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Introducere 

Apariţia, acum mai bine de 50 de ani, a primelor calculatoare electronice a declanşat o 
adevărată revoluţie în societatea umană. Consecinţa primordială a avansului tehnologic 
apărut a reprezentat-o tranziţia de la societatea industrială la societatea informaţională. 
Umanitatea a evoluat în ultimii 50 de ani mai mult decât în orice altă perioadă. Unealtă 
tehnologică în continuă perfecţionare, a cărei pătrundere în toate aspectele vieţii 
economice, sociale şi culturale a punctat această evoluţie, calculatorul electronic a 
devenit în ultimii ani o componentă normală a vieţii noastre. 

Dezvoltarea tehnologică şi utilizarea pe scară largă a sistemelor informatice a adus după 
sine şi o serie de riscuri. Dependenţa din ce în ce mai accentuată a agenţilor economici, 
a instituţiilor publice şi chiar a utilizatorilor individuali de sistemele informatice ce le 
gestionează în mare măsură resursele, face ca aceştia să fie tot mai vulnerabili la 
impactul pe care îl poate avea criminalitatea informatică. 

Calculatoarele electronice nu au constituit o atracţie numai pentru cei interesaţi de 
dezvoltare, ci şi pentru cei care au văzut în exploatarea tehnologiei moderne un mod de 
a dobândi foloase necuvenite. Analog modului în care noile tehnologii informaţionale 
sunt mai întâi aplicate vechilor sarcini industriale pentru perfecţionarea lor pentru ca 
apoi să dea naştere unor activităţi, procese şi produse noi, calculatoarele electronice au 
fost utilizate iniţial pentru a perfecţiona modul de comitere a unor infracţiuni 
tradiţionale, pentru ca în cele din urmă să apară noi forme de încălcări ilicite, specifice 
domeniului informatic. Calculatorul electronic este un factor criminogen de prim ordin, 
ce pune la dispoziţia conduitei criminale atât un nou obiect (informaţia, conţinută şi 
procesată de sistemele informatice) cât şi un nou instrument. El oferă un repertoriu 
deosebit de întins de tehnici şi strategii de înfăptuire a infracţiunilor, dar în acelaşi timp 
îmbogăţeşte sfera criminalităţii cu noi infracţiuni. Criminalitatea informatică prezintă 
numeroase elemente de diferenţiere faţă de fenomenul criminal tradiţional, ridicând o 
serie de probleme în faţa autorităţilor responsabile pentru eradicarea acesteia. 

În acest context, considerăm că prezentul „Ghid pentru aplicarea dispoziţiilor legale 
referitoare la criminalitatea informatică” va fi foarte folositor tuturor celor interesaţi de 
combaterea acestor fenomene periculoase pentru societatea noastră. Sperăm ca acest 
Ghid, dincolo de menirea sa de material informativ, să constituie un material de 
referinţă util în activitatea zilnică a destinatarilor lui. De asemenea, el poate fi punctul 
de plecare pentru programe de perfecţionare profesională a persoanelor implicate în 
acţiuni de combatere a criminalităţii informatice. 

Ghidul este structurat pe două secţiuni. Secţiunea I, „Ghid de referinţă cu privire la 
sisteme informatice şi traficul informaţional” cuprinde, în cadrul a patru capitole, o 
prezentare într-un limbaj accesibil a sistemelor informatice, reţelelor de calculatoare, 
componentelor acestora şi a principalelor programe utilizate şi care au incidenţă asupra 
descoperirii, investigării şi urmăririi penale a infracţiunilor informatice. Primul capitol 
prezintă calculatoare personale şi componentele lor. Sunt prezentate: suporturile de 
stocare a datelor (hard-disk, CD-ROM, memorii amovibile, etc.), perifericele, precum şi 
aspectele legate de PDA-uri şi telefoane mobile. Cel de-al doilea capitol analizează 
reţelele de calculatoare şi componentele lor (servere, hub-uri, routere, etc.). Un loc 
important îl constituie analiza reţelelor de tip Intranet  VPN şi a Internetului. Capitolul 
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3 ia în discuţie serviciile (www, email, ftp, IRC, instant messaging) şi software-ul 
incident (softuri de reţea, programe de criptare, etc.). Ultimul capitol al primei secţiuni, 
capitolul 4, prezintă vulnerabilităţi ale sistemelor informatice. 

Secţiunea a II-a, „Dispoziţii legale referitoare la criminalitatea informatică”, conţine trei 
capitole ce privesc reglementarea criminalităţii informatice, prezentarea unor noţiuni cu 
privire la investigaţiile informatice şi problematica probelor digitale. Capitolul al 
cincilea prezintă noţiunea de infracţiune informatică. În deschiderea capitolului sunt 
descrise tipurile de atacuri informatice. Apoi sunt prezentate şi analizate infracţiunile 
cuprinse în reglementarea română curentă (Titlul III din Legea nr. 161/2003, privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei). Capitolul 
şase prezintă bune practici internaţionale legate de probele digitale şi aspecte legate de 
investigaţia la faţa locului, proceduri de ridicare a probelor, proceduri de investigaţie 
criminalistică în laborator. Ghidul este însoţit de o serie de anexe: 

(i) Legea nr. 161/2003, Titlul III, Prevenirea şi combaterea criminalităţii 
informatice 

(ii) Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică 

(iii) Recomandarea Consiliului Europei nr. R (95) 13 cu privire la problemele de 
procedură penală legate de tehnologiile informaţionale 

(iv) Reguli de bază pentru obţinerea de probe digitale de către ofiţerii de poliţie 
(Australia) 

(v) Standarde în domeniul probelor digitale (SWGDE) 

(vi) Principii în domeniul probelor digitale (IOCE) 

(vii) Proceduri model de examinare criminalistică a sistemelor informatice (IACIS) 

(viii) Codul etic al IACIS 



Capitolul I - Sisteme informatice şi medii de stocare 

Dispozitive de calcul 

Calculatorul electronic propriu-zis 
este principala sursă de informaţii 
pentru investigator. Pe calculator, 
informaţiile sunt stocate pe unităţile de 
hard-disc. O unitate de hard-disc este un 
dispozitiv ce permite înregistrarea 
magnetică a datelor, alcătuit din unul 
sau mai multe discuri rigide, capete de 
citire/scriere şi mecanisme mecanice 
protejate de o carcasă metalică, închisă 
etanş. Capacitatea de stocare a unui 
hard-disc normal este în zilele noastre 
de câteva zeci sau sute de gigabytes. Un 
calculator poate avea unul sau mai 
multe hard-discuri, de tipuri şi 
capacităţi diferite. 

Calculatoarele portabile sunt calculatoare 
concepute pentru a putea fi mutate cu uşurinţă. 
Datorită performanţelor la care au ajuns, unele 
dintre acestea pot fi folosite de utilizatori ca 
staţie de lucru permanentă. 

Tipurile de calculatoare portabile sunt: 

• transportabile 

• laptop 

• ultra-uşoare 

• de mână (se mai numesc Poket PC-uri, Palm-uri sau PDA-uri - personal digital 
assistant) 

Chiar şi în cazul în care nu sunt folosite în mod permanent, 
calculatoarele portabile sunt o sursă importantă de 
informaţii, deoarece pot fi folosite pentru stocarea unor date, 
posibil confidenţiale, ce trebuie transportate în afara 
locaţiilor unde securitatea este asigurată.  

În ultima vreme, datorită posibilităţilor tehnice de a 
miniaturiza dispozitivele de calcul, acestea au fost integrate 
în echipamente portabile de mici dimensiuni. Cel mai bun 
exemplu în acest sens este telefonul mobil, care a căpătat 
caracteristici de mini-calculator. Pe lângă jurnalele ultimelor 

Calculator Personal – PC 

Laptop 

 

Smartphone 
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convorbiri, un telefon modern poate conţine liste de 
adrese, calendarele întâlnirilor, documente şi notiţe 
etc. având capacităţi superioare chiar PC-urilor de 
acum câţiva ani. 

Echipamentele periferice: 

• tastatura nu are funcţia de stocare de 
informaţii, fiind doar un dispozitiv de 
introducere a datelor. Totuşi există anumite 
dispozitive care se pot ataşa tastaturilor şi care 
pot să înregistreze secvenţele de taste apăsate de utilizatori. Deşi sunt răspândite 
foarte puţin, aceste dispozitive sunt foarte uşor de procurat. 

• monitoarele nu sunt capabile să stocheze informaţii. În trecut, datorită limitărilor 
tehnice se puteau determina imagini sau text ce au rămas un timp mai îndelungat 
pe ecran, prin impresiunile produse pe fosforul tubului catodic. Monitoarele 
moderne nu mai prezintă acest efect. 

• imprimantele pot constitui surse de informaţii importante. De exemplu: 
imprimantele de tip laser permit relevarea 
imaginii ultimelor pagini imprimate. Această 
tehnică trebuie utilizată înainte de decuplarea 
imprimantei de la reţeaua de alimentare cu 
energie electrică, fapt ce necesită prezenţa unui 
expert la locul percheziţiei. Unele imprimante 
laser dispun de un hard-disc de buffer pe care 
sunt stocate informaţiile ce urmează a fi 
imprimate. Capacitatea unui astfel de disc este 
între 2 şi 10 Mb. Datele stocate pe aceste discuri 
pot fi obiectivate potrivit unor proceduri relativ 
simple. Pentru modelele mai vechi de 
imprimante, ce utilizează cartuşe cu bandă 
(ribbon), se poate reconstitui textul imprimat 
prin examinarea panglicii. Metoda este 
similară analizei panglicii de la maşina de 
scris. 

 

Mediile externe de stocare a informaţiilor sunt: 
• unităţile de CD-ROM (acronim de la Compact Disc-Read Only Memory - 

memorie numai pentru citire de pe compact-disc) sunt dispozitive de stocare a 
datelor pe discuri optice, folosind tehnologia compact-discului. Datele sunt citite 
cu un sistem bazat pe raze laser, iar nu pe mijloacele magnetice folosite în cazul 
celorlalte metode de stocare a datelor informatice. Unele unităţi de tip CD-ROM 
(CD-recorder) pot fi folosite şi pentru înregistrarea datelor pe suport optic. 

 

Imprimantă 

 

Dischete - Floppy Disks 
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• dischetele. Cel mai comun tip de dischete folosite astăzi sunt dischetele de 3,5 
ţoli. În trecut au fost utilizate şi dischetele de 5,25 ţoli. Dischetele constituie un 
mediu de stocare selectivă a datelor de către utilizatori. Salvarea datelor pe 
dischetă este realizată de utilizatori din diferite motive, cum ar fi: crearea de copii 
de siguranţă a unor fişiere importante, înregistrarea de date pe care utilizatorul 

nu doreşte să le stocheze pe calculatorul 
întreprinderii, copierea unor fişiere în vederea 
transferării lor pe alt calculator etc. 

 

• discurile de salvare de siguranţă. Informaţiile 
din copiile de siguranţă create pentru evitarea 
pierderii informaţiilor în cazul unei pene a 
sistemului sunt o sursă importantă pentru 
investigatori. O dată cu ridicarea discurilor de 
salvare de siguranţă trebuie să fie consemnate cât 
mai multe informaţii asupra modului de 
realizare a copiilor de 
siguranţă, în special 

tipurile de echipamente, programele şi procedurile 
folosite. Informaţia de siguranţă este salvată de obicei pe 
discuri optice de capacitate mare, cu această destinaţie, 
cum ar fi discurile de tip Zip sau Jazz, produse de Iomega 
dar poate exista pe orice tip de mediu de stocare. În ultima 
perioadă au devenit foarte populare memoriile flash, foarte 
mici ca dimensiuni, cu capacităţi destul de mari (cuprinse 
între 32 de megabytes şi câţiva gigabytes). discurile optice 

(cele mai populare fiind CD) sunt suporturi de stocare de 
mare capacitate a datelor digitale. Capacitatea unor astfel 
de discuri este de la 650 Mb (CD-urile) la 4 Gb (DVD-

urile). Discurile optice pot fi de tip normal 
(numai pentru citire, fără a exista 
posibilitatea înregistrării de date), 
înregistrabile (este posibilă citirea şi 
scrierea de date pe disc, fără a fi posibilă 
ştergerea datelor), sau cu posibilitate de 
rescriere (este posibilă citirea, scrierea şi 
ştergerea datelor pe disc). 

• hard-discurile detaşabile sunt de asemenea 
un mediu de stocare a informaţiei. Ele au 
capacităţi similare cu cele fixe, si sunt 
folosite în general pentru transferul 
fişierelor de mari dimensiuni. 

 

CD – Disc Compact 

Unitate de stocare 
USB (Flash) 

 

Hard disc detaşabil 
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Tipologia datelor aflate pe suporturile specifice 

Sisteme de fişiere 
Funcţia primară a sistemelor informatice este să stocheze şi să proceseze date. Datele 
procesate şi stocate de sistemele informatice pot fi clasificate în patru mari categorii: 
date active, date arhivate, date salvate de siguranţă şi date reziduale. 

Datele active  informaţii disponibile şi accesibile utilizatorilor. Ele se prezintă sub 
forme foarte variate, cum ar fi: documente realizate de procesoarele de text, calendare 
electronice, liste de adrese, fişiere grafice, fişiere audio, etc. 

O particularitate o reprezintă faptul că în cazul datelor de natură informatică copia şi 
originalul sunt absolut identice (prin copiere nu se schimbă nimic). Evidenţa datelor 
active poate fi făcută cu ajutorul unor programe speciale denumite gestionare de fişiere, 
sau prin executarea unor comenzi specifice sistemelor de operare. 

Datele arhivate sunt informaţii care nu mai sunt utilizate în mod curent, fiind stocate 
în mod separat, pentru a elibera spaţiul de pe disc. Datele arhivate cuprind şi fişierele 
duplicat. Fişierele duplicat sunt fişierele create automat de calculator în cazul apariţiei 
unor probleme tehnice (cum ar fi blocarea sistemului, întreruperea alimentării cu 
energie electrică etc.), având rol de recuperare a datelor. Ele au terminaţii de fişier 
specifice, şi sunt stocate de obicei în locaţii diferite de fişierele originale. Importanţa lor 
constă în crearea unor copii multiple ale documentelor, copii pe care utilizatorul nu le 
poate şterge şi de a căror existenţă, de cele mai multe ori, nici nu are cunoştinţă. Prin 
compararea copiilor duplicate cu originalul pot fi făcute observaţii asupra modificărilor 
intervenite între diferitele variante ale documentului. 

Datele salvate de siguranţă (sau datele de backup) sunt informaţii copiate pe medii 
de stocare portabile, cu scopul punerii la dispoziţia utilizatorilor a datelor lor în cazul 
intervenţiei unei pene a sistemului. Frecvenţa de realizare a copiilor de siguranţă 
depinde atât de tipul sistemelor informatice (calculator neconectat în reţea, sau reţea de 
calculatoare) cât şi de procedurile utilizatorilor. 

În cazul reţelelor, o practică tipică este realizarea unei copii de siguranţă complete o 
dată pe săptămână, de obicei vinerea, şi realizarea zilnică a unei copii suplimentare, 
vizând salvarea datelor modificate în ziua respectivă; în aceste cazuri, se copiază de 
obicei numai informaţia aflată pe serverul reţelei, nu şi cea aflată pe calculatoarele 
(terminalele) utilizatorilor individuali. La sfârşitul lunii este realizată copia de siguranţă 
lunară, care este stocată separat, şi este păstrată o perioadă de timp variind de la câteva 
săptămâni la câteva luni. În practică mediile pe care se realizează copiile lunare se 
reutilizează după o anumită perioadă de timp. 

Pentru calculatoarele ce nu sunt conectate în reţea, în lipsa unui sistem de copiere de 
siguranţă propriu, posesorii lor copiază de regulă fişierele cărora le atribuie mai mare 
importanţă, fie pe dischete, fie pe alte medii de stocare, cum ar fi hard-discuri 
detaşabile, CD-uri inscriptibile, discuri flash, etc. 

Folosirea informaţiilor de pe mediile de stocare pentru copiile de siguranţă este utilă 
datorită păstrării informaţiei un timp mai îndelungat. Cu toate acestea, lipsa unei 
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organizări a datelor aflate pe aceste medii, precum şi faptul că de obicei fişierele salvate 
de siguranţă sunt compresate din economie de spaţiu, fac mai dificilă investigaţia. 

Datele reziduale sunt informaţii ce aparent au fost eliminate din sistem dar care mai 
persistă în forme specifice, putând fi recuperate. Astfel de date reziduale sunt: fişierele 
şterse care se mai află pe disc, fişierele temporare, fişierele de schimb, datele aflate în 
spaţiul inactiv, datele din buffer şi clipboard. 

În cazul ştergerii normale a unui fişier, datele nu sunt eliminate de pe disc, ci 
calculatorul marchează porţiunile pe care s-a aflat fişierul respectiv ca libere, putând fi 
deci rescrise. În cazul în care suprascrierea nu are loc (în cazurile în care ştergerea a fost 
recentă, sau dacă există suficient spaţiu liber pe disc, şi nu au avut loc operaţiuni de 
rutină privind întreţinerea sistemului, cum ar fi defragmentări sau optimizări), fişierul, 
sau porţiuni ale acestuia se află încă pe disc, putând fi recuperate. Pentru recuperare se 
utilizează programe speciale. De fapt, datele devin nerecuperabile abia după ce spaţiul 
de pe disc pe care se aflau au fost suprascrise de 7 ori. Există programe speciale care pot 
face această operaţiune (suprascrierea de 7 ori), pentru a şterge definitiv anumite date. 

Fişierele temporare sunt fişierele create de sistemul de operare sau de un alt 
program pentru a fi utilizate în timpul sesiunii de lucru. În multe cazuri fişierele 
temporare nu sunt şterse de pe disc, putând fi astfel recuperate informaţiile conţinute în 
ele. 

Fişierele de schimb (sau fişierele 
swap) sunt fişiere ascunse, create de 
sistemul de operare pentru a fi 
folosite la păstrarea de porţiuni ale 
fişierelor de program şi de date care 
nu încap în memorie. Fişierele de 
schimb sunt o formă de memorie 
virtuală. Informaţia din fişierele de 
schimb poate fi analizată cu ajutorul 
unor programe speciale. 

Spaţiul "inactiv" (slack space) 
reprezintă spaţiul, aflat în cadrul 
unei unităţi fizice de stocare a 
datelor pe disc (cluster), ce nu este 
acoperit de porţiunea de fişier ce 
ocupă unitatea respectivă. Cum 
sistemul de operare DOS nu permite stocarea a mai mult de un fişier în cadrul unei 
unităţi de stocare, diferenţa între mărimea fişierului curent şi mărimea unităţii de 
stocare este considerată spaţiu "inactiv", neutilizat. Acest spaţiu poate conţine informaţii 
ce pot fi recuperate folosind programe specifice. De asemenea, acest spaţiu, ca şi 
unităţile de stocare considerate avariate, pot fi folosite de utilizatori avansaţi ai 
sistemelor informatice în scopul ascunderii de informaţii. 
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Buffer-ul este o zonă de memorie rezervată utilizării ca depozit intermediar, în care 
sunt păstrate temporar datele ce aşteaptă să fie transferate dintr-o locaţie în alta. Datele 
aflate în buffer pot fi recuperate cu ajutorul unor programe speciale. 

Clipboard-ul este o porţiune de memorie, cu caracter special, întreţinută de sistemele 
de operare bazate pe modul de lucru cu ferestre (cum ar fi Windows). În clipboard sunt 
stocate datele ce sunt transferate dintr-un program în altul. Datele copiate prin 
clipboard au un caracter static, ele nereflectând modificările ulterioare, şi pot fi 
obiectivate prin metode obişnuite de lucru. 

Date despre mediul sistemului informatic  

Fişierele de date nu constituie sigurele posibilităţi de relevare a informaţiilor aflate în 
sistemele informatice. În categoria datelor despre sistemul informatic intră evidenţele 
de auditare, jurnalul activităţilor calculatorului, lista de control a accesului, precum şi 
alte informaţii ce nu pot fi imprimate. 

Evidenţele de auditare sunt un mijloc de urmărire a tuturor activităţilor ce afectează 
anumite date, începând din momentul creării lor până la eliminarea din sistem. Ele sunt 
folosite de majoritatea programelor de gestiune a reţelelor de calculatoare. Aceste 
evidenţe, precum şi jurnalul computerului (computer log) pot oferi informaţii despre 
cine şi când a accesat sistemul, de unde şi pentru cât timp, precum şi operaţiunile făcute 
de acesta (modificări, copieri, ştergeri, etc.). 

Pe lângă evidenţele de auditare, un număr mare de întreprinderi au instalate programe 
speciale de monitorizare a utilizării de către un angajat a sistemelor informatice proprii. 
Aceste programe pot furniza informaţii despre programele accesate, fişierele utilizate, 
mesajele de poştă electronică trimise si primite, siturile de Internet vizitate, etc. 

Program care permite lucrul cu spaţiu „inactiv” 
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Lista de control a accesului (ACL) este lista asociată unui fişier, ce conţine numele 
utilizatorilor şi grupurilor ce au permisiunea să acceseze şi să modifice acel fişier. 
Nivelul de acces a utilizatorilor la fişierele respective depinde de atribuţiile sau poziţia 
angajatului în cadrul întreprinderii. 

Informaţiile ce nu pot fi imprimate sunt de asemenea surse importante pentru 
investigatori. Astfel de informaţii sunt: data şi timpul, ataşate fiecărui fişier, informaţiile 
despre crearea, accesarea şi modificarea unor fişiere (furnizate, de exemplu, de 
editoarele de text), comentariile şi notele ce nu sunt destinate imprimării, etc.





Capitolul II – Reţele informatice 

Sunt puţini utilizatori de calculatoare care nu au folosit niciodată o reţea. Fie pentru a 
trimite un mesaj, fie pentru a afla o anumită informaţie, din ce în ce mai mulţi oameni 
folosesc reţelele. Atât pentru persoane, dar mai ales pentru afaceri, în prezent a fi conectat  
la o reţea înseamnă a putea să comunici. 

Calculatoarele pot realiza independent aproape orice, însă este mult mai eficient dacă 
resursele de care dispun sunt folosite în comun. Atunci când se doreşte ca toate persoanele 
dintr-un birou să poată tipări documentele pe care le redactează, i se poate cumpăra 
fiecărei persoane o imprimantă. Este o soluţie, însă cu siguranţă nu cea mai fericită. E mult 
mai simplu si mai ieftin să se cumpere o singură imprimantă, care se ataşează la un singur 
calculator şi care să fie folosită în comun de toţi ceilalţi ca şi cum ar fi conectată la 
calculatorul propriu. 

Se poate spune că principalul scop al reţelelor de calculatoare este de a partaja resurse. 
Aceste resurse sunt foarte diverse, printre ele numărându-se modem-uri, imprimante, 
spaţii de stocare pentru fişiere, dar şi informaţii cum ar fi cele conţinute în baze de date. 
Din acest punct de vedere, calculatoarele dintr-o reţea se împart în servere, care oferă 
(„servesc”) resursele, respectiv clienţi, care le folosesc. 

O reţea înseamnă mai mult decât două calculatoare legate între ele. Este vorba de 
echipamente, software şi oamenii care le-au creat. Principiile reţelelor sunt însă suficient 
de simple. Reţelele, sau networks în limba engleză, sunt clasificate în primul rând după 
întinderea geografică, care  poate fi de la câţiva metri la câteva mii de kilometri. 

Tipul de reţea cel mai uzual întâlnit este acela din birouri sau universităţi, numit reţea 
locală (LAN – Local Area Network). Aceasta poate să cuprindă calculatoarele unui 
departament sau ale unei întregi companii sau instituţii. Suprafaţa uzuală pe care o au 
astfel de reţele este de ordinul sutelor de metri pătraţi. 

Pentru a putea conecta între ele sediile unei companii sau instituţii este necesară 
acoperirea unor distanţe mult mai mari. Reţelele mai mari, care realizează conectarea 
echipamentelor aflate la distanţe mari, se numesc MAN sau WAN, adică reţele 
metropolitane (Metropolitan Area Network), respectiv reţele de mare întindere (Wide 
Area Networks). 

Tehnologia folosită pentru reţelele de calculatoare seamănă întrucâtva cu cea folosită 
pentru telefonie. Evoluţia tehnicii va face, cel mai probabil, ca într-un viitor apropiat cele 
două tehnologii să conveargă. Teoretic, telefoanele ar putea fi conectate direct fiecare cu 
fiecare, însă în practică acest lucru nu se întâmplă niciodată, pentru că ar fi imposibil. În 
loc să existe câte un cablu de legătură cu fiecare alt abonat, există unul singur, către 
centrală, aceasta având încapsulată funcţionalitatea de a pune în legătură oricare dintre doi 
(sau mai mulţi) utilizatori ai săi. 

Acest lucru se întâmplă şi în cazul calculatoarelor. Există echipamente care au rolul de 
“centrale”, coordonând grupuri de calculatoare şi fiind clasificate în general după 
funcţionalitatea pe care o oferă. Printre aceste echipamente se numără router-ele, switch-
urile, access point-urile şi hub-urile, despre care vom vorbi în paragrafele ce urmează. 

Conectarea la nivelul fizic –  mufe, cabluri, etc. – se face în general prin 3 mijloace. Le vom 
descrie în continuare, împreună cu unele din caracteristicile lor: 

A. Cablul de cupru 
Este în prezent cel mai folosit mediu de conectare a calculatoarelor şi a echipamentelor de 
reţea. Printre avantajele sale se numără în primul rând preţul scăzut şi viteza destul de 
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mare pe care o poate asigura transmisiilor de date. În plus, materialul este suficient de 
flexibil pentru a fi montat în pereţi şi tras până la orice birou. 

De-a lungul ultimelor decenii s-au folosit mai multe tipuri de cablu. În trecut cel mai 
folosit era cablul coaxial (foarte asemănător cu cel de la antena TV), însă în ultima vreme, 
standardul de facto a devenit cablul torsadat – UTP (Unshielded Twisted Pairs). Reţelele 
care folosesc acest tip de cablu au o arhitectură de tip stea, deoarece toate calculatoarele 
sunt legate la un singur echipament, numit hub sau switch. 

Interceptarea comunicaţiilor prin cablurile de cupru nu prezintă dificultăţi deosebite 
pentru profesionişti, bazându-se pe aceleaşi principii cu telefonia fixă, necesitând însă 
acces fizic la cablu. Acest ultim fapt face interceptarea destul de rară, deoarece cablul de 
cupru este folosit în general în interiorul birourilor unde accesul este lesne controlat. 

B. Fibra Optică 
Este o tehnologie destul de recentă şi permite obţinerea unor capacităţi mult mai mari 
pentru transmiterea datelor informatice, fiind folosită în general între nodurile importante 
din reţea sau între reţele. 

Fiind încă scumpă şi relativ dificil de manevrat şi conectat, fibra optică nu este folosită 
pentru conectarea echipamentelor din interiorul LAN-urilor, însă şi-a găsit aplicabilitatea 
perfectă ca parte a infrastructurilor furnizorilor de servicii, unde cerinţele de performanţă 
şi securitate sunt mai mari decât cele legate de preţ. 

O conexiune pe fibră optică poate avea segmente de până la 4 kilometri, ceea ce reprezintă 
un alt avantaj faţă de cablurile de cupru care nu au acoperire mai mare de câteva sute de 
metri. Cablurile UTP si FTP au distanţa de acoperire de până în 100 de metri, distanţa 
pentru care sunt garantaţi parametrii de funcţionare a reţelei folosind acest tip de 
conexiune. Se foloseşte şi pe distanţe mai mari, însă garanţia funcţionării optime nu mai 
există. De asemenea, parametrii conexiunii pot fi dramatic perturbaţi de „zgomotul” pe 
care cablul îl percepe ca o antenă. Se pot folosi cabluri ecranate coaxiale de 75 ohmi, dar, şi 
în acest caz se întâlnesc aceleaşi limitări date de atenuarea de-a lungul cablului şi de 
zgomotul pe care cablul îl poate percepe. 
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Fibra optică are la bază un “fir”, mai subţire decât cel de păr, fabricat dintr-o sticlă foarte 
pură. Datele sunt transmise sub forma unor impulsuri luminoase (raze de lumină), care se 
reflectă de pereţii interiori, ajungând ca atare în celălalt capăt. 

Tehnologia pe care am descris-o mai sus are un avantaj neaşteptat. Fibra optică pe toată 
lungimea ei nu poate fi interceptată, deoarece nu emite radiaţii electromagnetice (prin ea 
nu circulă curent electric, ci lumină) şi nu poate fi secţionată (în cazul în care fibra se rupe, 
comunicaţia se întrerupe în totalitate). Acest aspect o face ideală pentru reţelele (sau 
segmentele de reţea) în care confidenţialitatea transferului este esenţială. Comunicaţia se 
întrerupe pe perioada secţionării, dar se poate relua imediat ce ruptura fibrei se remediază, 
chiar utilizând un adaptor prin care se poate capta traficul prin fibră. 

C. Wireless LAN (Reţea fără fir) 
Wireless LAN, cunoscut şi sub denumirile de WLAN, 802.11 sau WiFi, deşi este cea mai 
recentă metodă de conectare, a cunoscut în ultimii ani o creştere fără precedent a 
popularităţii. 

Această popularitate se datorează chiar principalei sale caracteristici: lipsa cablurilor. 
Calculatorul se află în reţea fără să aibă nevoie de cabluri sau conectori. Este un vis devenit 
realitate pentru cei care folosesc PC-uri mobile (laptop-uri sau PDA-uri) şi care obţin o 
libertate totală de mişcare în interiorul ariei acoperite de reţeaua fără fir. 

Să luăm ca exemplu o firmă obişnuită, care are cabinetul Directorului la etajul 8 şi o Sală 
de Şedinţe la etajul 2 al unei clădiri de birouri. 

 

Reţea fără fir 

 
Transmiterea informaţiilor cu ajutorul luminii 
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Reţeaua fără fir are drept componentă principală un echipament care se numeşte Punct de 
Acces. El este un releu care emite şi receptează unde radio către, respectiv de la 
dispozitivele din raza sa de acţiune. 

În exemplul de mai sus am considerat că în reţea sunt două puncte de acces. Unul la etajul 
8 al clădirii, în biroul directorului şi celălalt în Sala de Şedinţe de la etajul 2. Directorul 
poate să meargă la întâlniri luându-şi cu el laptop-ul şi deşi nu este în biroul său, poate să 
ceară informaţii secretarei sau poate să îşi cerceteze poşta electronică pentru a fi la curent 
cu ultimele noutăţi, toate acestea fără să conecteze vreun cablu. 

Există însă şi un revers al medaliei în cazul reţelelor fără fir. Pe lângă cea mai uşoară 
utilizare şi cea mai mare flexibilitate, o reţea fără fir este totodată şi cea mai expusă din 
punct de vedere al vulnerabilităţii la interceptări neautorizate. 

La nivelul fizic, oricine poate să acceseze o reţea fără fir. Nu este nevoie să tai cabluri, 
pentru că mediul de propagare al datelor este aerul. Ele pot trece prin ferestre, la fel de 
bine cum pot trece si prin pereţii subţiri din birourile obişnuite. Din fericire, nu este 
suficient în general sa ai acces la nivelul fizic pentru a obţine şi accesul efectiv la reţea, 
deoarece producătorii echipamentelor de comunicaţii au conceput modalităţi de criptare a 
informaţiilor, care să le facă inaccesibile intruşilor. Securitatea reţelelor wireless este un 
punct de discuţie foarte aprins, deoarece  din motive de necunoştinţă a utilizatorilor sau de 
neprofesionalism al administratorilor, ori pentru a permite conectarea uşoară, aceste 
caracteristici de protecţie nu sunt întotdeauna activate. 

Viitorul aparţine probabil unei combinaţii a tehnologiilor prezentate mai sus, la care se vor 
mai adăuga şi caracteristici venite din lumea telefoniei mobile.  

Internet şi Intranet 

Calculatoarele sunt, după cum am văzut, conectate în cadrul reţelele locale, metropolitane 
sau de mare întindere. La rândul lor, reţelele sunt legate între ele în ceea ce se numeşte 
Internet.  

Internetul este o reţea globală de calculatoare. Orice calculator conectat la Internet poate 
să comunice cu orice alt calculator legat la Internet. Se poate face analogie cu reţeaua de 
străzi care permite unui autoturism ca plecând dintr-o localitate să ajungă în orice altă 
localitate. Sunt străzi mai mici sau mai mari, iar ruta folosită nu este neapărat cea directă. 

Internetul este o reţea descentralizată, în sensul că nu există o instituţie sau un stat care să 
îl deţină sau să îi guverneze funcţionarea. Susţinerea financiară şi logistică se realizează de 
către companiile care îl accesează, iar administrarea sa este supravegheată de un comitet 
numit ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers). 

Datorită faptului că oricine din lume se poate conecta la Internet fără restricţii, acesta este 
considerat ca fiind public. Ca orice entitate deschisă accesului public, prezenţa pe Internet 
implică un risc considerabil, atât pentru persoane, cât mai ales pentru companii. Fiind un 
spaţiu deschis, Internetul permite şi persoanelor sau organizaţiilor rău intenţionate să 
cauzeze daune celorlalţi membri mai mult decât orice altă reţea. 

În contextul în care informaţia a devenit foarte valoroasă, tentaţiile de fraudare a 
sistemelor care o conţin au devenit din ce în ce mai mari. Având ca motiv fie interese 
financiare, fie pur si simplu distracţia, infracţionalitatea şi-a găsit un loc bun şi în reţelele 
de calculatoare. 

Pentru a permite companiilor să se protejeze de ameninţările venite din Internet, putând 
totodată să folosească avantajele care îl fac atât de popular, se foloseşte o arhitectură care 
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poartă numele de Intranet. Intranetul este o reţea privată (spre deosebire de Internet 
care este publică) din interiorul unei firme sau instituţii. Calculatoarele din interiorul 
Intranetului nu sunt accesibile din exterior, însă pot accesa atât resursele interne cât şi 
resursele oferite de serverele din Internet. Acest lucru este posibil cu ajutorul unui 
dispozitiv numit firewall (nu există o traducere exactă în limba română, în unele lucrări 
este menţionat cu termenul de parafoc).  Acesta este de fapt un filtru care permite 
conexiunile doar într-un singur sens, interior către exterior. O analogie destul de bună 
pentru un firewall este centrala telefonică privată, PBX, întâlnită la majoritatea firmelor cu 
mai mult de două birouri. Un firewall nu închide complet accesul din exterior decât dacă 
este programat să facă acest lucru; conexiunile prin firewall sunt bidirecţionale. Un 
firewall nu blochează, în mod curent, decât acele conexiuni neautorizate din exterior, 
lăsând utilizatorii Intranet să acceseze resurse atât din Intranet cât şi din Internet. 
Utilizatorii din afara Intranetului nu pot accesa decât acele informaţii la care firewall-ul 
permite accesul şi pentru care este configurat sa le pună la dispoziţie. 

La fel ca şi telefoanele, calculatoare folosesc numere pentru a fi identificate. Acestea sunt 
organizate în patru grupuri de cifre, despărţite de semnul „ . ” (punct), numite adrese IP. 
Spre exemplu 193.230.122.12 este adresa unui server din Ministerul de Interne.  
Calculatoarelor dintr-o reţea le sunt alocate grupuri consecutive de câte 256, 128, 64, 32, 
16, 8 sau 4 adrese, în funcţie de numărul echipamentelor care trebuie conectate. Un tip 
special de adrese IP îl reprezintă adresele private. Acestea sunt similare numerelor de 
interior din centralele PBX de care am vorbit mai sus.  

Adresele private se recunosc uşor datorită faptului ca au o formă standard, adică 
10.xxx.xxx.xxx, 172.16.xxx.xxx, respectiv 192.168.x.x. Aceste adrese sunt folosite doar 
pentru calculatoarele din Intranet-uri. 

Legătura între două reţele se face folosind un router. Acesta are câte o conexiune 
corespunzătoare fiecărei reţele din care face parte. În general, router-ul poate să fie un 
echipament dedicat, însă şi un PC obişnuit poate deservi acest rol. 

Router-ul are rolul unui dispecer, care decide cărei reţele îi este destinată o informaţie pe  
care o primeşte, având în plus de multe ori rolul de firewall. Este cel mai răspândit 
echipament al Internetului, după PC, fiind punctul de intrare, respectiv de ieşire al 
informaţiilor dintre reţele. Este un fapt uzual ca între două calculatoare din Internet să fie 
mai multe router-e (pot fi chiar câteva zeci) care sunt tranzitate.  

Datorită acestui rol important pe care îl are, router-ul este cel mai delicat echipament al 
reţelelor. Fiind echipamentul prin care sunt tranzitate atât de multe informaţii, 
compromiterea lui este echivalentă cu accesul, de obicei neautorizat, la toate aceste 

 

 
Informaţiile primite de către utilizatorul PC-ului de la server-ul partenerilor tranzitează mai 

multe routere
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informaţii. În momentul în care controlezi accesul spre router-ul prin care o firmă se 
conectează la Internet, nu numai că ai acces la toate mesajele pe care firma le transmite 
partenerilor săi, dar obţii de asemenea o poartă deschisă către interiorul protejat al reţelei. 

