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(12)[1] Prin livrare supravegheată se înţelege tehnica de supraveghere şi cercetare 
prin care se permit intrarea, circulaţia sau ieşirea de pe teritoriul ţării a unor bunuri 
în privinţa cărora există o suspiciune cu privire la caracterul ilicit al deţinerii sau 
obţinerii acestora, sub supravegherea ori cu autorizarea autorităţilor competente, 
în scopul investigării unei infracţiuni sau al identificării persoanelor implicate în 
săvârşirea acesteia.

(13) Prin supraveghere tehnică se înţelege utilizarea uneia dintre metodele 
prevăzute la alin. (1) lit. a)‑d).

Art. 139. Supravegherea tehnică. (1) Supravegherea tehnică se dispune de 
judecătorul de drepturi şi libertăţi atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:

a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei 
infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2);

b) măsura să fie proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează 
a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii;

c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune 
dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa 
persoanelor sau a unor bunuri de valoare.

(2)[2] Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracţiunilor contra 
securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, precum şi în cazul 
infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind substanţele dopante, 
de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile 
de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului armelor, 
muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi 
restricţionaţi, de trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de 
spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau de alte valori, de falsificare de 
instrumente de plată electronică[3], în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme 
informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de şantaj, 
de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor 
de corupţie şi al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care 
legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.

(3) Înregistrările prevăzute în prezentul capitol, efectuate de părţi sau de alte 
persoane, constituie mijloace de probă când privesc propriile convorbiri sau comu‑
nicări pe care le‑au purtat cu terţii. Orice alte înregistrări pot constitui mijloace de 
probă dacă nu sunt interzise de lege.

[1] Alin. (12) şi (13) ale art. 138 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 19 
din O.U.G. nr. 18/2016.

[2] Alin. (2) al art. 139 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 2 din Legea 
nr. 219/2021.

[3] Menţionăm că, prin art. II din Legea nr. 207/2021, se precizase că, „Ori de câte ori în Legea 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se 
utilizează sintagma «instrument de plată electronică», referirea se consideră făcută la «mijloc de 
plată fără numerar»”. 
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(4)[1] Raportul dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate 
forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul săvârşeşte 
ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2). Dacă 
pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere 
tehnică au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta 
îl apără, probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând 
a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este 
informat, de îndată, de către procuror. Atunci când apreciază necesar, judecătorul 
dispune informarea avocatului. [R.A.: art. 911 alin. (1), (2) şi (6), art. 914, art. 915 şi art. 916 

alin. (2) CPP 1968]

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 55/2020 (M. Of. nr. 517 din 17 iunie 2020), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile 
art. 139 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală sunt constituţionale în 
măsura în care nu privesc înregistrările rezultate ca urmare a efectuării activităţilor 
specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiului unor drepturi 
sau libertăţi fundamentale ale omului desfăşurate cu respectarea prevederilor legale, 
autorizate potrivit Legii nr. 51/1991.

Legislaţie conexă: ► art. 13‑22 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a 
României, republicată (M. Of. nr. 190 din 18 martie 2014); ► art. 10 din Legea nr. 14/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii (M. Of. nr. 33 din 3 
martie 1992); ► art. 34 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, republicată (M. Of. nr. 440 din 24 mai 2018); ► art. 14 alin. (1) lit. e) 
din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi 
Pază (M. Of. nr. 402 din 22 octombrie 1998); ► art. 241 din Legea nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată (M. Of. nr. 411 din 27 
mai 2019); ► art. 20 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului 
(M. Of. nr. 1161 din 8 decembrie 2004).

Art. 140. Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică. (1) 
Supravegherea tehnică poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, pe o durată de 
cel mult 30 de zile, la cererea procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de 
la instanţa căreia i‑ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de 
la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul 
parchetului din care face parte procurorul care a formulat cererea.

(2) Cererea formulată de procuror trebuie să cuprindă: indicarea măsurilor de 
supraveghere tehnică care se solicită a fi dispuse, numele sau alte date de identificare 
a persoanei împotriva căreia se dispune măsura, dacă sunt cunoscute, indicarea 
probelor ori a datelor din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea 
unei infracţiuni pentru care se poate dispune măsura, indicarea faptei şi a încadrării 
juridice, iar, în cazul măsurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere, dacă se 
solicită şi încuviinţarea ca organele de urmărire penală să pătrundă în spaţii private 
indicate pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite 
pentru executarea măsurii supravegherii tehnice, motivarea caracterului proporţional 

[1] Alin. (4) al art. 139 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 85 din Legea 
nr. 255/2013.
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şi subsidiar al măsurii. Procurorul trebuie să înainteze dosarul judecătorului de 
drepturi şi libertăţi.

(3) Cererea prin care se solicită încuviinţarea supravegherii tehnice se soluţionează 
în aceeaşi zi, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului 
este obligatorie.

(4) În cazul în care apreciază că cererea este întemeiată, judecătorul de drepturi 
şi libertăţi dispune, prin încheiere, admiterea cererii procurorului şi emite de îndată 
mandatul de supraveghere tehnică. Întocmirea minutei este obligatorie.

