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iNFrACŢiuNi îN DOMENiuL iNFOrMATiCii — isTOriC

Vitalie BUDeCi, master

The more we rely on automated systems to provide essential services in our daily lives, the more 
we must recognize the vulnerability of these systems and the importance of taking appropriate 
security measures. Computer system security should ensure that automated systems, data, and 
services receive appropriate protection from accidental and deliberate threats to confidentiality, 
integrity, and availability. Absolute security is an unrealistic goal. A natural disaster or an 
adversary with sufficient resources and ingenuity is enough to compromise even the most 
secure systems. The optimum security system balances the cost of implementing protective 
mechanisms with the reduction in risk achieved.

Revoluţia Informaţiei din a doua jumătate a secolului al XX-lea a fost moto-
rul care a dus societatea actuală la un progres nesperat. Înalta tehnologie a permis 
strîngerea unor cantităţi imense de date pe suporturi magnetice, aproape imposibil 
de perceput pentru simţul uman.

Informaţia mereu a fost un atribut al puterii, cel ce o deţinea putea să conducă 
şi să supună. Ea fiind o istorie, o muncă intelectuală adunată şi cunoscută cu greu, 
trebuia şi era protejată pe parcursul anilor, uneori şi cu preţul vieţii.

Astăzi suntem deja în sec. XXI — „era informaticii“, etapa în care omul încearcă 
să creeze intelectul artificial. Datorită tehnologiei avansate pe care o avem astăzi, putem 
efectua şi dirija o parte din activităţile noastre cu ajutorul maşinilor electronice de 
calcul, noi indicăm ce trebuie de făcut, iar tehnica execută. Uneori însă, se întîmplă 
că indicaţiile noastre nu au fost executate. Aceasta are loc în două cazuri: — maşina 
electronică de calcul s-a defectat; ori — cineva a schimbat indicaţiile noastre. Ordi-
nele noastre reprezintă o informaţie, care ne aparţine doar nouă şi doar noi suntem 
în drept să o modificăm.

Aceasta şi va fi tema discuţiei noastre, intervenţia persoanelor străine în dreptul 
utilizării şi păstrării informaţiei, mai concret, a celei computerizate.

Lista incriminărilor cu caracter penal este strict prevazută de legea penală, şi 
o categorie distinctă a acestora, care nemijlocit se referă la sfera informaţională, o 
constituie infracţiunile prevăzute la capitolul XI întitulat „Infracţiuni în domeniul 
informaticii şi telecomunicaţiilor“.

Anume acest subiect serveşte drept temă de studiu a tezei date, pe care mi-am 
propus-o reieşind din reforma recentă a legislaţiei penale a Republicii Moldova.
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Luând în considerare faptul că legislaţia penală a Republicii Moldova a fost modi-
ficată şi completată esenţial, inclusiv introducându-se şi această categorie de infracţiuni, 
putem spune cu siguranţă că acest fapt se datoreaza multiplelor şi diverselor forme 
de manifestare a acestora, formele în care ele se realizează fiind tot mai diverse şi mai 
frecvente, prezentând astfel un pericol deosebit pentru întreaga societate. Mai mult ca 
atât, pe baza infracţiunilor informatice se pot săvârşi o serie de alte infracţiuni.

Istoria apariţiei criminalităţii informatice

Criminalitatea informatică reprezintă fenomenul social caracterizat prin comiterea 
infracţiunilor în domeniul informaticii.

Din cauza diversităţii săvîrşirii lor, lipsei unei idei clare despre ceea ce constituie 
infracţiune în domeniul informaticii, precum şi din cauza inexistenţei unui termen 
unic ce ar caracteriza aceste fapte, în literatură se întîlnesc următoarele noţiuni: — 
infracţiune computerizată; — infracţiune în domeniul comunicaţiei; — „ciberban-
ditism“; — infracţiune informaţională; — infracţiune în domeniul informaticii; etc. 
Toate aceste noţiuni în esenţă caracterizează aceleaşi fapte, cu mici diferenţe stabilite 
de legislaţia penală a fiecărui stat.