 

 

 

 
Atunci când o persoană compromite router-ul unei reţele, este foarte probabil să 

obţină controlul şi asupra altor resurse 



Capitolul III – Software şi servicii internet 

Arhitectura client/server 

Acest capitol este dedicat înţelegerii posibilităţilor pe care le oferă reţelele de calculatoare 
şi Internetul, atât în ceea ce priveşte serviciile oferite, cât şi a posibilităţilor de a colecta 
informaţii despre acestea. 

Internetul şi majoritatea reţelelor folosesc principiul client/server, de care am amintit în 
capitolul anterior. Servere de pe tot globul oferă anumite tipuri de servicii, iar clienţii (PC-
uri, calculatoare portabile sau telefoane) se conectează la acestea pentru a accesa 
informaţiile. 

Principalele motive pentru folosirea atât de largă a acestei arhitecturi sunt: 

• stocarea informaţiei într-un singur loc, de unde poate fi redistribuită cu uşurinţă 
către clienţi; 

• dedicarea resurselor de calcul (a serverelor) unor sarcini specifice cum ar fi spre 
exemplu poşta electronică – unde este implicată mutarea informaţiilor în siguranţă 
dintr-un punct în altul. 

Clienţii (adică acele computere ce funcţionează cu drept de client într-o reţea) pot avea o 
varietate foarte mare şi pot fi opriţi şi porniţi fără să afecteze buna funcţionare a reţelelor. 

Ceea ce trebuie reţinut în primul rând în ceea ce priveşte marea majoritate a serviciilor de 
Internet este că există: 

• un program (aplicaţie software) client pe de o parte; 

• un program server de cealaltă parte; 

• conexiuni între client şi server; 

• conexiuni între mai multe servere; 

• conexiuni directe între clienţi. 

Procesul de transfer a fişierelor de pe server pe client poartă numele de download, iar cel 
invers este numit upload. 
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În toate aceste cazuri, relevant din punctul de vedere al securităţii este răspunsul la 
următoarele întrebări: 

• cine „vorbeşte”? 

• cu cine? 

• pe ce cale? 

• ce informaţii se schimbă? 

Vom analiza cele mai importante dintre serviciile folosite pe Internet în acest capitol, după 
ce vom descrie pe scurt câteva dintre noţiunile legate de protocoalele şi standardele ce stau 
la baza Internetului. 

Protocoale şi standarde 

Principala dificultate care se întâlneşte atunci când sunt interconectate atât de multe 
calculatoare este găsirea unui limbaj comun pentru a schimba informaţii. Această 
dificultate este rezolvată prin adoptarea unor standarde globale. În lumea Internetului, la 
fel ca şi în alte comunităţi, definirea acestor standarde se face într-o manieră colaborativă. 
Baza standardelor Internet este descrisă în documente care poartă numele de RFC-uri 
(Request for Comments). Există persoane care sunt responsabile de întreţinerea acestor 
documente, oricine fiind binevenit să completeze şi să le comenteze. 

Aceste documente există pentru a defini protocoalele care sunt folosite în Internet. Un 
protocol este un limbaj (format de date) pe care două calculatoare îl folosesc pentru a 
trimite şi primi informaţii.  

Există o mare varietate de protocoale din care se poate alege. Fiecare are avantaje şi 
dezavantaje; spre exemplu unele sunt mai simple decât altele, unele sunt mai sigure, în 
timp ce altele sunt rapide. 
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Locul în care se pot găsi informaţii foarte cuprinzătoare despre protocoale este la 
http://www.ietf.org/rfc.html. Aici se găsesc documentele RFC pentru fiecare standard al 
Internetului. Fiecare din aceste documente are asociat un număr de 3 sau 4 cifre. Spre 
exemplu, RFC822 tratează aspecte legate de formatul în care se face schimbul de mesaje de 
poştă electronică. 

Pentru a înţelege în mare cum funcţionează Internetul, trebuie înţeles cum comunică între 
ele calculatoarele client şi server. Există două tipuri de comunicaţii care sunt importante: 
modul conectat şi modul fără conexiune. Acestea se bazează pe transferul datelor în 
pachete. 

• pachetele TCP (Transmission Control Protocol) reprezintă modul conectat de 
comunicaţie. Clientul este conectat temporar la un server, după negocierea unui 
canal specific. Comunicarea se face tot prin pachete de date, însă există o ordine a 
acestora, continuitatea acestora fiind asigurată. Acest mod este similar cu telefonia, 
în sensul că pentru a putea vorbi se stabileşte o conexiune temporară; 

• pachetele UDP (User Datagram Protocol) constituie  modul de comunicaţie fără 
conexiune.  Este similar cu sistemul poştal, în sensul că pachetele de informaţii 
(scrisorile) sunt trimise în general fără confirmare de primire, în speranţa că ele vor 
ajunge, fără a exista o legătură efectivă între expeditor şi destinatar. 

Majoritatea protocoalelor despre care vom vorbi în acest capitol se bazează pe TCP, adică 
modul de transmitere a informaţiilor bazat pe conexiune. 

Am definit în capitolul anterior noţiunea de adresa IP. Fiecare calculator şi deci şi fiecare 
server are o astfel de adresă. Cum un calculator poate defini mai multe servicii, trebuie să 
existe o modalitate de a identifica aceste servicii. Pentru aceasta se foloseşte conceptul de 
port, adică un număr care identifică serviciul care trebuie accesat. Pentru a înţelege cel 
mai bine raţiunea pentru care există acest concept, cel mai uşor este să ne gândim la o 
adresă poştală: pentru a găsi o persoană nu este suficient să cunoaştem adresa clădirii în 
care lucrează – adică adresa IP pentru calculatoare, ci şi numărul biroului sau al camerei – 
adică portul.  

Pe scurt, numărul portului indică serverului serviciul care se doreşte accesat. Spre exemplu 
80 este numărul portului pentru HTTP (HyperText Transport Protocol), folosit pentru 
transferul paginilor de pe site-urile Web. 

Adresele IP sunt prin natura lor numerice, pentru a putea fi uşor folosite de calculatoare. 
Oamenii însă reţin greu numere aparent aleatoare, iar pentru acest lucru a fost conceput 
un serviciu care poartă numele de DNS. DNS este prescurtarea de la Domain Name 
Service şi este pentru reţele ceea ce agenda din telefonul mobil este pentru numerele 
prietenilor, diferenţa fiind scara la care se realizează operaţiile. Un server DNS conţine deci 
corespondenţele între numele serverelor şi adresa lor IP, la fel cum agenda telefonului 
conţine corespondenţa între numele cunoştinţelor şi numerele lor de telefon. 

Calculatoarele sunt organizate în domenii, cuprinse unele în celelalte. În figura de mai jos 
am luat ca exemplu o configuraţie obişnuită. În domeniul .ro (România), există domeniul 
ministerul-sanatatii, în care există domeniul cercetare. În aceste domenii există şi servere 
care poartă alte nume.  
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Organizarea pe care am descris-o mai sus este la nivel logic (adică nu nivel fizic) şi poate la 
rândul ei să fie asemănată cu adresele poştale: în ţară (RO) există mai multe oraşe, în care 
există străzi, ş.a.m.d. Diferenţa este că pentru calculatoare nu există restricţii geografice. 
Un server sau un calculator poate aparţine unui domeniu cu toate că nu este nici măcar pe 
acelaşi continent cu celelalte. 

Pentru a identifica unic un calculator se scriu domeniile separate de puncte, începând cu 
unitatea cea mai mică. Spre exemplu serverul din colţul din stânga al figurii de mai sus este 
identificat cu numele www.cercetare.ministerul-sanatatii.ro. Celelalte sunt 
www.ministerul-sanatatii.ro, respectiv videoconf.ministerul-sanatatii.ro. 

Pentru a înţelege mai bine o adresă poştală obişnuită s-ar scrie: 19.speranţei.piteşti.ag.ro. 
Până acum am reuşit să adresăm unic un calculator. De aici până la utilizatorul acestuia a 
mai rămas doar un pas. Dacă am dori să îi scriem o scrisoare lui George, care stă în Piteşti, 
strada Speranţei, numărul 19, şi am folosi convenţiile din calculatoare, am scrie: 
george@19.speranţei.piteşti.ag.ro.  Similar, pentru adresele de e-mail se foloseşte forma 
utilizator@nume-domeniu   spre exemplu ipopescu@ministerul-sanatatii.ro. 
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Servicii 

Poşta electronică 
 

E-mail-ul – poşta electronică –  este probabil serviciul care a contribuit 
cel mai mult la creşterea atât de mare a popularităţii Internetului, fiind 
încă unul din principalele motive pentru care lumea se conectează la 
această reţea.  

Cheia succesului constă chiar în caracteristicile sale: este rapid, foarte ieftin şi constituie o 
metodă excelentă de comunicare cu ceilalţi, pentru că un mesaj poate conţine orice: text, 
imagini, muzică sau chiar filmuleţe. În plus, în timp ce unei scrisori obişnuite îi trebuiesc 
zile sau săptămâni să ajungă la destinaţie, unui mesaj obişnuit îi sunt suficiente câteva 
secunde pentru a ajunge în celălalt capăt al planetei.  

Din punctul de vedere al confidenţialităţii însă, lucrurile nu stau chiar atât de bine. Deşi 
simbolul folosit în general pentru a reprezenta acest serviciu este un plic închis, în realitate 
lucrurile nu stau de loc aşa. Un simbol mult mai potrivit pentru e-mail ar fi cartea poştală. 

Deşi o carte poştală nu poate fi citită de oricine, este suficient să ştii că poştaşul poate să o 
consulte înainte de a o livra pentru a îţi da seama că nu trebuie să scrii PIN-ul card-ului de 
credit sau o declaraţie de dragoste secretă pe spatele acesteia. Similar, mesajele de poştă 
electronică sunt transferate în reţea folosind text clar, lucru care, combinat cu posibilitatea 
uşoară de a le intercepta, le face foarte vulnerabile. 

Cea mai comună metodă de protecţie a e-mail-ului este criptarea sa. Sunt folosite în 
general două tehnologii pentru a face acest lucru: PGP (Pretty Good Privacy), respectiv 
PEM (Privacy Enhanced Mail). Ambele permit atât confidenţialitatea mesajelor prin 
criptarea conţinutului, cât şi verificarea originii cu ajutorul semnăturilor digitale. 

Criptarea mesajelor, deşi a crescut procentual în ultimii ani, rămâne destul de puţin 
folosită, ceea ce face ca poşta electronică să fie considerată un mediu de comunicare 
nesigur. În ciuda acestui fapt, incidentele legate de e-mail sunt destul de rare. 

Pentru a trimite, şi respectiv pentru a primi mesaje electronice sunt folosite mai multe 
protocoale: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pentru transferul mesajelor de la 
expeditor la server, şi între servere, respectiv POP3 (Post Office Protocol) pentru primirea 
poştei. Un alt protocol care se foloseşte pentru e-mail este IMAP (Internet Message Access 
Protocol), o variantă îmbunătăţită a POP3. 

În general, furnizorul de servicii de reţea – ISP (Internet Service Provider) este 
responsabil pentru crearea cutiilor poştale. Acestea au asociată una sau mai multe adrese 
de e-mail. O cutie poştală nu este decât un fişier pe un server de e-mail, unde sunt colectate 
mesajele primite către adresele asociate. Atunci când clientul se conectează la server, 
transferă mesajele din aceste fişiere pe calculatorul propriu. 

În figura de mai jos este descris procesul care se desfăşoară pentru a trimite un mesaj de la 
George Popescu din Ministerul Transporturilor către John Doe, care lucrează la filiala din 
Londra a IBM: 
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Paşii care sunt efectuaţi sunt următorii: 

1. George compune mesajul în programul său de poştă electronică (aplicaţia client). 
Completează în câmpul Destinatar (To:) adresa de e-mail a lui John. 

 

 

 

În acest program este configurat numele serverului de e-mail care conţine cutia sa 
poştală (corespunzătoare adresei george@mt.ro). 

2. Atunci când apasă butonul Trimitere (Send) din program, se stabileşte o conexiune 
între calculatorul său şi portul 25, corespunzător protocolului SMTP al serverului, 
conexiune folosită pentru a trimite acestuia conţinutul mesajului. 

3. Serverul de mail primeşte mesajul şi unul din programele sale (aplicaţia server) 
cercetează informaţia referitoare la destinatar. Din adresa john_doe@uk.ibm.com 
decupează numele serverului, adică uk.ibm.com. Folosind serviciul DNS, află adresa 
IP a acestuia. 

4. Serverul de e-mail din Ministerul Transporturilor stabileşte o conexiune directă cu 
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serverul uk.ibm.com, a cărui adresă IP a determinat-o la pasul anterior, trimiţând 
prin canalul stabilit mesajul destinat lui Joe. 

5. Serverul din Marea Britanie preia mesajul, validează adresa destinatarului, 
verificând faptul că john_doe este într-adevăr un utilizator al sistemului şi 
stochează acest mesaj în cutia poştală electronică a lui John. 

6. Atunci când PC-ul lui John se conectează la Internet şi John solicită primirea poştei, 
programul client se conectează la server folosind protocolul POP3 (portul 110) sau 
IMAP (portul 143). Folosind conexiunea stabilită, de pe server sunt transferate toate 
mesajele primite de la ultima solicitare. 

7. Programul client al lui John prelucrează datele primite, afişându-le pe ecran. 

 

 

 

Spre ilustrare, iată cum arată conversaţia între două servere, mai întâi pentru protocolul 
SMTP, apoi pentru POP3. 

SMTP (port 25): 

user@unix.host:~$ telnet mtagate1.uk.ibm.com 25 
Trying 195.212.29.134... 
Connected to mtagate1.uk.ibm.com. 
Escape character is '^]'. 
220 IBM ESMTP Mail Service mtagate1.uk.ibm.com 
HELO mt.ro 
250 mtagate1.uk.ibm.com Hello [82.137.16.234], pleased to meet you 
MAIL FROM: george@mt.ro 
250 2.1.0 george@mt.ro... Sender ok 
RCPT TO: john_doe@uk.ibm.com 
250 2.1.5 john_doe@uk.ibm.com... Recipient ok 
DATA 
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354 Enter mail, end with "." on a line by itself ends message 

John, 

Ţi-am trimis confirmarea de plăţii pentru factura din Noiembrie 2003. 
Seria acesteia este 0123 456 786. 
Dacă mai ai nevoie de alte date, nu ezita să mi le ceri. 
 
Cu respect, 
George Popescu 
Contabil Şef 
Direcţia de Transporturi  Speciale 
. 
250 LAA13366 Message accepted for delivery 

POP3 (port 110) 

user@unix.host:~$ telnet pop3.uk.ibm.com 110 
+OK POP3 pop3.uk.ibm.com v2001.78 server ready 
user cdinu 
+OK User name accepted, password please 
pass email 
+OK Mailbox open, 2 messages 
retr 1 
+OK 2539 octets 
From - Fri Jan 02 19:54:57 2004 
X-UIDL: 3fd8186b00000043 
X-Mozilla-Status: 0001 
X-Mozilla-Status2: 00000000 
 
From: "George Popescu" <george@mt.ro> 
To: <john_doe@uk.ibm.com> 
Subject: =?iso-8859-2?Q?Confirmare_plat=E3?= 
Date: Fri, 2 Jan 2004 19:40:13 +0200 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; 
 charset="iso-8859-1" 
Content-Transfer-Encoding: 7bit 
X-Priority: 3 
X-MSMail-Priority: Normal 
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1158 
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165 
X-RAVMilter-Version: 8.4.3(snapshot 20030212) (mta4.xnet.ro) 
Status: RO 
 
John, 
Ţi-am trimis confirmarea de plăţii pentru factura din Noiembrie 2003. 
Seria acesteia este 0123 456 786. 
Dacă mai ai nevoie de alte date, nu ezita să mi le ceri. 
 
Cu respect, 
George Popescu 
Contabil Şef 
Direcţia de Transporturi  Speciale 
. 
dele 1 
+OK Message deleted 
quit 
+OK Sayonara 
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Spam 

Spamming este acţiunea de a trimite în număr mare mesaje electronice nesolicitate (de 
obicei având caracter comercial). Deşi există mai multe metode, cea mai folosită este aceea 
bazată pe e-mail. Spam-ul în forma de mesaje text poate avea de asemenea ca ţintă 
telefoanele mobile. 

Spam-ul implică trimiterea de mesaje nesolicitate identice sau aproape identice către mii, 
sau milioane de destinatari. Mesaj nesolicitat înseamnă că destinatarul nu a acordat 
permisiunea de a primi acel e-mail. Mesaj trimis en-gros (bulk) înseamnă că mesajul este 
parte a unei colecţii mai mare de mesaje, toate având aproximativ acelaşi conţinut. 
Adresele acestora sunt culese din grupuri de discuţii, din pagini de web, obţinute din 
bazele de date sau pur şi simplu ghicite, folosind numele şi domeniile cele mai comune. 
Pentru a fi spam, un mesaj trebuie să fie nesolicitat şi trimis en-gros. Mesajele nesolicitate 
sunt mesaje normale (cum ar fi realizarea unui prim contact privind vânzări, căutarea de 
locuri de muncă, etc.). La fel, msajele trimise en-gros (bulk) sunt mesaje normale (buletine 
electronice, liste de discuţii, etc.). Doar combinaţia dintre mesaje nesolicitate şi trimise en-
gros este spam. 

Din ce în ce mai multe state consideră acesta trimitere în sine o practica neacceptată. În 
România, Legea comerţului electronic, nr. 365/2002, prevede în alin. 1 al art. 6 că 
efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronică este interzisă, cu excepţia 
cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a 
primi asemenea comunicări. 

Statisticile au arătat că cel mai agasant fenomen din punctul de vedere al persoanelor care 
folosesc Internetul este spam-ul, că unul din două mesaje de e-mail este nesolicitat şi că 
mai mult de două treimi dintre oferte sunt ilegale. 

Principalele produse la care se face reclamă în aceste mesaje sunt: site-uri pornografice, 
programe de calculator, produse medicamentoase, conturi de cărţi de credit. De asemenea, 
spam-ul mai promovează lucruri cum ar fi jocuri piramidale şi false propuneri de afaceri, 
cea mai celebră fiind "frauda nigeriană" ("Stimate domn, am nevoie de bani de la 
dumneavoastră pentru a putea scoate 2 milioane de dolari care se află într-o bancă din 
Nigeria. În schimbul ajutorului acordat, veţi primi 40% din aceşti bani"). 

Spam-ul este considerat ca fiind un comportament neacceptat atât de către furnizorii de 
servicii, care pierd bani prin procesarea reclamelor altora, cât şi de către utilizatori, care 
găsesc mesajele foarte iritante, de cele mai multe ori ofensatoare, în plus acesta provocând 
pierderi mari de timp destinat citirii lor. Cum spam-ul se trimite către adrese de e-mail 
nediscriminatoriu, este posibil ca reclame pentru site-uri de pornografice să apară pe 
calculatorul de la birou, sau şi mai rău, pe calculatorul unui copil. 

Acţiunea de a trimite mesaje nesolicitate este o violare a politicilor de folosire a serviciilor 
celor mai mulţi dintre furnizorii de servicii Internet şi poate conduce la suspendarea 
accesului celor implicaţi. Spam-erii depun toate eforturile pentru a ascunde locul de unde 
a fost trimis mesajul. Fac acest lucru simulând adrese de e-mail, astfel încât mesajul să 
pară că a venit de la acestea din urmă. Deşi nu este posibil să se ascundă complet originea 
mesajului din moment ce adresa IP a server-ului originator este înregistrată de serverul 
destinatarului, prinderea făptuitorului este foarte dificilă. În mod frecvent folosesc nume, 
adrese şi numere de telefon false pentru a-şi crea căsuţe electronice de mesaje la diverşi 
furnizori Internet, în multe din cazuri aceste conturi fiind create cu numere de cărţi de 
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credit falsificate sau furate. Acest lucru le permite să se mute rapid de la un cont la altul 
atunci când sunt descoperiţi şi drepturile de a trimite le sunt suspendate. 

Web şi alte servicii care folosesc HTTP 

HTTP 
Hyper Text Transport Protocol este nucleul traficului pe World 
Wide Web (sau WWW) în Internet sau în reţelele private şi este în 
esenţă un protocol foarte simplu. Se stabileşte o conexiune, se cere 
un document, trimiţându-se eventual un set de parametri. 

HTTP a fost creat iniţial pentru a servi la organizarea mai bună a documentelor în lumea 
academică. Conceptul de bază de la care s-a plecat atunci când a fost proiectat a fost, după 
cum îi spune şi numele, acela de hipertext. Acesta este un sistem de reprezentare a 
informaţiei în care pot fi create legături între obiecte (text, imagini, secvenţe video). Atunci 
când un obiect este selectat, se pot vedea obiectele legate de el. Spre exemplu, citind un 
document despre muzica clasică, un click cu mouse-ul pe Concertul pentru clavecin şi 
orchestră, face ca pe ecran să fie afişate mai multe informaţii despre această creaţie, iar un 
click pe numele Mozart poate să afişeze o imagine a compozitorului. Un alt click poate 
descărca un fişier audio conţinând concertul. 

Acest concept permite organizarea foarte bună a informaţiilor dispersate care formează 
prin legăturile dintre ele o reţea ca o plasă (web, în engleză). Atunci când informaţiile sunt 
stocate pe calculatoare din întreaga lume, această reţea devine World Wide Web sau, 
prescurtat WWW.  

Iată şi o descriere a componentelor implicate într-un transfer HTTP: 

• software client: uzual poartă denumirea de browser, cel mai popular astfel de 
program fiind în acest moment Internet Explorer. Alternative sunt oferite de 
Netscape Navigator, Mozilla şi Opera; 

• calculatorul clientului, care este conectat la o reţea (de regulă Internet); 

• server-ul, conectat în aceeaşi reţea ca şi clienţii care îl accesează; 

• aplicaţii pe server care implementează protocolul http. 

Adrese web – URL 

În general un transfer începe cu o cerere pe care clientul o face către server ca urmare a 
unei acţiuni a utilizatorului, cum ar fi introducerea unei adrese sau click-ul pe o legătură 
către una. Adresele mai poartă şi denumirea de URL-uri, acronim de la Universal 
Resource Locator. Acestea specifică protocolul care va fi folosit, server-ul şi portul TCP, 
indicând totodată informaţia care se doreşte căutată. 

Un exemplu de URL, al unei pagini care furnizează informaţii despre UNESCO, este 
http://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO acesta cuprinzând următoarele informaţii: 

• http:// - protocolul utilizat pentru transferul informaţiilor.  În acest caz este vorba 
despre HTTP, despre care am vorbit mai devreme, însă, după cum vom vedea în cele 
ce urmează, ar putea să fie https://, ftp://, irc://, etc. 
Specificarea protocolului este necesară pentru a putea stabili un limbaj comun între 
calculatoare. Dacă acest mecanism ar fi aplicat spre exemplu la telefoane, acestea ar 
avea forma română://0721234321, pentru o conversaţie care se aşteaptă să fie în 
limba română, respectiv engleză://0721234321 sau fax://0721234321 pentru alte 
„protocoale”. 
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• ro.wikipedia.org – numele serverului la care trebuie să se realizeze conexiunea 

• /wiki/UNESCO – calea resursei care se doreşte accesată. 

Mai multe despre browser 

Din punctul de vedere al investigaţiilor, trebuie menţionat că legăturile accesate sunt în 
general memorate temporar în programele client. Această facilitate poartă numele de 
History – istoric al paginilor navigate şi poate fi un instrument foarte util pentru 
cercetarea paginilor care au fost accesate de un eventual suspect. 

Un aspect interesant este că adresele din History mai conţin şi alte informaţii. În URL mai 
pot apărea şi parametri care să ajute serverul la compunerea răspunsului adecvat, cum ar fi 
în exemplul de mai jos, o căutare folosind Google:  

 
http://www.google.com/search?hl=ro&q=explozibili 

Se observă că a fost adăugată încă o secţiune, separată de simbolul „?” şi care conţine 
parametri de forma nume=valoare. Aceştia nu trebuiesc în general introduşi manual, fiind 
generaţi de browser ca urmare a unei cereri a utilizatorului. 

În cazul în care pe PC-ul unui suspect apare adresa de mai sus, se poate trage concluzia că 
acesta a căutat şi probabil a obţinut informaţii despre explozibili.  

 

 
History în Internet Explorer 

Browserele mai oferă alte facilităţi care pot fi folosite în investigarea acţiunilor unui 
suspect. Acestea sunt lista de adrese favorite, stocarea temporară a ultimelor date 
accesate (cache) şi fişiere cookie. 

Lista de adrese favorite, denumită în general Favorites sau Bookmarks, oferă posibilitatea 
utilizatorilor să ţină evidenţa paginilor interesante pe care le vizitează. Această listă este 
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personală şi este uşor de accesat atunci când browser-ul este deschis. 

 

 
Meniul de adrese favorite 

Browser-ele sunt optimizate pentru a reduce traficul din reţea care nu este necesar, în 
sensul că fişierele nu sunt transferate de fiecare dată când sunt afişate. În schimb ele sunt 
stocate temporar (pentru câteva ore, zile sau săptămâni) pe discul local. Atunci când 
utilizatorul doreşte afişarea unei pagini, browser-ul verifică mai întâi dacă textul, imaginile 
sau fişierele acesteia nu au fost deja accesate. În cazul în care acest lucru s-a întâmplat, 
conţinutul acestora nu se mai transferă de pe server, mărind astfel în mod spectaculos 
viteza şi confortul navigării.  

Acest procedeu poartă denumirea de caching, din punct al investigaţiilor fiind foarte 
important, deoarece pot fi adunate foarte multe probe examinând conţinutul fişierelor pe 
care le conţine. Locaţia acestor fişiere este dependentă de sistemul de operare şi browser. 
Până în acest moment, toate browser-ele ţin conţinutul acestor fişiere necriptat, făcându-
le uşor de examinat. 

 
Fişierele cache ale Internet Explorer pe Windows XP 

Cookie-urile sunt mici fişiere text care se află pe discul local. Ele conţin informaţii care 
asistă browser-ul şi server-ul web în afişarea unei pagini personalizate pentru utilizator în 
cazul site-urilor care oferă conţinut dinamic. Pot, de asemenea, să conţină numele de 
utilizator sau parola pentru o anumită pagină. Conţinutul acestor fişiere este definit de 
către creatorii site-urilor web şi ele sunt în general stocate necriptat, la fel ca şi memoria 
cache. 
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Alte aplicaţii ale HTTP 

Dezvoltarea web-ului în ultimii ani a făcut ca platformele client şi server să devină foarte 
populare, numărul persoanelor care au experienţă în acest domeniu crescând 
corespunzător. Pentru a folosi aceste avantaje, folosirea protocolului http a fost extinsă şi 
la alte aplicaţii, precum comunicaţii între programe distribuite, integrarea platformelor 
eterogene ş.a.m.d. 

Aceste aplicaţii poartă denumirea de Web Services, fiind din ce în ce mai răspândite. Deşi 
se află abia la început, este posibil ca ele să aibă un cuvânt important de spus în ceea ce 
priveşte viitorul Internetului şi al programelor care îl folosesc. 

Servere proxy 

Există din ce în ce mai multe companii care în paralel cu folosirea unui echipament 
firewall folosesc pentru HTTP servere proxy. Acestea au rolul de a fi intermediare între 
client şi serverul de web, realizând conexiunile în numele lor. De obicei acestea conţin şi un 
mecanism puternic de caching, despre care am vorbit mai devreme. 

Partea bună a unui proxy server este că are un istoric al paginilor care au fost accesate 
folosindu-l. Acest lucru uşurează investigarea prin obţinerea relativ facilă de probe, atunci 
când acesta se află la dispoziţia celor care cercetează cazul. Partea negativă este că dacă 
jurnalele serverul-ui proxy nu sunt disponibile, din motive de confidenţialitate sau 
jurisdicţie (se poate afla oriunde în lume), suspectul nu poate fi descoperit, înregistrarea 
conexiunii apare ca fiind făcută server. 

Să analizăm exemplul oferit de figura de mai jos, presupunând că se doreşte identificarea 
tuturor utilizatorilor care utilizează site-ul http://www.pronazism.ro/. În primă fază se 
realizează cercetarea jurnalului server-ului web. Aici este disponibilă următoarea 
înregistrare: 

2004 Feb 14 03:04:14 [proxy_c.companie_privata.ro 80.96.222.16] "GET / HTTP/1.1" 

Din această înregistrare se poate deduce că la ora 3 dimineaţa a zilei de 14 februarie, un 
utilizator având adresa 80.96.222.16 adică  proxy_c.companie_privata.ro, a accesat site-
ul. Contactând compania, aceasta declară că adresa este un server proxy care deserveşte 
toţi utilizatorii săi. 
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Pasul următor este ca această companie să furnizeze înregistrările din jurnalul serverului 
proxy. Aici se caută înregistrarea corespunzătoare celei din serverul de web, care are 
următoarea formă: 

 2004 Feb 14 03:04:13 george@client_b "GET http://www.pronazism.ro/ HTTP/1.1" 

Această ultimă probă conduce la concluzia că la ora respectivă, utilizatorul george, de pe 
PC-ul denumit client_b a accesat site-ul cercetat. Afirmaţia este susţinută şi de 
reprezentanţii companiei, care declară că la ora respectivă în clădire nu se afla decât 
George, paznicul de noapte. 

În general se continuă investigaţia pe PC-ul client_a, pentru a obţine probe ajutătoare din 
History, Cache, Cookies şi Favourites. 

Confidenţialitate 

La fel ca şi în cazul protocoalelor folosite pentru e-mail, HTTP foloseşte transmisia în clar a 
mesajelor sale, ceea ce îl face vulnerabil chiar şi în faţa atacatorilor novici. O soluţie simplă 
pentru a asigura caracterul privat al navigării este folosirea unei extensii a protocolului, 
denumită HTTP Secure sau HTTPS. Adresele care folosesc acest protocol sigur pentru 
comunicaţie se pot distinge foarte uşor, deoarece ele încep cu https://  în loc de http://. 

Cum HTTPS este mult mai complicat şi un mare consumator de resurse de calcul, folosirea 
lui este în general limitată doar la paginile în care nevoia de confidenţialitate este suficient 
de mare, spre exemplu în paginile care colectează informaţii personale sau în cele de 
administrare a conturilor bancare. De asemenea, nu este la latitudinea utilizatorului să 
folosească HTTPS, ci de accesibilitatea acestei opţiuni pe serverul la care utilizatorul se 
conectează; acest serviciu HTTPS implică achiziţionarea unui certificat digital SSL şi 
implementarea lui ca serviciu cu port dedicat pe server. 

 Am menţionat mai devreme aspectele legate de confidenţialitate în ceea ce priveşte 
browser-ele. Acestea sunt controlate în întregime de utilizator şi o persoană care doreşte 
să şteargă urmele de pe PC-ul propriu o poate face destul de uşor, în cazul în care dispune 
de cunoştinţele necesare. 

 

FTP 
Este acronimul pentru File Transfer Protocol – Protocol de Transfer al 
Fişierelor.  Numele său îi dezvăluie şi scopul pentru care a fost 
proiectat: este folosit pentru transferul de fişiere pe Internet sau în 
general pe reţele TCP/IP. 

Popularitatea sa a scăzut în ultimii ani datorită succesului pe care l-a avut HTTP, prin care 
se pot transfera de asemenea fişiere. Este însă destul de utilizat şi, fiind unul din 
protocoalele foarte vechi, a devenit un „clasic”, fiecare sistem de operare având o aplicaţie 
client sau server. În plus, multă informaţie adunată de-a lungul istoriei Internet este 
disponibilă numai pe serverele FTP. 

Browser-ele HTTP actuale sunt capabile să folosească şi FTP, aşa că pentru utilizator este 
foarte simplu să beneficieze de avantajele acestui protocol.  
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Internet Explorer poate accesa servere FTP 

Se poate observa că navigarea se face ca într-un sistem de fişiere de pe discul local. URL-
urile încep cu ftp://, structura sa fiind identică cu cea adreselor web. 

FTP foloseşte două porturi (21 şi 20) şi două conexiuni pentru a comunica. O conexiune 
este folosită pentru transmiterea interactivă de comenzi, iar cealaltă pentru a transfera 
date. 

În general la intrarea pe sisteme este necesară autentificarea folosind un nume de 
utilizator (username) şi o parolă (password). Există însă multe servere care oferă acces 
anonim la resursele lor. Pentru autentificare trebuie folosi anonymous ca nume de 
utilizator şi adresa de e-mail ca parolă. 

Cea mai uşoară metodă de a aduna probe de pe un server FTP este aceea de a îi cerceta 
structura de directoare şi de a descărca (downloada) fişierele la care există drepturi de 
acces. 

Serverele FTP au jurnale care înregistrează toate conexiunile şi transferurile realizate. Spre 
exemplu, înregistrarea transferului unui fişier conţinând o copie ilegală a filmului 
Casablanca, ar avea următoarea formă: 

Feb 19 23:32:42 ftp proftpd[4652]: connect from 87.17.250.79 
Feb 19 23:32:48 ftp proftpd[4652]: ANONYMOUS FTP login as 'anonymous' from 87.17.250.79 
Feb 19 23:33:10 ftp proftpd[4652]: 87.17.250.79 /opt/filme/Casablanca-DvX.avi 687094582b 
Feb 20 02:17:22 ftp proftpd[4652]: ftp connection to 87.17.250.79 closed 
 

În partea de client, investigaţiile sunt mai dificile, deoarece nu toate aplicaţiile client au 
jurnale ale transferurilor. Se poate verifica istoria navigării, spaţiul de stocare temporară 
sau legăturile favorite de pe calculatorul investigat. 
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IRC şi Mesageria Instantanee 

IRC 

IRC este abrevierea Internet Relay Chat, un serviciu care permite 
comunicarea în timp real folosind mesaje text – chat-ul.  Serviciul este 
foarte popular printre adolescenţi, dar nu numai, fiind creată o 

adevărată cultură în jurul său. Comunităţi foarte diverse şi-au găsit un mediu ideal de a îşi 
manifesta identitatea în acest fel. 

Serviciul este organizat sub forma mai multor reţele de servere, răspândite pe Internet. 
Cele mai renumite astfel de reţele sunt Undernet, DALnet, Efnet, prima dintre ele fiind de 
departe cea mai populară în România. Între serverele din interiorul unei  reţele, mesajele 
trimise de utilizatori sunt sincronizate. 

Discuţiile se desfăşoară în canale. Un canal este un grup de utilizatori care primesc 
aceleaşi mesaje. Canalele sunt organizate în general pe grupuri de interes, numele lor fiind 
prefixat cu simbolul #. Spre exemplu, un canal în care se discută despre legislaţie se poate 
numi #legi.  

 

Fereastra unui program client IRC 

Fiecare utilizator care se conectează la un server IRC îşi alege un alias (nickname sau nick) 
care trebuie să fie unic în reţeaua de servere. Utilizatorii pot discuta fie în cadrul unui 
canal, fie în particular. Discuţiile în particular se desfăşoară la rândul lor, prin intermediul 
serverului sau direct folosind un protocol care se numeşte DCC (Direct de la Client la 
Client). Acest protocol face ca discuţiile particulare să fie extrem de greu de investigat 
deoarece nu există vreo urmă a lor pe server.  

În ceea ce priveşte aplicaţiile client, acestea sunt foarte diverse. În general au posibilitatea 
de a înregistra conversaţiile şi conexiunile, însă opţiunea este implicit dezactivată. Cele mai 
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populare astfel de aplicaţii pentru Windows sunt mIRC, Pirch şi Visual IRC, iar pentru 
Unix BitchX, XChat, kIRC şi ircII.  

Prin natura sa eterogenă şi necontrolată de vreo autoritate, IRC este un mediu excelent de 
a exprima liber opiniile şi identitatea proprie. Acest lucru implică însă şi posibilitatea 
formării unor comunităţi ale căror preocupări nu sunt dintre cele mai ortodoxe. Persoanele 
interesate de piraterie software sau audio/video, pornografie sau de penetrarea 
neautorizată a sistemelor de calcul îşi pot uşor găsi parteneri cu preocupări similare între 
ceilalţi utilizatori. 

Comunicarea lipsită de bariere le permite celor experimentaţi în activităţi ilegale să le 
transmită celorlalţi cunoştinţele lor. De multe ori, aceştia din urmă doresc să îşi 
demonstreze capacităţile nou dobândite pentru a obţine recunoaştere şi a fi acceptaţi de 
comunităţile „experimentaţilor”, fiind astfel motivaţi suplimentar în a comite infracţiuni 
informatice. 

Mesagerie instantanee 

Mesageria instantanee – IM - este serviciul despre care se spune că va detrona în viitor e-
mail-ul ca cel mai popular mijloc de comunicare.  Spre deosebire de ceea ce am prezentat 
până acum, nu este vorba despre un protocol anume, ci despre un concept. 

Pe măsură ce oamenii au început să petreacă din ce în ce mai mult timp online, conectaţi la 
Internet, programatorii au exploatat în mod creativ oportunitatea creată de acest fapt, 
ducând comunicarea cu un pas înainte. Mesageria instant a „invadat” Internetul în 
noiembrie 1996, atunci când Mirabilis, o companie fondată de patru programatori 
israelieni a lansat ICQ (acronim foarte asemănător ca pronunţie cu I seek you - te caut), un 
program gratuit pe care oricine putea să îl descarce şi să îl folosească.  