(5) Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi mandatul trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a dat încheierea şi a emis 

mandatul;
d) indicarea măsurii concrete încuviinţate;
e) perioada şi scopul pentru care s‑a autorizat măsura;
f) numele persoanei supuse măsurii de supraveghere tehnică ori datele de 

identificare ale acesteia, dacă sunt cunoscute;
g) indicarea, în cazul în care este necesar faţă de natura măsurii încuviinţate, 

a elementelor de identificare a fiecărui telefon, a punctului de acces la un sistem 
informatic, a oricăror date cunoscute pentru identificarea căii de comunicare sau a 
numărului de cont;

h) în cazul măsurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere în spaţii 
private, menţiunea privind încuviinţarea solicitării ca organele de urmărire penală 
să pătrundă în spaţii private pentru a activa sau dezactiva mijloacele tehnice ce 
urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice;

i) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(6) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt îndeplinite 

condiţiile prevăzute la art. 139 şi prevederile alin. (1) din prezentul articol, dispune, 
prin încheiere, respingerea cererii de încuviinţare a măsurii supravegherii tehnice.

(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra 
măsurilor de supraveghere tehnică nu este supusă căilor de atac.

(8) O nouă cerere de încuviinţare a aceleiaşi măsuri poate fi formulată numai dacă 
au apărut ori s‑au descoperit fapte sau împrejurări noi, necunoscute la momentul 
soluţionării cererii anterioare de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.

(9)[1] La cererea motivată a persoanei vătămate, procurorul poate solicita jude‑
cătorului autorizarea interceptării comunicaţiilor ori înregistrării acestora, precum 
şi a oricăror tipuri de comunicări efectuate de aceasta prin orice mijloc de comu‑
nicare, indiferent de natura infracţiunii ce formează obiectul cercetării. Dispoziţiile 
alin. (1)‑(8) se aplică în mod corespunzător. [R.A.: art. 911 alin. (3), (8) şi (9), art. 914 şi 
art. 915 CPP 1968]

Art. 141. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror. 
(1) Procurorul poate autoriza, pe o durată de maximum 48 de ore, măsurile de 
supraveghere tehnică atunci când:

[1] Alin. (9) al art. 140 a fost introdus prin art. 102 pct. 86 din Legea nr. 255/2013.
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a) există urgenţă, iar obţinerea mandatului de supraveghere tehnică în condiţiile 
art. 140 ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea 
sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguranţa persoanei vătămate, a 
martorului sau membrilor familiilor acestora; şi

b) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 139 alin. (1) şi (2).
(2) Ordonanţa procurorului prin care se autorizează măsura de supraveghere 

tehnică trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute la art. 140 alin. (5).
(3) Procurorul are obligaţia de a sesiza, în termen de cel mult 24 de ore de la 

expirarea măsurii, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i‑ar reveni 
competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare 
în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face 
parte procurorul care a emis ordonanţa, în vederea confirmării măsurii, înaintând 
totodată un proces‑verbal de redare rezumativă a activităţilor de supraveghere 
tehnică efectuate şi dosarul cauzei.

(4) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că au fost îndeplinite 
condiţiile prevăzute la alin. (1), confirmă în termen de 24 de ore măsura dispusă 
de procuror, prin încheiere, pronunţată în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

(5) Cu privire la datele informatice identificate prin accesul la un sistem informatic, 
procurorul poate dispune, prin ordonanţă:

a) realizarea şi conservarea unei copii a acestor date informatice;
b) suprimarea accesării sau îndepărtarea acestor date informatice din sistemul 

informatic.
Copiile se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să 

asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea.
(6) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu au fost 

respectate condiţiile prevăzute la alin. (1), infirmă măsura luată de către procuror 
şi dispune distrugerea probelor obţinute în temeiul acesteia. Procurorul distruge 
probele astfel obţinute şi întocmeşte un proces‑verbal în acest sens.

(7) Odată cu cererea de confirmare a măsurii sau separat, procurorul poate 
solicita judecătorului de drepturi şi libertăţi luarea măsurii supravegherii tehnice în 
condiţiile art. 140.

(8) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra 
măsurilor dispuse de procuror nu este supusă căilor de atac. [R.A.: art. 912 alin. (2) 
şi (3), art. 914 şi art. 915 CPP 1968]

Art. 142. Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică. (1)[1] 
Procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate dispune ca aceasta 
să fie efectuată de organul de cercetare penală sau de lucrători specializaţi din 
cadrul poliţiei.

(11)[2] Pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. a)‑d), procurorul, 
organele de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei folosesc 

[1] Alin. (1) al art. 142 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. 
nr. 6/2016. Menţionăm că, prin Decizia nr. 51/2016 (M. Of. nr. 190 din 14 martie 2016), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 142 alin. (1) CPP.

[2] Alin. (11) al art. 142 a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 6/2016.
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nemijlocit sistemele tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea 
şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor colectate.

(2)[1] Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii 
de comunicaţii electronice destinate publicului sau de orice tip de comunicare sunt 
obligaţi să colaboreze cu procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii 
specializaţi din cadrul poliţiei, în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în 
executare a mandatului de supraveghere tehnică.

(3) Persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la executarea măsurilor 
de supraveghere au obligaţia să păstreze secretul operaţiunii efectuate, sub sancţiunea 
legii penale.

(4) Procurorul are obligaţia de a înceta imediat supravegherea tehnică înainte de 
expirarea duratei mandatului dacă nu mai există temeiurile care au justificat măsura, 
informând de îndată despre aceasta judecătorul care a emis mandatul.

(5) Datele rezultate din măsurile de supraveghere tehnică pot fi folosite şi în altă 
cauză penală dacă din cuprinsul acestora rezultă date sau informaţii concludente şi 
utile privitoare la pregătirea ori săvârşirea unei alte infracţiuni dintre cele prevăzute 
la art. 139 alin. (2).

