicat de 
presă, în intervalul orar 10,18-12,30 privind trimiterea în judecată la data de 
24.07.2020 a unui inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol în formă 
continuată, pornografie infantilă în formă continuată, corupere sexuală a 
minorilor în formă continuată şi rele tratamente aplicate minorului, fiind 
indicată, printre altele, modalitatea de comitere a unor fapte reţinute prin 
rechizitoriu, prin descrierea de acte sexuale explicite asupra persoanelor 
vătămate minore. 
          Din analiza circuitului comunicatului de presă din data de 28.07.2020 
(iniţiere, elaborare şi aprobare în vederea difuzării şi difuzare detaliat la  punctul 
III) a rezultat că activitatea specifică realizării acestor activităţi a fost derulată 
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corect din punct de vedere procedural,etapizat şi cronologic, în conformitate  cu  
dispoziţiile : 
- art. 50 alin. (2) lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

DIICOT, Biroul de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii 
,,(:....)d) întocmeşte proiectele comunicatelor de presă, iar după aprobarea 
lor de către procurorul-şef direcţie, le difuzează operativ mass-mediei." 

-  art. 5 alin. 3 din Ordinul nr. …/… al Procurorului General al Parchetului de 
pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind relaţia dintre Ministerul 
Public şi mass-media „Informaţiile de interes public din activitatea 
parchetelor vor fi comunicate mass-media după obţinerea acordului scris 
sau verbal al conducătorului unităţii de parchet."şi ale art.2 din Ordinul 
nr…./… al procurorului  şef DIICOT,, ( …) efectuarea de comunicări 
publice…se realizează numai cu acordul procurorului şef direcţie, iar în lipsa 
acestuia, numai cu acordul procurorului şef adjunct de direcţie anume 
desemnat”. 

         Din verificările efectuate a rezultat că aprobarea  comunicatului de presă a 
fost solicitată, procurorul şef DIICOT acesta înlăturând pasajul cu descrierea 
explicită a abuzurilor comise faţă de minori. 
          Ulterior, din eroare, expertul …  a transmis către informaticieni, după ce au 
fost primită confirmarea înregistrării dosarului la instanţă, acceptul procurorului 
şef adjunct secţie unde a fost instrumentată cauza şi aprobarea verbală 
procurorului şef direcţie, în vederea postării pe site, varianta comunicatului de 
presă, în foma anterioară prezentării spre aprobare procurorului şef DIICOT.  
        După constatarea erorii, în cursul aceleeaşi zile, procurorul şef DIICOT a 
dispus retragerea comunicatului de presă de pe pagina de internet a instituţiei. 
         În contextul factual mai sus descris, rezultă că publicarea comunicatului de 
presă din data de 28.07.2020, ce cuprinde descrierea modalităţii de comitere a 
faptei, cu referiri explicite privind actele de natură sexuală la care au fost supuse 
persoane vătămate minore, a fost cauzată de trimiterea de către domnul  …, 
expert din cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, din neglijenţă, spre 
publicare, în format electronic, pe mail, a proiectului iniţial de comunicat de 
presă, în forma avută înainte de modificarea de conţinut efectuată, ca urmare a 
prezentării acestuia spre aprobare procurorului şef al Direcţiei. 
            Cu privire la conţinutul  comunicatului de presă din data de 28.07.2020 se 
constată  aspectele inserate  privind descrierea modalităţii de comitere a faptei, 
cu referiri explicite privind actele de natură sexuală la care au fost supuse 
persoane vătămate minore contravin următoarelor dispoziţii legale: 
             Articolului 8 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale reglementează Dreptul In respectarea vieţii private şi 
de familie, statuând că: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale 
private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale. Nu este admis 
amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în 
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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". 
          Aşa cum s-a statuat în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, viaţa 
privată este o noţiune cuprinzătoare, care nu se pretează unei definiţii 
exhaustive, putând să cuprindă multiple aspecte ale identităţii fizice şi sociale ale 
unei persoane.   Un aspect consacrat în practica Curţii Europene este acela că 
violul şi abuzul sexual asupra copiilor, implică valori fundamentale şi aspecte 
esenţiale ale vieţii private, Curtea constatând că art. 8 impune statelor obligaţia 
pozitivă de a asigura cetăţenilor dreptul la respectarea efectivă a integrităţii 
fizice şi psihice. 
        Prin comunicarea publică, în cadrul comunicatului de presă a unor detalii 
explicite de natură sexuală privind modalitatea de comitere a infracţiunilor 
contra libertăţii sexuale, a căror victime au fost cei doi copii minori, s-au creat 
premisele unei ingerinţe arbitrare a autorităţii, de natură să aducă atingere 
dreptului la viaţă privată al persoanelor vătămate minore, recunoscut de art. 8 
din Convenţie. 
       În speţă, amestecul autorităţii publice în exercitarea acestui drept nu se 
poate circumscrie excepţiilor prevăzute de art. 8 alin. 2 din Convenţie, întrucât 
nu este prevăzut de lege, nefiind o măsură necesară într-o societate 
democratică. 
         Conform Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu 
mass media, adoptat prin Hotărârea nr. 197 din 17 septembrie 2019 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii, sistemul judiciar are obligaţia ca atunci când 
comunică public informaţii de interes general care vizează activitatea 
parchetelor,să nu fie încălcate drepturi recunoscute de legislaţia internă şi 
internaţională. Printre valorile care trebuie protejate în comunicarea publică se 
numără şi protecţia vieţii private şi de familie şi dreptul la imagine. 
        De asemenea Ghidul prevede  în cuprinsul art. 46 şi art. 30  faptul că, 
furnizarea de informaţii de interes public privind activitatea judiciară poate fi 
restrânsă în interesul moralităţii sau când o impun interesele minorilor ori 
protecţia vieţii private a părţilor în proces sau a altor persoane. 
            De altfel, conform art. 30 din Ghid, la cerere, reprezentanţilor mass media 
le pot fi eliberate extrase ale actelor unor acte procesuale, care vor cuprinde 
situaţia de fapt, după eliminarea pasajelor din care rezultă informaţii prin a căror 
divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private, iar în cazul infracţiunilor 
cu privire la viaţa sexuală, comunicarea este interzisă. 
          Această interdicţie a fost reglementată tocmai în considerarea 
infracţiunilor contra integrităţii sexuale care implică valori fundamentale şi 
aspecte esenţiale ale vieţii private, iar trimiterea în spaţiu public a unui act 
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procesual vizând comiterea unei infracţiuni din această categorie, cu respectarea 
regulilor privind anonimizarea, creează premisele unei ingerinţe în viaţa privată. 
        Copilul fiind o victimă cu un mare risc de victimizare secundară rezultată din 
comportamentul autorităţii, şi prin forma publicării unui comunicat de presă este 
necesară respectarea standardelor impuse de:  
- art. 12 lit. g din Legea 544 /2001 privind liberul acces la informaţii de interes 