Diferenţa principală comparativ cu e-mail-ul este că acest tip de comunicare se 
concentrează asupra trimiterii imediate a mesajului către destinatar. Utilizatorul îşi 
creează o listă cu alţi utilizatori cu care el/ea doreşte să comunice. Când o persoană din 
listă devine disponibilă, adică intră în reţea, serviciul alertează utilizatorul şi permite 
contactul imediat între cei doi. 

Avantajele sunt evidente. Comunicarea este foarte rapidă şi se face atunci când cei doi 
utilizatori sunt amândoi disponibili. De asemenea dispare problema mesajelor nedorite, 
iar formalismul mesajelor e-mail impus de asemănarea acestuia cu poşta clasică dispare. 
Mesageria instantanee poate fi comparată astfel cu telefonul: comunicaţii în timp real, 
atunci când părţile sunt disponibile. 

Companiile au sesizat avantajele acestui tip de serviciu  şi au început să îl implementeze pe 
scară din ce în ce mai mare, crescând eficienţa angajaţilor prin comunicarea mai rapidă 
comparativă cu e-mail-ul şi prin organizarea de şedinţe on-line, mult mai puţin 
consumatoare de timp faţă de cele clasice. 

Fiind o piaţă aflată la început şi cu un puternic potenţial de expansiune, concurenţii nu au 
întârziat să apară. Avantajul de a fi primul a ajutat ICQ, cumpărat între timp de America 
Online, să îşi menţină supremaţia până de curând, corporaţii precum Microsoft, Yahoo! şi 
chiar America Online (cu un produs similar) reuşind în cele din urmă să convingă mai 
mulţi utilizatori să le folosească serviciile. 

Din punct de vedere al investigaţiilor, problemele mesageriei instantanee sunt 
asemănătoare cu cele ale IRC. Deşi companiile care produc programele client şi 
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coordonează serverele sunt în număr mic, ele nu supraveghează mesajelele care le 
tranzitează. Dezvoltarea comunităţilor nu este atât de importantă ca la IRC, mesageria 
instantanee bazându-se în general pe relaţiile de prietenie sau de colaborare deja existente. 

Jurnalizarea mesajelor trimise şi primite este posibilă pentru toate programele de 
mesagerie instantanee, însă ea poate fi uşor dezactivată, descoperirea probelor legate de 
mesajele trimise prin acest serviciu fiind deci incertă. Un avantaj este totuşi că listele de 
contacte sunt în general stocate local există posibilitatea de a stabili un cerc de cunoştinţe 
al persoanei cercetate. 

În ceea ce priveşte confidenţialitatea, IRC şi aplicaţiile IM folosesc în majoritate 
transmiterea necriptată a mesajelor, ceea ce le face foarte vulnerabile la interceptare.  Cum 
din ce în ce mai mulţi utilizatori, mai ales din cadrul companiilor, au conştientizat nevoia 
de a comunica sigur, această vulnerabilitate este posibil să dispară în scurt timp. 

Reţele punct-la-punct (peer-to-peer) 
 

Aproape peste noapte, utilizatorii de peste tot au adoptat o tehnologie 
inovativă care le permite să participe într-o viziune mai largă a 
Internetului. Aplicaţiile distribuite, cum ar fi SETI@home au oferit la 
milioane de utilizatori posibilitatea de a contribui cu resursele de 

procesare ale calculatoarelor lor în scopul de a participa la un efort de calcul comun. 
Aplicaţii adevărate peer-to-peer (presurtat deseori P2P), reprezentate de Napster, Gnutella 
şi Freenet au oferit o cale intuitivă şi facilă utilizatorilor de a găsi şi a partaja resursele 
direct unul cu altul, de multe ori fără a avea nevoie de serverul unei autorităţi centrale. 

În contrast cu filozofia Internetului de a fi o reţea de reţele interconectate, modul principal 
de a programa aplicaţiile a fost acela care urmărea filozofia client-server, pe care am 
menţionat-o la începutul acestui capitol. Folosite mai întâi în reţelele locale, aplicaţiile 
client-server nu puteau rula la început decât în reţele omogene (având calculatoare 
compatibile, si de obicei de la acelaşi producător), fără să ofere nici un fel de 
interoperabilitate între aplicaţii. 

 

Web-ul a făcut aplicaţiile client-server să fie acceptate pe scară foarte largă, prin acceptarea 
unui client universal (browser-ul de web) care foloseşte un protocol de comunicaţii 
standard. Oricine are un dispozitiv compatibil, începând de la telefoanele mobile şi 
terminând cu PC-urile, poate folosi acest model.  

Aplicaţiile mai noi de partajare a fişierelor au adresat nevoi simple şi succesul acestor 
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aplicaţii au schimbat modul în care oamenii gândesc utilizarea Internetului. Întorcându-se 
la modelul de bază pe folosit pentru proiectarea Internetului, ei pot să interacţioneze 
direct, fără a mai folosi servere web, de poştă electronică sau IRC. Reţeaua pare astfel şi 
mai puternică pe măsură ce utilizatorii descoperă un nou stil, complementar de folosire al 
calculatoarelor, care nu necesită în mod obligatoriu o mulţime de clienţi şi servere într-o 
ierarhie prestabilită. 

 

În prezent cea mai populară utilizare a aplicaţiilor P2P este aceea de a oferi şi a download-
a fişiere. Cele mai comune între fişierele din reţelele peer-to-peer sunt fişierele MP3, care 
conţin melodiile cele mai diverse, şi fişierele DivX, care conţin filme. Acest aspect a făcut ca 
mulţi observatori, printre care se află şi marea majoritate a companiilor din industria 
muzicii şi filmului să ajungă la concluzia că aceste reţele reprezintă ameninţări foarte grave 
în ceea ce priveşte veniturile, sau chiar existenţa lor. 

RIAA şi MPAA, reprezentantele artiştilor şi companiilor media din Statele Unite au 
acţionat imediat în judecată companiile care ofereau servicii (software şi mecanisme de 
căutare) de partajare de fişiere. Reţeaua Napster a fost închisă în urma unui astfel de 
proces, ambele grupuri cheltuind sume uriaşe pentru a determina impunerea unor 
restricţii legale. Manifestarea cea mai puternică a acestor eforturi până în acest moment a 
fost introducerea unei prevederi în statul California, care permitea deţinătorilor legali de 
drepturi de autor să acceseze sistemele de calcul care erau suspecte că distribuie ilegal 
materiale cu copyright pe de o parte şi să oprească activitatea reţelelor peer-to-peer, pe de 
altă parte. Prevederea a fost retrasă în scurt timp, însă reintroducerea ei este oricând 
posibilă. 

Pe măsură ce atacurile din partea companiilor media au devenit mai puternice, reţelele de 
partajare de fişiere par să se adapteze într-un ritm alert, devenind tehnologic din ce în ce 
mai greu de oprit. 

Acest lucru a făcut ca în ţintele să nu mai fie reţelele în sine, deoarece practic nu există 
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mijloace tehnice pentru a fi oprite, ci utilizatorii lor. Companiile urmăresc utilizatorii 
serviciilor de partajare, încercând să determine identitatea acestora, în caz de reuşită 
acuzându-i individual de deţinere ilegală de materiale cu drepturi de autor. 

Această metodă nu are însă şanse prea mari să reziste în timp, deoarece cel mai probabil 
răspunsul utilizatorilor va fi ca aceştia să folosească sisteme de partajare criptate, care să 
nu permită depistarea celor care transferă fişiere. Altă tendinţă pentru a evita companiile 
media este aceea de a folosi reţelele fără fir „ad-hoc”, în care fiecare dispozitiv este conectat 
direct cu cele din vecinătatea sa. 

Evoluţia conflictului dintre industria de divertisment, care îşi vede ameninţate interesele 
financiare, şi utilizatori, care doresc să obţină gratis ultimele filme şi melodiile artiştilor 
favoriţi, este demnă de urmărit, deoarece nici una din parţi nu şi-a spus ultimul cuvânt. 

 



Capitolul IV – Vulnerabilităţi ale sistemelor informatice 

Începuturile 

2 noiembrie 1988 este o zi importantă pentru Internet. În acea zi un proaspăt absolvent 
al Universităţii Cornell din Statele Unite, Robert Morris Jr., a executat un program de tipul 
vierme, primul program care a afectat într-un mod foarte serios Internet-ul. În câteva 
secunde, mii de calculatoare de pe întreg teritoriul Statelor Unite au fost scoase din 
funcţiune de neobişnuitul program. Sute de reţele ale institutelor de cercetare, 
universităţilor, dar şi ale celor câteva companii care erau conectate în acea vreme la 
Internet au fost afectate. 

În decursul a câteva ore a fost format un grup de voluntari care să rezolve cât mai rapid 
această situaţie urgentă.  Membrii grupului, denumit „Virus Net”, comunicau cu ajutorul 
telefonului şi al segmentelor neafectate ale reţelei. În urma unui efort deosebit au reuşit să 
identifice cauza problemei, să izoleze programul virus şi să găsească o slăbiciune în codul 
acestuia. Această descoperire a făcut ca răspândirea virusului să fie oprită într-un timp 
record de 24 de ore de la apariţie. 

Modalitatea prin care programul, denumit vierme, deoarece se propagă prin reţea, a 
infectat şi oprit atât de multe calculatoare este foarte simplă. După ce programul infecta un 
calculator crea două copii ale sale în memorie, al căror scop era să caute alte calculatoare 
care să poată fi infectate. Aceste două copii creau fiecare la rândul lor câte două copii ale 
virusului. Un calcul simplu, arată că la a 16-a „generaţie” pe calculator existau mai mult de 
65 de mii de copii ale programului pe sistemul infectat, si alte 65 de mii de alte calculatoare 
cercetate pentru a fi infectate. 

Cum programul nu se oprea, el ajungea în timp foarte scurt să consume toate resursele 
calculatorului, acesta nemaifiind capabil să răspundă comenzilor utilizatorilor legitimi. 
Deşi problema se rezolva printr-o simplă repornire a calculatorului, era foarte probabil ca 
acesta să fie reinfectat în foarte scurt timp, de către celelalte sisteme care rulau copii ale 
virusului. 

Deşi nu a avut efecte catastrofale, Internet-ul fiind format din foarte puţine calculatoare la 
acea vreme (câteva zeci de mii, faţă de câteva sute de milioane câte sunt acum), acest 
incident a tras un serios semnal de alarmă în ceea ce priveşte securitatea sistemelor 
informatice în general şi a reţelelor în special.  

Virusul lui Morris a revelat vulnerabilitatea Internetului şi a făcut să fie conştientizată 
nevoia de securizare a acestuia, având acelaşi efect asupra lumii informatice ca şi efectul 
primei deturnări a unui avion de pasageri, în 1960, asupra lumii aviaţiei.  

Despre riscuri 

În lumea reală există persoane care pătrund în case şi pot fura tot ce găsesc valoros. În 
lumea virtuală există indivizi care pătrund în sistemele informatice şi „fură” toate datele 
valoroase. La fel cum în lumea reală există oaspeţi nepoftiţi şi persoane care simt plăcere 
atunci când îşi însuşesc sau distrug proprietatea altcuiva, lumea calculatoarelor nu putea fi 
lipsită de acest fenomen nefericit. Este cu adevărat detestabilă perfidia acestor atacuri. 
Căci dacă se poate observa imediat lipsa cutiei cu bijuterii, o penetrare a serverului de 
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contabilitate poate fi depistată după câteva luni, atunci când toţi clienţii au renunţat la 
serviciile firmei deoarece datele furate şi ajunse la concurenţă au ajutat-o pe aceasta să le 
facă oferte mai bune. 

Poveştile despre cracker-i şi viruşi periculoşi constituie deliciul cărţilor şi articolelor de 
securitate informatică. Poate tocmai de aceea pericolul cel mai mare în ceea ce priveşte 
asigurarea acestei securităţi este de cele mai multe ori neglijat. Pentru că cele mai multe 
ameninţări nu vin din exterior, ci din interior. 

Noţiunea de persoană din interior este oarecum greu de definit. Spre exemplu membrii 
unui departament se consideră reciproc drept fiind din interior, cei de la celelalte 
departamente fiind consideraţi ca fiind din afară. În ceea ce priveşte securitatea, o 
persoană din interior este cineva care este familiarizat cu procedurile şi operaţiunile 
organizaţiei, are prieteni în interiorul grupului, având totodată acces la resursele şi 
sistemele oferite de această organizaţie. 

Ceea ce face ca persoanele din interior să fie şi mai periculoase este că ele sunt greu de 
detectat. Un străin este uşor observat atunci când încearcă să treacă una din barierele 
dintre organizaţie şi lumea exterioară, lucru pe care un membru al organizaţiei nu are 
nevoie să îl facă.  

Sistemele de calcul sunt în general protejate la accesul persoanelor neautorizate. Există 
mai multe mecanisme de autentificare şi apoi autorizare a utilizatorilor autorizaţi, însă cel 
mai răspândit este cel bazat pe nume de utilizator şi parolă (username şi password). Un 
utilizator primeşte un nume şi o parolă pe care le foloseşte atunci când vrea să acceseze un 
serviciu sau un calculator. 

Perechea nume de utilizator / parolă are pentru sistemele informatice rolul pe 
încuietoarea uşii îl are în ceea ce priveşte protejarea unei camere la intrarea străinilor. 
Încuietoarea este considerată drept un mijloc sigur de protecţie, însă în realitate, există 
persoane capabile, pentru care aceasta nu constituie o problemă atunci când doresc accesul 
în încăpere. Acelaşi lucru este din păcate valabil şi pentru lumea calculatoarelor. 

Un aspect special referitor la criminalitatea informatică este reprezentat de făptuitorii 
acestor tipuri de infracţiuni. Problema realizării unui "portret robot" al celor care încalcă 
legea înfăptuind infracţiuni de natură informatică este foarte actuală în cercetările 
criminologice la scară mondială. Cu toate acestea realizarea profilului autorilor poate fi 
subiectul influenţei unor clişee existente în mass-media. Unanimitatea autorilor consideră 
că infracţiunile comise prin sistemelor informatice se încadrează în tipul "criminalităţii 
gulerelor albe". Un profil "clasic" al făptuitorilor acestor infracţiuni poate fi rezumat astfel: 
bărbat cu vârsta cuprinsă între 15 şi 45 de ani, având un statut social bun, fără antecedente 
penale, inteligent şi motivat. În multe cazuri, autorul este chiar salariat al întreprinderii 
atacate, sau cunoaşte modul de funcţionare a sistemului atacat. 

Au fost numeroase încercări de realizare a unei tipologii a făptuitorilor, clasificarea 
acestora mergând de la două categorii la nu mai puţin de 26. Criteriile de delimitare a 
acestor tipologii sunt în principal două: motivaţiile autorilor, precum şi consecinţele legale 
ale acestora. Cel de-al doilea criteriu introduce o distincţie între acţiunile care au scop fie 
producerea de pagube, fie un folos necuvenit, şi acţiunile justificate de curiozitate, sau 
explicate de motive pedagogice. Această distincţie ar legitima astfel acţiunile de tip 
"hacking", fapt inacceptabil. 

Revenind la primul criteriu de distincţie, autorii au delimitat mai multe tipuri de motivaţii. 
Astfel, Direction de Surveillance de Territoire din Franţa propune distincţia între 
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ameninţările ludice (hackeri, etc.), cele avide (câştig financiar, etc.), şi cele strategice 
(spionaj, etc.). Trei autori americani propun o analiză mai complexă, bazată pe 
determinantele conduitei criminale, acestea implicând elemente motivaţionale (având 
caracteristici personale – motive economice, ideologice, egocentrice sau psihotice), 
elemente de oportunitate (reprezentând caracteristici ale mediului – acces în grupări 
criminale, recompense sociale, etică diferită, încredere în grup), mijloace şi metode.  

John D. Howard propune următoarele şase categorii de autori:  

• hackeri - persoane, mai ales tineri, care pătrund în sistemele informatice din 
motivaţii legate mai ales de provocare intelectuală, sau de obţinerea şi menţinerea 
unui anumit statut în comunitatea prietenilor; 

• spioni - persoane ce pătrund în sistemele informatice pentru a obţine informaţii 
care să le permită câştiguri de natură politică; 

• terorişti - persoane ce pătrund în sistemele informatice cu scopul de a produce 
teamă, în scopuri politice; 

• atacatori cu scop economic - pătrund în sistemele informatice ale concurenţei, cu 
scopul obţinerii de câştiguri financiare; 

• criminali de profesie - pătrund în sistemele informatice ale întreprinderilor pentru 
a obţine câştig financiar, în interes personal; 

• vandali - persoane ce pătrund în sistemele informatice cu scopul de a produce 
pagube. 

O altă prezentare identifică 5 categorii de intruşi, fiecare cu diferite aptitudini, niveluri de 
cunoştinţe, dar mai ales cu obiective diferite. Toate aceste categorii pot proveni atât din 
exteriorul cât şi din interiorul companiei. 

• Novicele este de obicei un începător singuratic. Nu are experienţă în calculatoare şi 
nici cum să pătrundă în sisteme din afară. Novicele lucrează singur şi nu are ajutor din 
afară, fiind în cele mai multe ori un experimentator care nu comite ilegalităţi. Este 
destul de uşor de depistat deoarece nu este capabil să îşi şteargă urmele; ceea ce este 
greu este ca el să fie considerat o ameninţare. Rezultatele „muncii” acestuia pot fi găsite 
de regulă în câteva locaţii: 

1. fişiere cu parole; 

2. fişiere de configurare pentru utilizatori; 

3. fişiere de configurare ale sistemului. 

Cea mai bună metodă de a combate novicii este educarea utilizatorilor, deoarece novicii 
profită de lipsurile în administrarea parolelor. Aproape 80% din totalul intrărilor 
neautorizate pe sisteme se întâmplă în acest fel. 

• Ucenicul este acel novice care progresează dincolo de fazele iniţiale, în general cu 
ajutorul IRC, schimbând mesaje cu cei care i se aseamănă. Nu numai că îşi 
îmbunătăţeşte foarte mult cunoştinţele, dar devine parte a unei reţele. Membri mai 
avansaţi sunt bucuroşi să îşi împărtăşească experienţa, iar novicii devin ucenici. 
Ei învaţă să îşi acopere mai bine urmele şi să intre sau să iasă din sisteme fără să atragă 
atenţia. Şi, deşi nu cunosc încă modalităţile de funcţionare ale sistemelor de securitate, 
au învăţat însă cum să procedeze astfel încât să nu lase urme. „Ucenicii” de cele mai 
multe ori reuşesc să treacă de protecţia prin parolă a sistemelor şi ştiu câte ceva şi 
despre alte sisteme de securitate, ceea ce îi face ceva mai greu de prins. 
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• Vizitatorul este probabil cel mai „inocent” dintre atacatori. Aceste persoane sunt 
simpli trecători curioşi. Rareori se întâmplă ca ei să compromită sistemele, în afara 
cazului în care întâlnesc o oportunitate serioasă. Dacă un vizitator va găsi un obstacol, 
de cele mai multe ori se va retrage, căutând alt sistem unde accesul este mai uşor. O 
excepţie la această regulă, foarte rară, este situaţia în care vizitatorul observă un lucru 
interesant şi este dispus să îşi mai petreacă ceva timp pentru a îl putea studia. 

• Amatorul avansat sau altfel spus, semi-profesionistul, spre deosebire de vizitator, 
capabil, este greu de detectat şi de cele mai multe ori cu o dorinţă specială de a face rău. 
Pentru mulţi din această categorie scopul principal este să vadă cât de mult pot 
distruge. În general ei folosesc greşeli de programare a sistemului de operare pentru a 
ocoli mecanismele de autentificare şi a primi acces neautorizat la sistem. 

• Profesionistul este diferit de toate celelalte categorii de intruşi: o persoană bine 
antrenată, un spion profesionist al calculatoarelor. Aceste persoane se pricep foarte 
bine să intre într-un sistem de calcul (server, PC, router, etc.) şi să îl părăsească fără să 
fie observaţi în vreun fel. Ei alterează sau ocolesc aplicaţiile de jurnalizare a activităţilor 
la fel de uşor cum pot compromite orice parte a sistemului. 
Cea mai bună apărare faţă de aceşti atacatori este evitarea legării în reţea a sistemelor 
care conţin informaţii importante şi controlul strict al accesului fizic la acestea. 

 

Clasificarea riscurilor şi incidentelor 

Clasificările se pot face după mai multe criterii. Vom analiza câteva dintre acestea: 

Clasificarea ca listă de termeni 
O clasificare populară dar simplistă este o listă de termeni definiţi. Un exemplu este 
următorul: 

• Interceptarea cablurilor şi a semnalelor emise (Wiretapping, Eavesdropping on 
Emanations); 

• Căutarea prin fişierele şterse (Dumpster diving); 

• Refuzarea serviciului (Denial-of-service); 

• Hărţuire (Harassment); 

• Mascare (Masquerading); 

• Pirateria software (Software piracy); 

• Copierea neautorizată de date (Unauthorized data copying); 

• Degradarea serviciului (Degradation of service); 

• Analiza traficului (Traffic analysis); 

• Uşi ascunse (Trap doors); 

• Canale ascunse (Covert channels); 

• Viruşi şi viermi (Viruses and worms); 

• Deturnarea sesiunii (Session hijacking); 
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• Atacuri temporale (Timing attacks); 

• Forare (Tunneling); 

• Cal troian (Trojan horses); 

• Simulare IP (IP spoofing); 

• Bombe logice (Logic bombs); 

• Distrugerea datelor (Data diddling); 

• Tehnica tăierii salamului (Salamis); 

• Interceptarea parolelor (Password sniffing); 

• Privilegii excesive (Excess privileges); 

• Scanare (Scanning). 

Listele de termeni în general nu îndeplinesc cele 6 caracteristici ale unei clasificări 
satisfăcătoare. 

În primul rând, termenii tind să nu fie mutual exclusivi. De exemplu, termenii virus şi 
bombă logică sunt în general găsiţi în aceste liste, dar un virus poate conţine o bombă 
logică, deci categoriile se suprapun. 

Atacatorii adevăraţi utilizează de asemenea mai multe metode. Ca rezultat, dezvoltarea 
unei liste complete de metode de atac nu furnizează o schemă bună de clasificare. 

Listă de categorii 
O variaţie a unei singure liste de termeni cu definiţii este o listă de categorii. Există o 
împărţire în şapte categorii: 

1. Furtul de parole – metode de a obţine parolele altor utilizatori; 

2. Inginerie socială –  convingerea persoanelor să divulge informaţii confidenţiale; 

3. Greşeli de programare şi portiţe lăsate special în programe –  obţinerea de avantaje 
de la sistemele care nu respectă specificaţiile sau înlocuire de software cu versiuni 
compromise; 

4. Defecte ale autentificării – înfrângerea mecanismelor utilizate pentru autentificare; 

5. Defecte ale protocoalelor – protocoalele sunt impropriu proiectate sau 
implementate; 

6. Scurgere de informaţii – utilizarea de sisteme ca DNS pentru a obţine informaţii 
care sunt necesare administratorilor şi bunei funcţionări a reţelei, dar care pot fi 
folosite şi de atacatori; 

7. Refuzul serviciului – încercarea de a opri utilizatorii de a utiliza sistemele lor. 

Categorii de rezultate 
O altă variaţie a unei liste de termeni este gruparea tuturor atacurilor în categorii de bază 
ce descriu rezultatele. Un exemplu este alterarea, scurgerea de informaţii şi refuzul 
serviciului, unde alterarea este modificarea neautorizată a unor informaţii, scurgerea este 
atunci când informaţia ajunge în locuri nepotrivite, iar refuzul serviciului reprezintă 
indisponibilitatea de a utiliza reţelele şi calculatoarele. 
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Se mai folosesc categorii similare, dar cu termeni opuşi: 

1. discreţie şi confidenţialitate; 

2. acurateţe, integritate şi autenticitate; 

3. disponibilitate. 

Cu excepţia intruşilor care vor doar să crească accesul la un computer sau la o reţea, sau 
intruşilor care utilizează computerul sau resursele reţelei fără însă a degrada serviciul 
celorlalţi (furt de resurse), multe atacuri individuale pot fi asociate în mod unic cu una 
dintre aceste categorii. Totuşi plasarea tuturor atacurilor şi incidentelor în doar câteva 
categorii este o clasificare care furnizează informaţii şi înţelegere limitate. 

Liste empirice  
O variaţie de categorii de rezultate teoretice (a priori) este dezvoltarea unei liste de 
categorii mai lungă bazată pe o clasificare de date empirice.   

• Furtul de informaţii externe (privitul peste umăr la monitorul altei persoane); 

• Abuzul extern al resurselor (distrugerea unui hard disk); 

• Mascarea (înregistrarea şi redarea ulterioară a transmisiunilor de pe o reţea); 

• Programe dăunătoare (instalarea unui program cu scopuri distructive); 

• Evitarea autentificării sau autorizării (spargerea parolelor); 

• Abuz de autoritate (falsificări de înregistrări); 

• Abuz intenţionat ( administrare proastă intenţionată); 

• Abuz indirect (utilizarea unui alt sistem pentru a crea un program rău intenţionat). 

Clasificări bazate pe acţiune – modelul este focalizat doar pe informaţia în tranzit şi 
prezintă 4 categorii de atacuri: 

• Întreruperea – un bun al sistemului este distrus sau devine neutilizabil sau 
nedisponibil; 

• Interceptarea – o  parte neautorizată obţine accesul la un bun al sistemului; 

• Modificarea – o parte neautorizată nu numai că obţine acces, dar îl şi modifică; 

• Falsificarea – o parte neautorizată inserează obiecte contrafăcute în sistem. 

Evenimente, atacuri şi incidente 

Trei concepte de bază ale securităţii, importante în ceea ce priveşte informaţiile de pe 
Internet, sunt confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea. Conceptele legate de 
oamenii care utilizează aceste informaţii sunt autentificarea, autorizarea şi acceptarea. 

Când informaţia este citită şi copiată de cineva neautorizat, rezultatul este cunoscut ca 
pierderea confidenţialităţii. Pentru câteva tipuri de informaţii, confidenţialitatea este un 
atribut foarte important. 

Exemplele includ date obţinute din cercetare, înregistrări medicale şi de asigurări, 
specificaţii ale noilor produse şi strategii de investiţii corporatiste. În unele locuri, s-ar 
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putea să existe o obligaţie legală pentru protecţia intimităţii persoanelor. Aceasta este 
adevărată pentru bănci şi companii de credit, spitale, cabinete medicale, laboratoare de 
testare medicală, cabinete psihologice şi agenţii care colectează taxe. 

Informaţia poate fi alterată când este disponibilă pe o reţea nesigură. Când informaţia este 
modificată în moduri neaşteptate, rezultatul e cunoscut drept pierderea integrităţii. 
Aceasta înseamnă că datele suferă modificări neautorizate fie ca urmare a unei greşeli 
umane fie prin modificare intenţionată. Integritatea este importantă în mod particular 
pentru siguranţa critică şi datele financiare utilizate în activităţi ca transferuri electronice 
de fonduri, controlul traficului aerian şi contabilitate financiară. 

Informaţia poate fi ştearsă sau poate deveni inaccesibilă, rezultând o lipsă de 
disponibilitate. Aceasta înseamnă că persoanele care sunt autorizate să obţină informaţii 
nu pot obţine ceea ce doresc. 

Disponibilitatea este deseori cel mai important atribut în afacerile orientate pe servicii care 
depind de informaţii (programări aeriene şi sisteme de inventar on-line). Disponibilitatea 
reţelei e importantă pentru orice persoană a cărei afacere sau educaţie depinde de o 
conectare la reţea. Când un utilizator nu poate accesa reţeaua sau un serviciu specific 
furnizat pe reţea, el experimentează un refuz al serviciului. 

 

Evenimente 
Operarea calculatoarelor şi a reţelelor se compune dintr-un şir de evenimente. Un 
eveniment reprezintă schimbarea stării unui sistem sau dispozitiv. Din punctul de vedere 
al securităţii informatice, aceste schimbări de stare apar ca urmare a unor acţiuni care sunt 
îndreptate asupra unor ţinte. Un exemplu de acţiune este de a accesa un sistem de calcul. 
În acest caz, acţiunea este autentificarea de către programul de control a accesului 
utilizatorului, conform unei identităţi controlate de nume de utilizator şi parolă. 

Definim deci: 

• evenimentul, din punctul de vedere al unui calculator sau al unei reţele de 
calculatoare ca fiind o acţiune realizată asupra unui sistem ţintă prin care se 
intenţionează schimbarea stării sistemului;  

• acţiunea ca fiind un demers al unui utilizator sau program, cu scopul de a obţine 
un rezultat; 
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• ţinta ca fiind o entitate logică a unei reţele sau sistem de calcul (cont de utilizator, 
program sau date) sau o entitate fizică (PC,  reţea). 

Acţiuni 

• Sondare (probe)– accesarea unei ţinte cu scopul de a îi determina caracteristicile 

• Scanare (scan) – accesarea secvenţială a unei mulţimi de ţinte pentru a determina 
care dintre ele are o anumită caracteristică 

• Inundare (flood) – accesarea unei ţinte în mod repetat, cu scopul de a o 
supraîncărca  şi a produce inaccesibilitatea serviciului pe perioada inundării, 
serviciul fiind ocupat exclusiv cu răspunsurile la toate cererile venite în avalanşă de 
la expeditorul inundaţiei 

• Autentificare (authenticate) – prezentarea identităţii cuiva unui program şi, dacă 
este nevoie, verificarea acestei identităţi, cu scopul de a primi acces pe sistemul ţintă 

• Evitare (bypass) –  evitarea unui proces sau program folosind o metoda alternativă 
de a accesa ţinta. 

• Simulare (spoof) – acţiunea de a falsifica caracteristicile unui sistem sau program 
pentru a imita o altă entitate din reţea. 

• Citire (read) – obţinerea conţinutului unui mediu de date 

• Copiere (copy) – reproducerea ţintei fără a o modifica 

• Furt (steal) – preluarea posesiei unei ţinte, fără a păstra o copie în locaţia originală 

• Modificare (modify) – schimbarea conţinutului sau caracteristicilor ţintei 

• Ştergere (delete) – înlăturarea ţintei sau distrugerea capacităţilor sale 

Ţinte 

• Cont (account) – domeniul de acces al utilizatorului pe un calculator sau pe o reţea, 
care este controlat conform unor înregistrări care conţin numele acestui cont, parola 
şi drepturile în acest domeniu. 

• Proces (process) – un program în execuţie, constând din instrucţiunile 
programului, datele care sunt prelucrate de acest program 

• Dată (data) – reprezentarea de fapte, concepte  sau instrucţiuni într-o modalitate 
potrivită pentru comunicare, interpretare sau procesare de către oameni sau maşini 
automate. Datele pot fi sub formă de fişiere în memoria unui calculator, pe discul 
acestuia sau pot avea forma de date de tranzit printr-un mediu de transmisie. 

• Componentă (component) – una din părţile care formează un calculator sau o reţea. 

• Calculator (computer) – un dispozitiv care constă din una sau mai multe 
componente asociate, incluzând unităţi de procesare şi periferice şi care este 
controlat de programe stocate intern. 

• Reţea (network) – un grup interconectat de calculatoare, echipamente de comutare 
şi ramuri de interconectare. 

• Internet (internetwork) – o reţea de reţele. 
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Atacuri 
Câteodată, un eveniment care are loc pe un computer sau o reţea este parte a unei serii de 
paşi ce intenţionează să producă un eveniment neautorizat. Acest eveniment este apoi 
considerat ca parte a unui atac. Un atac are mai multe elemente. În primul rând, e format 
din mai mulţi paşi pe care atacatorul îi face. Printre aceşti paşi regăsim o acţiune 
îndreptată către o ţintă, cât şi utilizarea unei unelte pentru a exploata o vulnerabilitate. În 
al doilea rând, un atac intenţionează să obţină un rezultat neautorizat, privit din 
perspectiva utilizatorului sau administratorului sistemului în cauză. În final, un atac 
reprezintă o serie de etape voluntare pe care  atacatorul le realizează, acest lucru 
diferenţiind un atac de o secvenţă de acţiuni normale. 

Atacurile au 5 părţi care reprezintă paşii logici pe care un atacator trebuie să îi facă. 
Atacatorul utilizează o unealtă pentru a exploata o vulnerabilitate în scopul obţinerii unui 
rezultat neautorizat. Pentru a avea succes, un atacator trebuie să găsească căi care pot fi 
conectate, simultan sau repetat. Primii doi paşi într-un atac, unealta şi vulnerabilitatea, 
sunt folosite pentru a cauza un eveniment pe un computer sau o reţea. Mai specific, în 
timpul unui atac individual, atacatorul foloseşte o unealtă pentru a exploata o 
vulnerabilitate care cauzează  o acţiune în atingerea unui scop. Sfârşitul logic al unui atac 
de succes este un rezultat neautorizat. Dacă sfârşitul logic al paşilor anteriori este un 
rezultat autorizat, atunci atacul practic nu a avut loc. 

Conceptul de autorizat contra neautorizat este cheia pentru a înţelege ce diferenţiază un 
atac de evenimente normale care au loc.  

• Autorizat – aprobate de utilizator sau administrator. 

• Neautorizat – care nu sunt aprobate de utilizator sau administrator. 

Unelte 

Unealta este o modalitate de a exploata vulnerabilitatea unui computer sau a unei reţele. 

Categoriile de unelte folosite sunt următoarele: 

• Atac fizic (physical atack) – o modalitate de a sustrage sau distruge un calculator, o 
reţea, componentele acestora sau sistemele de susţinere (aer condiţionat, 
electricitate, etc.) 

• Schimbul de informaţii  (information exchange) – o modalitate de a obţine 
informaţii fie de la alţi atacatori (spre exemplu prin IRC) , fie de la oamenii care 
sunt atacaţi (inginerie socială) 

• Comandă a utilizatorului  (user command) – modalitate de a exploata o slăbiciune 
pin introducerea de comenzi într-un program. 

• Script sau program  (script or program) – exploatare a vulnerabilităţilor prin 
execuţia unui fişier de comenzi (script) sau a unui program. 

• Agent independent (autonomous agent) – folosirea unui program sau a unui 
fragment de program care operează independent de utilizator, exemple fiind viruşii 
şi viermii de reţea. 

o Viruşii sunt mici fragmente de programe de calculator care se auto-replică 
sau inserează copii ale codului propriu în alte programe, atunci când este 
rulată o aplicaţie infectată. Un tip diferit de virus este „viermele” (worm) care 
nu infectează fişierele de pe disc, ci se răspândeşte cu ajutorul reţelei. 
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o Troienii sunt tot fragmente de programe însă nu au capacitatea de auto-
replicare, fiind inseraţi în programe normale. Atunci când utilizatorul 
execută aceste programe, execută neintenţionat şi fragmentul de cod de tip 
„cal troian”, aproape întotdeauna efectele fiind negative. 

• Programe integrate (toolkit) – un pachet de programe care conţine comenzi, 
programe sau agenţi independenţi care exploatează slăbiciunile sistemelor.  

• Unelte distribuite (distributed tools) – unelte care sunt dispersate pe mai multe 
calculatoare, care pot fi coordonate pentru a conduce atacuri simultane către aceeaşi 
ţintă. 

• Interceptor de date (data tap) – mijloc de a monitoriza radiaţia electromagnetică 
emanată de un calculator sau o reţea, folosind un echipament extern 

Vulnerabilităţi 

Pentru a obţine rezultatele pe care le doreşte, un atacator trebuie să se folosească de o 
vulnerabilitate a calculatorului sau a reţelei, care este definită după cum urmează: 

Vulnerabilitatea (vulnerability) este o slăbiciune a sistemului care permite o acţiune 
neautorizată. Acestea sunt erori care apar în diferite faze ale dezvoltării, respectiv folosirii 
sistemelor. Acestea pot fi deci clasificate în următoarele categorii: 

• Vulnerabilitate de proiectare (design vulnerability) – o eroare care apare în pima 
fază a vieţii unui produs, aceea de concepţie, şi pe care chiar o implementare 
ulterioară perfectă nu o va înlătura 

• Vulnerabilitate de implementare  (implementation  vulnerability) – apare ca 
urmare a fazei de punere în practică a proiectului.  

• Vulnerabilitate de configurare (configuration  vulnerability) – apare ca urmare a 
erorilor făcute în configurarea sistemelor, cum ar fi folosirea codurilor de acces 
implicite sau a drepturilor de scriere a fişierelor cu parole 

Rezultate neautorizate 

Rezultatul neautorizat este o consecinţă neautorizată a unui eveniment 

• Acces superior (increased access) – o creştere neautorizată în accesul pe un 
computer sau pe o reţea 

• Divulgare de informaţii (disclosure of information) – propagarea de informaţii 
unor persoane care nu sunt autorizate să aibă acces la acestea 

• Alterarea informaţiei (corruption of information) – alterare neautorizată de date 
de pe un computer sau o reţea 

• Refuzul serviciului (denial of service) – degradare intenţionată sau blocarea 
resurselor sistemului  

• Furt de resurse (theft of resources) – uz neautorizat al unui computer sau a 
resurselor unei reţele 

 

Soluţiile de protecţie la toate aceste tipuri de probleme nu sunt simple, pentru că de cele 
mai multe ori trebuie tratate cauzele lor. Se poate realiza un progres important tratând cu 
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cea mai mare atenţie aspectele legate de securitate atât în fazele de proiectare şi 
implementare ale produselor, cât şi în cea de utilizare. 