(6) Datele rezultate din măsurile de supraveghere care nu privesc fapta ce 
formează obiectul cercetării sau care nu contribuie la identificarea ori localizarea 
persoanelor, dacă nu sunt folosite în alte cauze penale potrivit alin. (5), se arhivează 
la sediul parchetului, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii. Din oficiu sau 
la solicitarea părţilor, judecătorul ori completul învestit poate solicita datele sigilate 
dacă există noi probe din care rezultă că totuşi o parte dintre acestea privesc fapta 
ce formează obiectul cercetării. După un an de la soluţionarea definitivă a cauzei, 
acestea sunt distruse de către procuror, care întocmeşte un proces‑verbal în acest 
sens. [R.A.: art. 911 alin. (7), art. 912 alin. (1), (4) şi (5), art. 914 şi art. 915 CPP 1968]

Art. 1421.[2] [Semnarea, verificarea şi certificarea datelor rezultate din acti‑
vităţile de supraveghere tehnică][3] (1) Orice persoană autorizată care realizează 
activităţi de supraveghere tehnică, în baza prezentei legi, are posibilitatea de a 
asigura semnarea electronică a datelor rezultate din activităţile de supraveghere 
tehnică, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat 
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(2) Orice persoană autorizată care transmite date rezultate din activităţile de 
supraveghere tehnică, în baza prezentei legi, are posibilitatea să semneze datele 
transmise, utilizând şi o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat 
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea 
neambiguă a persoanei autorizate, aceasta asumându‑şi astfel responsabilitatea în 
ceea ce priveşte integritatea datelor transmise.

[1] Alin. (2) al art. 142 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 21 din O.U.G. 
nr. 18/2016.

[2] Art. 1421 a fost introdus prin art. 102 pct. 88 din Legea nr. 255/2013.
[3] N.r. În forma publicată în Monitorul Oficial, art. 1421 nu are o denumire marginală, ceea ce 

este, probabil, o omisiune a legiuitorului. Precizăm că denumirea marginală din prezenta ediţie, 
redată între paranteze drepte, este concepută de redacţie pentru uzul cititorilor, însă ea nu face 
parte din textul oficial.
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(3) Orice persoană autorizată care primeşte date rezultate din activităţile de 
supraveghere tehnică, în baza prezentei legi, are posibilitatea să verifice integritatea 
datelor primite şi să certifice această integritate prin semnarea datelor, utilizând 
o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă 
a persoanei autorizate.

(4) Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde 
potrivit legii pentru securitatea şi integritatea acestor date.

Art. 143. Consemnarea activităţilor de supraveghere tehnică. (1) Procurorul 
sau organul de cercetare penală întocmeşte un proces‑verbal pentru fiecare activitate 
de supraveghere tehnică, în care sunt consemnate rezultatele activităţilor efectuate 
care privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau contribuie la identificarea ori 
localizarea persoanelor, datele de identificare ale suportului care conţine rezultatul 
activităţilor de supraveghere tehnică, numele persoanelor la care se referă, dacă 
sunt cunoscute, sau alte date de identificare, precum şi, după caz, data şi ora la care 
a început activitatea de supraveghere şi data şi ora la care s‑a încheiat.

(2) La procesul‑verbal se ataşează, în plic sigilat, o copie a suportului care conţine 
rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică. Suportul sau o copie certificată a 
acestuia se păstrează la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat şi va fi pus 
la dispoziţia instanţei, la solicitarea acesteia. După sesizarea instanţei, copia suportului 
care conţine activităţile de supraveghere tehnică şi copii de pe procesele‑verbale se 
păstrează la grefa instanţei, în locuri speciale, în plic sigilat, la dispoziţia exclusivă 
a judecătorului sau completului învestit cu soluţionarea cauzei.

(21)[1] Orice persoană autorizată care realizează copii ale unui suport de stocare 
a datelor informatice care conţine rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică 
are posibilitatea să verifice integritatea datelor incluse în suportul original şi, după 
efectuarea copiei, să semneze datele incluse în aceasta, utilizând o semnătură 
electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii 
de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate, 
aceasta asumându‑şi astfel responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor.

(3) Convorbirile, comunicările sau conversaţiile purtate într‑o altă limbă decât 
cea română sunt transcrise în limba română, prin intermediul unui interpret, care 
are obligaţia de a păstra confidenţialitatea.

(4)[2] Convorbirile, comunicările sau conversaţiile interceptate şi înregistrate, care 
privesc fapta ce formează obiectul cercetării ori contribuie la identificarea ori localizarea 
persoanelor, sunt redate de către procuror sau organul de cercetare penală într‑un 
proces‑verbal în care se menţionează mandatul emis pentru efectuarea acestora, 
numerele posturilor telefonice, datele de identificare ale sistemelor informatice ori 
ale punctelor de acces, numele persoanelor ce au efectuat comunicările, dacă 
sunt cunoscute, data şi ora fiecărei convorbiri sau comunicări. Procesul‑verbal este 
certificat pentru autenticitate de către procuror.

[1] Alin. (21) al art. 143 a fost introdus prin art. 102 pct. 89 din Legea nr. 255/2013.
[2] Alin. (4) al art. 143 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 90 din Legea 

nr. 255/2013.
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(5) După încetarea măsurii de supraveghere, procurorul informează judecătorul 
de drepturi şi libertăţi despre activităţile efectuate. [R.A.: art. 913 alin. (1)‑(3), art. 914 

şi art. 915 CPP 1968]

Art. 144. Prelungirea măsurii supravegherii tehnice[1]. (1) Măsura supravegherii 
tehnice poate fi prelungită, pentru motive temeinic justificate, de către judecătorul 
de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, la cererea motivată a procurorului, 
în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 139, fiecare prelungire 
neputând depăşi 30 de zile.