public, conform cărora se exceptează de la accesul liber a cetăţenilor cele a 
căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

      - art 27 alin.1,2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului ,, Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a 
vieţii sale intime, private şi familiale. 
          Este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a 
copilului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială”  
-   art.6 lit g din acelaşi act   normativ  ,,Respectarea şi garantarea drepturilor 

copilului se realizează conform următoarelor principii: …respectarea 
demnităţii copilului; ” 

- Art. 131 –alin.1  din Constituţia României,, În activitatea judiciară, Ministerul 
Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, 
precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor”. 

           b) Publicarea comunicatului de presă din data de 28.07.2020, în intervalul 
orar 10,18 - 12,30, în varianta care cuprinde descrierea modalităţii de comitere 
a faptei, cu referiri explicite privind actele de natură sexuală la care au fost 
supuse persoane vătămate minore contituie o disfuncţie în activitatea de 
comunicare publică a Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terotism. 
             În cadrul comunicatului, deşi nu au fost divulgate numele şi prenumele 
inculpatului, ceea ce face dificil de stabilit identitatea acestuia şi implicit a 
copiilor săi minori, această modalitate constituind o formă de protecţie a 
minorilor victime ai infracţiunilor, sunt însă precizate vârsta inculpatului, 
localitatea în care funcţionează, instanţa sesizată şi iniţialele numelui 
inculpatului. Plecând de la aceste informaţii, se poate ajunge indirect la 
identificarea persoanei. 
             Considerăm, în acest context, o vulnerabilitate folosirea acronimului 
pentru anonimizarea comunicatului, întrucât, aşa cum s-a reţinut şi în 
considerentele Deciziei nr. 37/2015 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept, această modalitate nu îndeplineşte obiectivul anonimizării 
efective, acronimul fiind susceptibil să conducă indirect la identificarea 
persoanei.  
              Deşi acordul verbal al conducătorului parchetului este avut în vedere în 
practica de comunicare publică în Ministerul Public, apreciem  că este justificat 
doar în situaţii în care acordul scris nu poate fi obţinut (în orele din afara 
programului sau zilele libere). În acest conext apreciem ca vulnerabilitate 
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practica aprobării verbale de către procurorul şef al DIICOT a comunicatelor de 
presă, de natură a crea premise privind publicarea unor comunicate de presă, 
care nu sunt conforme prevederilor legale, în lipsa unei aprobări scrise a 
acestora. 
           Raportat la data de 28.07.2020, se constată că nu a fost elaborată și 
implementată o procedură operațională, privind comunicarea publică la nivelul 
direcției  iar  Ordinul nr. …/… al procurorului  şef DIICOT nu a fost revizuit  prin 
prisma intrării în vigoare a Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului 
judiciar cu mass-media, aprobat prin  Hotărârea nr. 197/17.09.2019 a Plenului 
Consiliului Superior al Magislraturii.  
            În acest context apreciem  că aceste aspecte de ordin organizatoric pot  fi 
apareciate vulnerabilităţi în realizarea activităţii de comunicare publică la 
nivelului direcţiei de natură a crea premisele publicării unor comunicate de 
presă, care nu sunt conforme prevederilor legale. 
           La data efectuării controlului s-a constatat că deficienţele şi 
vulnerabilităţile mai sus menţionate, cu excepţia revizuirii Ordinului 
nr.394/08.08.2018 al procurorului  şef DIICOT,  au fost remediate, urmare a 
măsurilor dispuse de către doamna Elena Giorgiana Hosu - procuror şef DIICOT 
precum şi a celor  propuse  prin  referatul nr…./…/… al PICCJ. 
 