O clasificare sintetică a tipurilor de incidente, în paralel cu reglementarea legală a 
criminalităţii informatice la nivel internaţional este prezentată mai jos, după studiul 
Handbook of Legislative Procedures of Computer and Network Misuse in EU Countries 
realizat în 2002 de Rand Europe pentru Comisia Europeană. 

Incidente 
Reglementare în Convenţia privind 

criminalitatea informatică 

Obţinerea de informaţii cu privire la o 
posibilă ţintă (sondare, scanare) 

ARTICOLUL 6 - Abuzurile asupra 
dispozitivelor 

Compromiterea sistemului prin executarea 
de cod neautorizat 

ARTICOLUL 4 - Afectarea integrităţii 
datelor 

ARTICOLUL 5 - Afectarea integrităţii 
sistemului 

Refuzul serviciului 
ARTICOLUL 5 - Afectarea integrităţii 
sistemului 

Compromiterea sistemului (furt, modificare, 
ştergere) 

ARTICOLUL 2 - Accesarea ilegală 

Încercare de intruziune 
ARTICOLUL 2 - Accesarea ilegală, 
coroborat cu ARTICOLUL 11 - Tentativa şi 
complicitatea 

Accesul neautorizat la informaţii 
ARTICOLUL 2 - Accesarea ilegală 

ARTICOLUL 3 -  Interceptarea ilegală 

Accesul neautorizat la transmiterea datelor ARTICOLUL 3 -  Interceptarea ilegală 

Alterarea informaţiilor 
ARTICOLUL 4 - Afectarea integrităţii 
datelor 

Accesul ilegal la sisteme de comunicaţii ARTICOLUL 2 - Accesarea ilegală 

 

 

 



Capitolul V - Reglementarea criminalităţii informatice 

Conceptul de “criminalitate informatică”  

Criminalitatea informatică reprezintă un fenomen al zilelor noastre, reflectat în mod 
frecvent în mass-media. Un studiu indică chiar că teama de atacuri informatice depăşeşte 
în intensitate pe cea faţă de furturi sau fraude obişnuite. Cercetările criminologice asupra 
infracţiunilor realizate prin sistemele informatice se află încă în stadiul tatonărilor. Chiar şi 
cele realizate până în acest moment tind să schimbe modul clasic în care sunt privite 
infracţiunile în sistemele actuale de justiţie penală. 

Doar o mică parte din faptele penale legate de utilizarea sistemelor informatice ajung la 
cunoştinţa organelor de cercetare penală, astfel încât este foarte greu de realizat o privire 
de ansamblu asupra amplorii şi evoluţiei fenomenului. Dacă este posibil să se realizeze o 
descriere adecvată a tipurilor de fapte penale întâlnite, este foarte dificilă prezentarea unei 
sinteze fundamentate asupra întinderii pierderilor cauzate de acestea, precum şi a 
numărului real de infracţiuni comise. umărul cazurilor de infracţiuni informatice este în 
continuă creştere. Astfel, în Germania au fost înregistrate în 1996 32.128 de astfel de 
cazuri, în Olanda, în perioada 1981-1992 au fost întâlnite 1400 de cazuri, iar în Japonia, 
între 1971 şi 1995, 6671 de cazuri. S-a estimat că doar 5% din faptele comise ajung la 
cunoştinţa organelor de urmărire penală. Pentru a contracara această lipsă de informaţie, 
s-a recurs la procedeul sondajelor. Ultimul sondaj efectuat de Computer Crime Institute şi 
Federal Bureau of Investigation (FBI) în 2003 indică pierderi de 201.797.340 de dolari în 
cazul a 538 de întreprinderi şi instituţii din SUA chestionate. În cursul anului 2003, 
serviciile specializate din România au cercetat doar 200 de infracţiuni de natură 
informatică din care 50% au fost licitaţii electronice frauduloase, 30% bunuri comandate 
on-line fraudulos, 10% au privit accesul neautorizat la sisteme informatice şi 10% 
referindu-se la scrisori nigeriene, transmiterea de viruşi, pornografie infantilă, folosirea de 
identităţi false.  

 

Cifra neagră este motivată de mai multe cauze, dintre care amintim: 

• tehnologia sofisticată utilizată de făptuitori; 
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• lipsa instruirii specifice a ofiţerilor din cadrul organelor de urmărire penală; 

• lipsa unui plan de reacţie în caz de atacuri, din partea victimelor acestor fapte 
penale, fapt ce poate duce la neidentificarea pierderilor provocate; 

• reţinerile în a raporta organelor de cercetare penală săvârşirea infracţiunilor.  

În aceasta din urmă situaţie, chiar dacă infracţiunea a fost sesizată, victimele nu 
înştiinţează organele de urmărire penală în vederea descoperirii şi sancţionării 
făptuitorului. Motivaţiile acestui comportament sunt multiple. Dintre acestea, amintim 
preocupările faţă de imaginea publică, ce ar putea fi afectată de publicitatea în jurul 
infracţiunii; dorinţa de a nu suporta costurile unei eventuale investigaţii, având în vedere 
complexitatea unei asemenea cercetări; nu în ultimul rând, lipsa posibilităţii de a recupera 
pierderile suferite, chiar în cazul identificării făptuitorului. 

În acelaşi timp, investigaţiile în domeniul infracţionalităţii informatice sunt, prin natura 
lor, complexe şi implică utilizarea de echipamente sofisticate, cu costuri ridicate. De 
asemenea, pregătirea personalului de specialitate este un proces de durată şi implică 
costuri mari. Asemenea investigaţii sunt consumatoare de timp. Un investigator în 
domeniul criminalităţii informatice poate lucra la maximum 3-4 cazuri pe lună, în timp ce 
un investigator tradiţional poate soluţiona între 40 şi 50 de cazuri în aceeaşi perioadă de 
timp. 

Pentru scopul lucrării de faţă vom adopta definiţia de lucru dată faptelor penale de natură 
informatică de către grupul de experţi ai OECD în 1983: 

orice comportament ilegal, neetic sau neautorizat ce priveşte un tratament 
automat al datelor şi/sau o transmitere de date 

Aceasta definiţie, deşi formulată în urmă cu două decenii, îşi dovedeşte utilitatea în primul 
rând prin faptul că permite integrarea dezvoltărilor ulterioare ale tehnicii în domeniul 
informatic. 

Tot în scopul lucrării de faţă, vom opera cu două definiţii formulate de UNAFEI. 

Astfel, prin infracţiune informatică în sens larg se înţelege: 

orice infracţiune în care un calculator sau o reţea de calculatoare este obiectul unei 
infracţiuni, sau în care un calculator sau o reţea de calculatoarea este 
instrumentul sau mediul de înfăptuire a unei infracţiuni. 

Prin infracţiune informatică în sens restrâns se înţelege: 

orice infracţiune în care făptuitorul interferează, fără autorizare, cu procesele de 
prelucrare automată a datelor. 

Conţinutul noţiunii de faptă penală de natură informatică este deosebit de variat, fiind 
abordat din diferite perspective în cadrul lucrărilor de specialitate. Astfel, în raportul 
Comitetului European pentru probleme criminale, infracţiunile informatice sunt 
sistematizate în următoarele categorii: 

• infracţiunea de fraudă informatică; 

• infracţiunea de fals în informatică; 

• infracţiunea de prejudiciere a datelor sau programelor informatice; 
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• infracţiunea de sabotaj informatic; 

• infracţiunea de acces neautorizat la un calculator; 

• infracţiunea de interceptare neautorizată; 

• infracţiunea de reproducere neautorizată a unui program informatic protejat de 
lege; 

• infracţiunea de reproducere neautorizată a unei topografii; 

• infracţiunea de alterare fără drept a datelor sau programelor informatice; 

• infracţiunea de spionaj informatic; 

• infracţiunea de utilizare neautorizată a unui calculator; 

• infracţiunea de utilizare neautorizată a unui program informatic protejat de lege. 

Manualul Naţiunilor Unite pentru prevenirea şi controlul infracţionalităţii informatice 
sintetizează următoarele categorii de infracţiuni: 

• fraude prin manipularea calculatoarelor electronice; 

• fraude prin falsificarea de documente; 

• alterarea sau modificarea datelor sau a programelor pentru calculator; 

• accesul neautorizat la sisteme şi servicii informatice; 

• reproducerea neautorizată a programelor pentru calculator protejate de lege. 

În studiul “Aspectele legale ale infracţionalităţii informatice în cadrul societăţii 
informaţionale” (studiul COMCRIM), realizat pentru Comisia Europeană de către prof. dr. 
Ulrich Sieber, de la Universitatea din Wurzburg, Germania, sunt prezentate următoarele 
categorii şi sub-categorii de infracţiuni informatice: 

• atingeri aduse dreptului la viaţa privată; 

• infracţiuni cu caracter economic: 

• penetrarea sistemelor informatice în scopul depăşirii dificultăţilor tehnice de 
securitate (“hacking”); 

• spionajul informatic; 

• pirateria programelor pentru calculator; 

• sabotajul informatic; 

• frauda informatică; 

• distribuirea de informaţii cu caracter ilegal sau prejudiciabil (propagandă rasistă, 
difuzare de materiale pornografice, etc.); 

• alte infracţiuni: 

• infracţiuni contra vieţii; 

• infracţiuni legate de crima organizată; 

• război electronic. 

Infracţiunile informatice pot fi clasificate urmând diverse criterii.  Vom utiliza pentru 
clasificarea infracţiunilor informatice criteriul rolului avut de sistemele informatice în 
comiterea infracţiunii. Din această perspectivă, infracţiunile informatice se clasifică în: 
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 infracţiuni săvârşite cu ajutorul sistemelor informatice, în care sistemele 

informatice constituie un instrument de facilitare a comiterii unor infracţiuni. Este 

vorba de infracţiuni “tradiţionale” perfecţionate prin utilizarea sistemelor 

informatice; şi 

 infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor informatice, în care sistemele 

informatice, incluzând şi datele stocate în acestea, constituie ţinta infracţiunii. 

Aceste infracţiuni pot fi săvârşite doar prin intermediul sistemelor informatice. Ele 

au făcut obiect de reglementare în ultimii ani. 

Amintim aici şi un alt rol pe care sistemele informatice îl pot juca în ancheta criminalistică: 
rolul de mediu de stocare şi regăsire a indiciilor sau probelor ce privesc modul de săvârşire 
a unei infracţiuni. 

Conştientizarea existenţei pericolului social al faptelor penale de natură informatică a atras 
după sine încriminarea acestora în numeroase state ale lumii. A luat astfel fiinţă conceptul 
de “drept penal cu specific informatic”, ca o reflectare a numeroaselor elemente de noutate 
introduse în materia dreptului penal de noile forme de criminalitate bazate pe tehnologia 
modernă. Legiferarea în domeniul criminalităţii informatice a urmat, începând din anii 
’70, mai multe “valuri”. Primul “val” a fost determinat de necesitatea protejării dreptului la 
viaţa privată. Legi privind protecţia persoanei fizice faţă de prelucrarea datelor cu caracter 
personal au fost adoptate în Suedia (1973), SUA (1974), Germania (1977), Austria, 
Danemarca, Franţa şi Norvegia (1978), sau mai recent în Belgia, Spania, Elveţia (1992), 
Italia şi Grecia (1997). Al doilea “val” este legat de represiunea infracţiunilor cu caracter 
economic, producând modificări legislative în SUA şi Italia (1978), Australia (1979), Marea 
Britanie (1981), sau Elveţia (1994) şi Spania (1995). A treia serie de reglementări este 
legată de intervenţia legislativă în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale în domeniul 
tehnologiei informatice, în ţări ca SUA (1980), Ungaria (1983), Germania, Franţa, Japonia, 
Marea Britanie (1985), sau Austria (1993), România (1996), Luxemburg (1997). Al patrulea 
“val” de reforme priveşte reglementarea distribuirii de informaţii ilegale sau prejudiciabile, 
şi a fost puternic impulsionat la sfârşitul anilor ’80 de amploarea luată de reţeaua Internet. 
Al cincilea “val” este legat de modificările intervenite în materia dreptului procesual, cu 
privire la aspectele de procedură penală ridicate de incidenţa tehnologiei informaţiei, în 
timp ce al şaselea “val” priveşte impunerea unor obligaţii şi limite în materia securităţii 
informatice. 

În acest sens, la nivel internaţional, Consiliul Europei a iniţiat o serie de reglementări cu 
privire la criminalitatea informatică. Astfel, dacă în 1995 a fost adoptată Recomandarea nr. 
R (95) 13 cu privire la problemele de procedură penală legate de tehnologiile 
informaţionale, în 23 noiembrie 2001 a fost semnată la Budapesta Convenţia privind 
criminalitatea informatică. Convenţia îşi propune să prevină actele îndreptate împotriva 
confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii sistemelor informatice, a reţelelor şi a 
datelor, precum şi a utilizării frauduloase a unor asemenea sisteme, reţele şi date, prin 
asigurarea incriminării unor asemenea conduite şi prin încurajarea adoptării unor măsuri 
de natură a permite combaterea eficace a acestor tipuri de infracţiuni, menite să faciliteze 
descoperirea, investigarea şi urmărirea penală a acestora atât la nivel naţional, cât şi 
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internaţional, precum şi prin prevederea unor dispoziţii materiale necesare asigurării unei 
cooperări internaţionale rapide şi sigure. Convenţia a fost ratificată de România prin Legea 
64/2004 (pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea 
informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001). După ratificarea, în martie 
2004, de către al cincilea stat, Convenţia va intra în vigoare la data de 4 iulie 2004. Textul 
original al convenţiei poate fi găsit în limba engleză la adresa 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm şi în limba franceză la 
adresa http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/185.htm. Traducerea română 
poate fi găsită în Anexa II. 

 

Infracţiuni săvârşite cu ajutorul sistemelor informatice 
O serie de infracţiuni prevăzute de legea penală prezintă particularităţi ce permit 

perfecţionarea modalităţilor de înfăptuire a acestora prin recurgerea la ajutorul dat de 

sistemele informatice. Ele sunt acele infracţiuni în care “modus operandi” nu este 

îndreptat împotriva funcţionării corespunzătoare a unui sistem informatic, sau asupra 

informaţiilor cuprinse în el, ci rezultatul procesării datelor este utilizat pentru înfăptuirea 

unor infracţiuni clasice. Făptuitorii fac astfel apel la mijloace ne-tradiţionale pentru 

înfăptuirea unor infracţiuni cu caracter “tradiţional”. 

Cu titlu de exemplu, menţionăm: 

• Infracţiunea de aducere, fără drept, a operei (creaţiei intelectuale protejate prin 
legea dreptului de autor) la cunoştinţă publică, reglementată de art. 140, lit. a din 
legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

• Infracţiunea de reproducere, fără drept, a unei opere, reglementată de art. 142, lit. 
a din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

• Infracţiunea de spălare a banilor, reglementată de art. 23 din legea nr. 
21/1999,pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor; 

• Infracţiunea de trădare prin transmitere de secrete, reglementată de art. 157 din 
Codul Penal; 

• Infracţiunea de divulgare a secretului care periclitează siguranţa statului, 
reglementată de art. 169 din Codul Penal şi art. 12 alin. 2 din legea 51/1991 privind 
siguranţa naţională; 

• Infracţiunea de divulgare a secretului profesional, reglementată de art. 196 din 
Codul Penal; 

• Infracţiunea de gestiune frauduloasă, reglementată de art. 214 din Codul Penal; 

• Infracţiunea de falsificare de monede sau de alte valori, reglementată de art. 282 
din Codul Penal; 

B.O.N., în vârstă de 23 de ani, referent la Ministerul Finanţelor, V.M., 49 de ani, mama 

acestuia, M.D., 53 de ani, amantul acesteia, au falsificat 1.723 de bancnote de 50.000 de lei, 

şi trei de 100.000 de lei, cu ajutorul unui calculator Tatung, un scanner Genius şi o 

imprimantă. 
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În perioada iulie – decembrie 1998, Z.D., din Galaţi, electrician la Asociaţia Fluvială a 

Dunării de Jos, a falsificat 60 de bancnote de 50.000 de lei cu ajutorul unui calculator al 

unităţii la care lucra. 

C.M., din Bucureşti, absolvent al liceului de informatică, C.S., din Otopeni, sergent angajat, 

S.D., sergent angajat, M. A., zis “Chioru”, A.A., I.D.R., T.F.I., din Oradea, folosind 

calculatorul personal al lui C.M. au falsificat aproape 1 miliard de lei. La percheziţie poliţiştii 

au descoperit 54 de milioane de lei în bancnote de 50.000 de lei, având seria 0005B477753. 

O.I.D., din Cluj, redactor şef al revistei “E.H.”, şi redactor la editura “E.H.” a falsificat 

bancnote de 100.000 de lei folosind calculatorul, cu scanner şi imprimantă, din dotarea 

redacţiei. 

D.G., 47 de ani, din Caransebeş, de meserie tâmplar, I.B., 47 de ani, din Caransebeş, S.P., 32 

de ani, din Ocna Şugatag, jud. Maramureş, F.C., 22 de ani, din Timişoara, A.D.C., 28 de ani, 

din Râmnicu Vâlcea, au falsificat 110 bancnote de 50.000 de lei, având seriile 006B3291121, 

005A0971406 şi 001D4428770. 

• Infracţiunea de falsificare a instrumentelor oficiale, reglementată de art. 286 din 

Codul Penal. 

C.V., 27 de ani, din Galaţi, administrator al SC “Genda Prod” SRL, a luat în luna noiembrie 

1998, de la SC “SDB Internaţional” SRL din Bucureşti, bonuri de compensare pentru energie 

electrică în valoare de 4 miliarde lei, pentru care a emis un ordin de plată falsificat prin 

scanarea ştampilei filialei Galaţi a Bancorex. 

La percheziţia efectuată la domiciliul lui M.I. din Săcele, jud. Braşov, pe hard discul 

calculatorului au fost descoperite modele de ştampile ale IPJ Suceava, utilizate pentru 

falsificarea autorizaţiei de circulaţie provizorie a autoturismului personal. 

• Infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale, reglementată de art. 288 din 

Codul Penal. 

Un grup de 13 persoane conduse de C.O., din Coteana, jud. Olt şi G.L., din Bucureşti au 

falsificat, cu ajutorul unui calculator electronic şi al unei imprimante color, vize şi permise de 

muncă pentru Spania, acte de înmatriculare, cărţi de identitate ale vehiculelor, autorizaţii de 

circulaţie provizorie, etc. Prejudiciul estimat s-a cifrat la 200.000.000 de lei, din care au fost 

recuperaţi 41.000.000. 

• Infracţiunea de divulgare a secretului economic, reglementată de art. 298 din 
Codul Penal. 

• Infracţiunea de deturnare de fonduri, reglementată de art. 3021 din Codul Penal. 

• Infracţiunea de propagandă naţionalist-şovină, reglementată de art. 317 din Codul 
Penal. 

Infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor informatice 
Legea nr. 21/1999, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor a introdus pentru 

prima oară în legislaţia română noţiunea de “infracţiuni săvârşite prin intermediul 

calculatoarelor”. Potrivit textului art. 23, lit. a, constituie infracţiunea de spălare a banilor 
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[…] schimbarea sau transferul de valori, cunoscând ca acestea provin din săvârşirea 

unor infracţiuni: […] infracţiunile săvârşite prin intermediul calculatoarelor, […]  în 

scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite acestora, precum şi în scop de tăinuire 

sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activităţi sau presupuse că s-ar 

sustrage consecinţelor juridice ale faptelor lor.  

În momentul de faţă, legea penală română reglementează un număr de 10 infracţiuni ce 

corespund definiţiei de mai sus. Ele sunt prevăzute în Titlul III (Prevenirea şi combaterea 

criminalităţii informatice) din Legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei precum şi în Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 

Legea criminalităţii informatice reglementează trei categorii de infracţiuni: 

1. Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice: 

 Infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic; 

 Infracţiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date 

informatice; 

 Infracţiunea de alterare a integrităţii datelor informatice; 

 Infracţiunea de perturbare a funcţionării sistemelor informatice; 

 Infracţiunea de a realiza operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe 

informatice. 

2. Infracţiuni informatice 

 Infracţiunea de fals informatic; 

 Infracţiunea de fraudă informatică. 

3. Pornografie infantilă prin sisteme informatice 

 Infracţiunea de pornografie infantilă prin intermediul sistemelor 

informatice. 

Legea dreptului de autor reglementează următoarele infracţiuni: 

 Infracţiunea de permitere a accesului public la bazele de date pe 

calculator, care conţin sau constituie opere protejate; 

 Infracţiunea de punere la dispoziţia publicului de unor mijloace tehnice 

de neutralizare a protecţiei programelor pentru calculator. 

Accesul ilegal la un sistem informatic 

Infracţiunea de acces fără drept la un sistem informatic este prevăzută în art. 42 din Legea 
criminalităţii informatice. Textul de lege prevede: 

(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.   

(2) Dacă fapta prevăzută în alin.(1) este săvârşită prin încălcarea măsurilor de 

securitate, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. 
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Reglementarea legală urmăreşte să protejeze sistemele informatice şi datele stocate pe 
acestea de accesul neautorizat la acestea. Sistemul informatic este definit de lege ca fiind 
orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie funcţională, 
dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui 
program informatic. Un program informatic este de asemenea definit de lege ca fiind un 
ansamblu de instrucţiuni care pot fi executate de un sistem informatic în vederea obţinerii 
unui rezultat determinat. Prin măsuri de securitate, legea înţelege folosirea unor 
proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate cu ajutorul cărora accesul la 
un sistem informatic este restricţionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori. 

S.A, student în vârstă de 24 de ani, zis Tony-Celularu’ a pătruns ilegal pe pagina de Internet oficială a 

Eclipsei 1999, şi a modificat conţinutul acesteia, înlocuind pagina principală cu un mesaj de 

avertizare asupra problemelor de securitate de pe situl respectiv. 

În luna aprilie 1999, persoane neidentificate au pătruns pe situl de Internet al cotidianului Pro Sport, 

înlocuind pagina principală cu mesajul “Dragă, da’ v-aţi protejat, nu glumă!”, semnat 

“Superdepartamentul IT”. 

Luni, 30 martie 1998, serverul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava a fost penetrat de un 

operator din SUA, conectat la Internet prin intermediul serverului cu adresa pearljam.cts.com. 

Pătrunderea nu s-a soldat cu pierderi de date, ele fiind recuperate după o muncă intensă de 48 de 

ore. 

Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale care vizează securitatea sistemului 
informatic, inviolabilitatea acestuia şi care sunt de natură a garanta confidenţialitatea şi 
integritatea atât a datelor cât şi a sistemelor informatice. 

Obiectul material este constituit de componentele sistemului informatic asupra căruia 
s-a îndreptat activitatea infracţională (cum ar fi discurile de stocare a datelor) sau prin 
intermediul cărora s-a realizat accesul fără drept (de exemplu, componentele reţelelor 
informatice.) 

Subiectul activ poate fi orice persoană iar subiectul pasiv este proprietarul sistemului 
informatic sau a datelor de pe acesta. 

Latura obiectivă. Elementul material al infracţiunii se realizează printr-o activitatea de 
acces fără drept la un sistem informatic. Accesul fără drept la un sistem informatic 
înseamnă, în sensul legii, că persoana respectivă se află în una din următoarele situaţii: 

a) nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui contract;  
Persoanele care operează în bazele de date cu personalul unei instituţii o fac în baza autorizării primite de la 

conducerea instituţiei, deoarece ele respectă legislaţia muncii şi pe cea privitoare la datele personale. 
b) depăşeşte limitele autorizării; 

Depăşirea limitelor autorizării poate însemna accesul la resurse din Intranetul companiei/instituţiei aflate la 

nivele de acces superioare cele permise utilizatorului. 
c) nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente, 

potrivit legii, să o acorde,   

de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfăşura cercetări 

ştiinţifice sau de a efectua orice altă operaţiune într-un sistem informatic. 

Accesul poate fi realizat mai multe tipuri de acţiuni (prezentate mai sus în capitolul IV), 
cum ar fi: 
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• Autentificare (authenticate) – prezentarea identităţii cuiva unui program şi, dacă 
este nevoie, verificarea acestei identităţi, cu scopul de a primi acces pe sistemul 
ţintă; 

• Evitarea (bypass) – evitarea unui proces sau program folosind o metoda alternativă 
de a accesa ţinta; 

• Citire (read) – obţinerea conţinutului unui mediu de date; 

• Copiere (copy) – reproducerea ţintei fără a o modifica; 

• Furt (steal) – preluarea posesiei unei ţinte, fără a păstra o copie în locaţia originală. 

Unele dintre aceste modalităţi de acces (cum ar fi evitarea sau autentificarea) se realizează 
prin încălcarea măsurilor de securitate, îndeplinind ipoteza formei agravante a infracţiunii, 
prevăzută în alin. 2 al art. 42. 

Latura subiectivă este determinată de intenţie, directă sau indirectă. 

Consumarea se realizează în momentul obţinerii propriu-zise a accesului la sistemul 
informatic atacat, indiferent de consecinţele accesului asupra sistemului informatic şi a 
datelor conţinute de acesta. Momentul accesului poate fi determinat prin mijloace tehnice 
specifice (fişiere jurnal, etc.). 

Tentativa se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 47.  

Sancţiunea. Infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic este sancţionată cu 
închisoare de la 3 luni la 6 ani sau cu amendă. Varianta agravantă este sancţionată cu 
închisoare de la 3 la 12 ani. 

 

Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice  

Infracţiunea de interceptare, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este 
publică este prevăzută în art. 43 al Legii criminalităţii informatice. Textul de lege prevede: 

(1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este 

publică şi care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea 

sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic, constituie infracţiune şi 

se pedepseşte cu închisoare de la  2 la 7 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi interceptarea, fără drept, a unei emisii 

electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce conţine date informatice 

care nu sunt publice. 

Reglementarea legală protejează transmisiile de date informatice din cadrul sau între 

sisteme informatice, indiferent de modul cum se realizează acestea. Datele informatice 

sunt definite ca fiind orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o formă 

care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic, în aceeaşi categorie fiind inclus şi 

orice program informatic care poate determina realizarea unei funcţii de către un sistem 

informatic. 
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Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale ce protejează confidenţialitatea 

comunicaţiilor. Secretul corespondenţei este un drept constituţional, art. 28 din 

Constituţia României republicată prevăzând că: 

Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor 

telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. 

Reglementarea constituie până la un punct o paralelă a infracţiunii clasice de violare a 

secretului corespondenţei, prevăzut la art. 195 din Codul Penal. Comunicaţiile în formă 

electronică pot însă să se refere la mai mult decât simpla corespondenţă, protejată în 

virtutea dreptului la viaţă privată. Din ce în ce mai multe activităţi sunt informatizate, atât 

în cadrul mediului de afaceri (vezi descrierea Intranet-ului, în Capitolul II al acestui Ghid) 

cât şi în sectorul public. Titlul II, „Transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor 

publice prin mijloace electronice” a Legii 161/2003 creează Sistemul Electronic Naţional 

(SEN) şi urmăreşte „promovarea utilizării Internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul 

instituţiilor publice”. Strategia Guvernului privind informatizarea administraţiei publice 

prevede de asemenea că „trebuie încurajate crearea arhivelor, garantarea calităţii datelor 

conţinute şi permiterea accesului larg şi complet la acestea prin intermediul portalurilor de 

informaţii, care uşurează accesul prin Internet şi explorarea bazei de date a administraţiei 

publice.” Toate aceste comunicaţii conţin date ce trebuie protejate de interceptarea lor 

ilegală. 

Obiectul material este constituit de suportul fizic prin intermediul căruia se realizează 

accesul, indiferent că transferul de informaţii se realizează prin intermediul unor reţele 

prin cabluri sau de tip WLAN (una dintre situaţiile reglementate de alin. 2 al art. 43). O 

altă situaţie de interceptare, prevăzută de ipoteza alin. 2 al art. 43 este cunoscută sub 

numele de interceptarea cablurilor şi a semnalelor emise (Wiretapping, Eavesdropping on 

Emanations). 

Subiectul activ poate fi orice persoană iar subiectul pasiv este proprietarul datelor 
interceptate fără drept. 

Latura obiectivă. Elementul material este caracterizat prin acţiunea de interceptare, 

prin orice mijloc şi folosind orice tip de unelte, a unei comunicaţii de natură informatică. 

Latura subiectivă este caracterizată de intenţie. 

Consumarea se realizează în momentul realizării interceptării datelor. Infracţiunea este 

continuă, epuizarea ei intervenind în momentul în care interceptarea încetează, din orice 

motiv. 

Tentativa se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 47.  

Sancţiunea. Infracţiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice se 

sancţionează cu închisoare de la 2 la 7 ani. 
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Alterarea integrităţii datelor informatice 

Infracţiunea este reglementată de art. 44 din Legea criminalităţii informatice, textul de 
lege precizând: 

(1) Fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona 

accesul la aceste date, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 2 la 7 ani. 

(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 la 12 ani. 

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(2) se sancţionează şi transferul neautorizat de 

date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice. 

Reglementarea legală urmăreşte să protejeze datele informatice stocate în cadrul 
sistemelor informatice, urmărind să împiedice modificarea, ştergerea sau deteriorarea 
datelor informatice, restricţionarea accesului la ele, transferul neautorizat de date dintr-un 
sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice. 

Obiectul juridic special îl constituie pe de o parte relaţiile sociale ce protejează 

încrederea în corectitudinea datelor stocate în sistemele informatice şi pe de altă parte 

relaţiile sociale ce protejează confidenţialitatea datelor stocate în sistemele informatice sau 

pe alte mijloace de stocare. 

Obiectul material este constituit de suportul material (hard disk sau alt sistem de 

stocare a datelor) pe care se află datele modificate, şterse, deteriorate, transferate sau la 

care a fost restricţionat accesul. 

Subiectul activ poate fi orice persoană, iar subiectul pasiv este proprietarul datelor 

modificate, şterse, deteriorate, transferate sau la care a fost restricţionat accesul. 

Latura obiectivă. Elementul material constă în acţiunile de: 

 modificare; sau 

 ştergere; sau 

 deteriorare; sau 

 transferare; sau 

 restricţionare a accesului la datele respective. 

Ele corespund setului de rezultate neautorizate, descrise în capitolul IV - Vulnerabilităţi - 

ale acestui Ghid. 
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Latura subiectivă este caracterizată de intenţie. 

Consumarea se realizează în momentul în care se produce una din acţiunile 

caracteristice elementului material. Infracţiunea este continuă, epuizarea ei intervenind în 

momentul în care încetează aceste acţiuni. 

Tentativa se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 47.  

Sancţiunea. Infracţiunea de alterare a datelor informatice se pedepseşte cu închisoare de 

la 2 la 7 ani pentru situaţiile prevăzute la alin. 1 şi cu închisoare de la 3 la 12 ani pentru cea 

prevăzută în alin. 2. 

 

Perturbarea funcţionării sistemelor informatice 

Infracţiunea, prevăzută de art. 45 al Legii criminalităţii informatice, este reglementată de 
următorul text de lege: 

Fapta de a perturba grav, fără drept, funcţionarea unui sistem informatic, prin 

introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor 

informatice sau prin restricţionarea accesului la aceste date constituie infracţiune 

şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 15 ani. 

Ieşeanul care a produs şi eliberat pe Internet un virus informatic a fost trimis în judecată, sub 

acuzaţia de perturbare gravă a unui sistem informatic şi deţinere fără drept a unui program 

informatic conceput în scopul săvârşirii de infracţiuni. D.C., în vârstă de 26 de ani, absolvent al 

Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” din Iaşi, a fost reţinut în septembrie 2003 deoarece a virusat 

calculatoarele respectivei instituţii, dar şi computere din Belgia şi Olanda, cu ajutorul unei variante 

modificate a virusului MsBlast. 

Reglementarea legală urmăreşte să protejeze datele informatice stocate în cadrul 
sistemelor informatice. Observăm că spre deosebire de infracţiunea reglementată în 
articolul 44, accentul este pus aici pe efectul pe care îl au pentru sistemele informatice 
afectate acţiunile asupra datelor informatice (introducere, transmitere, modificare, 
ştergere, deteriorare, restricţionarea accesului). 

Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale ce protejează integritatea datelor 

informatice conţinute pe suporturile specifice sistemelor informatice. Aşa cum arătam mai 

sus, acţiunile asupra datelor conţinute de sistemele informatice este reglementată de art. 

44, iar efectele pe care aceste acţiuni le au asupra sistemelor informatice care le conţin şi-a 

găsit reglementarea în prevederile art. 45. 

Obiectul material este dat de sistemul informatic a cărui activitate este grav perturbată 

de făptuitor. Ţintele atacului, aşa cum au fost ele definite în capitolul IV al acestui Ghid 

sunt: 

• Componentă (component) – una din părţile care formează un calculator sau o reţea; 
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• Calculator (computer) – un dispozitiv care constă în una sau mai multe 
componente asociate, incluzând unităţi de procesare şi periferice şi care este 
controlat de programe stocate intern; 

• Reţea (network) – un grup interconectat de calculatoare, echipamente de comutare 
şi ramuri de interconectare; 

• Internet (internetwork) – o reţea de reţele. 

Perturbarea gravă poate avea ca obiect fie întregul sistem informatic fie părţi ale acestuia 
sau servicii sau programe deservite sau rulate de acesta. 

 

Subiect activ poate fi orice persoană, subiectul pasiv fiind proprietarul sistemului atacat. 

Latura obiectivă. Elementul material îl constituie consecinţele pe care acţiunile de: 

• introducere de date; sau 

• transmitere de date; sau 

• modificare de date; sau 

• ştergere de date; sau 

• deteriorare a datelor informatice; sau 

• restricţionarea accesului la date informatice îl au asupra sistemului informatic care 
le conţine. 

Latura subiectivă este determinată de intenţie. 

Consumarea se realizează în momentul producerii de perturbări asupra sistemului 

informatic, indiferent de momentul în care a avut loc acţiunea asupra datelor, acţiune ce 

face obiectul infracţiunii de la art. 44. 

Tentativa se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 47.  

Sancţiunea. Infracţiunea de perturbare a funcţionării sistemelor informatice se 

sancţionează cu închisoare de la 3 la 15 ani. 

 

Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice  

Infracţiunea este prevăzută în art. 46 din Legea criminalităţii informatice. Textul de lege 
prevede: 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 6 ani: 

a) fapta de a produce, vinde,  importa, distribui sau pune la dispoziţie, sub 

orice altă formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic 

conceput sau adaptat în scopul săvârşirii uneia din infracţiunile 

prevăzute în art.42-45; 
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b) fapta de a produce, vinde,  importa, distribui sau pune la dispoziţie, sub 

orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte 

asemenea date informatice care permit accesul total sau parţial la un 

sistem informatic în scopul săvârşirii uneia din infracţiunile prevăzute în 

art.42-45. 

 (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi deţinerea, fără drept, a unui dispozitiv, 

program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică dintre cele 

prevăzute în alin.(1) în scopul săvârşirii uneia din infracţiunile prevăzute în 

art.42-45.  

Înscrierea acestei infracţiuni în lege urmăreşte să limiteze accesul la instrumente 
(dispozitive, programe informatice, parole, coduri de acces etc.) care permit săvârşirea 
infracţiunilor reglementate de legea criminalităţii informatice. 

Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale ce protejează buna funcţionare a 

sistemelor informatice de către cei îndreptăţiţi să le utilizeze în scopul pentru care acestea 

au fost create.  

Obiectul material este dat de dispozitivele sau programele informatice ce facilitează 

înfăptuirea infracţiunilor de la art. 42-45 (infracţiunea de acces ilegal la un sistem 

informatic; infracţiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice; 

infracţiunea de alterare a integrităţii datelor informatice şi infracţiunea de perturbare a 

funcţionării sistemelor informatice). 

Obiectul material se concretizează în: 

• dispozitive 

• programe informatice 

• parolă 

• cod de acces 

• de natură a permite accesul total sau parţial la un sistem informatic. 

Conform prezentării din capitolul IV al acestui Ghid, uneltele pot consta în: 

• Script sau program; 

• Agent independent: 

o Virus; sau 

o Troian; 

• Program integrat  

• Unelte distribuite; sau 

• Interceptor de date. 

 

Subiectul activ îl constituie acele persoane care: 
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• produce; sau 

• vinde; sau 

• importă; sau 

• distribuie; sau 

• pune la dispoziţie; sau 

• deţine 

mijloacele de înfăptuire a infracţiunilor contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi 
sistemelor informatice. 

Latura obiectivă. Elementul material este concretizat de acţiunile de producere, vindere, 

importare, distribuire sau punere la dispoziţie sau, în ipoteza alin. 2 al art. 46, deţinerea de 

unelte de natură a permite săvârşirea infracţiunilor amintite.  

Latura subiectivă este caracterizată de intenţie. Nu este necesar a se proba intenţia de a 

utiliza efectiv unealta pentru săvârşirea de infracţiuni. 