Pentru prima dată noţiunea de infracţiune computerizată a fost întîlnită în le-
gislaţia S.U.A., unde în anii ’70 autorităţile au depistat o serie de încălcări comise în 
perioada anilor ’50—’70 ai sec. XX. Primul infractor din Statele Unite ale Americii, 
care a comis o infracţiune prin intermediul MEC, a fost Alifonce Konfessore. În 1969, 
prin acţiunile sale, a prejudiciat statul cu 620.000, 00 USD şi a fost găsit vinovat de 
comiterea infracţiunii computerizate de către 20 de instanţe judecătoreşti.

Iniţial, orice infracţiune comisă prin intermediul MEC era calificată drept infrac-
ţiune computerizată, astăzi deja făcîndu-se o diferenţiere dintre infracţiunile, unde 
MEC serveşte drept mijloc de comitere şi infracţiunile unde informaţia computerizată 
este obiectul atentării.

Deoarece anume în S.U.A. au avut loc primele progrese tehnologice în dezvoltarea 
tehnicii de calcul, această ţară a şi fost prima care s-a confruntat cu acest fenomen 
negativ nou. Organele de drept luptau cu acest fenomen, după metodele clasice, ca-
lificînd acţiunile drept furt, delapidarea averii străine, alte componenţe de infracţiuni. 
Însă timpul a demonstrat ineficienţa metodelor tradiţionale şi necesitatea elaborării 
unor metode noi şi adecvate fenomenului.

Astfel în 1973, Suedia face primele modificări în legislaţie prin adoptarea legii 
privind răspunderea penală pentru modificarea neautorizată, distrugerea sau accesarea 
înscrisurilor de pe suporţii materiali informaţionali. Aceleaşi măsuri, în anul 1985, 
au fost întreprinse de S.U.A., M.B., Austria, Canada, Danemarca. Australia, Franţa 
şi Portugalia au urmat exemplul celorlalte state şi în 1992 au efectuat modificările 
respective1.

1 www.cybercrimes.net The University of Dayton School of law
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După cum am spus, S.U.A. a fost prima ţară care s-a confruntat cu acest feno-
men, dar după cum putem observa ea nu a fost prima care a reacţionat „legislativ“. 
Noul fenomen criminogen înregistrat a trezit spaima autorităţilor de stat, sectorului 
bancar şi altor sectoare unde tehnica de calcul era un element indispensabil pentru 
desfăşurarea activităţii lor, astfel în anii 70’ a fost ridicată problema protecţiei juridice 
a informaţiei. În 1977, Senatului S.U.A. i-a fost prezentat proiectul „legii cu privire 
la protecţia sistemelor federale de computere“, însă actul respectiv a fost adoptat 
de Congres abia în 1984. Ulterior, după analiza mai amplă a problemei, precum şi 
după încercarea combaterii acestui fenomen, au fost efectuate careva modificări în 
legea dată şi astăzi ea este întîlnită sub denumirea de „Legea anului 1986 privind 
înşelăciunea şi abuzul, ce ţine de computer“. În 1985 deja 47 de state din S.U.A. au 
adoptat astfel de legi. Statul Florida a fost cel care a adoptat una din cele mai reuşite 
legi în domeniu, după cum a demonstrat practica,  — „legea cu privire la infracţiunile 
computerizate“. Conform acestui act normativ, categoria dată de infracţiuni poate fi 
divizată în 3 grupe:

— infracţiuni contra proprietăţii intelectuale, care include efectuarea inten-
ţionată şi ilegală a modificărilor, distrugerea sau furtul de date, programe şi 
documente ce ţin de computer (art. 815.04);

— infracţiuni ce prejudiciază utilajul computerului,  — care duc la dis-
trugerea sau deteriorarea sistemelor computerizate, indicatoarelor, etc. 
(art. 815.05);

— infracţiuni, ce atentează la utilizatorii computerului,  — orice folosi-
re neautorizată a computerului străin, precum şi tentativa de a prelucra 
careva date, îngrădirea accesului utilizatorului legal la computerul său 
(art. 815.06).

