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 La vie privée est un concept vaste, plus large que le droit à l’intimité et se 
réfère à une sphère dans laquelle toute personne peut développer librement sa 
personnalité et peut se détendre. La défense du droit à la vie privée se réalise par 
un ensemble de moyens juridiques extrapénales, constitutionnelles, civiles et 
d’autre nature, et contre les actes de conduite qui présentent un degré élevé de 
danger social, le droit à la vie privée est protégé aussi par les moyens du droit 
pénal.

 În democra iile moderne garantarea drepturilor fundamentale constituie 
partea esen ial  a aspectului formal al Constitu iei i emblema con inutului ei1.
 În jurispruden a ei, puternic consolidat  în ultima perioad , Curtea de 
Justi ie a Comunit ilor Europene sprijin  drepturile fundamentale ca pe o parte 
component  a principiilor de drept generale. 
 Între drepturile fundamentale recunoscute de c tre Curtea de Justi ie a 
Comunit ilor Europene sunt urm toarele: dreptul de proprietate, libertatea 
profesiei, respectiv dreptul la activitate economic , libertatea de asociere i
libertatea de coalizare, libertatea religioas i libertatea cultului, libertatea opiniei i
a inform rii, respectarea vie ii private i a vie ii de familie, confiden ialitatea 
coresponden ei purtate cu ap r torul, dreptul de a nu trebui s  te acuzi singur, 
inviolabilitatea locuin ei i alegerea liber  a partenerului de afaceri. 

Respectarea dreptului la via  privat  este reflectat în articolul 17 din 
Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i politice: "nimeni nu va putea fi 
supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în via a particular , în familia, 
domiciliul sau coresponden a sa, nici la aringeri ilegale aduse onoarei i reputa iei 
sale; orice persoan  are drept la protec ia legii împotriva unor asemenea imixtiuni 
sau atingeri". 
 Conform articolului 8 din Conven ia pentru protec ia drepturilor i
libert ilor fundamnetale ale omului "orice persoan  are dreptul la respectarea vie ii 
sale private i de familie, a domiciliului s u i a coresponden ei sale; nu este admis 
amestecul unei autorit i publice în exercitarea acestui drept, decât în m sura în 
care acest amestec este prev zut de lege i când constituie o m sur  care, într-o 
societate democratic  este necesar  pentru securitatea na ional , siguran a public ,
bun starea economic  a rii, ap rarea ordinii i prevenirea faptelor penale, 
protejarea s n t ii sau a moralei ori protejarea drepturilor i libert ilor altora". 

                                             
*Autoarea este cadru didactic la Facultatea de Drept i tiin e Administrative a Universit ii din 
Craiova i avocat în Baroul Dolj 
1 Manfred Danses, Drepturile fundamentale ca elemente ale ordinii de drept a Uniunii Europene, 
Revista Dreptul nr.  9/2006,  p. 21. 
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 Via a privat  este un concept vast, mai larg decât cel al dreptului la 
intimitate i se refer  la o sfer  în cadrul c reia orice persoan  î i poate dezvolta 
liber personalitatea i s  se destind .
 Dreptul la protec ia vie ii private o au toate persoanele, f r  excep ie, atât 
copiii, cât i militarii, dar i persoanele lipsite de capacitate de exerci iu, de inu ii, 
persoanele care vagabondeaz , func ionarii publici, etc. 
 Respectarea acestui drept fundamental este obiectiv necesar  pentru 
men inerea solidarit ii sociale. 
 Func ia social  rezervat  dreptului la via a privat  se g se te în preambulul 
la Declara ia Universal  a Drepturilor Omului: "este esen ial ca drepturile omului 
s  fie protejate de un sistem de drept, ca omul s  nu fie constrâns, ca mijloc 
suprem, la revolt  împotriva tiraniei i asupririi". 
 Dreptul la via a privat  este supus unor limit ri obiectiv necesare, unui 
control social. 
 Ap rarea dreptului la via  privat  se realizeaz  printr-un ansamblu de 
mijloace juridice extrapenale, constitu ionale, civile i de alt  natur , iar împotriva 
actelor de conduit  ce prezint  un grad sporit de pericol social, dreptul la via a
privat  este protejat i prin mijloacele dreptului penal. 
 Incriminarea i pedepsirea fapetelor cu caracter penal care aduc atingere 
acestei valori are drept scop imediat o cât mai bun  ap rare i exercitare a dreptului 
la via  privat 2.
 În legea penal  din România dreptul la via a privat  este ap rat prin 
incriminarea în Codul penal a faptelor prev zute în: 

- articolul 192 - "Violarea de domiciliu"; 
- articolul 195 - "Violarea secretului coresponden ei".