Consumarea se realizează în momentul producerii, vinderii, importării, distribuţiei, 

punerii la dispoziţie sau deţinerii mijloacele de înfăptuire a infracţiunilor contra 

confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice. Deţinerea caracterizează o 

infracţiune continuă. 

Tentativa se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 47.  

Sancţiunea. Infracţiunea de săvârşire de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe 

informatice se sancţionează cu închisoare de la 1 la 3 ani. 

 

Falsul informatic 

Infracţiunea este prevăzută în art. 48 din Legea criminalităţii informatice. Textul de lege 
prevede: 

Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori de a 

restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare 

adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 

Reglementarea urmăreşte protejarea securităţii juridice prin încriminarea tuturor acelor 
acţiuni care pot, prin modificarea unor date aflate pe suport informatic, să atragă după 
sine consecinţe juridice nedorite de sau pentru persoanele care au conceput, realizat, 
implementat sau asupra cărora îşi manifestă efectele informaţia modificată. 

Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale circumscrise protejării securităţii 

circuitului juridic.  



Capitolul 5 – Criminalitate informatică 

 
65

Obiectul material îl constituie suportul pe care se află stocate datele informatice alterate 

în scopul producerii de consecinţe juridice. 

Subiectul activ poate fi orice persoană, subiect pasiv fiind fie proprietarul datelor 

informatice alterate în scopul producerii de consecinţe juridice fie cei afectaţi de 

modificările respective. 

Latura obiectivă. Elementul material este dat de acţiunea de a: 

• introduce; sau 

• modifica; sau 

• şterge; sau 

• restricţiona accesul 

la date informatice, în scopul producerii de efecte juridice. 

Latura subiectivă este caracterizată de intenţie directă. 

Consumarea se realizează în momentul iniţierii procesului de alterare a datelor. 

Tentativa se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 50.  

Sancţiunea. Infracţiunea de fals informatic se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 

 

Frauda informatică 

Infracţiunea este prevăzută în art. 49 din Legea criminalităţii informatice. Textul de lege 
prevede: 

Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, 

modificarea sau ştergerea de date informatice, prin restricţionarea accesului la 

aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem 

informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru 

altul, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani. 

Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale ce protejează patrimoniul unei 

persoane. 

Obiectul material este dat de sistemele informatice care conţin datele informatice 

alterate sau care sunt împiedicate să funcţioneze ca urmare a activităţii făptuitorului. 

Subiect activ poate fi orice persoană, iar subiect pasiv poate fi  orice persoană fizică sau 

juridică, afectată patrimonial prin acţiuni asupra sistemelor informatice pe care le deţine 

sau pe care le utilizează. 

Latura obiectivă. Elementul material îl constituie acţiunea de a: 
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• introduce date informatice; sau 

• modifica date informatice; sau  

• şterge date informatice; sau 

• restricţiona accesul la date informatice; sau 

• împiedica funcţionarea unui sistem informatic. 

Latura subiectivă este caracterizată de intenţie. 

Consumarea se realizează în momentul acţiunii ce are ca rezultat cauzarea prejudiciului 

patrimonial. 

Tentativa se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 50.  

Sancţiunea. Infracţiunea de fraudă informatică se sancţionează cu închisoare de la 3 la 

12 ani. 

 

Pornografia infantilă prin intermediul sistemelor informatice 

Infracţiunea este prevăzută în art. 51 din Legea criminalităţii informatice. Textul de lege 
prevede: 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi 

interzicerea unor drepturi, producerea în vederea răspândirii, oferirea sau 

punerea la dispoziţie,  răspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau 

pentru altul, de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice, ori  

deţinerea, fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem 

informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice.   

(2) Tentativa se pedepseşte. 

Această infracţiune se află la limita între infracţiunile săvârşite cu ajutorul sistemelor 
informatice şi cele prin sistemele informatice. Infracţiunea de pornografie infantilă este 
reglementată de legislaţia penală română în vigoare. Introducerea prevederilor de faţă în 
legea criminalităţii informatice dă naştere unei noi infracţiuni, diferită de cea reglementată 
anterior. Acest lucru se înscrie pe linia protecţiei copiilor prin diferite instrumente 
legislative la nivelul Uniunii Europene. 

Pornografia infantilă este reglementată de alte două legi, şi anume: 

a) Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, care, la 
art. 18, prevede: 

(1) Fapta de a expune, a vinde sau a răspândi, a închiria, a distribui, a confecţiona 
ori de a deţine în vederea răspândirii de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, 
embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintă poziţii ori acte sexuale cu 
caracter pornografic, ce prezintă sau implică minori care nu au împlinit vârsta de 
18 ani, sau importarea ori predarea de astfel de obiecte unui agent de transport 
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sau de distribuire în vederea comercializării ori distribuirii lor constituie 
infracţiunea de pornografie infantilă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 

(2) Faptele prevăzute la alin. (1), săvârşite de o persoană care face parte dintr-un 
grup organizat, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. 

b) Legea 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, care, la art. 12, 
prevede: 

(1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezintă imagini cu minori 
având un comportament explicit sexual, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 
ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se pedepseşte şi deţinerea de materiale prevăzute la alin. 
(1), în vederea răspândirii lor. 

Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale ce urmăresc protejarea minorilor. 

Obiectul material reprezintă suporturile de stocare a datelor din sistemele informatice 
ce conţin materialele pornografice cu minori. Prin materiale pornografice cu minori legea 
înţelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau 
o persoană majoră care este prezentată ca un minor având un comportament sexual 
explicit ori  imagini care, deşi nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un 
minor având un comportament sexual explicit. 

Subiect activ poate fi orice persoană. 

Latura obiectivă. Elementul material este constituit din două modalităţi alternative de 

executare şi anume: 

• producerea în vederea răspândirii; sau 

• oferirea; sau 

• punerea la dispoziţie; sau 

• răspândirea; sau 

• transmiterea; sau 

• procurarea pentru sine sau pentru altul 

de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice; şi: 

• deţinerea, fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic 
sau un mijloc de stocare a datelor informatice. 

Observăm că legea nu determină ce înseamnă deţinere legitimă de materiale pornografice 

cu minori, nici categoriile de persoane îndreptăţite la deţinerea lor legitimă. 

Latura subiectivă este caracterizată de intenţie. 

Consumarea se realizează în momentul declanşării acţiunii de producere, oferire, punere 

la dispoziţie, răspândire, transmitere, procurare sau deţinere. 
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Tentativa se pedepseşte, potrivit prevederilor alin. 2 al art. 51.  

Sancţiunea. Infracţiunea de pornografie infantilă prin intermediul sistemelor 

informatice se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 

 

Permiterea accesului public la bazele de date pe calculator ce conţin 
sau constituie opere protejate 

Infracţiunea de permitere, fără drept, a accesului public la bazele de date pe calculator care 
conţin sau constituie opere protejate este prevăzută în art. 140, lit. c din legea nr. 8/1996, 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Textul de lege prevede: 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau 
amendă de la 200.000 lei la 3 milioane lei, dacă nu constituie o infracţiune mai 
gravă, fapta persoanei care, fără a avea autorizarea sau, după caz, 
consimţământul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege: 

… 

c) permite accesul public la bazele de date pe calculator, care conţin sau 
constituie opere protejate 

Reglementarea legală urmăreşte să protejeze drepturile autorului unor baze de date pe 

calculator, baze de date ce constituie în sine opere protejate, sau conţin astfel de opere 

protejate. Prin autor, legea înţelege persoana fizică sau persoanele fizice care au creat 

opera. Prin operă protejată, legea înţelege opera originală de creaţie intelectuală în 

domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma 

concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia acesteia. Legea nu defineşte 

noţiunea de bază de date. Prin bază de date se înţelege o colecţie de date organizată 

conform unei structuri conceptuale care descrie caracteristicile acestor date şi relaţiile 

dintre entităţile lor corespondente, destinată unuia sau mai multor domenii de aplicaţie. 

Obiectul juridic special al infracţiunii îl constituie relaţiile sociale ce asigură 

respectarea dreptului patrimonial distinct şi exclusiv al autorului de a autoriza accesul 

public la bazele de date pe calculator, în cazul în care aceste baze de date conţin sau 

constituie opere protejate. 

Obiectul material îl formează opera sau operele protejate, fie că este vorba de baza de 

date în întregul său, fie de componente ale acesteia. 

Subiectul. Infracţiunea poate fi săvârşită de orice persoană. Subiectul pasiv al infracţiunii 

este autorul operei protejate. 

Latura obiectivă a infracţiunii constă în fapta persoanei care permite, fără autorizarea 

sau consimţământul titularului dreptului de autor, accesul public la bazele de date pe 

calculator, în cazul în care aceste baze de date conţin sau constituie opere protejate, dacă 
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fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Din definiţia legală a infracţiunii, rezultă 

următoarele condiţii care se cer a fi întrunite cumulativ: 

a. săvârşirea unei fapte de permitere a accesului public la bazele de date pe 

calculator; 

b. bazele de date pe calculator să conţină sau să constituie opere protejate; 

c. fapta să fie săvârşită fără autorizarea sau consimţământul titularului dreptului 

de autor; 

d. fapta să nu constituie o infracţiune mai gravă. 

Urmarea imediată constă în accesul public la bazele de date protejate în tot sau în parte de 

dreptul de autor, fapt ce conduce la apariţia unui prejudiciu material cauzat titularului 

dreptului de autor prin utilizarea neautorizată şi fără plata remuneraţiei cuvenite. 

Latura subiectivă. Infracţiunea este săvârşită cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, 

întrucât făptuitorul are conştiinţa rezultatului faptei de a permite accesul public la bazele 

de date, şi urmăreşte acest rezultat prin fapta sa, săvârşită fără autorizaţie sau 

consimţământ. 

Consumarea acestei infracţiuni are loc în momentul în care făptuitorul permite accesul, 

chiar şi a unei persoane, la bazele de date protejate. Permiterea accesului în mod repetat, 

pentru mai multe persoane, constituie infracţiune continuată, a cărei epuizare are loc în 

momentul în care ultima persoană a avut acces la bazele de date respective. 

Tentativa nu este prevăzută. 

Sancţiunea. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani, sau cu amendă 

de la 200.000 la 3.000.000 lei. 

 

Punerea la dispoziţia publicului a mijloacelor tehnice de neutralizare a 
protecţiei programelor pentru calculator 

Infracţiunea de punere la dispoziţia publicului în orice mod şi cu orice titlu a unor mijloace 
tehnice de ştergere neautorizată sau de neutralizare a dispozitivelor tehnice de protecţie a 
programelor pentru calculator este reglementată de art. 143, lit. a din legea nr. 8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Textul legal prevede: 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă de la 500.000 lei la 5 milioane lei, dacă nu constituie o infracţiune mai 
gravă, fapta persoanei care: 

a) pune la dispoziţia publicului prin vânzare sau prin orice alt mod de transmitere 

cu titlu oneros ori cu titlu gratuit mijloace tehnice destinate ştergerii neautorizate 

sau neutralizării dispozitivelor tehnice care protejează programul pentru 

calculator. 

… 
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Înscrierea acestei infracţiuni în lege urmăreşte să apere dreptul titularului dreptului de 
autor asupra unui program pentru calculator de a proteja programul împotriva oricărui 
acces neautorizat la funcţiile acestuia, ori la datele obţinute sau oferite de calculator în 
urma utilizării lor. Acest drept nu este expressis verbis formulat în lege, el fiind dedus din 
interpretarea corelată a dispoziţiilor privitoare la drepturile autorului programului pentru 
calculator şi a celor referitoare la prevenirea prejudiciilor produse titularului dreptului de 
autor sau exploatării normale a programului pentru calculator.  

Prin program pentru calculator se înţelege o secvenţă de declaraţii şi/sau instrucţiuni 
într-un limbaj de programare necesare soluţionării unei anume funcţiuni sau a unei 
probleme. Observăm o inconsistenţă terminologică a legiuitorului care denumeşte în Legea 
criminalităţii informatice aceeaşi noţiune prin sintagma program informatic. Mijloacele 
tehnice de protecţie a programelor pentru calculator sunt acele modalităţi soft 
(componente ale programelor pentru calculator), caracteristice securităţii programelor 
pentru calculator, ce sunt introduse de autor în vederea prevenirii faptelor de copiere şi 
distribuire neautorizată a programelor. 

Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale ce se formează şi se dezvoltă în 

domeniul protecţiei programelor pentru calculator. 

Obiectul material este format de mijloacele tehnice destinate ştergerii neautorizate sau 

neutralizării mijloacelor de protecţie a programelor pentru calculator. 

Subiectul. Infracţiunea poate fi săvârşită de orice persoană fizică, ce poate răspunde 

penal. Subiectul pasiv al infracţiunii este titularul drepturilor patrimoniale de autor asupra 

programului pentru calculator. În materia programelor pentru calculator, prin derogare de 

la dispoziţiile comune, titularul drepturilor patrimoniale de autor este, în lipsa unor 

convenţii contrare, angajatorul, în cazul în care programele pentru calculator sunt create 

de unul sau mai mulţi angajaţi, în exercitarea funcţiunilor de serviciu sau după 

instrucţiunile angajatorului. 

Latura obiectivă constă în fapta persoanei care pune la dispoziţia publicului, în orice 

mod, mijloace tehnice destinate ştergerii neautorizate sau neutralizării dispozitivelor 

tehnice de protecţie a programelor pentru calculator, dacă fapta nu constituie o infracţiune 

mai gravă. Punerea la dispoziţia publicului poate fi realizată prin vânzare sau prin alte 

moduri de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Din definiţia legii, reies 

următoarele condiţii ce trebuie întrunite cumulativ: 

a. săvârşirea unei fapte de punere la dispoziţia publicului a unor mijloace tehnice 

destinate spargerii protecţiei programelor pentru calculator; 

b. mijloacele tehnice să realizeze ştergerea sau neutralizarea elementelor de 

protecţie a programului pentru calculator; 

c. fapta să fie săvârşită prin vânzare sau prin orice alt mijloc de transmitere cu titlu 

oneros sau gratuit; 

d. fapta să nu constituie o infracţiune mai gravă. 
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Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru integritatea programului pentru 

calculator, fapt ce permite utilizarea acestuia fără permisiunea titularului dreptului de 

autor. 

Latura subiectivă. Infracţiunea este săvârşită cu vinovăţie sub forma intenţiei directe. 

Consumarea infracţiunii are loc în momentul în care mijloacele tehnice respective sunt 

puse în orice mod (inclusiv prin distribuire prin mijloace de natură electronică) la 

dispoziţia publicului. Infracţiunea este continuă, epuizarea ei intervenind în momentul în 

care punerea la dispoziţia publicului încetează, din orice motiv. 

Tentativa nu este incriminată. 

Sancţiunea acestei infracţiuni este închisoarea de la 2 luni la 3 ani, sau amendă de la 

500.000 la 5.000.000 lei. 

 

Viitorul 

Din analiza datelor referitoare la criminalitatea informatică, putem evidenţia următoarele 
tendinţe de evoluţie în viitor:  

• Infracţiunile informatice devin din ce în ce mai frecvente. Societatea 
informaţională depinde din ce în ce mai mult de calculatoare. Componente 
importante ale vieţii sociale sunt coordonate de sisteme informatice. Ca o 
consecinţă, atacurile prin intermediul şi asupra acestora se vor înmulţi. 

• Infracţiunile informatice pot fi comise în zilele noastre de, virtual, orice persoană, 
şi pot atinge, virtual, toate persoanele. Dacă sistemele informatice constituiau, la 
apariţia lor, un atribut al mediilor ştiinţifice, militare şi guvernamentale, în ziua de 
astăzi, datorită creşterii performanţelor corelată cu reducerea preţurilor, ele au 
devenit disponibile pentru oricine. 

• Infracţiunile informatice au un caracter din ce în ce mai mobil, şi din ce în ce mai 
internaţional. Procesarea electronică a datelor este din ce în ce mai mult 
convergentă cu domeniul telecomunicaţiilor. Infracţiunile informatice sunt în 
măsură sporită comise prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii. 

• Infracţiunile informatice şi reţeaua Internet constituie în mod special o atracţie 
pentru grupările crimei organizate. Anonimitatea oferită de reţelele mondiale de 
calculatoare, precum şi metodele de criptare a transmiterii mesajelor prin 
intermediul acestora, corelate cu imposibilitatea forţelor de menţinere a ordinii 
publice de a controla fluxul de informaţii prezintă avantaje deosebite pentru 
grupările crimei organizate, inclusiv cele cu caracter transnaţional. 



Capitolul VI - Bune practici internaţionale cu 
privire la investigaţiile informatice 

Generalităţi 

Investigarea criminalistică a sistemelor informatice prezintă o serie de 
particularităţi care o diferenţiază în mod fundamental de alte tipuri de 
investigaţii. În acest capitol vom prezenta pe scurt elementele esenţiale ale 
acestui tip de investigaţie. 

Investigarea criminalistică a sistemelor informatice poate fi definită ca: 

Utilizarea de metode ştiinţifice şi certe de asigurare, strângere, validare, 
identificare, analiză, interpretare, documentare şi prezentare a probelor 
de natură digitală obţinute din surse de natură informatică în scopul 
facilitării descoperirii adevărului în cadrul procesului penal.  

Un posibil model de bune practici în domeniul investigaţiilor criminalistice de 
natură informatică cuprinde următorii paşi: 

1. Identificarea incidentului - recunoaşterea unui incident şi 
determinarea tipului acestuia. Nu reprezintă efectiv o etapă a 
investigaţiei criminalistice dar are un impact semnificativ asupra 
următoarelor etape. 

2. Pregătirea investigaţiei - pregătirea instrumentelor, verificarea 
procedurilor, obţinerea documentelor ce permit percheziţia, etc. 

3. Formularea strategiei de abordare - formularea unei strategii în 
funcţie de tehnologia implicată şi de posibilele consecinţe asupra 
persoanelor şi instituţiilor implicate. Scopul formulării acestei strategii 
este să maximizeze potenţialul obţinerii de probe relevante minimizând 
în acelaşi timp impactul negativ asupra victimei. 

4. Asigurarea probelor - izolarea, asigurarea şi păstrarea probelor de 
natură fizică şi digitală. Aceasta include îndepărtarea celor care ar 
putea denatura probele în orice fel. 

5. Strângerea probelor - înregistrarea ambianţei fizice şi copierea 
probelor digitale folosind practici şi proceduri comune şi acceptate. 
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6. Examinarea probelor - examinarea în profunzime a probelor, în 
căutarea elementelor care sunt în legătură cu fapta penală investigată. 
Acest lucru presupune localizarea şi identificarea probelor precum şi 
documentarea fiecărui pas, în scopul facilitării analizei. 

7. Analiza probelor - determinarea semnificaţiei probelor şi relevarea 
concluziilor cu privire la fapta investigată.  

8. Prezentarea probelor - sintetizarea concluziilor şi prezentarea lor 
într-un mod inteligibil pentru nespecialişti. Această sinteză trebuie 
susţinută de o documentaţie tehnică detaliată. 

9. Restituirea probelor - dacă este cazul, returnarea către proprietarii 
de drept a obiectelor reţinute în timpul investigaţiei. Dacă este cazul, 
determinarea, în funcţie de prevederile legilor procedurale penale, 
confiscării obiectelor. 

Investigarea criminalistică a sistemelor informatice trebuie să prezinte o serie de 
caracteristici specifice, necesare asigurării unui grad înalt de corectitudine a 
concluziilor rezultate. Aceste caracteristici sunt:  

1. autenticitate (dovada sursei de provenienţă a probelor); 

2. credibilitate (lipsa oricăror dubii asupra credibilităţii şi solidităţii 
probelor); 

3. completitudine (prelevarea tuturor probelor existente şi integritatea 
acestora); 

4. lipsa interferenţelor şi contaminării probelor ca rezultat al investigaţiei sau 
al manipulării probelor după ridicarea acestora. 

De asemenea, investigaţia criminalistică mai presupune: 

1. existenţa unor proceduri pre-definite pentru situaţiile întâlnite în practică; 

2. anticiparea posibilelor critici ale metodelor folosite, pe temeiul 
autenticităţii, credibilităţii, completitudinii şi afectării probelor oferite; 

3. posibilitatea repetării testelor realizate, cu obţinerea unor rezultate 
identice; 

4. anticiparea problemelor legate de admisibilitatea probelor; 

5. acceptarea faptului că metodele de cercetare utilizate la un moment dat 
pot face subiectul unor modificării în viitor. 
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În legătură cu acest ultim aspect, se reliefează o particularitate a investigaţiei 
criminalistice a sistemelor informatice, şi anume modificarea tehnicilor 
criminalistice într-un timp foarte scurt, modificare dată de avansul tehnologic 
extrem de rapid ce se manifestă la nivel global în domeniul informaticii. 

Probele digitale 

Probele digitale sunt acele informaţii cu valoare doveditoare pentru organele de 
urmărire penală şi pentru instanţele judecătoreşti, care sunt stocate, prelucrate 
sau transmise prin intermediul unui sistem informatic. Ele sunt definite ca: 

orice informaţie cu valoare probantă care este fie stocată, prelucrată sau 
transmisă într-un format digital. 

Probele digitale cuprind probele informatice, probele audio digitale, video 

digitale, cele produse sau transmise prin telefoane mobile, faxuri digitale, etc.  

Una dintre particularităţile acestui tip de probe este că ele aparent nu sunt 

evidente, fiind conţinute în echipamentele informatice ce le stochează. Este 

nevoie de echipamente de investigaţie şi de software-uri specifice pentru a face ca 

aceste probe să fie disponibile, tangibile şi utilizabile. 

Un alt aspect este legat de faptul că astfel de probe sunt foarte „fragile”, în sensul 

că pot fi modificate sau pot dispărea foarte uşor, prin metode care de multe ori 

sunt la îndemâna făptuitorilor. Din această cauză investigatorii trebuie să ia 

măsuri speciale de protecţie pentru a strânge, păstra şi examina aceste probe. 

Păstrarea acestor tipuri de probe a devenit o preocupare crescândă a 

investigatorilor din întreaga lume. 

Necesitatea uniformizării practicii în domeniu a dus la elaborarea de standarde 

cu privire la probele digitale. În Anexele V şi VI sunt prezentate, ca exemplu, 

Standardele cu privire la probele digitale elaborate de International Organization 

on Computer Evidence (IOCE) şi de Scientific Working Group on Digital 

Evidence (SWGDE). 
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Bune practici în investigarea sistemelor informatice 

Acesta secţiune cuprinde o prezentare sintetică a bunelor practici  
internaţionale în materia investigării infracţiunilor informatice. Datorită 
avansului permanent al tehnicii de calcul, modul efectiv de realizare a 
investigaţiilor informatice nu poate fi consemnat în acte normative. Din aceasta 
cauză, organizaţiile răspunzătoare de aplicarea legii  dezvoltă în mod continuu 
practici si proceduri de natură să ghideze modul în care se realizează 
investigaţiile, la un anumit nivel al tehnicii. Aspectele prezentate în acest capitol 
sunt preluate din practica INTERPOL, a SUA şi a Marii Britanii şi se 
concentrează mai degrabă pe principiile investigaţiilor şi mai puţin pe 
tehnologii sau instrumente folosite la momentul publicării acestui Ghid 
introductiv. 

Prelevarea probelor 
O dată ajunşi la locul în care se află sistemele informatice ce fac obiectul 
percheziţiei, investigatorii se vor asigura de accesul la acestea. Recomandarea 
Consiliului Europei (95) 13 menţionează ca necesară includerea în legislaţiile 
naţionale penale a obligaţiei de a permite accesul la sistemele informatice, atât 
din partea celor care răspund de, cât şi a oricăror persoane ce au cunoştinţă de 
modul de funcţionare a acestora. Pe lângă accesul fizic, aceste persoane au 
datoria de a furniza şi informaţii referitoare la securitatea sistemului, informaţii 
care să permită investigatorilor accesul la datele stocate în sistemele informatice 
respective. 

Înainte de a trece la examinarea sistemelor informatice, nu trebuie neglijate 
procedurile criminalistice tradiţionale de analiză a spaţiului percheziţionat, cum 
ar fi prelevarea probelor fizice (amprente, alte urme materiale).  De asemenea 
poate avea relevanţă imaginea aflată pe ecranul monitorului în momentul 
pătrunderii organelor de cercetare penală. Aceasta poate fi păstrată prin 
fotografiere, filmare,  etc. 

O primă decizie ce trebuie luată priveşte analiza sistemului informatic la faţa 
locului, sau ridicarea acestuia şi analiza în laborator. 

În luarea acestei decizii, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

• calitatea superioară a analizei efectuate în condiţii de laborator; 

• măsura în care ridicarea sistemului informatic afectează activitatea 
suspectului.  



Capitolul 6– Investigaţii informatice 

 
76

În acest sens, trebuie reţinute recomandările Camerei Internaţionale de Comerţ 
ce menţionează regula evitării ridicării sistemelor informatice ale 
întreprinderilor, dacă aceasta ar duce la afectarea desfăşurării activităţilor lor 
normale. 

Următoarele criterii sunt utile în aprecierea oportunităţii ridicării sistemelor 
informatice:  

a. criteriul volumului probelor. 

Particularitatea sistemelor informatice de a permite stocarea 
unui volum foarte mare de informaţie într-un spaţiu de 
dimensiuni fizice reduse face ca investigaţia să necesite un 
volum mare de timp pentru obţinerea probelor relevante. Astfel 
de cercetări pe o perioadă de timp mare pot fi conduse mult mai 
eficient în laborator. 

b. criteriul dificultăţilor de natură tehnică. 
1. problema evitării distrugerii datelor în decursul 

investigaţiei. Analiza sistemelor informatice de către 
investigatori ce nu au cunoştinţe suficiente asupra 
echipamentului sau programelor utilizate poate duce la 
distrugerea din greşeală a datelor. 

2. problema reconstituirii sistemului în laborator. Datorită 
varietăţii foarte mari a componentelor tehnice ale 
calculatoarelor, pentru ca sistemul să poată funcţiona 
corect în laborator, este necesară ridicarea tuturor 
echipamentelor prezente la locul percheziţiei. În cazul 
ridicării parţiale a componentelor sistemului, este 
posibilă prezenţa unor incompatibilităţi fie între 
echipamentele sistemului informatic ridicat şi cele din 
laborator (de exemplu incompatibilitatea calculatorului 
cu echipamentele periferice - imprimante, etc.), fie între 
programele de pe sistemul ridicat şi echipamentele din 
laborator. 

O dată decisă ridicarea sistemului informatic aflat la locul percheziţiei, trebuie 
luate unele măsuri care să permită reconstituirea exactă a acestuia în laborator. 
În primul rând, trebuie consemnat modul de aranjare în spaţiu a echipamentelor 
sistemului informatic ridicat. Aceasta se poate face fie prin fotografierea 
sistemului din toate unghiurile, fie prin filmare video. In procesul de fotografiere 
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sau filmare, este necesar să se insiste asupra cablajelor ce conectează diferitele 
componente ale echipamentului. Consemnarea, în variantă foto sau video, are 
relevanţă şi pentru a arăta starea în care se găsea echipamentul în momentul 
ridicării, prevenind astfel plângerile legate de o eventuală deteriorare a acestuia 
în decursul anchetei. 

În procesul de ridicare a componentelor sistemului trebuie să fie avută în vedere 
necesitatea păstrării integrităţii şi identităţii datelor. Orice avariere a suportului 
pe care se află datele duce în mod inevitabil la distrugerea acestora. Organele de 
cercetare penală trebuie instruite în mod special pentru a proteja probele de 
natură electronică. 

Procedura ridicării sistemelor informatice este următoarea: 

etapa 1: închiderea sistemului. Dacă sistemul a fost găsit închis în momentul 
pătrunderii investigatorilor, nu trebuie sub nici un motiv pornit. Se va proceda în 
continuare trecând la celelalte etape. Dacă sistemul a fost găsit deschis, el trebuie 
închis pentru a se putea proceda la ridicarea lui. Pentru închiderea sistemului se 
pot folosi următoarele procedee: 

• deconectarea de la alimentarea cu energie electrică; 

• închiderea conform procedurii normale. 

Prima alternativă este de preferat în cazul în care investigatorul nu are cunoştinţe 
de informatică. Unele calculatoare dispun de surse de alimentare neinteruptibile 
(UPS). În acest caz, pe lângă deconectarea de la sistemul de alimentare cu energie 
electrică, trebuie oprit şi acest sistem. Deconectarea nu va produce, în cele mai 
multe cazuri, pierderea de date, dar poate evita ştergerea unor informaţii 
relevante, cum ar fi fişierele temporare, care se pot şterge în cadrul procesului 
normal de închidere a calculatorului. 

Cea de-a doua alternativă este de preferat atunci când calculatorul este conectat 
în reţea, sau atunci când investigatorul este asistat de o persoană ce are 
cunoştinţe asupra modului de funcţionare a sistemului respectiv, precum şi 
asupra procedurilor ce sunt folosite pentru închiderea lui.  

etapa a 2-a: etichetarea componentelor. În cazul în care se impune 
dezasamblarea fiecare componentă a sistemului trebuie etichetată înainte de 
modificarea configuraţiei în vederea ridicării probelor. În cazul cablurilor, se 
etichetează atât cablul, cât şi suporturile de unde a fost debranşat. În cazul 
existenţei unor suporturi care nu au conectate cabluri, este recomandabil ca să fie 
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etichetate "neocupat". Se poate realiza şi o schiţă a componentelor, cu precizarea 
simbolurilor folosite pentru etichetare. 

etapa a 3-a: protejarea la modificare. Toate suporturile magnetice de stocare a 
datelor trebuie protejate împotriva modificării conţinutului lor. Unele tipuri de 
hard-discuri au contacte speciale care realizează protejarea la scriere. În cazul 
dischetelor, protejarea se va face prin mutarea martorului de permitere a 
modificărilor în poziţia "închis". 

etapa a 4-a: ridicarea propriu-zisă. Ridicarea probelor trebuie făcută cu multă 
grijă, evitându-se orice avariere a componentelor. Este recomandabilă 
împachetarea componentelor în ambalajul original, dacă acesta poate fi găsit, sau 
în ambalaj special ce asigură protecţia electrostatică a acestora. De asemenea, 
toate suporturile magnetice de stocare a datelor, vor fi ambalate şi sigilate în aşa 
fel încât accesul la ele nu este permis, până la desfacerea in laborator. 

Suspectul  

În timpul investigaţiei, dacă suspectul este prezent, organul de urmărire penală 
trebuie să împiedice orice apropiere a acestuia de sistemul informatic. Mai ales 
dacă suspectul are pregătire superioară în domeniul informatic, acesta poate 
altera voit datele aflate pe calculatorul său, fără ca investigatorii să poată sesiza 
acest lucru. Calculatorul suspectului poate conţine unele comenzi ce pot produce 
pierderea datelor, comenzi ce pot fi mascate sub numele unor comenzi uzuale ale 
sistemului de operare folosit. 

Dacă suspectul insistă să ajute investigatorii în procesul de închidere a 
calculatorului sau a procesului de ridicare a componentelor sistemului, aceştia 
pot cere suspectului să le descrie operaţiunile pe care acesta doreşte să le execute, 
şi chiar să le scrie pe hârtie. Investigatorii nu vor urma indicaţiile suspectului, ci 
le vor remite experţilor ce efectuează analiza probelor. Aceştia vor putea fi 
avertizaţi în acest mod de eventualele capcane introduse de suspect.  

Rolul altor persoane 

De la persoanele prezente la percheziţie, sau de la alte persoane care au 
cunoştinţă de modul de operare a sistemului informatic respectiv pot fi obţinute 
informaţii importante. Fiecare martor trebuie intervievat asupra modului în care 
sunt folosite sistemele informatice ridicate. Sunt relevante modalităţile de 
introducere, sortare şi stocare a datelor pe computer, precum şi practicile 
referitoare la diverse aspecte legate de utilizarea lui curentă. 
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În cazurile în care se anchetează incidente legate de pătrunderea neautorizată în 
sisteme informatice ale unor întreprinderi, de cele mai multe ori specialiştii 
întreprinderii-victimă sunt cele mai importante ajutoare ale investigatorilor. 
Astfel investigatorii nu trebuie să folosească tehnici de pătrundere activă în 
sistem pentru prelevarea probelor, bucurându-se de sprijinul celor care 
administrează sistemul. 

În unele situaţii speciale, calculatoarele altor persoane, situate la aceeaşi locaţie 
pot deţine probe relevante. De exemplu, se citează cazuri în care documente 
relevante au fost găsite în calculatorul secretarelor persoanelor investigate.  

Transportarea probelor în laborator 

Transportarea probelor reţinute trebuie făcută cu multă grijă, având în vedere 
fragilitatea lor. Este necesar să fie luate precauţiuni legate de protejarea faţă de 
şocuri fizice, umiditate, căldură şi mai ales de influenţa undelor electromagnetice. 
În legătură cu acest din urmă aspect trebuie evitată plasarea echipamentelor în 
apropierea surselor de radiaţii electromagnetice, cum ar fi aparate de fax, 
copiatoare, staţii radio, telefoane celulare. Este recomandabilă măsurarea cu 
instrumente speciale a câmpului electromagnetic în spaţiile unde sunt depozitate 
echipamentele ridicate. 

Analiza probelor 

O dată aduse în laborator, componentele trebuie asamblate pentru a reconstitui 
sistemul original. Pentru aceasta se vor folosi fotografiile sau casetele video 
filmate înainte de ridicarea probelor, respectându-se conexiunile originale, 
precum şi informaţiile obţinute de la martori în legătură cu practicile de utilizare 
a sistemului informatic respectiv. 

Primul pas în analiza probelor de natură electronică este legat de necesitatea 
asigurării veridicităţii lor. Pentru a putea dovedi veridicitatea probelor, este 
necesară ambalarea şi sigilarea acestora în modul amintit mai sus .  

Primul pas în asigurarea protecţiei împotriva modificării datelor din sistemele 
informatice trebuie făcut chiar în timpul percheziţiei, prin luarea măsurilor de 
protejare fizică la scriere a mediilor de stocare.  

Se recomandă ca analiza criminalistică a conţinutului discului să se realizeze pe o 
copie fidelă a discului original, realizată în laborator cu ajutorul unor programe şi 
dispozitive speciale. Procedeul nu presupune doar copierea tuturor fişierelor 
aflate pe disc, ci a întregului conţinut al discului, sector cu sector, inclusiv 
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fişierele temporare, fişierele de schimb, fişierele şterse, chiar informaţia aflată pe 
porţiunile avariate ale discului, etc. O asemenea copiere de această natură se 
realizează cu ajutorul unor programe speciale. Se recomandă realizarea a două 
copii, pe una dintre ele realizându-se analiza propriu-zisă, cealaltă fiind o copie 
de rezervă. 

Copierea trebuie realizată după un procedeu demn de încredere. Pentru a putea 
avea această caracteristică, copierea trebuie:  

• să asigure posibilitatea verificării de către terţi; instanţa de judecată sau 
partea adversă trebuie să poată să verifice acurateţea copiei realizate. 

• să aibă ca rezultat copii sigure, ce nu pot fi falsificate. 

Este recomandată consemnarea detaliată a întregului proces de copiere, indicând 
echipamentele, programele şi mediile de stocare utilizate.  

Păstrarea în siguranţă a probelor se realizează în primul rând prin copierea 
conţinutului sistemelor informatice originale, şi desfăşurarea investigaţiei 
criminalistice asupra unei copii de lucru, având aceleaşi caracteristici cu 
originalul. 

Ca o metodă de siguranţă în plus, se poate realiza autentificarea matematică a 
conţinutului unui mediu de stocare, fie el hard-disc sau dischetă, mediu optic, 
etc. Acest procedeu constă în realizarea prin procedee matematice a unei imagini 
a mediului de stocare respectiv, imagine ce poate servi ca referinţă în cazul în 
care este contestată integritatea acestuia. Autentificarea se realizează cu ajutorul 
unor programe speciale ce oferă un grad de siguranţă de 1 la câteva milioane. 

Pregătirea membrilor echipei ce participă la investigaţie 

Natura infracţiunilor cere ca cercetarea penală să se realizeze în cadrul unei 
echipe de investigatori. Necesitatea investigaţiei în echipă reiese din nevoia 
garantării unei obiectivităţi sporite şi eficiente, derivată din conjugarea 
competenţelor şi specializărilor membrilor echipei.  Atât datorită caracteristicilor 
speciale ale echipamentelor ce fac obiectul investigaţiei, cât şi a metodelor 
întrebuinţate în investigarea criminalistică a sistemelor informatice, membrii 
echipei de investigatori trebuie să posede cunoştinţe şi aptitudini adecvate 
specificului investigaţiei. 

Se apreciază că un bun investigator trebuie să posede: 
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1. cunoştinţe suficiente asupra tehnicilor informatice, care să îi permită să 
înţeleagă filozofia funcţionării unui sistem informatic, să analizeze 
documentaţia tehnică şi să apeleze, dacă este nevoie, la tehnici informatice 
evoluate care să-l ajute în atingerea scopului urmărit; 

2. cunoştinţe suficiente asupra tehnicilor utilizate de firme, în special asupra 
sistemelor contabile, pentru a putea înţelege caracteristicile sistemelor 
care ar putea face obiectul unor fraude, astfel încât să poată stabili atât 
modul de operare cât şi să dirijeze investigaţia până acolo unde ar putea 
găsi probele delictului; 

3. cunoştinţe suficiente asupra tehnicilor de securitate internă, astfel încât 
investigaţia să poată fi efectuată cu rapiditate şi fiabilitate, şi să fie 
îndreptată în direcţia justă. 