(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în camera de consiliu, fără 
citarea părţilor, prin încheiere care nu este supusă căilor de atac. Întocmirea minutei 
este obligatorie.

(3)[2] Durata totală a măsurilor de supraveghere tehnică, cu privire la aceeaşi 
persoană şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi, în aceeaşi cauză, 6 luni, cu excepţia 
măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere în spaţii private, care 
nu poate depăşi 120 de zile. [R.A.: art. 911 alin. (4) şi (5), art. 914 şi art. 915 CPP 1968]

Art. 145. Informarea persoanei supravegheate. (1) După încetarea măsurii 
de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe 
fiecare subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost 
luată în privinţa sa.

(2) După momentul informării, persoana supravegheată are dreptul de a lua 
cunoştinţă, la cerere, de conţinutul proceselor‑verbale în care sunt consemnate 
activităţile de supraveghere tehnică efectuate. De asemenea, procurorul trebuie 
să asigure, la cerere, ascultarea convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor ori 
vizionarea imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică.

(3) Termenul de formulare a cererii este de 20 de zile de la data comunicării 
informării scrise prevăzute la alin. (1).

(4) Procurorul poate să amâne motivat efectuarea informării sau a prezentării 
suporturilor pe care sunt stocate activităţile de supraveghere tehnică ori a 
proceselor‑verbale de redare, dacă aceasta ar putea conduce la: 

a) perturbarea sau periclitarea bunei desfăşurări a urmăririi penale în cauză;
b) punerea în pericol a siguranţei victimei, a martorilor sau a membrilor familiilor 

acestora;
c) dificultăţi în supravegherea tehnică asupra altor persoane implicate în cauză.
(5) Amânarea prevăzută la alin. (4) se poate dispune cel mai târziu până la 

terminarea urmăririi penale sau până la clasarea cauzei. [R.A.: art. 913 alin. (4) şi 
alin. (5) teza I, art. 914 şi art. 915 CPP 1968]

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 244/2017 (M. Of. nr. 529 din 6 iulie 2017), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă 
cuprinsă în dispoziţiile art. 145 din Codul de procedură penală, care nu permite 
contestarea legalităţii măsurii supravegherii tehnice de către persoana vizată de 
aceasta, care nu are calitatea de inculpat, este neconstituţională. 

[1] Denumirea marginală şi alin. (1) ale art. 144 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin 
art. II pct. 22 din O.U.G. nr. 18/2016.

[2] Alin. (3) al art. 144 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 91 din Legea 
nr. 255/2013.
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Art. 146. Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică. (1) 
Dacă în cauză s‑a dispus o soluţie de clasare, împotriva căreia nu a fost formulată 
plângere în termenul legal prevăzut la art. 340 sau plângerea a fost respinsă, 
procurorul înştiinţează de îndată despre aceasta pe judecătorul de drepturi şi libertăţi.

(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune conservarea suportului material 
sau a copiei certificate a acestuia, prin arhivare la sediul instanţei în locuri speciale, 
în plic sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii.

(3)[1] Dacă în cauză instanţa a pronunţat o hotărâre de condamnare, de renunţare 
la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, de achitare ori încetare 
a procesului penal, rămasă definitivă, suportul material sau copia acestuia se 
conservă prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, 
cu asigurarea confidenţialităţii. [R.A.: art. 913 alin. (5) teza a II‑a, alin. (6) şi (7), art. 914 
şi art. 915 CPP 1968]

Art. 1461.[2] Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane. 
(1) Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare efectuate se poate dispune de 
judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i‑ar reveni competenţa să 
judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia 
în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul 
care a întocmit propunerea, cu privire la tranzacţiile financiare ale făptuitorului, 
suspectului, inculpatului sau ale oricărei persoane care este bănuită că realizează 
asemenea operaţiuni cu făptuitorul, suspectul sau inculpatul, dacă:

a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei 
infracţiuni;

b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor 
ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;

c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune 
dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa 
persoanelor sau a unor bunuri de valoare.

(2) Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ce urmează a fi efectuate poate 
fi dispusă pe o durată de cel mult 30 de zile de judecătorul de drepturi şi libertăţi de 
la instanţa căreia i‑ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de 
la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul 
parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea, dacă sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Dispoziţiile art. 140 alin. (2)‑(9) se aplică în mod corespunzător.
(4) Mandatul prin care este autorizată obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare 

ce urmează a fi efectuate poate fi prelungit în condiţiile art. 144, durata totală a 
măsurii neputând depăşi, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, 6 luni.

(5) În cazurile în care există urgenţă, iar obţinerea mandatului în condiţiile alin. (1) 
sau (2) ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea 
sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguranţa victimei sau a altor persoane 

[1] Alin. (3) al art. 146 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 92 din Legea 
nr. 255/2013.

[2] Art. 1461 a fost introdus prin art. II pct. 23 din O.U.G. nr. 18/2016.
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şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, alin. (2), procurorul 
poate dispune obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare efectuate sau care 
urmează a fi efectuate. Dispoziţiile art. 141 se aplică în mod corespunzător.

(6) Este interzisă obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare dintre avocat 
şi suspect, inculpat sau orice altă persoană pe care acesta o apără, cu excepţia 
situaţiilor în care există date că avocatul săvârşeşte sau pregăteşte săvârşirea unei 
infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2).