Varianta tip a infrac iunii de violare de domiciliu, prev zut  în articolul 192 din 
Codul penal în vigoare const  în p trunderea f r  drept, în orice mod, într-o 
locuin , înc pere, dependin  sau loc împrejmuit inând de acestea, f r
consim mântul persoanei care le folose te, sau refuzul de a le p r si la cererea 
acesteia. 
 Prin incriminarea acestei fapte se urm re te ap rarea dreptului la 
inviolabilitatea domiciliului, drept înscris în Constitu ia României printre drepturile 
fundamentale ale persoanei. 
 În cazul variantei agravante prev zute în alin. 2 al articolului 192 din 
Codul penal este incriminat i mai aspru sanc ionat  fapta de violare de domicilui 
s vâr it  de o persoan  înarmat , de dou  sau mai multe persoane împreun , în 
timpul nop ii sau prin folosire de calit i mincinoase. 
 În noul Cod penal3, care va intra în vigoare la 1 septembrie 2008, este 
prev zut  în articolul 208 infrac iunea de violare de domiciliu ori a sediului. 
 Noutatea adus  fa  de actualul Cod penal const  în incriminarea i
sanc ionarea i a p trunderii f r  drept în sediile autorit ilor publice centrale i

                                             
2 I. Vida, Drepturile omului în reglement rile interna ionale, Ed. Lumina Lex, 1999, p. 77. 
3 Adoptat prin Legea nr. 301/2004.
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locale, ale institu iilor publice, ale partidelor sau în locurile unde o persoan  fizic
sau juridic  î i desf oar  activitatea. 
 Varianta tip a infrac iunii de violare a secretului coresponden ei, prev zut
în articolul 195 din Codul penal în vigoare, const  în deschiderea unei 
coresponden e adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunic ri 
efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distan , f r
drept.
 În cazul variantei agravante, prev zute în alin. 2 al articolului 195 din 
Codul penal este incriminat i sanc ionat  sustragerea, distrugerea sau re inerea
unei coresponden e, precum i divulgarea con inutului unei coresponden e, chiar 
atunci când a fost trimis  deschis  sau a fost deschis  din gre eal , ori divulgarea 
con inutului unei convorbiri ori comunic ri interceptate, chiar în cazul în care 
f ptuitorul a luat cuno tin  de acesta din gre eal  sau din întâmplare. 
 Noul Cod penal care va intra în vigoare la 1 septembrie 2008 nu aduce 
modific ri sau complet ri cu privire la defini ia i con inutul acestei infrac iuni nici 
în raport cu varianta tip i nici în raport cu varianta agravat .
 O noutate absolut  adus  de noul Cod penal ce va intra în vigoare la 1 
septembrie 2008 este ap rarea dreptului la via  privat  prin incriminarea, în 
articolul 209, a înc lc rii prin orice mijloace de interceptare a dreptului la via
privat .
 Varianta tip a acestei infrac iuni const  în înc lcarea dreptului la via
privat  al unei persoane prin folosirea oric ror mijloace de interceptare de la 
distan  de date, informa ii, imagini sau sunete din interiorul locurilor men ionate
în articolul 208 alin. 14, f r  consim mântul persoanei care le folose te sau f r
permisiunea legii. 
 În alin. 2 al articolului 209 din noul Cod penal se face precizarea c  nu 
constituie infrac iune fotografierea sau filmarea din locuri publice a exteriorului 
unui imobil cu destina ia de locuin , re edin  sau cas  de vacan  apar inând 
oric rei persoane. 
 În spiritul recomand rilor exper ilor Consiliului European consider m c
toate articolele din Codul penal care incrimineaz  faptele ce aduc atingere dreptului 
la via  privat  ar trebui completate cu un alineat în care s  se fac  trimitere la 
textele constitu ionale sau la legile care autorizeaz  înc lcarea drepturilor protejate 
de aceste norme penale. 

                                             
4 Adic , dintr-o locuin , înc pere, dependin  sau loc împrejmuit inând de acestea. 
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