Pe lângă nivelul de cunoştinţe al anchetatorilor, au fost reliefate aptitudinile ce 
trebuie să existe sau să fie dezvoltate în persoana investigatorilor, pentru ca 
aceştia să poată conduce ancheta. Astfel, putem aminti:  personalitate 
extrovertită (datorită faptului că, în general, specialiştii în domeniile tehnice, şi în 
special informatice, posedă mai puţine abilităţi de comunicare inter-umană), 
înclinare spre detaliu (foarte importantă, mai ales având în vedere specificul 
probelor electronice: abundenţa informaţiilor aflate pe un spaţiu de stocare de 
dimensiuni fizice reduse; cu toate acestea, este importantă păstrarea unei viziuni 
de ansamblu asupra anchetei), gândire logică, comunicare bună (importantă mai 
ales pentru a asigura prezentarea rezultatelor investigaţiei într-un mod relevant, 
atât în scris, cât şi în faţa instanţei), obiectivitate. Pregătirea investigatorilor în 
domeniul infracţiunilor informatice este o preocupare permanentă a organelor de 
cercetare penală din întreaga lume.  

Instrumente (echipamente şi programe pentru calculator) 
necesare investigaţiei 

Investigarea criminalistică a sistemelor informatice necesită utilizarea unor 
instrumente specifice. Ca echipamente, echipa de investigatori trebuie să dispună 
de medii de stocare a datelor, în cantitate suficientă, şi de calitate superioară, 
pentru a permite copierea acestora de pe sistemul informatic analizat. 

În analiza sistemelor informatice este folosit un număr semnificativ de programe 
de calculator. Cu titlu de exemplu se pot menţiona programe pentru copierea 
exactă a conţinutului memoriei fizice, pentru analiza şi compararea fişierelor, 
pentru catalogarea conţinutului discului, pentru validarea şi autentificarea 
matematică a datelor, pentru recuperarea fişierelor şterse, programe de 
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decriptare sau programe antivirus. Este necesar ca programele de calculator 
folosite de organele de urmărire penală să fie înregistrate din punct de vedere al 
protecţiei drepturilor de autor aparţinând producătorilor acestor programe. 



Anexa I 

Legea nr. 161/2003 

Titlul III 
Prevenirea şi combaterea criminalităţii 

informatice 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
Art. 34 – Prezentul titlu reglementează prevenirea şi combaterea criminalităţii 
informatice, prin măsuri specifice de prevenire, descoperire şi sancţionare a 
infracţiunilor săvârşite prin intermediul sistemelor informatice, asigurându-se 
respectarea drepturilor omului şi protecţia datelor personale. 

Art.35 –  (1) În prezentul titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următorul 
înţeles: 

a) prin „sistem informatic” se înţelege orice dispozitiv sau 
ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie 
funcţională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea 
automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic;  

b) prin „prelucrare automată a datelor” se înţelege procesul prin 
care datele dintr-un sistem informatic sunt prelucrate prin 
intermediul unui program informatic;  

c) prin „program informatic” se înţelege un ansamblu de 
instrucţiuni care pot fi executate de un sistem informatic în 
vederea obţinerii unui rezultat determinat;   

d) prin „date informatice” se înţelege orice reprezentare a unor 
fapte, informaţii sau concepte într-o formă care poate fi 
prelucrată printr-un sistem informatic. În această categorie se 
include şi orice program informatic care poate determina 
realizarea unei funcţii de către un sistem informatic ;  

e) prin „furnizor de servicii” se înţelege: 
1. orice persoană fizică sau juridică ce oferă utilizatorilor 

posibilitatea de a comunica prin intermediul sistemelor 
informatice; 
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2. orice altă persoană fizică sau juridică ce prelucrează sau 
stochează date informatice pentru persoanele prevăzute 
la pct.1 şi pentru utilizatorii serviciilor oferite de 
acestea; 

f) prin „date referitoare la traficul informaţional” se înţelege orice 
date informatice referitoare la o comunicare realizată printr-un 
sistem informatic şi produse de acesta, care reprezintă o parte 
din lanţul de comunicare, indicând originea, destinaţia, ruta, ora, 
data, mărimea, volumul şi durata comunicării, precum şi tipul 
serviciului utilizat pentru comunicare; 

g) prin “date referitoare la utilizatori” se înţelege orice informaţie 
care poate conduce la identificarea unui utilizator, incluzând 
tipul de comunicaţie şi serviciul folosit, adresa poştală, adresa 
geografică, adresa de IP, numere de telefon sau alte numere de 
acces şi modalitatea de plată a serviciului respectiv, precum şi 
orice alte date care pot conduce la identificarea utilizatorului; 

h) prin „măsuri de securitate” se înţelege folosirea unor proceduri, 
dispozitive sau programe informatice specializate cu ajutorul 
cărora accesul la un sistem informatic este restricţionat sau 
interzis pentru anumite categorii de utilizatori; 

i) prin „materiale pornografice cu minori” se înţelege orice material 
care prezintă un minor având un comportament sexual explicit 
sau o persoană majoră care este prezentată ca un minor având 
un comportament sexual explicit ori  imagini care, deşi nu 
prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor 
având un comportament sexual explicit.  

(2) În sensul prezentului titlu, acţionează fără drept persoana care se află 
în una din următoarele situaţii: 

d) nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui contract;  
e) depăşeşte limitele autorizării; 
f) nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice 

competente, potrivit legii, să o acorde,   

de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfăşura 
cercetări ştiinţifice sau de a efectua orice altă operaţiune într-un sistem 
informatic.   
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Capitolul II  –  Prevenirea criminalităţii informatice 

Art.36 – Pentru asigurarea securităţii sistemelor informatice şi a protecţiei 
datelor personale, autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniu, 
furnizorii de servicii, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai 
societăţii civile desfăşoară activităţi comune şi programe de prevenire a 
criminalităţii informatice. 

Art.37 – Autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniu, în 
cooperare cu furnizorii de servicii, organizaţiile neguvernamentale şi alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile promovează politici, practici, măsuri, proceduri şi 
standarde minime de securitate a sistemelor informatice. 

Art.38 – Autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniu, în 
cooperare cu furnizorii de servicii, organizaţiile neguvernamentale şi alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile organizează campanii de informare privind 
criminalitatea informatică şi riscurile la care sunt expuşi utilizatorii de sisteme 
informatice.  

Art.39 – (1) Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei constituie şi actualizează continuu baze 
de date privind criminalitatea informatică. 

(2) Institutul Naţional de Criminologie din subordinea Ministerului Justiţiei 
efectuează studii periodice în scopul identificării cauzelor care determină şi a 
condiţiilor ce favorizează criminalitatea informatică.  

Art.40 – Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Comunicaţiilor 
şi Tehnologiei Informaţiei desfăşoară programe speciale de pregătire şi 
perfecţionare a personalului cu atribuţii în prevenirea şi combaterea 
criminalităţii informatice. 

Art.41 – Proprietarii sau administratorii de sisteme informatice la care accesul 
este interzis sau restricţionat pentru anumite categorii de utilizatori au obligaţia 
de a avertiza utilizatorii cu privire la condiţiile legale de acces şi utilizare, precum 
şi cu privire la consecinţele juridice ale accesului fără drept la aceste sisteme 
informatice.  
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Capitolul III –  Infracţiuni şi contravenţii 

Secţiunea 1 
Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi 

sistemelor informatice 

Art.42 – (1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.   

(2) Dacă fapta prevăzută în alin.(1) este săvârşită prin încălcarea măsurilor de 
securitate, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. 

Art.43 – (1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care 
nu este publică şi care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un 
asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la  2 la 7 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi interceptarea, fără drept, a unei emisii 
electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce conţine date 
informatice care nu sunt publice. 

Art.44 – (1) Fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a 
restricţiona accesul la aceste date, fără drept, constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 

(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 12 ani. 

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(2) se sancţionează şi transferul neautorizat de 
date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.  

Art.45 – Fapta de a perturba grav, fără drept, funcţionarea unui sistem 
informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau 
deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la aceste date 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 15 ani.  

Art.46 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 6 
ani: 

a) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la 
dispoziţie, sub orice altă formă, fără drept, a unui dispozitiv sau 
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program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârşirii uneia din 
infracţiunile prevăzute în art.42-45; 

b) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la 
dispoziţie, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces 
sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parţial 
la un sistem informatic în scopul săvârşirii uneia din infracţiunile 
prevăzute în art.42-45. 

 (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi deţinerea, fără drept, a unui 
dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică dintre 
cele prevăzute în alin.(1) în scopul săvârşirii uneia din infracţiunile prevăzute în 
art.42-45.  

Art.47 – Tentativa infracţiunilor prevăzute în art.42-46 se pedepseşte.   

Secţiunea 2 
Infracţiuni informatice 

Art.48. – Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice 
ori de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date 
necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 
la 2 la 7 ani.    

Art.49 – Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane  prin 
introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, prin restricţionarea 
accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcţionării unui 
sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau 
pentru altul, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani. 

Art.50 – Tentativa infracţiunilor prevăzute în art.48 şi 49 se pedepseşte.  

Secţiunea 3  
Pornografia infantilă prin sisteme informatice 

Art.51 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani 
şi interzicerea unor drepturi producerea în vederea răspândirii,  oferirea sau 
punerea la dispoziţie,  răspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau 
pentru altul, de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice, ori  
deţinerea, fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem 
informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice.   

(2) Tentativa se pedepseşte.  



Convenţia privind criminalitatea informatică 

 
88

Secţiunea 4 

Contravenţii 

Art.52 – Nerespectarea obligaţiei prevăzute în art.41 constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. 

Art.53 – (1) Constatarea contravenţiei prevăzute în art.52 şi aplicarea sancţiunii 
se fac de către personalul împuternicit în acest scop de către ministrul 
comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, precum şi de către personalul special 
abilitat din cadrul Ministerului de Interne. 

(2) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002 sunt aplicabile.  

Capitolul IV –  Dispoziţii procedurale 

Art.54 – (1) În cazuri urgente şi temeinic justificate, dacă există date sau indicii 
temeinice cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni prin intermediul 
sistemelor informatice, în scopul strângerii de probe sau al identificării 
făptuitorilor, se poate dispune conservarea imediată a datelor informatice ori a 
datelor referitoare la traficul informaţional, faţă de care există pericolul 
distrugerii ori alterării.  

(2) În cursul urmăririi penale conservarea se dispune de procuror, prin 
ordonanţă motivată, la cererea organului de cercetare penală sau din oficiu,  iar 
în cursul judecăţii, de instanţă prin încheiere.  

(3) Măsura prevăzută în alin.(1) se dispune pe o durată ce nu poate depăşi 90 de 
zile şi poate fi prelungită, o singură dată, cu o perioadă ce nu poate depăşi 30 de 
zile. 

(4) Ordonanţa procurorului sau încheierea instanţei se transmite, de îndată, 
oricărui furnizor de servicii sau oricărei persoane în posesia căreia se află datele 
prevăzute în alin.(1), aceasta fiind obligată 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 servicii, furnizorul de servicii prevăzut în alin.(4) are 
obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia organului de urmărire penală sau a 
instanţei informaţiile necesare identificării celorlalţi furnizori de servicii, în 
vederea cunoaşterii tuturor elementelor din lanţul de comunicare folosit. 
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(6) Până la terminarea urmăririi penale, procurorul este obligat să 
încunoştinţeze, în scris, persoanele faţă de care se efectuează urmărirea penală şi 
ale căror date au fost conservate.  

Art.55 – (1) În termenul prevăzut la art.54 alin.(3) procurorul, pe baza 
autorizaţiei motivate a procurorului anume desemnat de procurorul general al 
parchetului de pe lângă curtea de apel sau, după caz, de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, ori instanţa de judecată 
dispune cu privire la ridicarea obiectelor care conţin date informatice, date 
referitoare la traficul informaţional sau date referitoare la utilizatori, de la 
persoana sau furnizorul de servicii care le deţine, în vederea efectuării de copii, 
care pot servi ca mijloc de probă.  

(2) Dacă obiectele care conţin datele informatice sau datele referitoare la traficul 
informaţional nu sunt puse de bunăvoie la dispoziţia organelor judiciare pentru 
efectuarea de copii, procurorul prevăzut în alin.(1) sau instanţa de judecată 
dispune ridicarea silită. În cursul judecăţii, dispoziţia de ridicare silită se 
comunică procurorului, care ia măsuri de aducere la îndeplinire, prin organul de 
cercetare penală.  

(3) Copiile prevăzute în alin.(1) se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri 
adecvate de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea. 

Art.56 – (1) Ori de câte ori pentru descoperirea şi strângerea probelor este 
necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor 
informatice, organul competent prevăzut de lege poate dispune efectuarea unei 
percheziţii.  

(2) Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apreciază că 
ridicarea obiectelor care conţin datele prevăzute în alin.(1) ar afecta grav 
desfăşurarea activităţii persoanelor care deţin aceste obiecte, poate dispune 
efectuarea de copii, care pot servi ca mijloc de probă şi care se realizează potrivit 
art.55 alin.(3).  

(3) În cazul în care, cu ocazia cercetării unui sistem informatic sau a unui suport 
de stocare a datelor informatice se constată că datele informatice căutate sunt 
cuprinse într-un alt sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice 
şi sunt accesibile din sistemul sau suportul iniţial, se poate dispune, de îndată, 
autorizarea efectuării percheziţiei în vederea cercetării tuturor sistemelor 
informatice sau suporturilor de stocare a datelor informatice căutate. 
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(4) Dispoziţiile din Codul de procedură penală referitoare la efectuarea 
percheziţiei domiciliare se aplică în mod corespunzător. 

Art.57 – (1) Accesul într-un sistem informatic, precum şi interceptarea şi 
înregistrarea comunicărilor desfăşurate prin intermediul sistemelor informatice 
se efectuează când sunt utile pentru aflarea adevărului, iar stabilirea situaţiei de 
fapt sau identificarea făptuitorilor nu poate fi realizată în baza altor probe. 

(2) Măsurile prevăzute în alin.(1) se realizează cu autorizarea motivată a 
procurorului anume desemnat de procurorul general al parchetului de pe lângă 
curtea de apel sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă 
Curtea Supremă de Justiţie ori de procurorul general al Parchetului Naţional 
Anticorupţie, de către organele de cercetare penală, cu sprijinul unor persoane 
specializate, care sunt obligate să păstreze secretul operaţiunii efectuate. 

(3) Autorizaţia prevăzută în alin.(2) se dă pentru cel mult 30 de zile, cu 
posibilitatea prelungirii în aceleaşi condiţii, pentru motive temeinic justificate, 
fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata maximă a măsurii 
autorizate nu poate depăşi 4 luni.   

(4) Până la terminarea urmăririi penale, procurorul este obligat să încunoştinţeze 
în scris persoanele faţă de care s-au dispus măsurile prevăzute în alin.(1).         

(5) Dispoziţiile Codului de procedură penală referitoare la înregistrările audio sau 
video se aplică în mod corespunzător.   

Art.58 - Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în urmărirea penală sau 
judecarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute în prezentul titlu şi a oricăror 
alte infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor informatice. 

Art.59 - În cazul infracţiunilor prevăzute în prezentul titlu şi a oricăror alte 
infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor informatice, pentru a garanta 
aducerea la îndeplinire a confiscării speciale prevăzute în art.118 din Codul penal 
se pot lua măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală.  

Capitolul V – Cooperare internaţională 
Art.60 – (1) Autorităţile judiciare române cooperează în mod direct, în condiţiile 
legii şi cu respectarea obligaţiilor decurgând din instrumentele juridice 
internaţionale la care România este parte, cu instituţiile având atribuţii similare 
din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale specializate în domeniu. 

(2) Cooperarea, care se organizează şi se desfăşoară potrivit alin. (1) poate avea ca 
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obiect, după caz, asistenţa judiciară internaţională în materie penală, extrădarea, 
identificarea, blocarea, sechestrarea şi confiscarea produselor şi instrumentelor 
infracţiunii, desfăşurarea anchetelor comune, schimbul de informaţii, asistenţa 
tehnică sau de altă natură pentru culegerea şi analiza informaţiilor, formarea 
personalului de specialitate, precum şi alte asemenea activităţi. 

Art.61 – (1) La solicitarea autorităţilor competente române sau ale altor state, pe 
teritoriul României se pot desfăşura anchete comune, în vederea prevenirii şi 
combaterii criminalităţii informatice.  

(2) Anchetele comune prevăzute în alin. (1) se desfăşoară în baza acordurilor 
bilaterale sau multilaterale încheiate de autorităţile competente.  

(3) Reprezentanţii autorităţilor competente române pot participa la anchete 
comune desfăşurate pe teritorii ale altor state, cu respectarea legislaţiilor 
acestora. 

Art.62 – (1) Pentru asigurarea cooperării internaţionale imediate şi permanente 
în domeniul combaterii criminalităţii informatice, se înfiinţează, în cadrul Secţiei 
de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog din Parchetul de pe lângă 
Curtea Supremă de Justiţiei, Serviciul de combatere a criminalităţii informatice, 
ca punct de contact disponibil permanent.  

(2) Serviciul de combatere a criminalităţii informatice are următoarele atribuţii: 

a) acordă asistenţă de specialitate şi oferă date despre legislaţia română în 
materie, punctelor de contact similare din alte state; 

b) dispune conservarea imediată a datelor, precum şi ridicarea obiectelor 
care conţin datele informatice sau datele referitoare la traficul 
informaţional solicitate de o autoritate străină competentă; 

c) execută sau facilitează executarea, potrivit legii, a comisiilor rogatorii 
solicitate în cauze privind combaterea criminalităţii informatice, 
cooperând cu toate autorităţile române competente. 

Art.63 – (1) În cadrul cooperării internaţionale, autorităţile străine competente 
pot solicita Serviciului de combatere a criminalităţii informatice conservarea 
imediată a datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informaţional, 
existente într-un sistem informatic de pe teritoriul României, cu privire la care 
autoritatea străină urmează să formuleze o  cerere de asistenţă judiciară 
internaţională în materie penală. 

(2) Cererea de conservare imediată prevăzută în alin.(1) cuprinde următoarele: 

a) autoritatea care solicită conservarea; 
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b) o scurtă prezentare a faptelor care fac obiectul urmăririi penale şi 
încadrarea juridică a acestora; 

c) datele informatice care se solicită a fi conservate; 
d) orice informaţie disponibilă, necesară pentru identificarea 

deţinătorului de date informatice şi a localizării sistemului informatic; 
e) utilitatea datelor informatice şi necesitatea conservării lor; 
f) intenţia autorităţii străine de a formula o cerere de asistenţă judiciară 

internaţională în materie penală. 

(3) Cererea de conservare se execută potrivit art.54 pentru o perioadă care nu 
poate fi mai mică de 60 de zile şi este valabilă până la luarea unei decizii de către 
autorităţile române competente cu privire la cererea de asistenţă judiciară 
internaţională în materie penală. 

Art.64 – Dacă, în executarea cererii formulate potrivit art.63 alin.(1), se constată 
că un furnizor de servicii al altui stat este în posesia unor date  referitoare la 
traficul informaţional, Serviciul de combatere a criminalităţii informatice va 
informa de îndată despre aceasta autoritatea străină solicitantă, comunicând 
totodată informaţiile necesare identificării respectivului furnizor de servicii. 

Art.65 – (1) O autoritate străină competentă poate avea acces la sursele publice 
române de date informatice publice, fără a fi necesară formularea unei solicitări 
în acest sens către autorităţile române. 

(2)  O autoritate străină competentă poate avea acces sau poate primi, prin 
intermediul unui sistem informatic existent pe teritoriul său, date informatice 
stocate în România, dacă are aprobarea persoanei autorizate, potrivit legii, să le 
pună la dispoziţie prin intermediul acelui sistem informatic, fără a fi necesară 
formularea unei solicitări în acest sens către autorităţile române. 

Art.66 – Autorităţile române competente pot transmite, din oficiu, autorităţilor 
străine competente, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor 
cu caracter personal, informaţiile şi datele deţinute, necesare pentru descoperirea 
infracţiunilor săvârşite prin intermediul sistemelor informatice sau pentru 
soluţionarea, de către autorităţile străine competente, a cauzelor referitoare la 
aceste infracţiuni.  

Art.67 – Art.29 din Legea nr.365/2002 privind comerţul electronic, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.483 din 7 mai 2002 se abrogă. 



Anexa II 

Consiliul Europei 

Convenţie privind criminalitatea informatică 

Seria Tratatelor Europene nr. 185  
 

Aprobată prin Legea 64/2004 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
343/2004 
 

Budapesta, 23 noiembrie 2001 
 
 

PREAMBUL 
 
    Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale 
prezentei convenţii,  
    considerând că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni cât mai 
strânse între membrii săi,  
    recunoscând importanţa promovării cooperării cu celelalte state părţi la 
prezenta convenţie,  
    convinse de necesitatea de a urmări, cu prioritate, aplicarea unei politici penale 
comune, destinată să protejeze societatea împotriva criminalităţii informatice, în 
special prin adoptarea unei legislaţii adecvate, precum şi prin îmbunătăţirea 
cooperării internaţionale,  
    conştiente de profundele schimbări determinate de digitalizarea, convergenţa 
şi globalizarea continuă a reţelelor de calculatoare,  
    preocupate de riscul că reţelele de calculatoare şi informaţia electronică ar 
putea fi utilizate şi pentru comiterea de infracţiuni şi că probele privind asemenea 
infracţiuni ar putea fi stocate şi transmise prin intermediul acestor reţele,  
    recunoscând necesitatea cooperării între state şi industria privată în lupta 
împotriva criminalităţii informatice, precum şi nevoia de a proteja interesele 
legitime în utilizarea şi dezvoltarea tehnologiilor informaţiei,  
    considerând că lupta eficientă purtată împotriva criminalităţii informatice 
impune o cooperare internaţională intensificată, rapidă şi eficace în materie 
penală,  
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    convinse că prezenta convenţie este necesară pentru a preveni actele îndreptate 
împotriva confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii sistemelor informatice, 
a reţelelor şi a datelor, precum şi a utilizării frauduloase a unor asemenea 
sisteme, reţele şi date, prin asigurarea incriminării unor asemenea conduite, aşa 
cum sunt ele descrise în prezenta convenţie, şi prin adoptarea unor măsuri 
suficiente pentru a permite combaterea eficace a acestor infracţiuni, menite să 
faciliteze descoperirea, investigarea şi urmărirea penală a acestora atât la nivel 
naţional, cât şi internaţional, precum şi prin prevederea unor dispoziţii materiale 
necesare asigurării unei cooperări internaţionale rapide şi sigure,  
    conştiente de necesitatea garantării unui echilibru adecvat între interesele 
acţiunii represive şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului, consacrate 
prin Convenţia Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale (1950), Pactul internaţional privind drepturile civile şi 
politice al Naţiunilor Unite (1966), precum şi prin alte tratate internaţionale 
aplicabile în materia drepturilor omului, care reafirmă dreptul fiecăruia la opinie, 
libertatea de expresie, precum şi libertatea de a căuta, de a obţine şi de a 
comunica informaţii şi idei de orice natură, fără a ţine seama de frontiere, 
precum şi drepturile privind respectarea intimităţii şi a vieţii private,  
    conştiente, de asemenea, de dreptul la protecţia datelor personale, conferit, de 
exemplu, prin Convenţia Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor faţă 
de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (1981),  
    luând în considerare Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului 
(1989) şi Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind interzicerea 
celor mai grave forme ale muncii copiilor (1999),  
    ţinând seama de convenţiile în vigoare ale Consiliului Europei privind 
cooperarea în materie penală, precum şi de celelalte tratate similare încheiate 
între statele membre ale Consiliului Europei şi alte state şi subliniind că prezenta 
convenţie are ca scop completarea acestora, în vederea creşterii eficienţei 
anchetelor şi procedurilor penale având ca obiect infracţiunile în legătură cu 
sistemele şi datele informatice, precum şi de a permite colectarea probelor 
electronice ale unei infracţiuni,  
    salutând recentele iniţiative destinate să îmbunătăţească înţelegerea şi 
cooperarea internaţională în scopul combaterii criminalităţii în spaţiul 
informatic, în special acţiunile întreprinse de Naţiunile Unite, Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică, Uniunea Europeană şi de Grupul celor 8,  
    reamintind recomandările Comitetului Miniştrilor nr. R (85) 10 privind 
aplicarea în practică a Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie 
penală, referitoare la comisiile rogatorii pentru supravegherea telecomunicaţiilor, 
nr. R (88) 2 privind măsurile vizând combaterea pirateriei în domeniul 
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drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, nr. R (87) 15 vizând reglementarea 
utilizării datelor cu caracter personal în sectorul poliţiei, nr. R(95)4 privind 
protecţia datelor cu caracter personal în domeniul serviciilor de telecomunicaţii, 
cu referire specială la serviciile de telefonie şi nr. R (89) 9 referitoare la 
criminalitatea în legătură cu utilizarea calculatorului, care indică structurilor 
legiuitoare naţionale principiile directoare pentru definirea anumitor infracţiuni, 
precum şi nr. R (95) 13 privind problemele de procedură penală în legătură cu 
tehnologia informaţiei,  
    ţinând seama de Rezoluţia nr. 1, adoptată de miniştrii europeni de justiţie cu 
ocazia celei de-a XXI-a conferinţe a lor (Praga, 10-11 iunie 1997), care recomandă 
Comitetului Miniştrilor să sprijine activităţile privind combaterea criminalităţii 
informatice, desfăşurate de Comitetul European pentru problemele criminalităţii, 
în scopul de a asigura apropierea între legislaţiile penale naţionale şi de a permite 
utilizarea unor mijloace eficiente de investigare a infracţiunilor informatice, 
precum şi de Rezoluţia nr. 3, adoptată la cea de-a XXIII-a Conferinţă a 
miniştrilor europeni de justiţie (Londra, 8-9 iunie 2000), care încurajează părţile 
participante la negocieri să îşi continue eforturile pentru găsirea unor soluţii care 
să permită unui număr cât mai mare de state să devină parte la convenţie şi 
recunoaşte necesitatea de a dispune de un mecanism rapid şi eficient de 
cooperare internaţională care să ţină seama de exigenţele specifice luptei 
împotriva criminalităţii informatice,  
    ţinând seama, de asemenea, de planul de acţiune adoptat de şefii de stat şi de 
guvern din Consiliul Europei cu ocazia celei de-a doua întâlniri a lor la nivel înalt 
(Strasbourg, 10-11 octombrie 1997), în scopul de a găsi răspunsuri comune, 
bazate pe normele şi valorile Consiliului Europei, la dezvoltarea noilor tehnologii 
ale informaţiei,  
    au convenit următoarele:  
 

CAPITOLUL I - Terminologie 
 
ARTICOLUL 1 - Definiţii  
În sensul prezentei convenţii:  

a) expresia sistem informatic desemnează orice dispozitiv izolat sau 
ansamblu de dispozitive interconectate ori aflate în legătură, care 
asigură ori dintre care unul sau mai multe elemente asigură, prin 
executarea unui program, prelucrarea automată a datelor;  

b) expresia date informatice desemnează orice reprezentare de fapte, 
informaţii sau concepte sub o formă adecvată prelucrării într-un sistem 
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informatic, inclusiv un program capabil să determine executarea unei 
funcţii de către un sistem informatic;  

c) expresia furnizor de servicii desemnează:  
(i) orice entitate publică sau privată care oferă utilizatorilor 

serviciilor sale posibilitatea de a comunica prin intermediul 
unui sistem informatic;  

  şi  
(ii) orice altă entitate care prelucrează sau stochează date 

informatice pentru acest serviciu de comunicaţii sau pentru 
utilizatorii săi;  

d) datele referitoare la trafic desemnează orice date având legătură cu o 
comunicare transmisă printr-un sistem informatic, produse de acest 
sistem în calitate de element al lanţului de comunicare, indicând 
originea, destinaţia, itinerarul, ora, data, mărimea, durata sau tipul de 
serviciu subiacent.  

 

CAPITOLUL II - Măsuri care trebuie luate la nivel naţional 
 

SECŢIUNEA 1 - Drept penal material 
 

TITLUL 1 -  Infracţiuni împotriva confidenţialităţii, integrităţii şi 
disponibilităţii datelor şi sistemelor informatice 

 
ARTICOLUL 2 - Accesarea ilegală  
Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri considerate necesare 
pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, accesarea 
intenţionată şi fără drept a ansamblului ori a unei părţi a unui sistem informatic. 
O parte poate condiţiona o astfel de incriminare de comiterea încălcării 
respective prin violarea măsurilor de securitate, cu intenţia de a obţine date 
informatice ori cu altă intenţie delictuală, sau de legătura dintre încălcarea 
respectivă şi un sistem informatic conectat la alt sistem informatic.  
 
ARTICOLUL 3 -  Interceptarea ilegală  
Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri considerate necesare 
pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, interceptarea 
intenţionată şi fără drept, efectuată prin mijloace tehnice, a transmisiilor de date 
informatice care nu sunt publice, destinate, provenite sau aflate în interiorul unui 
sistem informatic, inclusiv a emisiilor electromagnetice provenind de la un sistem 
informatic care transportă asemenea date. O parte poate condiţiona o astfel de 
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incriminare de comiterea încălcării respective cu intenţie delictuală sau de 
legătura dintre încălcarea respectivă şi un sistem informatic conectat la alt sistem 
informatic.  
 
ARTICOLUL 4 - Afectarea integrităţii datelor  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri considerate necesare 
pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, fapta comisă 
intenţionat şi fără drept de a distruge, şterge, deteriora, modifica sau elimina date 
informatice.  
2. O parte va putea să îşi rezerve dreptul de a condiţiona incriminarea 
comportamentului descris la paragraful 1 de producerea unor daune grave.  
 
ARTICOLUL 5 - Afectarea integrităţii sistemului  
Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care sunt necesare 
pentru a incrimina ca infracţiune, în conformitate cu dreptul intern, afectarea 
gravă, intenţionată şi fără drept a funcţionării unui sistem informatic, prin 
introducerea, transmiterea, periclitarea, ştergerea, deteriorarea, alterarea sau 
suprimarea datelor informatice.  
 
ARTICOLUL 6 - Abuzurile asupra dispozitivelor  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a 
incrimina ca infracţiuni, conform dreptului său intern, atunci când se comit în 
mod intenţionat şi fără drept:  

a) producerea, vânzarea, obţinerea pentru utilizare, importarea, 
difuzarea sau alte forme de punere la dispoziţie:  

(i) a unui dispozitiv, inclusiv un program informatic, 
conceput special sau adaptat pentru a permite 
comiterea uneia dintre infracţiunile stabilite în 
conformitate cu art. 2-5;  

(ii) a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date 
informatice similare care să permită accesarea în tot 
sau în parte a unui sistem informatic,  

cu intenţia ca acestea să fie utilizate în vederea comiterii 
uneia dintre infracţiunile vizate la art. 2-5; şi  

b) posesia unui element vizat la subparagrafele a) (i) sau a) (ii) sus-
menţionate, cu intenţia de a fi utilizat în vederea comiterii uneia 
dintre infracţiunile vizate la art. 2-5. O parte va putea solicita, în 
conformitate cu dreptul intern, ca un anumit număr dintre aceste 
elemente să fie deţinute pentru a fi atrasă răspunderea penală.  
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2. Prezentul articol nu va fi interpretat în sensul impunerii unei răspunderi 
penale atunci când producerea, vânzarea, obţinerea pentru utilizare, importarea, 
difuzarea sau alte forme de punere la dispoziţie, menţionate la paragraful 1 din 
prezentul articol, nu au ca scop comiterea unei infracţiuni stabilite în 
conformitate cu art. 2-5, cum ar fi situaţia testării sau protecţiei autorizate a unui 
sistem informatic.  
3. Fiecare parte îşi va putea rezerva dreptul de a nu aplica paragraful 1 al 
prezentului articol, cu condiţia ca această rezervă să nu privească vânzarea, 
distribuţia sau orice altă formă de punere la dispoziţie a elementelor menţionate 
la paragraful 1 subparagraful a) (ii) din prezentul articol.  
 

TITLUL 2 - Infracţiuni informatice 
 
ARTICOLUL 7 - Falsificarea informatică  
Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, 
introducerea, alterarea, ştergerea sau suprimarea intenţionată şi fără drept a 
datelor informatice, din care să rezulte date neautentice, cu intenţia ca acestea să 
fie luate în considerare sau utilizate în scopuri legale ca şi cum ar fi autentice, 
chiar dacă sunt sau nu sunt în mod direct lizibile şi inteligibile. O parte va putea 
condiţiona răspunderea penală de existenţa unei intenţii frauduloase sau a unei 
alte intenţii delictuale.  
 
ARTICOLUL 8 - Frauda informatică  
Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, fapta 
intenţionată şi fără drept de a cauza un prejudiciu patrimonial unei alte 
persoane:  

a) prin orice introducere, alterare, ştergere sau suprimare a datelor 
informatice;  

b) prin orice formă care aduce atingere funcţionării unui sistem 
informatic,  

cu intenţia frauduloasă sau delictuală de a obţine fără drept un beneficiu 
economic pentru el însuşi sau pentru altă persoană.  
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TITLUL 3 - Infracţiuni referitoare la conţinut 
 
ARTICOLUL 9 - Infracţiuni referitoare la pornografia infantilă  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, 
următoarele comportamente, atunci când acestea sunt comise în mod intenţionat 
şi fără drept:  

a) producerea de materiale pornografice având ca subiect copii, în 
vederea difuzării acestora prin intermediul unui sistem informatic;  

b) oferirea sau punerea la dispoziţie de materiale pornografice având ca 
subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic;  

c) difuzarea sau transmiterea de materiale pornografice având ca subiect 
copii, prin intermediul unui sistem informatic;  

d) fapta de a-şi procura sau de a procura pentru alte persoane materiale 
pornografice având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem 
informatic;  

e) posesia de materiale pornografice având ca subiect copii, într-un 
sistem informatic sau într-un mijloc de stocare de date informatice.  

2. În sensul paragrafului 1 sus-menţionat, termenul materiale pornografice având 
ca subiect copii desemnează orice material pornografic care reprezintă într-un 
mod vizual:  

a) un minor care se dedă unui comportament sexual explicit;  
b) o persoană majoră, prezentată ca o persoană minoră, care se dedă unui 

comportament sexual explicit;  
c) imagini realiste reprezentând un minor care se dedă unui 

comportament sexual explicit.  
3. În sensul paragrafului 2 sus-menţionat, termenul minor desemnează orice 
persoană în vârstă de mai puţin de 18 ani. Totuşi o parte poate solicita o limită de 
vârstă inferioară, care trebuie să fie de cel puţin 16 ani.  
4. O parte îşi va putea rezerva dreptul de a nu aplica, în totalitate sau parţial, 
paragraful 1 subparagrafele d) şi e) şi paragraful 2 subparagrafele b) şi c).  
 

TITLUL 4 - Infracţiuni referitoare la atingerile aduse proprietăţii 
intelectuale şi drepturilor conexe 

 
ARTICOLUL 10 - Infracţiuni referitoare la atingerile aduse proprietăţii 
intelectuale şi drepturilor conexe  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, 
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atingerile aduse proprietăţii intelectuale, definite de legislaţia acestei părţi, în 
conformitate cu obligaţiile pe care le-a subscris în aplicarea Actului de la Paris 
din 24 iulie 1971 care revizuieşte Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor 
literare şi artistice, a Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de 
proprietate intelectuală şi a Tratatului OMPI privind proprietatea intelectuală, cu 
excepţia oricărui drept moral conferit de aceste convenţii, atunci când astfel de 
acte sunt comise deliberat, la scară comercială şi prin intermediul unui sistem 
informatic.  
2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, 
atingerile aduse drepturilor conexe definite de legislaţia acestei părţi în 
conformitate cu obligaţiile pe care le-a subscris în aplicarea Convenţiei 
internaţionale pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a 
producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune (Convenţia de 
la Roma), a Acordului privind aspecte comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală şi a Tratatului OMPI privind interpretările şi fonogramele, cu 
excepţia oricărui drept moral conferit de aceste convenţii, atunci când astfel de 
acte sunt comise deliberat, la scară comercială şi prin intermediul unui sistem 
informatic.  
3. O parte va putea, în circumstanţe bine delimitate, să îşi rezerve dreptul de a nu 
impune răspunderea penală în baza paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol, cu 
condiţia ca alte recursuri eficiente să fie disponibile şi cu condiţia ca o astfel de 
rezervă să nu aducă atingere obligaţiilor internaţionale care incumbă acestei părţi 
în aplicarea instrumentelor internaţionale menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale 
prezentului articol.  
 