        V) CONCLUZII /  PROPUNERI 
        a) Publicarea comunicatului de presă din data de 28.07.2020, în varianta 
care cuprinde descrierea modalităţii de comitere a faptei, cu referiri explicite 
privind actele de natură sexuală la care au fost supuse persoane vătămate 
minore, a fost cauzată de trimiterea de către domnul …- expert din cadrul 
Biroului de Informare şi Relaţii Publice, din neglijenţă, spre publicare, în format 
electronic, pe mail, a proiectului iniţial de comunicat de presă, în forma avută 
înainte de modificarea de conţinut efectuată, ca urmare a prezentării acestuia 
spre aprobare procurorului şef al Direcţiei. 
       Prin publicarea comunicatului de presă au fost aduse la cunoştinţa publicului 
informaţii detaliate privind modalitatea de săvârşire a infracţiunilor contra 
libertăţii şi integrităţii sexuale privind persoane vătămate minore/ comunicarea 
fiind de natură să încalce dreptul la viaţă privată a acestora aspect care  
constituie o deficienţă în activitatea de comunicare publică la nivelul direcţiei. 
          Din examinarea circumstanţelor publicării acestui comunicat de presă au 
mai fost identificate următoarele vulnerabilităţi din activitatea de comunicare 
publică la nivelul direcţiei având potenţialul unor factori de risc privind 
publicarea unor comunicate de presă care nu sunt conforme prevederilor legale: 
-  practica aprobării verbale de către procurorul şef al DIICOT a comunicatelor 

de presă, care poate crea premisele publicării unor comunicate de presă 
care nu sunt conforme prevederilor legale, precum şi practica folosirii 
acronimelor în anonimizarea acestora.    
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- lipsa unei proceduri operaționale, privind comunicarea publică la nivelul 
direcției, corelată cu nerevizuirea Ordinului nr…./…, al procurorului  şef 
DIICOT, prin prisma intrării în vigoare a Ghidului de bune practici privind 
relaţia sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin  Hotărârea nr. 
197/17.09.2019 a Plenului Consiliului Superior al Magislraturii.  

       La data controlului deficienţa şi vulnerabilităţile constatate, cu excepţia 
revizuirii Ordinului nr…./… al procurorului  şef DIICOT, au fost remediate prin 
masurile dispuse de către procurorul  şef DIICOT, prezentate la  punctul III lit b 
din raport. 
        Menţionăm şi că aspectele  privind circumstanţele factuale şi legale 
constatate în urma realizării controlului sunt concordante cu cele  constatate în 
urma efectuării verificărilor cu acelaşi obiect realizate în cadrul lucrării 
nr…./…/… din … a  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 
             b) Având în vedre circumstanţele publicării comunicatului de presă din 
data de 28.07.2020, deficienţa şi vulnerabilităţile constatate şi remediate parţial   
propunem: 
 
          - monitorizarea pe o perioadă de 6 luni a activităţii de comunicare publică 
a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism  
de către Procurorul General al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi informarea Inspecţiei Judiciare, după expirarea perioadei de 
monitorizare, cu privire la aspectele constatate;   
          - revizuirea Ordinului nr…./… al procurorului  şef DIICOT, privind 
organizarea şi funcţionarea direcţiei pe componenta comunicare publică, 
urmare  intrării în vigoare a noului Ghid de bune practici privind relaţia sistemului 
judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea nr. 197/17.09.2019  a Plenului 
Consiliului Superior al Magislraturii.  
 
                                           
 
 

Prezentul raport se publică în temeiul art. 123 alin. (5) din Regulamentul 
privind Normele de efectuare a lucrărilor de inspecție. 
      Raportul a fost aprobat prin Hotărârea Secției pentru Procurori nr. 873 din 
15.09.2020, conform ordinii de zi soluționate, publicată pe site-ul web al 
Consiliului Superior al Magistraturii la adresa www.csm1909.ro secţiunea 
„Hotărâri ale Secţiei pentru Procurori”. 
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