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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
România devine o ţară a lui Big Brother 
 
Directiva 24/2006 care prevede obligaţia statelor membre ale Uniunii Europene de a stoca date 
generate sau prelucrate de către furnizorii de servicii de comunicaţii  încalcă flagrant dreptul la 
viaţă privată prevăzut de Constituţia României. Nu în ultimul rând transformă cetăţenii acestei 
ţări în posibili infractori ori aflaţi în legătură cu posibili infractori. 
Chiar dacă nu se intră în conţinutul acestor comunicaţii electronice, simpla stocare pe o perioadă 
de 6 luni a acestora ne transformă într-o societate de roboţi controlaţi si controlabili de către 
autoritaţile statului (parchet, servicii secrete- bună parte dintre cele din urmă neaflate sub control 
parlamentar). 
 
Pe de altă parte este interesant de observat ca Legea 298/2008 (transpunerea directivei) intră în 
coliziune cu legislaţia penală specială in materie de terorism, corupţie si crimă organizată. În cazul 
celei din urmă “accesul la sisteme informaţionale”, se poate face cu mandat de la procuror, in faza 
actelor premergătoare, în vreme ce in legea 298/2008, accesul la datele stocate se face numai cu 
mandat de la judecător cu urmărirea penală pusă in mişcare. Mai mult decăt atat, Codul de 
procedură penală românesc (art. 91 indice 1) permire accesul la conţinutul comunicaţiilor tot in 
faza actelor premergătoare. De aici derivă nervozitatea Parchetului Generala, întrucât, ca urmare a 
acestei noi legi, accesul la listing-uri precum şi la conţinut nu s-ar mai putea face decât după ce 
urmarirea penală este pusă în mişcare. 
 
Centrul de Resurse Juridice susţine că interceptarea comunicaţiilor nu trebuie să se facă pentru a 
avea indicii în legatură cu existenţa unei infracţiuni ci din contră, trebuie să existe indicii temeinice 
privitoare la această infracţiune, obţinute prin alte mijloace de probă, indicii care imi justifică 
dreptul ca organ de anchetă să solicit judecătorului emiterea unui mandat de interceptare, 
respectiv restrângerea dreptului la viaţă privată. 
 
Faţă de discuţiile care vor apărea în spaţiul public atragem atenţia asupra art.53, alin2  din 
Constituţia României care prevede că restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi poate fi 
dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, că aceasta trebuie să fie 
proporţională cu situaţia care a determina-o, fară a aduce atingere existenţei dreptului sau 
libertăţii. Amintim, de asemenea, de art.8 privitor la dreptul la respectarea vieţii private şi de 
familie, din Convenţia europeană a drepturilor omului. 
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