TITLUL 5 - Alte forme de răspundere şi de sancţionare 
 
ARTICOLUL 11 - Tentativa şi complicitatea 
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, orice 
complicitate intenţionată la comiterea uneia dintre infracţiunile stabilite în 
aplicarea art. 2-10, săvârşite cu intenţie.  
2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, orice 
tentativă săvârşită cu intenţia comiterii uneia dintre infracţiunile stabilite în 
aplicarea art. 3-5, art. 7, 8 şi a art. 9 paragraful 1 subparagrafele a) şi c).  
3. Fiecare parte îşi va putea rezerva dreptul de a nu aplica, în totalitate sau 
parţial, paragraful 2 al prezentului articol.  
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ARTICOLUL 12 - Răspunderea persoanelor juridice  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru ca persoanele juridice să poată fi trase la răspundere pentru 
infracţiunile stabilite în aplicarea prezentei convenţii, atunci când acestea sunt 
comise pe cont propriu de către orice persoană fizică care acţionează fie 
individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, care 
exercită o funcţie de conducere în cadrul acesteia, având la bază:  

a) o calitate de reprezentare a persoanei juridice;  
b) puterea de luare a deciziilor în numele persoanei juridice;  
c) puterea de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.  

2. Cu excepţia cazurilor deja prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, 
fiecare parte va adopta măsurile care se dovedesc necesare pentru a se asigura că 
o persoană juridică poate fi trasă la răspundere atunci când absenţa 
supravegherii sau a controlului din partea persoanei fizice menţionate la 
paragraful 1 a permis comiterea infracţiunilor stabilite în aplicarea prezentei 
convenţii pentru numita persoană juridică de către o persoană fizică care 
acţionează sub autoritatea acesteia.  
3. În funcţie de principiile juridice ale părţii, răspunderea unei persoane juridice 
poate fi penală, civilă sau administrativă.  
4. Această răspundere va fi stabilită fără a prejudicia răspunderea penală a 
persoanelor fizice care au comis infracţiunea.  
 
ARTICOLUL 13 - Sancţiuni şi măsuri  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru ca infracţiunilor stabilite în aplicarea art. 2-11 să li se poată 
aplica sancţiuni efective, proporţionale şi convingătoare, care cuprind pedepse 
privative de libertate.  
2. Fiecare parte va veghea ca toate persoanele juridice trase la răspundere în 
aplicarea art. 12 să facă obiectul sancţiunilor sau măsurilor penale ori nepenale 
efective, proporţionale şi convingătoare, care cuprind sancţiuni pecuniare.  

 
SECŢIUNEA a 2-a - Drept procedural 

 
TITLUL 1 - Dispoziţii comune 

 
ARTICOLUL 14 - Aria de aplicare a măsurilor procedurale  
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1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a stabili prerogativele şi procedurile prevăzute în prezenta 
secţiune, în scopul desfăşurării anchetelor sau procedurilor penale specifice.  
2. Cu excepţia dispoziţiei contrare care figurează la art. 21, fiecare parte va aplica 
prerogativele şi procedurile menţionate la paragraful 1 al prezentului articol:  

a) infracţiunilor stabilite în conformitate cu art. 2-11;  
b) tuturor celorlalte infracţiuni comise prin intermediul unui sistem 

informatic; şi  
c) strângerii dovezilor electronice referitoare la orice infracţiune.  

3. a) Fiecare parte îşi va putea rezerva dreptul de a nu aplica măsurile menţionate 
la art. 20 decât infracţiunilor sau categoriilor de infracţiuni specificate în rezervă, 
astfel încât sfera acestor infracţiuni sau categorii de infracţiuni să nu fie mai 
redusă decât cea a infracţiunilor cărora aceasta le aplică măsurile menţionate la 
art. 21. Fiecare parte va avea în vedere să limiteze o astfel de rezervă încât să 
permită cea mai largă aplicare posibilă a măsurii menţionate la art. 20.  
b) În cazul în care o parte, din cauza restricţiilor impuse de legislaţia sa în vigoare 
la momentul adoptării prezentei convenţii, nu va fi în măsură să aplice măsurile 
vizate la art. 20 şi 21 comunicaţiilor transmise într-un sistem informatic al unui 
furnizor de servicii:  

(i) care este folosit în beneficiul unui grup închis de utilizatori; şi  
(ii) care nu utilizează reţelele publice de telecomunicaţii şi care nu este 

conectat la un alt sistem informatic, public sau privat,  
 această parte îşi va putea rezerva dreptul de a nu aplica aceste măsuri pentru 
astfel de comunicaţii. Fiecare parte va avea în vedere să limiteze o astfel de 
rezervă încât să permită cea mai largă aplicare posibilă a măsurilor menţionate la 
art. 20 şi 21.  
 
ARTICOLUL 15 - Condiţii şi măsuri de protecţie  
1. Fiecare parte va veghea ca stabilirea, realizarea şi aplicarea prerogativelor şi a 
procedurilor prevăzute în prezenta secţiune să fie supuse condiţiilor şi măsurilor 
de protecţie prevăzute în dreptul său intern, care trebuie să asigure o protecţie 
adecvată a drepturilor şi a libertăţilor omului, în special a drepturilor stabilite în 
conformitate cu obligaţiile pe care aceasta le-a subscris în aplicarea Convenţiei 
Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale (1950), a Pactului internaţional privind drepturile civile şi politice 
al Naţiunilor Unite (1966), precum şi a altor instrumente internaţionale 
aplicabile privind drepturile omului, şi care trebuie să integreze principiul 
proporţionalităţii.  
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2. Ţinând cont de natura procedurii sau a prerogativelor acordate, aceste condiţii 
şi măsuri de protecţie vor include, între altele, atunci când situaţia o impune, o 
supervizare judiciară sau alte forme de supervizare independentă a motivelor 
care justifică aplicarea, precum şi limitarea ariei de aplicare şi a duratei 
prerogativelor sau procedurii în cauză.  
3. În măsura în care acest lucru este în conformitate cu interesul public, în special 
cu buna administrare a justiţiei, fiecare parte va examina efectul prerogativelor şi 
al procedurilor în această secţiune privind drepturile, responsabilităţile şi 
interesele legitime ale terţilor.  
 

TITLUL 2 - Conservarea rapidă a datelor informatice stocate 
 
ARTICOLUL 16 - Conservarea rapidă a datelor informatice stocate  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a permite autorităţilor sale competente să ordone sau să impună 
într-un alt mod conservarea rapidă a datelor informatice menţionate, inclusiv a 
datelor referitoare la trafic, stocate prin intermediul unui sistem informatic, cu 
precădere atunci când există motive de a crede că acestea sunt în mod special 
susceptibile de pierdere sau de modificare.  
2. În cazul în care o parte va aplica prevederile paragrafului anterior, prin 
intermediul unui ordin adresat unei persoane de a păstra date stocate, precum 
cele menţionate care se găsesc în posesia sau sub controlul său, această parte va 
adopta măsurile legislative, precum şi măsurile care se dovedesc necesare pentru 
a obliga această persoană să păstreze şi să protejeze integritatea datelor pentru 
atât timp cât este necesar, cel mult 90 de zile, în scopul de a permite autorităţilor 
competente să obţină dezvăluirea acestora. O parte poate prevedea ca ordinul să 
fie ulterior reînnoit.  
3. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a obliga persoana care veghează asupra datelor sau o altă 
persoană însărcinată să le păstreze să păstreze confidenţialitatea cu privire la 
aplicarea numitelor proceduri pe durata prevăzută în dreptul său intern.  
4. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică 
prevederile art. 14 şi 15.  
 
ARTICOLUL 17 -  Conservarea şi dezvăluirea parţială rapidă a datelor referitoare 
la trafic  
1. În scopul de a asigura conservarea datelor referitoare la trafic, în aplicarea art. 
16, fiecare parte va adopta măsurile legislative, precum şi măsurile care se 
dovedesc necesare:  
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a) pentru a veghea ca păstrarea rapidă a datelor referitoare la trafic să fie 
posibilă, indiferent dacă în transmiterea comunicaţiei au fost implicaţi 
unul sau mai mulţi furnizori de servicii; şi  

b) pentru a asigura dezvăluirea rapidă către autoritatea competentă a părţii 
sau către o persoană desemnată de această autoritate a unei cantităţi de 
date referitoare la trafic, suficientă pentru a permite părţii identificarea 
furnizorilor de servicii şi a canalului prin intermediul căruia comunicaţia a 
fost transmisă.  

2. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică 
prevederile art. 14 şi 15.  
 

TITLUL 3 - Ordinul de punere la dispoziţie a datelor 
 
ARTICOLUL 18 - Ordinul de punere la dispoziţie a datelor  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente dreptul de a ordona:  

a) unei persoane prezente pe teritoriul său să comunice datele informatice 
menţionate, aflate în posesia sau sub controlul său, care sunt stocate într-
un sistem informatic ori pe un suport de stocare informatic; şi  

b) unui furnizor de servicii care oferă prestaţii pe teritoriul părţii să comunice 
datele din posesia sau de sub controlul său referitoare la abonaţi şi la astfel 
de servicii.  

2. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică 
prevederile art. 14 şi 15.  
3. În sensul prezentului articol, expresia date referitoare la abonaţi va desemna 
orice informaţie, sub formă de date informatice sau sub orice altă formă, deţinută 
de un furnizor de servicii, referitoare la abonaţii acestor servicii, altele decât 
datele referitoare la trafic sau conţinut, şi care permit stabilirea:  

a) tipului de serviciu de comunicaţii utilizat, dispoziţiilor tehnice luate în 
această privinţă şi perioadei serviciului;  

b) identităţii, adresei poştale sau geografice, numărului de telefon al 
abonatului şi oricărui alt număr de contact, precum şi a datelor referitoare 
la facturare şi plată, disponibile în baza unui contract sau a unui 
aranjament de servicii;  

c) oricărei alte informaţii referitoare la locul în care se găsesc echipamentele 
de comunicaţie, disponibile în baza unui contract sau a unui aranjament 
de servicii.  
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TITLUL 4 - Percheziţia şi sechestrarea datelor informatice stocate 
 
ARTICOLUL 19 - Percheziţia şi sechestrarea datelor informatice stocate  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente dreptul de a percheziţiona 
sau de a accesa într-un mod similar:  

a) un sistem informatic sau o parte a acestuia, precum şi datele informatice 
care sunt stocate în acesta; şi  

b) un suport de stocare informatic care permite stocarea datelor informatice 
pe teritoriul său.  

2. În cazul în care autorităţile părţii vor percheziţiona sau vor accesa într-un mod 
similar un sistem informatic specific ori o parte din acesta, în conformitate cu 
paragraful 1 subparagraful a), şi vor avea motive de a considera că datele 
urmărite sunt stocate într-un alt sistem informatic sau într-o parte a acestuia 
situat pe teritoriul său şi că aceste date sunt în mod legal accesibile de la sistemul 
iniţial ori sunt disponibile pentru acest sistem iniţial, fiecare parte va adopta 
măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru ca numitele 
autorităţi să fie în măsură de a extinde rapid percheziţia sau accesarea într-un 
mod similar a celuilalt sistem.  
3. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente dreptul de a sechestra sau 
de a obţine într-un mod similar datele informatice pentru care accesarea a fost 
realizată în aplicarea paragrafelor 1 sau 2. Aceste măsuri includ următoarele 
prerogative:  

a) sechestrarea sau obţinerea într-un mod similar a unui sistem informatic 
ori a unei părţi din acesta sau a unui suport de stocare informatic;  

b) realizarea şi conservarea unei copii a acestor date informatice;  
c) menţinerea integrităţii datelor informatice relevante stocate;  
d) suprimarea accesării sau îndepărtarea acestor date informatice din 

sistemul informatic accesat.  
4. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente dreptul de a ordona 
oricărei persoane care cunoaşte funcţionarea sistemului informatic sau măsurile 
aplicate pentru protecţia datelor informatice să pună la dispoziţie toate 
informaţiile considerate necesare pentru a permite aplicarea măsurilor vizate la 
paragrafele 1 şi 2.  
5. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică 
prevederile art. 14 şi 15.  
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TITLUL 5 - Colectarea în timp real a datelor informatice 
 
ARTICOLUL 20 - Colectarea în timp real a datelor referitoare la trafic  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente următoarele drepturi:  

a) de a culege sau de a înregistra prin aplicarea mijloacelor tehnice care 
există pe teritoriul său; şi  

b) de a obliga un furnizor de servicii, în limita capacităţilor sale tehnice 
existente, la:  
(i) strângerea sau înregistrarea prin aplicarea mijloacelor tehnice care 

există pe teritoriul său;  
 sau la  
(ii) acordarea concursului şi asistenţei sale autorităţilor competente, 

pentru culegerea sau înregistrarea,  
în timp real, a datelor referitoare la trafic, asociate comunicaţiilor 
respective, transmise pe teritoriul său prin intermediul unui sistem 
informatic.  

2. În cazul în care o parte, datorită principiilor stabilite de legislaţia internă, nu 
va putea adopta măsurile enunţate la paragraful 1 subparagraful a), aceasta va 
putea, în schimb, adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a asigura strângerea sau înregistrarea în timp real a datelor 
referitoare la trafic, asociate comunicaţiilor respective, transmise pe teritoriul său 
prin aplicarea mijloacelor tehnice existente pe acest teritoriu.  
3. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a obliga un furnizor de servicii să păstreze confidenţialitatea 
faptului că a fost exercitată oricare dintre prerogativele prevăzute în prezentul 
articol, precum şi orice informaţie în legătură cu acest subiect.  
4. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică 
prevederile art. 14 şi 15.  
 
ARTICOLUL 21 - Interceptarea datelor referitoare la conţinut  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a conferi autorităţilor sale competente, cu privire la o serie de 
infracţiuni grave care să fie definite în legislaţia internă, următoarele drepturi:  

a) de a culege sau de a înregistra prin aplicarea mijloacelor tehnice care 
există pe teritoriul său; şi  

b) de a obliga un furnizor de servicii, în limita capacităţilor sale tehnice, la:  
(i) strângerea sau înregistrarea prin aplicarea mijloacelor tehnice care 

există pe teritoriul său;  
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 sau la  
(ii) acordarea sprijinului şi asistenţei sale autorităţilor competente, 

pentru colectarea sau înregistrarea,  
în timp real, a datelor referitoare la conţinut, asociate comunicaţiilor 
respective, transmise pe teritoriul său prin intermediul unui sistem 
informatic.  

2. În cazul în care o parte, datorită principiilor stabilite de legislaţia internă, nu 
va putea adopta măsurile enunţate la paragraful 1 subparagraful a), aceasta va 
putea, în schimb, adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a asigura strângerea sau înregistrarea în timp real a datelor 
referitoare la conţinutul comunicaţiilor respective, transmise pe teritoriul său 
prin aplicarea mijloacelor tehnice existente pe acest teritoriu.  
3. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a obliga un furnizor de servicii să păstreze confidenţialitatea 
faptului că oricare dintre prerogativele prevăzute în prezentul articol a fost 
exercitată, precum şi orice informaţie în legătură cu acest subiect.  
4. Prerogativelor şi procedurilor menţionate în prezentul articol li se aplică 
prevederile art. 14 şi 15.  
 

SECŢIUNEA a 3-a - Competenţa 
 
ARTICOLUL 22 - Competenţa  
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc 
necesare pentru a stabili competenţa sa cu privire la orice infracţiune incriminată 
în conformitate cu art. 2-11, atunci când infracţiunea este comisă:  

a) pe teritoriul său; sau  
b) la bordul unui vas sub pavilionul acestei părţi; sau  
c) la bordul unei aeronave înmatriculate în conformitate cu legislaţia acestei 

părţi; sau  
d) de către unul dintre cetăţenii săi, dacă infracţiunea poate atrage 

răspunderea penală în locul în care aceasta a fost comisă sau dacă 
infracţiunea nu este de competenţa teritorială a nici unui stat.  

2. Fiecare parte îşi va putea rezerva dreptul de a nu aplica sau de a aplica doar în 
cazuri ori în condiţii specifice regulile de competenţă definite la paragraful 1 
subparagrafele b)-d) al prezentului articol sau în orice parte a acestui paragraf.  
3. Fiecare parte va adopta măsurile care se dovedesc necesare pentru a stabili 
competenţa sa cu privire la orice infracţiune menţionată la art. 24 paragraful 1, în 
cazul în care autorul prezumat al infracţiunii este prezent pe teritoriul său şi nu 
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poate fi extrădat spre o altă parte decât în baza naţionalităţii sale, în urma unei 
cereri de extrădare.  
4. Prezenta convenţie nu va exclude nici o competenţă penală exercitată de o 
parte în conformitate cu dreptul său intern.  
5. În cazul în care mai multe părţi îşi revendică jurisdicţia cu privire la o 
infracţiune stabilită în conformitate cu prezenta convenţie, părţile implicate se 
vor pune de acord, atunci când acest lucru este oportun, în scopul de a determina 
partea cea mai potrivită pentru a exercita urmărirea.  
 

CAPITOLUL III - Cooperarea internaţională 
 

SECŢIUNEA 1 - Principii generale 
 
TITLUL 1 - Principii generale referitoare la cooperarea internaţională 
 
ARTICOLUL 23 - Principii generale referitoare la cooperarea internaţională  
Părţile vor coopera între ele, în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol şi 
în aplicarea instrumentelor internaţionale relevante cu privire la cooperarea 
internaţională în materie penală, a acordurilor încheiate pe baza legislaţiilor 
uniforme sau reciproce şi a dreptului lor intern, în cea mai largă măsură posibilă, 
în scopul investigărilor sau al aplicării procedurilor privind infracţiunile în 
legătură cu sisteme şi date informatice sau pentru a culege dovezile unei 
infracţiuni în format electronic.  
 

TITLUL 2 - Principii referitoare la extrădare 
 
ARTICOLUL 24 - Extrădarea  
1. a) Prezentul articol se va aplica extrădării între părţi pentru infracţiunile 
stabilite în conformitate cu art. 2-11, cu condiţia ca acestea să poată fi 
sancţionate, potrivit legislaţiilor ambelor părţi implicate, printr-o pedeapsă 
privativă de libertate, al cărei maxim special este de cel puţin un an, sau printr-o 
pedeapsă mai severă.  
b) În cazul în care se va impune o pedeapsă minimă diferită, în baza unui tratat 
de extrădare aplicabil între două sau mai multe părţi, inclusiv Convenţia 
europeană de extrădare (STE nr. 24), sau a unui acord care are la bază legislaţii 
uniforme sau reciproce, se va aplica pedeapsa minimă prevăzută prin acest tratat 
ori aranjament.  
2. Infracţiunile descrise la paragraful 1 vor fi considerate incluse în categoria 
infracţiunilor care pot atrage extrădarea în orice tratat de extrădare care există 
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între părţi. Părţile se vor angaja să includă astfel de infracţiuni ca infracţiuni care 
pot atrage extrădarea în orice tratat de extrădare care va fi încheiat între părţi.  
3. Dacă o parte care condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat primeşte o 
cerere de extrădare de la altă parte cu care nu a încheiat un tratat de extrădare, 
aceasta va putea considera prezenta convenţie drept bază juridică pentru 
extrădarea cu privire la orice infracţiune menţionată la paragraful 1 al prezentului 
articol.  
4. Părţile care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat vor 
recunoaşte infracţiunile menţionate la paragraful 1 al prezentului articol ca 
infracţiuni care pot atrage extrădarea între acestea.  
5. Extrădarea va fi supusă condiţiilor prevăzute de dreptul intern al părţii 
solicitate sau de tratatele de extrădare în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte 
motivele pentru care partea solicitată poate refuza extrădarea.  
6. Dacă extrădarea pentru o infracţiune menţionată la paragraful 1 al prezentului 
articol va fi refuzată doar pe motivul cetăţeniei persoanei sau pentru că partea 
solicitată consideră că este competentă cu privire la această infracţiune, partea 
solicitată va supune cauza, la cererea părţii solicitante, autorităţilor sale 
competente, în scopul urmăririi, şi va raporta în timp util, la încheierea cauzei, 
părţii solicitante. Autorităţile în cauză vor decide şi vor desfăşura ancheta şi 
procedura în acelaşi mod ca pentru orice altă infracţiune de natură comparabilă, 
în conformitate cu legislaţia acestei părţi.  
7. a) Fiecare parte va comunica secretarului general al Consiliului Europei, în 
momentul semnării ori depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, 
de aprobare sau de aderare, numele şi adresa fiecărei autorităţi responsabile de 
trimiterea ori de primirea unei cereri de extrădare sau de arestare provizorie, în 
absenţa unui tratat.  
b) Secretarul general al Consiliului Europei va realiza şi va actualiza un registru al 
autorităţilor astfel desemnate de către părţi. Fiecare parte va trebui să se asigure 
de faptul că datele care figurează în registru sunt corecte în orice moment.  
 

TITLUL 3 - Principii generale referitoare la asistenţa mutuală 
 
ARTICOLUL 25 - Principii generale referitoare la asistenţa mutuală  
1. Părţile îşi vor acorda asistenţă mutuală într-o măsură cât mai largă posibil, în 
scopul investigărilor sau al aplicării procedurilor privind infracţiunile în legătură 
cu sisteme şi date informatice sau pentru a culege dovezile unei infracţiuni în 
format electronic.  
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2. De asemenea, fiecare parte va adopta măsurile legislative, precum şi măsurile 
care se dovedesc necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile stabilite în cuprinsul 
art. 27-35.  
3. În caz de urgenţă fiecare parte va putea formula o cerere de asistenţă mutuală 
sau comunicările care se raportează acesteia prin mijloace rapide de comunicare, 
precum faxul sau poşta electronică, cu condiţia ca aceste mijloace să ofere 
condiţii suficiente de securitate şi de autentificare (inclusiv folosirea codării, 
atunci când este necesar), cu o confirmare oficială ulterioară dacă partea 
solicitată va revendica acest lucru. Partea solicitată va accepta cererea şi va 
răspunde prin oricare dintre mijloacele sale rapide de comunicare.  
4. Cu excepţia unei dispoziţii contrare expres prevăzute în prezentul capitol, 
asistenţa mutuală va fi supusă condiţiilor fixate de dreptul intern al părţii 
solicitate sau de tratatele de asistenţă mutuală aplicabile, inclusiv în ceea ce 
priveşte motivele pe baza cărora partea solicitată poate refuza cooperarea. Partea 
solicitată nu îşi va exercita dreptul de a refuza asistenţa mutuală privind 
infracţiunile vizate la art. 2-11 doar din motivul că cererea vizează o infracţiune pe 
care aceasta o consideră de natură fiscală.  
5. În cazul în care, în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol, părţii 
solicitate îi este permis să condiţioneze asistenţa mutuală de existenţa dublei 
incriminări, această condiţie va fi considerată îndeplinită dacă fapta care 
constituie infracţiunea pentru care asistenţa mutuală este solicitată este calificată 
drept infracţiune de dreptul său intern, indiferent dacă dreptul intern include sau 
nu infracţiunea în cadrul aceleiaşi categorii de infracţiuni ori dacă o defineşte sau 
nu prin aceeaşi terminologie ca dreptul părţii solicitante.  
 
ARTICOLUL 26 - Informarea spontană  
1. O parte va putea, în limitele dreptului său intern şi în absenţa unei cereri 
prealabile, să comunice unei alte părţi informaţii obţinute în cadrul propriilor 
anchete, în cazul în care consideră că acest lucru ar putea ajuta partea destinatară 
la începerea sau finalizarea cu succes a anchetelor ori a procedurilor având ca 
obiect infracţiuni stabilite în conformitate cu prezenta convenţie sau în cazul în 
care aceste informaţii ar putea conduce la o cerere de cooperare formulată de 
această parte în virtutea prezentului capitol.  
2. Înainte de a comunica astfel de informaţii, partea care le furnizează va putea 
solicita ca acestea să rămână confidenţiale sau să nu fie utilizate decât în anumite 
condiţii. Dacă partea destinatară nu va putea îndeplini această cerinţă, va 
informa cealaltă parte, care va stabili în acest caz dacă informaţiile în cauză ar 
trebui totuşi furnizate. Dacă partea destinatară va accepta informaţiile cu 
condiţiile prescrise, partea destinatară va fi legată de acestea din urmă.  
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TITLUL 4 - Procedurile referitoare la cererile de asistenţă mutuală în 

absenţa acordurilor internaţionale aplicabile 
 
ARTICOLUL 27 - Procedurile referitoare la cererile de asistenţă mutuală în 
absenţa acordurilor internaţionale aplicabile  
1. În absenţa unui tratat de asistenţă mutuală ori a unui acord care are la bază 
legislaţii uniforme sau reciproce în vigoare între partea solicitantă şi partea 
solicitată, se vor aplica dispoziţiile paragrafelor 2-9 din prezentul articol. Acestea 
nu se vor aplica atunci când există un tratat, un acord sau o legislaţie de acest tip, 
în afară de cazul în care părţile implicate nu convin să aplice în locul lor totul sau 
o parte din restul acestui articol.  
2. 

a) Fiecare parte va desemna una sau mai multe autorităţi centrale însărcinate 
să trimită cererile de asistenţă mutuală sau să răspundă, să le execute ori 
să le transmită autorităţilor competente pentru executarea lor.  

b) Autorităţile centrale vor comunica direct una cu cealaltă.  
c) Fiecare parte, în momentul semnării sau depunerii instrumentelor sale de 

ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, va comunica 
secretarului general al Consiliului Europei numele şi adresele autorităţilor 
desemnate în aplicarea prezentului paragraf.  

d) Secretarul general al Consiliului Europei va stabili şi va actualiza un 
registru al autorităţilor centrale desemnate de către părţi. Fiecare parte va 
veghea în permanenţă asupra exactitudinii datelor care figurează în 
registru.  

3. Cererile de asistenţă mutuală adresate în baza prezentului articol vor fi 
executate în conformitate cu procedura menţionată de partea solicitantă, cu 
excepţia cazului în care aceasta este incompatibilă cu legislaţia părţii solicitate.  
4. Pe lângă condiţiile sau motivele de refuz prevăzute la art. 25 paragraful 4, 
asistenţa mutuală va putea fi refuzată de partea solicitată, dacă:  

a) cererea vizează o infracţiune pe care partea solicitată o consideră de natură 
politică ori legată de o infracţiune de natură politică; sau  

b) partea solicitată va considera că faptul de a da curs cererii ar risca să aducă 
atingere suveranităţii, securităţii, ordinii sale publice sau altor interese 
esenţiale.  

5. Partea solicitată va putea suspenda executarea cererii dacă aceasta ar risca să 
aducă prejudicii anchetelor sau procedurilor desfăşurate de autorităţile sale.  



Convenţia privind criminalitatea informatică 

 
112

6. Înainte de a refuza sau de a suspenda cooperarea, partea solicitată va examina, 
ulterior consultării părţii solicitante, dacă poate da curs parţial cererii ori cu 
rezerva condiţiilor pe care le consideră necesare.  
7. Partea solicitată va informa rapid partea solicitantă asupra răspunsului pe care 
intenţionează să îl dea cererii de asistenţă mutuală.  
Aceasta va trebui să motiveze eventualul său refuz sau eventuala întârziere a 
cererii. De asemenea, partea solicitată va informa partea solicitantă asupra 
oricărui motiv care ar face imposibilă executarea cererii de asistenţă mutuală sau 
care ar fi susceptibil de a o întârzia în mod semnificativ.  
8. Partea solicitantă va putea cere ca partea solicitată să păstreze 
confidenţialitatea faptului că a fost formulată o cerere în baza prezentului capitol, 
precum şi a obiectului acesteia, cu excepţia măsurilor necesare executării cererii 
în cauză. Dacă partea solicitată nu va putea da curs acestei cereri de 
confidenţialitate, aceasta va trebui să informeze rapid partea solicitantă, care va 
trebui în acest caz să determine dacă cererea trebuie totuşi executată.  
9. 

a) În caz de urgenţă, cererile de asistenţă mutuală sau comunicările care se 
raportează acestora vor putea fi transmise direct de către autorităţile 
judiciare ale părţii solicitante autorităţilor similare ale părţii solicitate. 
Într-un asemenea caz, o copie va fi adresată simultan autorităţilor centrale 
ale părţii solicitate prin intermediul autorităţii centrale a părţii solicitante.  

b) Orice cerere sau comunicare formulată în baza prezentului paragraf va 
putea fi avansată prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie 
Criminală (Interpol).  

c) În cazul în care o cerere a fost formulată în aplicarea subparagrafului a) al 
prezentului paragraf şi în cazul în care autoritatea nu va fi competentă 
pentru a o analiza, aceasta o va transmite autorităţii naţionale competente 
şi va informa direct partea solicitantă.  

d) Cererile sau comunicările efectuate în aplicarea prezentului paragraf, care 
nu presupun măsuri coercitive, vor putea fi direct transmise de către 
autorităţile competente ale părţii solicitante la autorităţile competente ale 
părţii solicitate.  

e) Fiecare parte îl va putea informa pe secretarul general al Consiliului 
Europei, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de 
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, că, pentru motive de 
eficienţă, cererile formulate în baza acestui paragraf vor trebui adresate 
autorităţilor sale centrale.  
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ARTICOLUL 28 - Confidenţialitatea şi restricţia de utilizare  
1. În absenţa unui tratat de asistenţă mutuală sau a unui aranjament care să aibă 
la bază legislaţii uniforme ori reciproce în vigoare între partea solicitantă şi 
partea solicitată, se vor aplica dispoziţiile prezentului articol. Acestea nu se vor 
aplica în cazul în care există un tratat, un aranjament sau o legislaţie de acest tip, 
cu excepţia cazului în care părţile implicate decid să aplice în locul acestora totul 
sau o parte din acest articol.  
2. Partea solicitată va putea condiţiona comunicarea de informaţii sau de 
materiale, reprezentând răspunsul la cerere, de:  

a) păstrarea confidenţialităţii acestora, în cazul în care cererea de asistenţă 
mutuală nu ar putea fi respectată în absenţa acestei condiţii; sau  

b) neutilizarea acestora pentru alte anchete sau proceduri decât cele indicate 
în cerere.  

3. Dacă partea solicitantă nu va putea îndeplini una dintre condiţiile enunţate la 
paragraful 2, aceasta va informa rapid partea solicitată, care va determina în 
acest caz dacă informaţia trebuie totuşi furnizată. Dacă partea solicitantă va 
accepta această condiţie, aceasta va fi legată de condiţia menţionată.  
4. Orice parte care va furniza informaţii sau materiale ce se supun uneia dintre 
condiţiile enunţate la paragraful 2 va putea solicita celeilalte părţi să-i ofere 
explicaţii în legătură cu această condiţie privind utilizarea acestor informaţii sau 
a acestui material.  
 

SECŢIUNEA a 2-a - Dispoziţii speciale 
 

TITLUL 1 - Asistenţa mutuală în materie de măsuri provizorii 
 
ARTICOLUL 29 - Conservarea rapidă a datelor informatice stocate  
1. O parte va putea solicita unei alte părţi să ordone sau să impună printr-un alt 
mijloc conservarea rapidă a datelor stocate prin intermediul unui sistem 
informatic care se găseşte pe teritoriul acestei alte părţi şi la adresa cărora partea 
solicitantă are intenţia de a formula o cerere de asistenţă mutuală în vederea 
percheziţiei ori accesării printr-un mijloc similar, sechestrului sau obţinerii 
printr-un mijloc similar ori divulgării datelor în cauză.  
2. O cerere de conservare formulată în aplicarea paragrafului 1 va trebui să 
precizeze:  

a) autoritatea care solicită conservarea;  
b) infracţiunea care va face obiectul anchetei sau procedurilor penale, 

precum şi o scurtă expunere a faptelor care au legătură cu aceasta;  
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c) datele informatice stocate care vor trebui conservate şi natura legăturii lor 
cu infracţiunea;  

d) toate informaţiile disponibile care vor permite identificarea posesorului 
datelor informatice stocate sau locaţia sistemului informatic;  

e) necesitatea măsurii conservării; şi  
f) faptul că partea are intenţia de a formula o cerere de asistenţă mutuală în 

vederea percheziţiei ori accesării printr-un mijloc similar, sechestrului sau 
obţinerii printr-un mijloc similar, ori divulgării datelor informatice în 
cauză.  

3. După primirea cererii unei alte părţi, partea solicitată va trebui să ia toate 
măsurile care se impun pentru a proceda fără întârziere la conservarea datelor 
menţionate, în conformitate cu dreptul său intern. Pentru a putea răspunde unei 
astfel de solicitări, dubla incriminare nu va fi solicitată ca o condiţie prealabilă a 
conservării.  
4. O parte care va solicita dubla incriminare ca o condiţie pentru a răspunde unei 
cereri de asistenţă mutuală în vederea percheziţiei ori accesării printr-un mijloc 
similar, sechestrului sau obţinerii printr-un mijloc similar ori divulgării datelor 
stocate, va putea, pentru alte infracţiuni decât cele stabilite în conformitate cu 
art. 2-11 să-şi rezerve dreptul de a refuza cererea de conservare în baza 
prezentului articol, în cazul în care aceasta va avea motive de a considera că, în 
momentul divulgării, condiţia dublei incriminări nu va putea fi îndeplinită.  
5. Pe de altă parte, o cerere de conservare va putea fi refuzată doar dacă:  

a) cererea vizează o infracţiune pe care partea solicitată o consideră ca fiind 
de natură politică ori legată de o infracţiune politică; sau  

b) partea solicitată consideră că faptul de a da curs cererii ar risca de a aduce 
atingere suveranităţii sale, securităţii, ordinii publice sau altor interese 
esenţiale.  

6. În cazul în care partea solicitată va considera că simpla conservare nu va fi 
suficientă pentru garantarea disponibilităţii viitoare a datelor, va compromite 
confidenţialitatea anchetei părţii solicitante sau o va afecta într-un alt mod, 
aceasta va informa rapid partea solicitantă, care va decide în acel caz dacă cererea 
va trebui totuşi executată.  
7. Orice conservare efectuată ca răspuns la o cerere menţionată la paragraful 1 va 
fi valabilă pentru o perioadă de cel puţin 60 de zile, în scopul de a permite părţii 
solicitante de a formula o cerere în vederea percheziţiei ori accesării printr-un 
mijloc similar, sechestrului sau obţinerii printr-un mijloc similar ori divulgării 
datelor. După primirea unei astfel de cereri, datele vor trebui în continuare 
conservate în aşteptarea adoptării unei decizii referitoare la cerere.  
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ARTICOLUL 30 - Dezvăluirea rapidă a datelor conservate  
1. În cazul în care, în timpul executării unei cereri de conservare a datelor 
referitoare la trafic în legătură cu o comunicare specifică formulată în aplicarea 
art. 29, partea solicitată va descoperi că un furnizor de servicii a participat într-
un alt stat la transmiterea acestei comunicări, aceasta va dezvălui rapid părţii 
solicitante o cantitate suficientă de date referitoare la trafic, pentru identificarea 
acestui furnizor de servicii şi a canalului prin care comunicarea a fost transmisă.  
2. Dezvăluirea datelor referitoare la trafic în aplicarea paragrafului 1 va putea fi 
refuzată doar dacă:  

a) cererea vizează o infracţiune pe care partea solicitată o consideră de natură 
politică ori legată de o infracţiune de natură politică; sau  

b) partea solicitată consideră că faptul de a da curs cererii ar risca să aducă 
atingere suveranităţii sale, securităţii, ordinii publice sau altor interese 
esenţiale.  

 
TITLUL 2 - Asistenţa mutuală privind prerogativele de investigare 

 
ARTICOLUL 31 - Asistenţa mutuală privind accesarea datelor stocate  
1. O parte va putea solicita unei alte părţi să percheziţioneze sau să acceseze într-
un mod similar, să sechestreze sau să obţină într-un mod similar, să dezvăluie 
date stocate prin intermediul unui sistem informatic care se găseşte pe teritoriul 
acestei alte părţi, inclusiv date conservate în conformitate cu art. 29.  
2. Partea solicitată va răspunde cererii cu aplicarea instrumentelor 
internaţionale, a aranjamentelor şi a legislaţiilor menţionate la art. 23 şi 
conformându-se dispoziţiilor relevante ale prezentului capitol.  
3. Cererea va trebui satisfăcută cât mai repede posibil, dacă:  

a) există motive de a considera că datele concludente sunt expuse în mod 
special riscurilor de pierdere ori de modificare; sau  

b) instrumentele, aranjamentele şi legislaţiile vizate la paragraful 2 prevăd o 
cooperare rapidă.  

 
ARTICOLUL 32 - Accesarea transfrontalieră a datelor stocate, cu consimţământ 
sau în cazul în care acestea sunt accesibile publicului  
O parte va putea, fără autorizaţia unei alte părţi:  

a) să acceseze date informatice stocate accesibile publicului (sursă deschisă), 
oricare ar fi localizarea geografică a acestor date; sau  

b) să acceseze ori să primească prin intermediul unui sistem informatic situat 
pe teritoriul său date informatice stocate situate într-un alt stat, dacă 
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partea va obţine consimţământul persoanei legal autorizate să-i dezvăluie 
aceste date prin intermediul acestui sistem informatic.  

 
ARTICOLUL 33 - Asistenţa mutuală pentru strângerea în timp real a datelor 
referitoare la trafic  
1. Părţile îşi vor acorda asistenţă mutuală pentru strângerea în timp real a datelor 
referitoare la trafic, asociate comunicărilor menţionate pe teritoriul acestora, 
transmise prin intermediul unui sistem informatic. Cu rezerva dispoziţiilor 
paragrafului 2, asistenţa mutuală este guvernată de condiţiile şi procedurile 
prevăzute în dreptul intern.  
2. Fiecare parte va acorda această asistenţă mutuală cel puţin cu privire la 
infracţiunile pentru care strângerea în timp real a datelor privitoare la trafic ar fi 
disponibilă într-o cauză internă echivalentă.  
 