(7) Instituţiile de credit sau entităţile financiare care efectuează tranzacţiile finan‑
ciare sunt obligate să predea înscrisurile sau informaţiile la care se face referire în 
mandatul dispus de judecător sau în autorizaţia emisă de procuror.

(8) După efectuarea activităţilor autorizate, procurorul îl informează, în cel mult 
10 zile, în scris, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura ce a fost luată în 
privinţa sa. După momentul informării, persoana ale cărei tranzacţii financiare au fost 
vizate de această măsură are dreptul de a lua cunoştinţă de activităţile efectuate.

(9) Dispoziţiile art. 145 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 421/2020 (M. Of. nr. 661 din 27 iulie 2020), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă 
cuprinsă în dispoziţiile art. 1461 din Codul de procedură penală, care nu permite 
contestarea legalităţii măsurii referitoare la obţinerea datelor privind tranzacţiile 
financiare ale unei persoane de către persoana vizată de aceasta, care nu are calitatea 
de inculpat, este neconstituţională.

Legislaţie conexă: ► art. 347 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală, republicată (M. Of. nr. 411 din 27 mai 2019); ► Directiva 
(UE) 2019/1153 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire 
a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni (J.O. L 186 din 11 iulie 
2019); ► O.G. nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor 
financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 
penale a anumitor infracţiuni (M. Of. nr. 831 din 31 august 2021).

Art. 147. Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale. (1) 
Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale se poate dispune de 
judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i‑ar reveni competenţa să 
judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia 
în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul 
care a întocmit propunerea, cu privire la scrisorile, trimiterile poştale sau obiectele 
trimise ori primite de făptuitor, suspect, inculpat sau de orice persoană care este 
bănuită că primeşte ori trimite prin orice mijloc aceste bunuri de la făptuitor, suspect 
sau inculpat ori bunuri destinate acestuia, dacă:

a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei 
infracţiuni;

b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor 
ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
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c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune 
dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa 
persoanelor sau a unor bunuri de valoare.

(2) Este interzisă reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei sau a 
trimiterilor poştale trimise ori primite în raporturile dintre avocat şi suspectul, inculpatul 
sau orice altă persoană pe care acesta o apără, cu excepţia situaţiilor în care există 
date că avocatul săvârşeşte sau pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele 
prevăzute la art. 139 alin. (2).

(3) Dispoziţiile art. 140 se aplică în mod corespunzător.
(4) În cazurile în care există urgenţă, iar obţinerea mandatului de reţinere, predare 

şi percheziţionare a trimiterilor poştale în condiţiile art. 140 ar conduce la o întârziere 
substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar 
pune în pericol siguranţa victimei sau a altor persoane şi sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la alin. (1) şi (2), procurorul poate dispune, pe o durată de maximum 48 
de ore, măsurile prevăzute la alin. (1). Dispoziţiile art. 141 alin. (2)‑(8) se aplică în 
mod corespunzător.

(5) Unităţile poştale sau de transport şi orice alte persoane fizice sau juridice 
care efectuează activităţi de transport sau transfer de informaţii sunt obligate să 
reţină şi să predea procurorului scrisorile, trimiterile poştale ori obiectele la care se 
face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizaţia emisă de procuror.

(6) Corespondenţa, trimiterile poştale sau obiectele ridicate şi percheziţionate 
care nu au legătură cu cauza se restituie destinatarului.

(7) După efectuarea activităţilor autorizate, procurorul îl informează, în cel mult 
10 zile, în scris, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura ce a fost luată în 
privinţa sa. După momentul informării, persoana ale cărei corespondenţă, trimiteri 
poştale sau obiecte au fost ridicate şi percheziţionate are dreptul de a lua cunoştinţă 
de activităţile efectuate.

(8) Dispoziţiile art. 145 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
(9)[1] Măsura poate fi prelungită în condiţiile art. 144, durata totală a măsurii nepu‑

tând depăşi, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, 6 luni. [R.A.: art. 98 
CPP 1968]

Legislaţie conexă: ► art. 28 C. Rom.; ► art. 8 CEDO; ► art. 7 CDFUE; ► art. 4 din 
O.U.G. nr. 13/2013 privind serviciile poştale (M. Of. nr. 139 din 15 martie 2013).

Art. 148.[2] Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală 
şi a colaboratorilor. (1) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate 
dispune de procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o 
perioadă de maximum 60 de zile, dacă:

a)[3] există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei 
infracţiuni contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de alte legi speciale, 

[1] Alin. (9) al art. 147 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 24 din O.U.G. 
nr. 18/2016.

[2] Art. 148 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 93 din Legea nr. 255/2013.
[3] Lit. a) de la alin. (1) al art. 148 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. VIII pct. 3 

din Legea nr. 219/2021.

Art. 148



codul de procedură penală • 288

precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind 
substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea 
regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al 
precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, 
acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, 
falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de plată 
electronică[1], în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau 
mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune 
fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de 
corupţie, al infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în 
cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau 
mai mare ori există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi 
infracţionale ce au legătură cu infracţiunile enumerate mai sus;

b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor 
ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;

c) probele sau localizarea şi identificarea făptuitorului, suspectului ori inculpatului 
nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite 
ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a 
unor bunuri de valoare.

(2) Măsura se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare 
penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la 
art. 286 alin. (2):

a) indicarea activităţilor pe care investigatorul sub acoperire este autorizat să 
le desfăşoare;

b) perioada pentru care s‑a autorizat măsura;
c) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire.
(3) În cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul sub 

acoperire să poată folosi dispozitive tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări 
audio şi video, sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea emiterii man‑
datului de supraveghere tehnică. Dispoziţiile art. 141 se aplică în mod corespunzător.

