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Cei care dezvăluie informaţii din dosare penale, în special jurnaliștii, ar putea fi pedepsiţi cu
până la trei ani de închisoare. Senatul a adoptat tacit amendamentul la Codul Penal propus de
senatorul PSD Şerban Nicolae. Parlamentarul a explicat că modificarea are rolul de a clarifica
prevederile Codului Penal, care sunt imprecise. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie adoptat
şi de Camera Deputaţilor, for decizional.
Senatul a adoptat tacit un amendament propus de senatorul PSD Şerban Nicolae, care
prevede ca orice cetăţean care dezvăluie informaţii din dosarele penale să fie pedepsit cu până
la trei ani de închisoare.
Senatorul Șerban Nicolae a depus o modificare a Codului
Penal prin care susţine că dezvăluirea de informaţii nepublice din dosarele penale să fie
incriminată. Explicaţia acestuia a fost că modificarea are rolul de a clarifica prevederile Codului
Penal, scrie gândul.info, care precizează că Şerban Nicolae a fost avocatul fostului senator
Cătălin Voicu, condamnat definitiv la şapte ani de închisoare pentru corupţie.

Mai exact, senatorul PSD a propus modificarea articolelor 276 şi 277 din Codul Penal.
Senatorul a decis să propună modificarea articolului 277 din Noul Cod Penal, care vorbeşte
despre ”Compromiterea intereselor justiţiei”. Chiar şi în forma actuală, articolul a ridicat o serie
de probleme, în special în relaţia dintre presă şi magistraţi, pentru că o interpretare excesivă a
acestui text poate duce la secretizarea dosarelor penale.

Sursa citată menționează că senatorul PSD a mers însă mai departe şi a propus pedeapsa cu
închisoarea pentru toţi cetăţenii care dezvăluie „informaţii care, potrivit legii, nu au caracter
public, dintr-o cauză penală aflată in curs de cercetare”. Sancţiunea fiind de la şase luni la trei
ani de închisoare, această nouă infracţiune ar urma să fie introdusă în legea penală la aliniatul
3 al articolului 277.

Forma actuală din Noul Cod Penal, în vigoare, este următoarea: (3) „Dezvăluirea, fără drept,
de informaţii dintr-o cauză penală, de către un martor, expert sau interpret, atunci când această
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interdicţie este impusă de legea de procedură penală, se pedepseşte cu închisoare de la o lună
la un an sau cu amendă”.

Forma propusă de senatorul Şerban Nicolae este aceasta: „Dezvăluirea de informaţii care,
potrivit legii, nu au caracter public, dintr-o cauză penală aflată în curs de cercetare, se
pedepseşte cu închisoare de la şase luni la trei ani. Dacă fapta este săvârşită de un judecător
sau de un reprezentant al organului de urmărire penală, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5
ani”.

Diferenţa dintre cele două texte este esenţială, notează gândul.info. În textul în vigoare,
subiectul acestei infracţiuni este bine definit. Cu alte cuvinte, poate fi sancţionat pentru
dezvăluirea de informaţii nepublice doar martorul, expertul sau interpretul, alte categorii de
persoane fiind excluse. În varianta propusă de Şerban Nicolae, subiectul infracţiunii poate fi
oricare dintre cetăţenii României.
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