ARTICOLUL 34 - Asistenţa mutuală în domeniul interceptării datelor referitoare 
la conţinut  
Părţile îşi vor acorda asistenţă mutuală, în măsura permisă de tratatele şi 
legislaţia internă aplicabile, pentru strângerea sau înregistrarea în timp real a 
datelor referitoare la conţinutul comunicaţiilor specifice, transmise prin 
intermediul unui sistem informatic.  
 

TITLUL 3 - Reţeaua 24/7 
 
ARTICOLUL 35 - Reţeaua 24/7  
1. Fiecare parte va desemna un punct de contact disponibil 24 de ore din 24, 7 zile 
din 7, în scopul asigurării unei asistenţe imediate pentru investigaţiile referitoare 
la infracţiunile privind sisteme sau date informatice, sau pentru a strânge 
dovezile unei infracţiuni în format electronic. Această asistenţă va cuprinde 
facilitarea sau, dacă dreptul şi practica internă o permit, aplicarea directă a 
următoarelor măsuri:  

a) asistenţa tehnică;  
b) conservarea datelor, în conformitate cu art. 29 şi 30;  
c) strângerea dovezilor, furnizarea de informaţii cu caracter juridic şi 

localizarea suspecţilor.  
2. a) Punctul de contact al unei părţi va avea mijloacele de a coresponda cu 
punctul de contact al unei alte părţi potrivit unei proceduri accelerate.  
b) Dacă punctul de contact desemnat de către o parte nu va depinde de 
autoritatea sau de autorităţile acestei părţi responsabile de asistenţa mutuală 
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internaţională sau de extrădare, punctul de contact va veghea să poată acţiona în 
coordonare cu această sau aceste autorităţi, potrivit unei proceduri accelerate.  
3. Fiecare parte va întreprinde măsurile necesare pentru a dispune de un 
personal specializat şi echipat corespunzător pentru facilitarea funcţionării 
reţelei.  
 

CAPITOLUL IV - Clauze finale 
 
ARTICOLUL 36 - Semnarea şi intrarea în vigoare  
1. Prezenta convenţie va fi deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului 
Europei şi statelor membre care au participat la elaborarea sa.  
2. Prezenta convenţie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. 
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la 
secretarul general al Consiliului Europei.  
3. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării 
unei perioade de 3 luni după data la care 5 state, cuprinzând cel puţin 3 state 
membre ale Consiliului Europei, îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate 
prin convenţie, în conformitate cu dispoziţiile paragrafelor 1 şi 2.  
4. Pentru oricare stat semnatar care îşi va exprima ulterior consimţământul de a 
fi legat prin prezenta convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care 
urmează expirării unei perioade de 3 luni după data exprimării 
consimţământului său de a fi legat prin prezenta convenţie, în conformitate cu 
dispoziţiile paragrafelor 1 şi 2.  
 
ARTICOLUL 37 - Aderarea la convenţie  
1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul de Miniştri al 
Consiliului Europei, după consultarea statelor contractante la convenţie şi după 
obţinerea asentimentului unanim, vor putea invita orice stat nemembru al 
Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea sa, să adere la prezenta 
convenţie. Decizia va fi luată cu majoritatea prevăzută la art. 20 d) din Statutul 
Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor contractante care 
au dreptul să facă parte din Comitetul de Miniştri.  
2. Pentru orice stat care a aderat la prezenta convenţie, în conformitate cu 
paragraful 1 sus-menţionat, convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care 
urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de 
aderare la secretarul general al Consiliului Europei.  
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ARTICOLUL 38 - Aplicarea teritorială  
1. În momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de 
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, oricare stat va putea 
desemna teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenţie.  
2. În orice moment următor, prin declaraţie adresată secretarului general al 
Consiliului Europei, oricare stat va putea lărgi aplicarea prezentei la convenţii la 
oricare alt teritoriu desemnat în declaraţie. Convenţia va intra în vigoare cu 
privire la acest teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade 
de 3 luni de la data primirii declaraţiei de către secretarul general.  
3. Orice declaraţie formulată cu aplicarea celor două paragrafe precedente va 
putea fi retrasă, cu privire la orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin 
notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va 
intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni 
după data primirii notificării menţionate de către Secretarul general.  
 
ARTICOLUL 39 - Efectele convenţiei  
1. Scopul prezentei convenţii este de a completa tratatele sau acordurile 
multilaterale ori bilaterale aplicabile, existente între părţi, inclusiv dispoziţiile:  

- Convenţiei europene de extrădare, deschisă spre semnare la 13 
decembrie 1957 la Paris (STE nr. 24);  

- Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie penală, 
deschisă spre semnare la 20 aprilie 1959 la Strasbourg (STE nr. 30);  

- Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară 
în materie penală, deschis spre semnare la 17 martie 1978 la 
Strasbourg (STE nr. 99).  

2. Dacă două sau mai multe părţi au încheiat deja un acord ori un tratat referitor 
la domeniile cuprinse în prezenta convenţie sau dacă şi-au stabilit în alt mod 
relaţiile privind aceste subiecte ori dacă o vor face în viitor, acestea vor avea, de 
asemenea, dreptul de a aplica acordul sau tratatul menţionat ori de a-şi stabili 
relaţiile în consecinţă, în locul prezentei convenţii. Totuşi, în cazul în care părţile 
îşi vor stabili relaţiile privind domeniile care fac obiectul prezentei convenţii într-
un mod diferit decât cel prevăzut, acestea o vor face într-un mod care să nu fie 
incompatibil cu obiectivele şi principiile convenţiei.  
3. Nici o prevedere a prezentei convenţii nu va afecta alte drepturi, restricţii, 
obligaţii şi responsabilităţi ale unei părţi.  
 
ARTICOLUL 40 - Declaraţii  
Prin declaraţie scrisă adresată secretarului general al Consiliului Europei în 
momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, 



Convenţia privind criminalitatea informatică 

 
119

de aprobare sau de aderare, orice stat va putea să declare că se foloseşte de 
dreptul de a solicita unul sau mai multe elemente suplimentare, precum cele 
prevăzute la art. 2, 3, art. 6 paragraful 1 subparagraful b), art. 7, art. 9 paragraful 
3 şi art. 27 paragraful 9 subparagraful e).  
  
ARTICOLUL 41 - Clauza federală  
1. Un stat federal îşi va putea rezerva dreptul de a onora obligaţiile cuprinse în 
cap. II în măsura în care acestea vor fi compatibile cu principiile fundamentale 
care guvernează relaţiile dintre guvernul său central şi statele constitutive sau 
alte entităţi teritoriale analoage, cu condiţia ca acesta să fie în măsură de a 
coopera în baza cap. III.  
2. Atunci când acesta va formula o rezervă prevăzută la paragraful 1, un stat 
federal nu se va putea folosi de termenii unei astfel de rezerve pentru a elimina 
sau a diminua substanţial obligaţiile sale în baza cap. II. În orice caz, acesta va 
folosi mijloace lărgite şi efective care vor permite aplicarea măsurilor prevăzute 
în capitolul menţionat.  
3. În ceea ce priveşte dispoziţiile acestei convenţii, a căror aplicare ţine de 
competenţa legislativă a fiecărui stat constitutiv sau a altor entităţi teritoriale 
analoage care, în baza sistemului constituţional al federaţiei, nu sunt obligate să 
ia măsuri legislative, guvernul federal va aduce la cunoştinţă autorităţilor 
competente ale statelor constitutive dispoziţiile menţionate, împreună cu avizul 
său favorabil, încurajându-le să adopte măsurile potrivite pentru aplicarea lor.  
 
ARTICOLUL 42 - Rezervele  
Prin notificare scrisă adresată secretarului general al Consiliului Europei, în 
momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, 
de aprobare sau de aderare, orice stat va putea declara că se foloseşte de rezerva 
sau rezervele prevăzute la art. 4 paragraful 2, art. 6 paragraful 3, art. 9 paragraful 
4, art. 10 paragraful 3, art. 11 paragraful 3, art. 14 paragraful 3, art. 22 paragraful 
2, art. 29 paragraful 4 şi la art. 41 paragraful 1. Nici o altă rezervă nu va putea fi 
formulată.  
 
ARTICOLUL 43 - Statutul şi retragerea rezervelor  
1. O parte care a formulat o rezervă în conformitate cu art. 42 o va putea retrage 
în totalitate sau în parte prin notificare adresată secretarului general al 
Consiliului Europei. Această retragere va intra în vigoare la data primirii de către 
secretarul general a notificării menţionate. Dacă notificarea va indica faptul că 
retragerea unei rezerve trebuie să intre în vigoare la o dată precisă şi dacă această 
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dată va fi ulterioară celei la care secretarul general va primi notificarea, 
retragerea va intra în vigoare la această dată ulterioară.  
2. O parte care a formulat o rezervă, precum cele menţionate la art. 42, va retrage 
această rezervă, în totalitate sau în parte, de îndată ce împrejurările o permit.  
3. Secretarul general al Consiliului Europei va putea solicita periodic părţilor care 
au formulat una sau mai multe rezerve dintre cele menţionate la art. 42 
informaţii cu privire la aspectele retragerii lor.  
 
ARTICOLUL 44 - Amendamente  
1. La prezenta convenţie vor putea fi propuse amendamente de către fiecare 
parte, iar acestea vor fi comunicate de către secretarul general al Consiliului 
Europei statelor membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au 
participat la elaborarea prezentei convenţii, precum şi oricărui stat care a aderat 
sau care a fost invitat să adere, în conformitate cu dispoziţiile art. 37.  
2. Orice amendament propus de către o parte va fi comunicat Comitetului 
European pentru Probleme Criminale (CDPC), care va prezenta avizul său 
Comitetului de Miniştri cu privire la amendamentul menţionat.  
3. Comitetul de Miniştri va examina amendamentul propus şi avizul prezentat de 
către CDPC şi, după consultarea statelor nemembre care sunt părţi la prezenta 
convenţie, va putea adopta amendamentul.  
4. Textul oricărui amendament adoptat de către Comitetul de Miniştri în 
conformitate cu paragraful 3 al prezentului articol va fi comunicat părţilor pentru 
acceptare.  
5. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 3 al prezentului 
articol va intra în vigoare în a treizecea zi după ce toate părţile l-au informat pe 
secretarul general cu privire la acceptarea lor.  
 
ARTICOLUL 45 - Rezolvarea dezacordurilor  
1. CDPC va fi informat permanent cu privire la interpretarea şi aplicarea 
prezentei convenţii.  
2. În cazul dezacordului între părţi cu privire la interpretarea şi aplicarea 
prezentei convenţii, părţile se vor strădui să ajungă la o rezolvare a acestuia prin 
negociere sau prin orice alt mijloc paşnic pe care îl vor alege, inclusiv prin 
prezentarea dezacordului CDPC, unui tribunal arbitrar care va lua decizii ce vor 
lega părţile sau Curţii Internaţionale de Justiţie, potrivit unui acord între părţile 
implicate.  
 
ARTICOLUL 46 - Reuniunea părţilor  
1. Părţile se vor reuni periodic, dacă va fi nevoie, în vederea facilitării:  
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a) utilizării şi aplicării efective a prezentei convenţii, inclusiv identificării 
oricărei probleme în domeniu, precum şi efectelor oricărei declaraţii sau 
rezerve făcute în conformitate cu prezenta convenţie;  

b) schimbului de informaţii cu privire la noutăţile juridice, politice sau 
tehnice importante în domeniul criminalităţii informatice şi strângerii 
dovezilor în formă electronică;  

c) examinării eventualităţii de a completa sau de a amenda convenţia.  
2. CDPC va fi ţinut periodic la curent cu privire la rezultatul reuniunilor 
internaţionale menţionate la paragraful 1.  
3. CDPC va facilita, dacă va fi nevoie, întâlnirile menţionate la paragraful 1 şi va 
adopta măsurile necesare pentru a ajuta părţile în efortul lor care vizează 
completarea sau amendarea convenţiei. La expirarea unui termen de 3 ani 
începând de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii, cel mai târziu, CDPC 
va proceda, în cooperare cu părţile, la reexaminarea tuturor dispoziţiilor 
convenţiei şi va propune, dacă este cazul, amendamentele potrivite.  
4. Cu excepţia cazului în care Consiliul Europei le va suporta, cheltuielile 
ocazionate de aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 vor fi suportate de către părţi 
în maniera pe care acestea o vor alege.  
5. Părţile vor fi asistate în exercitarea funcţiilor care decurg din prezentul articol 
de către Secretariatul Consiliului Europei.  
 
ARTICOLUL 47 - Denunţarea  
1. Orice parte va putea, în orice moment, să denunţe prezenta convenţie printr-o 
notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.  
2. Denunţarea va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei 
perioade de 3 luni după data primirii notificării de către secretarul general.  
 
ARTICOLUL 48 - Notificarea  
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale 
Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei 
convenţii, precum şi oricărui stat care a aderat sau care a fost invitat să adere, cu 
privire la:  

a) orice semnare;  
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau 

de aderare;  
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii, în conformitate cu 

art. 36 şi 37;  
d) orice declaraţie făcută în aplicarea art. 40 sau orice rezervă făcută în 

aplicarea art. 42;  
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e) orice alt act, notificare sau comunicare ce are legătură cu prezenta 
convenţie.  

În acest sens, subsemnaţii, autorizaţi pe deplin în acest scop, au semnat prezenta 
convenţie.  
 
 Adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001, în limbile franceză şi engleză, 
ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în 
Arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va 
transmite fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, statelor 
nemembre care au participat la elaborarea convenţiei, precum şi oricărui stat 
invitat să adere o copie certificată conformă cu originalul. 
 



Anexa III 

Rec(1995)013 

CONSILIUL EUROPEI 

COMITETUL DE MINIŞTRI 

Recomandarea nr. R (95) 13 

a Comitetului de Miniştri către statele membre cu 
privire la problemele de procedură penală legate de 

tehnologiile informaţionale 

(adoptată de Comitetul de Miniştri la 11 septembrie 1995, în cadrul celei de-a 
543-a reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor) 

Comitetul de Miniştri, în temeiul articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei, 

Reamintind că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă 
între membrii săi; 

Având în vedere dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor informaţionale şi 
aplicarea lor în toate sectoarele societăţii contemporane; 

Realizând că dezvoltarea sistemelor electronice de informare va accelera 
transformarea societăţii tradiţionale într-o societate a informaţiei şi va crea un 
nou spaţiu pentru orice tip de comunicare şi de relaţii; 

Conştient de impactul tehnologiilor informaţionale asupra modului în care este 
organizată societatea şi asupra felului în care indivizii comunică şi 
interacţionează; 

Conştient de faptul că o parte tot mai mare a relaţiilor economice şi sociale va 
avea loc prin intermediul sau cu ajutorul sistemelor informaţionale electronice; 

Preocupat de riscul ca sistemele electronice informaţionale şi informaţia 
electronice să poată fi de asemenea utilizate pentru comiterea de infracţiuni 
criminale; 
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Preocupat de faptul că dovezi ale infracţiunilor penale pot fi stocate şi transmise 
prin intermediul acestor sisteme; 

Constatând faptul că legile de procedură penală ale Statelor membre adeseori 
încă nu prevăd drepturi corespunzătoare pentru percheziţionarea acestor sisteme 
şi pentru colectarea de probe în cursul anchetelor penale; 

Amintind faptul că, în faţa dezvoltării tehnologiilor informaţionale, lipsa unor 
puteri speciale corespunzătoare poate aduce atingere bunei executări, de către 
autorităţile însărcinate cu ancheta, a funcţiilor proprii; 

Recunoscând necesitatea de a adapta mijloacele legale de care dispun autorităţile 
însărcinate cu ancheta în temeiul legilor de procedură penală la caracterul 
specific al anchetelor în sistemele informaţionale electronice; 

Preocupat de riscul potenţial ca Statele membre să nu fie în măsură să îşi acorde 
asistenţă judiciară într-un mod adecvat, atunci când li se cere să colecteze probe 
electronice, pe teritoriul lor, în sisteme informaţionale electronice; 

Convins de necesitatea de a întări cooperarea internaţională şi de a realiza o mai 
bună compatibilitate a legilor de procedură penală în domeniu; 

Amintind Recomandarea nr. R (81) 20 cu privire la armonizarea legislaţiilor în 
materie de exigenţă a dovezilor scrise şi în materie de admisibilitate a 
reproducerilor de documente şi a înregistrărilor informatice, Recomandarea nr. 
R (85) 10 cu privire la comisiile rogatorii pentru supravegherea 
telecomunicaţiilor, Recomandarea nr. (87) 15 cu privire la reglementarea 
utilizării datelor cu caracter personal în domeniul poliţiei şi Recomandarea nr. R 
(89) 9 cu privire la crima informatică, 

Recomandă guvernelor Statelor membre: 

i. de a se inspira din principiile aflate în anexa la această recomandare, atunci 
când îşi revizuiesc legislaţia şi practicile lor interne; şi 

ii. de a aduce aceste dispoziţii la cunoştinţa autorităţilor însărcinate cu ancheta şi 
a altor servicii profesionale, în special a celor din sectorul tehnologiilor 
informaţionale, care pot fi implicate în punerea lor în aplicare. 
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Anexa la Recomandarea nr. R (95) 13 

cu privire la problemele de procedură penală legate de tehnologiile 
informaţionale 

I. Percheziţie şi sechestru 

1. Distincţia făcută prin lege între percheziţia sistemelor informaţionale precum şi 
sechestrarea datelor pe care le conţin, pe de o parte, şi interceptarea datelor în 
timpul transmisiunii, pe de altă parte, ar trebui să fie clar stabilită şi aplicată. 

2. Legile de procedură penală ar trebui să permită autorităţilor însărcinate cu 
ancheta să facă percheziţii în sistemele informaţionale şi să sechestreze datele 
găsite, în condiţii similare celor utilizate în cadrul drepturilor tradiţionale de 
percheziţie şi sechestru. Persoana care are responsabilitatea sistemului ar trebui 
să fie informată despre faptul că sistemul a făcut obiectul unei percheziţii şi 
despre natura datelor sechestrate. Recursurile juridice prevăzute de legislaţie în 
general împotriva percheziţiei şi a sechestrului ar trebui să fie aplicabile în egală 
măsură în cazul percheziţiei unui sistem informaţional şi în cel al sechestrării 
datelor pe care acesta le conţine. 

3. În timpul executării percheziţiei, autorităţile însărcinate cu ancheta ar trebui să 
aibă dreptul, sub rezerva garanţiilor corespunzătoare, de a extinde percheziţia 
asupra altor sisteme informaţionale din jurisdicţia lor care sunt conectate prin 
intermediul unei reţele şi de a sechestra datele conţinute în ele, cu condiţia ca o 
acţiune imediată să fie necesară. 

4. În cazul în care există o echivalenţă funcţională între datele care constituie 
obiectul prelucrării automatizate şi un document tradiţional, dispoziţiile 
dreptului de procedură penală referitoare la documente ar trebui să se aplice, de 
asemenea, la date. 

II. Supraveghere tehnică 

5. Având în vedere convergenţa tehnologiilor informaţionale şi a 
telecomunicaţiilor, legile cu privire la supravegherea tehnică utilizată în scopuri 
de anchete penale, cum ar fi interceptarea telecomunicaţiilor, ar trebui să fie 
revăzute şi modificate, acolo unde este necesar, pentru a asigura aplicabilitatea 
acestora. 
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6. Legea ar trebui să permită autorităţilor însărcinate cu ancheta să aplice, în 
investigarea infracţiunilor penale, orice măsuri tehnice care permit colectarea 
datelor de trafic. 

7. Atunci când sunt colectate în cursul unei anchete penale şi în special când sunt 
obţinute prin mijloace de interceptare a telecomunicaţiilor, datele protejate prin 
lege şi prelucrate de un sistem informaţional ar trebui să fie protejate în mod 
corespunzător. 

8. Legile de procedură penală ar trebui să fie revizuite pentru a permite 
interceptarea telecomunicaţiilor şi colectarea datelor de trafic în cadrul 
anchetelor privind infracţiuni grave împotriva confidenţialităţii, integrităţii şi 
disponibilităţii sistemelor de telecomunicaţii sau informatice. 

III. Obligaţii de cooperare cu autorităţile însărcinate cu ancheta 

9. Sub rezerva privilegiilor sau protecţiei prevăzute de lege, majoritatea 
legislaţiilor permit autorităţilor însărcinate cu ancheta să dispună unor persoane 
predarea obiectelor care se află sub controlul lor şi care sunt necesare în calitate 
de probe. În acelaşi mod, dreptul de procedură penală ar trebui să stipuleze 
dreptul autorităţilor însărcinate cu ancheta de a dispune unor persoane să 
prezinte orice date specifice aflate sub controlul lor, într-un sistem informaţional, 
în forma cerută de către aceste autorităţi. 

10. Sub rezerva privilegiilor sau protecţiei prevăzute de lege, autorităţile 
însărcinate cu ancheta ar trebui să aibă dreptul de a dispune persoanelor care 
deţin, sub controlul lor, date specifice, de a furniza toate informaţiile necesare 
pentru a permite accesul la sistemul informaţional şi la datele pe care acesta le 
conţine. Legile de procedură penală ar trebui să asigure dreptul autorităţilor 
însărcinate cu ancheta de a da o dispoziţie similară altor persoane care cunosc 
funcţionarea sistemului informaţional sau orice altă măsură utilizată pentru a 
proteja datele pe care acesta le conţine. 

11. Ar trebui să fie stabilite obligaţii specifice pentru operatorii de reţele publice şi 
private ca, atunci când oferă servicii de telecomunicaţii publicului, să aplice orice 
măsură tehnică necesară de natură să permită interceptarea telecomunicaţiilor de 
către autorităţile însărcinate cu ancheta. 

12. Ar trebui să fie stabilite obligaţii specifice pentru furnizorii de servicii care 
oferă servicii de telecomunicaţii publicului prin intermediul reţelelor de 
telecomunicaţii publice sau private, pentru a elibera informaţia necesară, atunci 
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când autorităţile însărcinate cu ancheta dispun acest lucru, în scopul identificării 
utilizatorului. 

IV. Proba electronică 

13. Interesul comun de a aduna, de a proteja şi de a prezenta dovezi electronice 
într-o modalitate care să garanteze cât mai bine caracterul lor irefutabil şi 
integritatea lor, ar trebui să fie recunoscut atât pentru scopurile anchetelor 
naţionale cât şi pentru cele ale cooperării internaţionale. În acest scop, ar trebui 
să fie dezvoltate mai mult proceduri şi metode tehnice de prelucrare a dovezilor 
electronice astfel încât să se asigure compatibilitatea lor între state. Dispoziţiile 
dreptului de procedură penală cu privire la probe şi care se referă la documentele 
tradiţionale ar trebui să se aplice de asemenea la datele stocate într-un sistem 
informaţional. 

V. Folosirea cifrărilor 

14. Ar trebui să fie examinate măsuri cu scopul de a minimiza efectele negative 
ale utilizării cifrării asupra anchetelor privind infracţiunile penale, fără ca acestea 
să aibă însă consecinţe mai mult decât cele strict necesare asupra utilizării sale 
legale. 

VI. Cercetare, statistici şi instruire 

15. Riscul pe care îl implică dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale 
în privinţa săvârşirii infracţiunilor penale ar trebui să facă obiectul unei evaluări 
permanente. Pentru a permite autorităţilor competente să se familiarizeze cu 
noile fenomene în materie de crimă informaţională şi pentru a putea dezvolta 
contramăsuri adecvate, ar trebui să fie favorizate colectarea şi analiza datelor 
referitoare la infracţiuni, inclusiv modus operandi şi aspectele tehnice. 

16. Ar trebui să fie examinată crearea de unităţi specializate pentru reprimarea 
infracţiunilor a căror urmărire cere o experienţă specială în domeniul 
tehnologiilor informaţionale. Ar trebui să fie promovate programe de instruire 
care să permită personalului justiţiei penale aprofundarea cunoştinţelor în 
domeniu. 

VII. Cooperare internaţională 

17. Ar trebui să fie de asemenea aplicabil dreptul de a extinde percheziţia la alte 
sisteme informaţionale atunci când sistemul se află sub o jurisdicţie străină, cu 
condiţia ca o acţiune imediată să fie necesară. În scopul de a evita eventuale 
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violări ale suveranităţii Statelor sau ale dreptului internaţional, ar trebui creată o 
bază legală explicită pentru astfel de percheziţii sau sechestre extinse. În 
consecinţă, există o necesitate urgentă de negociere a unor instrumente 
internaţionale pentru a stabili cum, când şi în ce măsură astfel de percheziţii sau 
sechestre pot fi permise. 

18. Ar trebui să fie disponibile proceduri accelerate şi corespunzătoare precum şi 
un sistem de legături care să permită autorităţilor însărcinate cu ancheta să ceară 
autorităţilor străine să colecteze cu promptitudine dovezi. În acest scop, 
autorităţile solicitate ar trebui să fie autorizate să percheziţioneze un sistem 
informaţional şi să sechestreze date în scopul transferării lor ulterioare. 
Autorităţile solicitate ar trebui de asemenea să fie autorizate să comunice datele 
de trafic care se referă la o telecomunicaţie specifică, să intercepteze o astfel de 
telecomunicaţie sau să-i identifice sursa. În acest scop instrumentele de asistenţă 
judiciară existente ar trebui să fie completate. 



Anexa IV 

Reguli de bază pentru obţinerea de probe digitale de 
către ofiţerii de poliţie 

(Sursa: Australasian Centre for Policing Research) 

 

 SIGURANŢA OFIŢERULUI ESTE PE PRIMUL PLAN! 

 Caută orice cablu vizibil sau rupt. Dacă ai îndoieli referitoare la 
siguranţa în manipulare, întreabă un expert. 

 Asigură-te că ai dreptul să percheziţionezi şi să ridici probe. 

 NU folosi tastatura sau mouse-ul. 

 NU încerca să examinezi conţinutul calculatorului, ai putea altera 
probele. 

 Înregistrează toate acţiunile de ridicare a probelor. 

 Dacă sistemul informatic este închis, NU îl deschide. 

 Dacă sistemul informatic este deschis, fotografiază ecranul înainte de a 
merge mai departe. 

 NU închide sistemul informatic după procedura normală. Scoate direct 
cablul de alimentare din calculator, nu din priză. Asigură-te că faci acest 
lucru în deplină siguranţă. 

 NU ignora celelalte tipuri de probe, cum ar fi amprentele de pe 
echipamente.



Anexa V 

Standarde în domeniul probelor digitale 

(Sursa: Scientific Working Group on Digital Evidence) 

Principiul 1 

Pentru a se asigura că probele digitale sunt strânse, asigurate, examinate sau 
transferate de o manieră să asigure păstrarea acurateţei şi a încrederii în acestea, 
organizaţiile vor stabili şi respecta un sistem eficient de control al calităţii. 
Procedurile Operaţionale Standard (POS) vor constitui baza sistemului de control 
al calităţii ce trebuie să fie sprijinite de înregistrări corespunzătoare şi să facă apel 
la proceduri, echipamente şi materiale acceptate pe scară largă. 

Standarde şi criterii 1.1. 

Toate organizaţiile care realizează investigaţii asupra probelor digitale vor 
respecta un document de tip POS. Toate aspectele legate de politicile şi 
procedurile referitoare la probele digitale vor fi evidenţiate în mod clar în POS, 
document emis de conducerea organizaţiei. 

Standarde şi criterii 1.2. 

Conducerea organizaţiei va reevalua POS anual în scopul asigurării eficienţei 
acestora. 

Standarde şi criterii 1.3. 

Procedurile folosite trebuie să fie acceptate pe scară largă în domeniu sau 
sprijinite de date obţinute şi înregistrate corect din punct de vedere ştiinţific. 

Standarde şi criterii 1.4. 

Organizaţia va deţine copii scrise ale procedurilor tehnice. 

Standarde şi criterii 1.5. 

Organizaţia va folosi hardware şi programe informatice corespunzătoare şi 
eficiente pentru îndeplinirea procedurilor de investigare şi examinare. 
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Standarde şi criterii 1.6. 

Toate acţiunile în legătură cu investigaţia, depozitarea, examinare sau transferul 
probelor digitale trebuie să fie înregistrate în scris şi să fie disponibile pentru 
evaluare şi pentru prezentare în instanţă. 

Standarde şi criterii 1.7. 

Orice acţiune care poate să altereze, producă pagube sau să distrugă orice aspect 
al probelor originale trebuie să fie realizată doar de persoane calificate, conform 
procedurilor investigaţiilor informatice. 



Anexa VI 

Principii în domeniul probelor digitale 

(Sursa: International Organization on Computer Evidence) 

 

1. În procesul de obţinere a probelor digitale, acţiunile întreprinse nu trebuie 
să modifice probele. 

2. Atunci când este necesar ca o persoană să aibă acces la probele digitale 
originale, această persoană trebuie să fie competentă din punct de vedere 
criminalistic. 

3. Toate activităţile în legătură cu investigaţia, depozitarea, examinare sau 
transferul probelor digitale trebuie să fie în întregime înregistrate în scris, 
păstrate şi să fie disponibile pentru evaluare. 

4. O persoană este responsabilă pentru toate activităţile în legătură cu 
probele digitale atâta timp cât ele se află în posesia acesteia. 

5. Orice organizaţie, responsabilă cu investigarea, accesarea, depozitarea sau 
transferarea probelor digitale este responsabilă de respectarea acestor 
principii.



Anexa VII 

Proceduri model de examinare criminalistică a 
sistemelor informatice 

(Sursa: International Association of Computer Investigation Specialists) 

 

Examinarea hard-disk-ului 

1. Sunt stabilite condiţii sterile din punct de vedere criminalistic. Toate 
mediile de stocare folosite în timpul procesului de examinare sunt 
pregătite recent, curăţite de date neesenţiale, verificate anti-virus şi 
testate înainte de utilizare; 

2. Toate programele informatice folosite au licenţă şi pot fi folosite de 
instituţia respectivă; 

3. Sistemul informatic original este examinat fizic. Se realizează o 
descriere a hardware-ului care este înregistrată. Se comentează orice 
element ieşit din comun întâlnit în timpul examinării fizice a sistemului 
informatic. 

4. Sunt luate toate precauţiunile în timpul copierii sau accesului la 
mediile de stocare originale în scopul de a preveni transferul de viruşi, 
programe distructive sau orice alte conţinuturi inadvertente de pe/pe 
mediile de stocare originale. Se recunoaşte faptul că datorită limitărilor 
hardware şi ale sistemelor de operare acest lucru nu este tot timpul 
posibil; 

5. Sunt verificate conţinutul CMOS şi ceasul intern, iar corectitudinea 
datei şi orei este înregistrată. Data şi ora ceasului intern este în mod 
frecvent importantă în stabilirea datei şi orei creării sau modificării 
unor fişiere. 

6. În mod normal, mediile de stocare originale nu sunt folosite în 
investigare. O copie identică sau o imagine fidelă a mediului de stocare 
original va fi realizată. Această copie sau imagine va fi folosită pentru 
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examinarea propriu-zisă. Va fi înregistrată o descriere detaliată a 
procesului de creare a copiei sau imaginii. 

7. Copia sau imaginea hard-disk-ului original va fi examinată şi o 
descriere a ceea ce s-a observat va fi înregistrată. 

8. Datele de boot-are precum şi fişierele de comandă operaţionale şi de 
configurare a sistemului, definite de utilizator (cum ar fi CONFIG. SYS 
sau AUTOEXEC.BAT) sunt examinate şi o descriere a ceea ce s-a 
observat va fi înregistrată. 

9. Toate fişierele şterse care mai pot fi recuperate vor fi salvate. Atunci 
când este util sau posibil, primul caracter al fişierelor recuperate va fi 
modificat din HEX E5 în „-„ sau în alt caracter unic, în scop de 
identificare. 

10. Se realizează, în mod normal, o listare a tuturor fişierelor conţinute de 
mediul de stocare examinat, indiferent dacă acestea conţin sau nu 
potenţiale probe. 

11. Dacă este cazul, spaţiul nealocat este examinat pentru identificarea de 
date ascunse sau pierdute. 

12. Dacă este cazul, spaţiul inactiv corespunzător fiecărui fişier este 
examinat pentru identificarea de date ascunse sau pierdute. 

13. Se examinează conţinutul fiecărui fişier de date din directoarele 
rădăcină şi fiecare sub-director (dacă este cazul). 

14. Fişierele protejate cu parolă sunt deblocate şi examinate. 

15. Se realizează o imprimare sau o copie a tot ceea ce aparent constituie 
probe. Fişierul sau locaţia de unde aceste posibile probe au fost 
obţinute este notat(ă) pe fiecare foaie imprimată. Toate probele sunt 
marcate, numerotate în ordine şi asigurate şi transmise în mod 
corespunzător. 

16. Programele executabile de interes specific vor fi examinate. Fişierele de 
date ale utilizatorului care nu au putut fi accesate prin alte mijloace vor 
fi examinate folosind aplicaţia implicită. 

17. Comentariile şi concluziile vor fi documentate în mod corespunzător. 
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Examinarea dischetelor 

1. Sunt stabilite condiţii sterile din punct de vedere criminalistic. Toate 
mediile de stocare folosite în timpul procesului de examinare sunt 
pregătite recent, curăţite de date neesenţiale, verificate anti-virus şi 
testate înainte de utilizare; 

2. Toate programele informatice folosite au licenţă şi pot fi folosite de 
instituţia respectivă; 

3. Mediul de stocare original este examinat fizic. Se realizează o descriere 
a dischetei care este înregistrată. Se marchează discheta în scop de 
identificare. 

4. Sunt luate toate precauţiunile în timpul copierii sau accesului la 
mediile de stocare originale în scopul de a preveni transferul de viruşi, 
programe distructive sau orice alte conţinuturi inadvertente de pe/pe 
discheta originală. Se recunoaşte faptul că datorită limitărilor hardware 
şi ale sistemelor de operare acest lucru nu este tot timpul posibil; 

5. Este testată capacitatea de protejare la scriere a drive-ului de dischetă. 

6. O copie a dischetei originale protejată la scriere este realizată pe altă 
dischetă. Această copie va fi folosită pentru examinarea propriu-zisă. 
Va fi înregistrată o descriere detaliată a procesului de creare a copiei. 

7. Copia dischetei originale va fi examinată şi o descriere a ceea ce s-a 
găsit va fi înregistrată. Orice aspect ieşit din comun va fi notat. 

8. Datele de boot-are precum şi fişierele de comandă operaţionale şi de 
configurare a sistemului, definite de utilizator (dacă sunt prezente) 
sunt examinate şi o descriere a ceea ce s-a observat va fi înregistrată. 

9. Toate fişierele şterse care mai pot fi recuperate vor fi salvate. Atunci 
când este util sau posibil, primul caracter al fişierelor recuperate va fi 
modificat din HEX E5 în „-„ sau în alt caracter unic, în scop de 
identificare. 

10. Spaţiul nealocat este examinat pentru date ascunse sau pierdute. 

11. Spaţiul inactiv corespunzător fiecărui fişier este pentru date ascunse 
sau pierdute. 
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12. Se examinează conţinutul fiecărui fişier de date din directoarele 
rădăcină şi fiecare sub-director (dacă este cazul). 

13. Fişierele protejate cu parolă sunt deblocate şi examinate. 

14. Dacă discheta conţine aparent probe ce pot fi folosite, re realizează o 
listare a tuturor fişierelor conţinute pe dischetă, indiferent dacă acestea 
conţin sau nu potenţiale probe. Listarea va indica ce fişiere au fost 
imprimate, copiate sau în orice alt mod recuperate. 

15. Se realizează o imprimare sau o copie a tot ceea ce aparent constituie 
probe. Fişierul sau locaţia de unde aceste posibile probe au fost 
obţinute este notat(ă) pe fiecare foaie imprimată. Toate probele sunt 
marcate, numerotate în ordine şi asigurate şi transmise în mod 
corespunzător. 

16. Programele executabile de interes specific vor fi examinate. Fişierele de 
date ale utilizatorului care nu au putut fi accesate prin alte mijloace vor 
fi examinate folosind aplicaţia implicită. 

17. Comentariile şi concluziile vor fi documentate în mod corespunzător. 



Anexa VIII 

Codul etic al IACIS 

(Sursa: International Association of Computer Investigation Specialists) 

 

1. Menţine cel mai ridicat nivel de obiectivitate în toate investigaţiile 
criminalistice şi prezintă în mod corect faptele; 

2. Examinează şi analizează în cele mai mici detalii probele; 

3. Realizează examinarea respectând principii consacrate şi validate de 
practică; 

4. Emite opinii pe baze ce pot fi demonstrate în mod rezonabil; 

5. Nu ascunde nici un fapt, încriminator sau de natură a înlătura 
răspunderea penală, care ar putea distorsiona elementele unei 
investigaţii; 

6. Nu îţi prezenta în mod fals educaţia, experienţa şi calitatea de membru 
în organizaţii profesionale; 

7. Ajută şi consiliază pe oricare investigator membru IACIS, indiferent de 
instituţia pentru care lucrează.  
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