(4) Investigatorii sub acoperire sunt lucrători operativi din cadrul poliţiei judiciare. În 
cazul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi infracţiunilor de terorism 
pot fi folosiţi ca investigatori sub acoperire şi lucrători operativi din cadrul organelor 
de stat care desfăşoară, potrivit legii, activităţi de informaţii în vederea asigurării 
securităţii naţionale.

(5) Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii în baza ordonanţei 
emise potrivit alin. (1)‑(3), pe care le pune, în totalitate, la dispoziţia procurorului 
care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, întocmind un proces‑verbal.

[1] Menţionăm că, prin art. II din Legea nr. 207/2021, se precizase că, „Ori de câte ori în Legea 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se 
utilizează sintagma «instrument de plată electronică», referirea se consideră făcută la «mijloc de 
plată fără numerar»”.
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(6) În cazul în care desfăşurarea activităţii investigatorului impune participarea 
autorizată la anumite activităţi, procurorul procedează potrivit dispoziţiilor art. 150.

(7) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire 
orice înscrisuri ori obiecte necesare pentru desfăşurarea activităţii autorizate. Activitatea 
persoanei care pune la dispoziţie sau foloseşte înscrisurile ori obiectele nu constituie 
infracţiune.

(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiaţi ca martori în cadrul procesului penal 
în aceleaşi condiţii ca şi martorii ameninţaţi.

(9)[1] Durata măsurii poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, în cazul 
în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând 
depăşi 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi 
persoană, nu poate depăşi un an, cu excepţia infracţiunilor contra vieţii, securităţii 
naţionale, infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind substanţele 
dopante, nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor 
explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor 
vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, 
spălare a banilor, precum şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii 
Europene.

(10) În situaţii excepţionale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), 
iar folosirea investigatorului sub acoperire nu este suficientă pentru obţinerea datelor 
sau informaţiilor ori nu este posibilă, procurorul care supraveghează sau efectuează 
urmărirea penală poate autoriza folosirea unui colaborator, căruia îi poate fi atribuită 
o altă identitate decât cea reală. Dispoziţiile alin. (2)‑(3) şi (5)‑(9) se aplică în mod 
corespunzător. [R.A.: art. 2241, art. 2242 şi art. 2243 CPP 1968]

Legislaţie conexă: ► art. 20‑22 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea 
criminalităţii organizate (M. Of. nr. 50 din 29 ianuarie 2003); ► art. 238 din Legea nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată (M. Of. nr. 411 
din 27 mai 2019).

Art. 149.[2] Măsurile de protecţie a investigatorilor sub acoperire şi a cola‑
boratorilor. (1) Identitatea reală a investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor 
cu o altă identitate decât cea reală nu poate fi dezvăluită.

(2) Procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară 
sau instanţa de judecată are dreptul de a cunoaşte adevărata identitate a investigatorului 
sub acoperire şi a colaboratorului, cu respectarea secretului profesional.

(3) Investigatorul sub acoperire, colaboratorul, informatorul, precum şi membrii de 
familie ai acestora sau alte persoane supuse ameninţărilor, intimidărilor sau actelor 
de violenţă, în legătură cu activitatea desfăşurată de investigatorul sub acoperire, 
informator sau colaborator, pot beneficia de măsuri specifice de protecţie a martorilor, 
potrivit legii. [R.A.: art. 2244 CPP 1968]

[1] Alin. (9) al art. 148 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 4 din Legea 
nr. 219/2021.

[2] Art. 149 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 94 din Legea nr. 255/2013.
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Art. 150.[1] Participarea autorizată la anumite activităţi. (1) Participarea auto‑
rizată la anumite activităţi în condiţiile art. 138 alin. (11) se poate dispune de către 
procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă 
de maximum 60 de zile, dacă:

a)[2] există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei 
infracţiuni de trafic de droguri, infracţiuni la regimul privind substanţele dopante, de 
efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a 
avea efecte psihoactive, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, 
materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, 
trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, 
de finanţare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de 
alte valori, unei infracţiuni care se săvârşeşte prin sisteme informatice sau mijloace 
de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, 
în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie 
şi al infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul 
altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare 
ori dacă există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi 
infracţionale care au legătură, potrivit art. 43, cu infracţiunile enumerate mai sus;

b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor 
ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;

c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi 
deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranţa persoanelor sau 
a unor bunuri de valoare.

(2) Măsura se dispune de către procuror, din oficiu sau la cererea organului 
de cercetare penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor 
prevăzute la art. 286 alin. (2):

a) indicarea activităţilor autorizate;
b) perioada pentru care s‑a autorizat măsura;
c) persoana care desfăşoară activităţile autorizate.
(3) Activităţile autorizate pot fi desfăşurate de un organ de cercetare penală, 

de un investigator cu identitate reală, de un investigator sub acoperire sau de un 
cola bo rator.

(4) Desfăşurarea activităţilor autorizate de către persoana prevăzută la alin. (2) 
lit. c) nu constituie contravenţie sau infracţiune.

(5) Punerea în executare a acestor măsuri se consemnează într‑un proces‑verbal 
care conţine: datele la care măsura a început şi s‑a încheiat, date cu privire la 
persoa nele care au desfăşurat activităţile autorizate, descrierea dispozitivelor tehnice 
utilizate în cazul în care s‑a autorizat de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, 
folo si rea mijloacelor tehnice de supraveghere, identitatea persoanelor cu privire la 
care a fost pusă în aplicare măsura.

