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Cuvânt înainte
Într-un context sociopolitic în care securitatea naţională şi reacţia
promptă a autorităţii de stat faţă de fenomenul infracţional sunt obiective
strategice de civilizaţie modernă, în care individul, voit sau din neglijenţă,
dezvăluie în mediul public aspecte ale intimităţii sale, în care societatea
informaţională acaparează galopant universul personal al fiecăruia
dintre noi, viaţa privată devine un subiect central al dezbaterii juridice,
astfel că definirea acestui concept, conturarea limitelor sale şi identificarea echilibrului optim între interesul personal şi interesul general
constituie factori esenţiali ai unei noi viziuni asupra sistemului juridic
naţional şi european.
Din această perspectivă, tratarea în mod izolat a protecţiei vieţii
private – deşi realizată prin numeroase studii şi articole juridice de
valoare – împiedică totuşi conturarea unei imagini clare asupra dimensiunilor pe care acest drept fundamental al omului îl are în materie
penală şi mai ales asupra implicaţiilor şi obligaţiilor pe care protejarea sa
le generează pentru cele trei puteri ale statului, cea legislativă, cea
executivă şi cea judecătorească.
Lucrarea Protecţia penală a vieţii private reuşeşte să creeze o
viziune de ansamblu asupra modului în care autorităţile statului ar trebui
să se implice sau se implică, în contextul sistemului de drept penal, în
viaţa privată a cetăţeanului, atât din perspectiva pozitivă a asigurării
unui grad sporit de protecţie, cât şi din cea negativă a ingerinţelor în
intimitatea individului. Din acest punct de vedere, studiul de faţă se
prezintă ca fiind primul care, în doctrina naţională, tratează în mod
complet această tematică.
Abordarea aleasă, de a analiza exhaustiv aspectele de drept material
şi de drept procesual în materie, dar şi domeniile conexe – securitatea
naţională şi mediul penitenciar – ajută cititorul să identifice cu uşurinţă
elementele de interes şi să le evalueze, cunoscând contextul normativ
general. Autorul tratează cadrul naţional incident, identificând în mod
obiectiv şi echidistant problemele şi inadvertenţele textului de lege, prin
coroborare cu jurisprudenţa internă, subliniind, acolo unde este cazul,
divergenţele şi lipsa de unitate a soluţiilor judiciare, fără a uita însă
perspectiva contenciosului european şi elementele de drept comparat.
Dincolo de aspectele practice şi propunerile de modificare şi interpretare a dispoziţiilor privind protecţia vieţii private, prezentul volum
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reprezintă un studiu aprofundat al constituţionalităţii normelor penale şi
procesuale penale şi un ghid coerent al modalităţii în care jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene nuanţează şi modifică dispoziţiile legislative naţionale.
Prof. univ. dr. Ion Neagu
*

*

*

Lucrarea Protecţia penală a vieţii private abordează problematica
intimităţii din mai multe unghiuri: cel penal şi cel procesual penal, din
perspectiva securităţii naţionale, dar şi din cea a persoanelor aflate în
mediul penitenciar.
Tratarea problemelor se realizează într-o manieră aproape
exhaustivă. Sunt analizate aspecte legate de toate infracţiunile prin care
se aduce atingere vieţii private a individului, deosebit de interesante
fiind observaţiile autorului referitoare la incriminări de noutate precum
violarea sediului profesional sau violarea vieţii private. De asemenea,
aspectele de procedură penală – care ocupă, de altfel, ponderea cea mai
importantă din lucrare – sunt evaluate amănunţit, cu observaţii de
substanţă pe marginea unor probleme care apar în practica judiciară.
Capitolul referitor la protecţia vieţii private în contextul măsurilor
de supraveghere tehnică pentru raţiuni de securitate naţională este
unul de noutate în doctrina juridică românească. Autorul abordează nu
numai procedura specială la care recurg serviciile de informaţii din
România pentru culegerea de informaţii, dar detaliază şi ameninţările
de securitate naţională, astfel încât analiza se înfăţişează ca unitară.
Considerăm că aceasta constituie un evident avantaj pentru practicieni,
care au la îndemână un instrument util pentru desluşirea unor probleme cu care se pot confrunta în rezolvarea unor speţe complexe.
În ansamblu, lucrarea se remarcă printr-o abordare obiectivă şi
pragmatică, centrată nu numai pe aspectele teoretice, ci şi pe cele practice. Acestea din urmă sunt preluate atât din jurisprudenţa instanţelor
naţionale, cât şi din cauzele deduse spre soluţionare în faţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului şi Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Autorul nu se fereşte să critice argumentat soluţiile legislative şi de
practică judiciară, propunând şi abordări noi care merită a fi luate în
considerare în viitor de teoreticienii şi practicienii dreptului.
Prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu
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