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La 14 septembrie 2009, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Iordachi și Alţii c. Moldovei, 
în care a constatat că legislaţia cu privire la interceptarea convorbirilor era imperfectă 
și că numărul de autorizări ale interceptărilor convorbirilor telefonice era foarte înalt (în 
2005 - 98.81%, în 2006 - 97.93% și în 2007 - 99.24%). 

„Pentru Curte acest lucru ar putea, 
în mod rezonabil, indica faptul 
că judecătorii de instrucţie nu 
iau în consideraţie necesitatea 
de a justifica, în mod obligatoriu, 
autorizarea măsurilor de 
supraveghere secretă” (§51).

„Aceste cifre arată că sistemul de 
supraveghere secretă în Republica 
Moldova este, cel puţin, supra-
folosit, fapt care, în parte, se poate 
datora garanţiilor inadecvate din 
legislaţie.” (§52) 

După hOtărârEA IordachI, legislaţia a fost modificată, înăsprind 
condiţiile pentru efectuarea interceptărilor. Cu toate acestea, numărul 
de demersuri de autorizare a interceptărilor a crescut constant, iar rata 

autorizărilor a rămas la fel de înaltă.
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În republica Moldova, după ce convorbirile telefonice sunt interceptate, 
judecătorul de instrucţie verifică dacă înregistrarea a avut loc cu respectarea legii. 

Dacă judecătorul constată 
legalitatea interceptării, 

el trebuie să informeze 
persoana interceptată.* 

Dacă judecătorul constată 
ilegalitatea interceptării, 

el declară nule măsurile întreprinse 
și sesizează organele competente. 

După ce a fost informată despre interceptare, 
persoana poate lua cunoștinţă de:

*Judecătorul poate amâna momentul informării, dar 
nu mai târziu de momentul încetării urmăririi penale. 

În acest caz persoana nu este informată 
despre interceptarea convorbirilor sale. 

Această persoana nu va afla niciodată 
că a fost interceptată ilegal. 

până la 15 februarie a fiecărui an, 
procurorul General trebuie să prezinte un raport Comisiei parlamentare 
securitate naţională, apărare și ordine publică privind efectuarea 
măsurilor speciale de investigaţie, inclusiv privind interceptarea 
convorbirilor. 

aceste rapoarte nu au fost vreodată făcute publice. 

Raportul prezentat de Procurorul General conţine informaţii cu privire 
la rezultatele măsurilor speciale de investigaţie care sunt considerate 
secret de stat. Cu toate acestea, în afară de informaţiile considerate 

secret de stat, raportul conţine, de asemenea, informaţii de interes general, cum ar fi 
numărul de măsuri autorizate și numărul de măsuri anulate. Aceste date statistice pot 
fi publicate, deoarece nu conţin niciun secret de stat sau date cu caracter personal. 

1 | câte interceptări au loc în republica moldova?

2 | cum se informează persoana care a fost interceptată?
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recomandare
Modificarea legii pentru a obliga 
autorităţile să inforMeze persoanele 
interceptate ilegal

recomandare
publicarea raportului procurorului general privind efectuarea Măsurilor 

speciale de investigaţie, cu excluderea inforMaţiei ce constituie secret de stat

3 | cum se efectuează controlul asupra interceptărilor? 