[1] Art. 150 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 95 din Legea nr. 255/2013.
[2] Lit. a) de la alin. (1) al art. 150 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. VIII pct. 5 

din Legea nr. 219/2021.
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(6) Persoana care a desfăşurat activităţile autorizate poate fi audiată ca martor 
în cadrul procesului penal, cu respectarea dispoziţiilor privind audierea martorilor 
ameninţaţi, dacă organul judiciar apreciază că audierea este necesară.

(7) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia persoanei care desfăşoară 
activităţile autorizate orice înscrisuri sau obiecte necesare pentru desfăşurarea 
activităţii autorizate. Persoana care pune la dispoziţie sau foloseşte înscrisurile ori 
obiectele nu va comite o infracţiune prin desfăşurarea acestor activităţi, în cazul în 
care acestea constituie infracţiuni.

(8) Măsura dispusă poate fi prelungită de către procuror, pentru motive temeinic 
justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), fiecare 
prelungire neputând depăşi 60 de zile.

(9) Durata totală a măsurii, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu 
poate depăşi un an.

Art. 151. Livrarea supravegheată. (1)[1] Livrarea supravegheată poate fi auto‑
rizată, prin ordonanţă, de către procurorul care supraveghează sau efectuează 
urmărirea penală, la solicitarea instituţiilor sau organelor competente, cu sau fără 
sustragerea ori substituirea totală sau parţială a bunurilor care fac obiectul livrării.

(2) Livrarea supravegheată poate fi autorizată numai în următoarele cazuri:
a)[2] dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal 

de droguri, substanţe dopante, arme, obiecte furate, materiale explozive şi precursori 
de explozivi restricţionaţi, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani şi alte 
obiecte care rezultă din activităţi ilicite ori obiecte utilizate în scopul comiterii de 
infracţiuni nu ar putea fi făcută în alt mod sau ar presupune dificultăţi deosebite ce 
ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri 
de valoare;

b) dacă descoperirea ori dovedirea infracţiunilor săvârşite în legătură cu livrarea 
de transporturi ilegale sau suspecte ar fi imposibilă ori foarte dificilă în alt mod.

(21)[3] Livrarea supravegheată poate fi realizată pe teritoriul ţării numai dacă 
procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală se asigură că 
autorităţile care au, potrivit legii, atribuţii în legătură cu verificarea sau supravegherea 
intrării, circulaţiei sau ieşirii de pe teritoriul ţării a bunurilor vizate:

a) păstrează confidenţialitatea activităţilor desfăşurate;
b) garantează supravegherea permanentă a transportului ilegal sau suspect.
(3)[4] În situaţia în care livrarea supravegheată presupune activităţi transfrontaliere, 

aceasta poate fi realizată numai dacă procurorul care supraveghează sau efectuează 
urmărirea penală ia măsuri şi se asigură ca autorităţile statelor tranzitate:

a) să fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ilegal sau 
suspect şi cu ieşirea acestuia de pe teritoriul statului;

[1] Alin. (1) al art. 151 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 28 din O.U.G. 
nr. 18/2016.

[2] Lit. a) de la alin. (2) al art. 151 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. VIII pct. 6 
din Legea nr. 219/2021.

[3] Alin. (21) al art. 151 a fost introdus prin art. II pct. 29 din O.U.G. nr. 18/2016.
[4] Alin. (3) al art. 151 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 30 din O.U.G. 

nr. 18/2016.
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b) să garanteze faptul că transportul ilegal sau suspect este supravegheat 
permanent de către autorităţile competente;

c) să garanteze faptul că procurorul, organele de poliţie sau alte autorităţi de stat 
competente sunt înştiinţate în ceea ce priveşte rezultatul urmăririi penale împotriva 
persoanelor acuzate de infracţiuni care au constituit obiectul metodei speciale de 
cercetare la care se face referire la alin. (1).

(4) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplică în cazul în care un tratat internaţional la care 
România este parte are dispoziţii contrare.

(5)[1] Pentru fiecare livrare supravegheată procurorul emite câte o ordonanţă, 
care trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2):

a) numele suspectului sau inculpatului, dacă sunt cunoscute;
b) motivele concrete care justifică măsura;
c) indicarea bunurilor care fac obiectul livrării supravegheate şi a dovezilor din 

care rezultă caracterul ilicit al acestora, a bunurilor care urmează a fi sustrase sau 
substituite, precum şi a bunurilor care urmează a le înlocui pe acestea, după caz;

d) timpul şi locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs 
în vederea efectuării livrării, dacă acestea sunt cunoscute;

e) modalităţile în care va fi efectuată supravegherea;
f) datele de identificare a persoanelor autorizate să supravegheze livrarea.
(6) Livrarea supravegheată este pusă în aplicare de către poliţie sau de altă 

autoritate competentă. Procurorul stabileşte, coordonează şi controlează modul de 
punere în aplicare a livrării supravegheate.

(7) Punerea în aplicare a livrării supravegheate nu constituie infracţiune.
(8)[2] Organele prevăzute la alin. (6) au obligaţia de a întocmi, la finalizarea 

livrării supravegheate pe teritoriul României, un proces‑verbal cu privire la activităţile 
desfăşurate, pe care îl înaintează procurorului.

Legislaţie conexă: art. 237 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională 
în materie penală, republicată (M. Of. nr. 411 din 27 mai 2019).

Art. 152.[3] Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către 
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii 
de comunicaţii electronice destinate publicului[4]. (1) Organele de urmărire penală, 
cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, pot solicita date 
de trafic şi localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 
dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre 
cele prevăzute la art. 139 alin. (2) sau a unei infracţiuni de concurenţă neloială, de 

[1] Alin. (5) al art. 151 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 30 din O.U.G. 
nr. 18/2016.

[2] Alin. (8) al art. 151 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 96 din Legea 
nr. 255/2013.

[3] Art. 152 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 97 din Legea nr. 255/2013.
[4] Denumirea marginală şi alin. (1) ale art. 152 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin 

art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 82/2014, articol modificat prin Legea nr. 75/2016.
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evadare, de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, 
muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi 
restricţionaţi[1], a unei infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea 
în ţară de deşeuri şi reziduuri, a unei infracţiuni privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc ori a unei infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de 
droguri, şi infracţiuni referitoare la operaţiuni cu produse susceptibile de a avea 
efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanţele şi produsele 
stupefiante sau psihotrope;

b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune 

dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa 
persoanelor sau a unor bunuri de valoare;

d) măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează 
a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii.

(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în termen de 48 de ore cu 
privire la solicitarea organelor de urmărire penală de transmitere a datelor, prin 
încheiere motivată, în camera de consiliu.

(3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii 
de comunicaţii electronice destinate publicului care colaborează cu organele de 
urmărire penală au obligaţia de a păstra secretul operaţiunii efectuate.

Art. 153.[2] Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane. 
(1)[3] Procurorul poate solicita unei instituţii de credit sau oricărei altei instituţii care 
deţine date privind situaţia financiară a unei persoane comunicarea datelor privind 
existenţa şi conţinutul conturilor unei persoane, în cazul în care există indicii temeinice 
cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele 
solicitate constituie probe.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune din oficiu sau la cererea organului 
de cercetare penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor 
prevăzute la art. 286 alin. (2): instituţia care este în posesia ori care are sub control 
datele, numele suspectului sau inculpatului, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute 
la alin. (1), menţionarea obligaţiei instituţiei de a comunica imediat, în condiţii de 
confidenţialitate, datele solicitate.

(3) Instituţia prevăzută la alin. (1) este obligată să pună de îndată la dispoziţie 
datele solicitate.

Legislaţie conexă: ► art. 346 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală, republicată (M. Of. nr. 411 din 27 mai 2019); ► Directiva 
(UE) 2019/1153 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire 
a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, 

[1] În cuprinsul art. 152 alin. (1) lit. a), potrivit art. 29 pct. 1 din Legea nr. 49/2018, expresia „şi al 
materiilor explozive” a fost înlocuită cu expresia „al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi 
restricţionaţi”.

[2] Art. 153 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 98 din Legea nr. 255/2013.
[3] Alin. (1) al art. 153 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 31 din O.U.G. 

nr. 18/2016.
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depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni (J.O. L 186 din 11 iulie 
2019); ► O.G. nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor 
financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 
penale a anumitor infracţiuni (M. Of. nr. 831 din 31 august 2021).

Capitolul V. Conservarea datelor informatice[1]

Art. 154.[2] Conservarea datelor informatice. (1) Dacă există o suspiciune 
rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni, în scopul strângerii 
de probe ori identificării făptuitorului, suspectului sau a inculpatului, procurorul care 
supraveghează sau efectuează urmărirea penală poate dispune conservarea imediată 
a anumitor date informatice, inclusiv a datelor referitoare la traficul informaţional, 
care au fost stocate prin intermediul unui sistem informatic şi care se află în posesia 
sau sub controlul unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice ori unui 
furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în cazul în care 
există pericolul pierderii sau modificării acestora.

(2) Conservarea se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de 
cercetare penală, pe o durată de maximum 60 de zile, prin ordonanţă care trebuie 
să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2): furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice 
destinate publicului în posesia cărora se află datele informatice ori care le au sub 
control, numele făptuitorului, suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut, 
descrierea datelor ce trebuie conservate, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute 
la alin. (1), durata pentru care a fost emisă, menţionarea obligaţiei persoanei sau 
furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorilor de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului de a conserva imediat datele informatice 
indicate şi de a le menţine integritatea, în condiţii de confidenţialitate.

(3) Măsura conservării poate fi prelungită, pentru motive temeinic justificate, de 
procuror, o singură dată, pe o durată de maximum 30 de zile.

(4) Ordonanţa procurorului se transmite, de îndată, oricărui furnizor de reţele 
publice de comunicaţii electronice ori furnizor de servicii de comunicaţii electronice 
destinate publicului în posesia căruia se află datele prevăzute la alin. (1) ori care le are 
sub control, acesta fiind obligat să le conserve imediat, în condiţii de confidenţialitate.

(5) În cazul în care datele referitoare la traficul informaţional se află în posesia 
mai multor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizori de 
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, furnizorul în posesia sau 
sub controlul căruia se află datele informatice are obligaţia de a pune, de îndată, la 
dispoziţia organului de urmărire penală informaţiile necesare identificării celorlalţi 
furnizori, în vederea cunoaşterii tuturor elementelor din lanţul de comunicare folosit.

(6) În termenul prevăzut la alin. (2) şi (3), procurorul care supraveghează sau 
efectuează urmărirea penală poate, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi 
şi libertăţi, să solicite unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice ori 

[1] Denumirea Capitolului V este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 102 pct. 99 din 
Legea nr. 255/2013.

[2] Art. 154 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 100 din Legea nr. 255/2013.
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