Modificări radicale în legislaţia penală au fost efectuate şi în Germania, unde 
la mijlocul anilor 70’ s-a pus problema despre necesitatea şi raţionalitatea elaborării 
normelor legale pentru încriminarea acţiunilor infracţionale săvîrşite prin intermediul 
MEC. Dezbaterile pe marginea problemei date s-au finisat cu adoptarea, de către 
Bunderstag, a legii a doua la număr, privind combaterea infracţiunilor economice, 
care a introdus în Codul Penal al R.F.G. — 8 paragrafe noi ce conţineau descrierea 
infracţiunilor computerizate. De exemplu, paragraf. 202a — prevede răspunderea penală 
a persoanelor, care ilegal procură pentru sine sau pentru altcineva, date nemijlocit 
insesizabile, ce sunt stocate în memorie sau care sunt transmise, şi care sunt protejate 
de accesul neautorizat; paragraf. 263a — răspunderea penală a persoanelor ce au in-
fluenţat rezultatele prelucrării informaţiei pe calea întocmirii incorecte a programelor 
(manipularea cu sistemul operaţional), folosirea incorectă sau incompletă a datelor, 
precum şi prin intermediul folosirii ilegale a datelor sau influenţarea procesului de 
prelucrare a informaţiei cu ajutorul mijloacelor tehnice; paragraf. 3036 — răspunderea 
penală pentru sabotajul computerului, adică încălcarea procesului de prelucrare a 
datelor prin scoaterea din funcţiune, schimbarea sau distrugerea mijloacelor tehnice 
a MEC sau a suportului informaţional; paragraf. 274 — răspunderea penală pentru 
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ştergerea ilegală, distrugerea sau modificarea parţială a datelor stocate în memoria 
computerului, ce prezintă o importanţă; etc1.

Codul Penal al Franţei, în 1992, a completat sistemul infracţiunilor contra patri-
moniului, cu un capitol nou „privind atentarea la sistemele automatizate de prelucrare 
a datelor“, unde a se prevedea răspunderea pentru; — accesul neautorizat la întregul 
sau la o parte din sistemul automatizat de prelucrare a datelor; — împiedicarea sau 
încălcarea funcţionării corecte a unui astfel de sistem, precum şi — introducerea pe 
calea înşelăciunii a informaţiei, distrugerea sau modificarea bazei de date.

Trebuie de menţionat şi rolul Consiliului Europei, care a elaborat o serie de 
Convenţii ce urmează să stabilească criterii unice de delimitare a infracţiunilor in-
formaţionale de alte categorii de infracţiuni, în care sunt indicate măsurile ce tre-
buie întreprinse de state pentru combaterea comiterii lor, astfel îndemnînd statele 
la aducerea în conformitate cu necesităţile sociale noi formate a legislaţiei. Astfel 
de convenţii sunt: „Convenţia pentru Protecţia Particularilor privind Procesarea 
Automatizată a Informaţiei Personale“ din 1981; Budapesta, 23 noiembrie 2001, 
„Convenţia Europeană cu privire la criminalitatea informatică“2, precum şi o serie 
de Recomandări (R 88/2, 87/15, 89/9, etc.). Aceste convenţii şi recomandări indică 
expres modificările ce urmează a fi făcute în legislaţie.

După cum vedem din cele relatate mai sus, criminalitatea informatică s-a dezvoltat 
odată cu progresul ştiinţific. Potenţialul distrugător al acestui fenomen este enorm. Unii 
analişti ruşi, precum Сервин И.А., consideră că terenul dezvoltării şi răspîndirii feno-
menului dat reprezintă doar statele cu o industrie bine dezvoltată. Trebuie să reamintim 
că specificul criminalităţii informatice este lipsa unor hotare, mobilitatea cu care ea se 
săvîrşeşte, lipsa necesităţii deplasării pentru comiterea ei şi mulţi alţi factori3.

Acest fenomen loveşte ferm şi provoacă daune considerabile în statele unde:
— lipsesc organe specializate în acest domeniu;
— lipseşte baza juridico-penală pentru încriminarea acestor acţiuni;
— nivelul slab de informatizare despre urmările acestui fenomen;
— existenţa unor lacune în legislaţie;
— factor important este existenţa unei reţele informaţionale la nivel naţional. 
Nu poţi accesa ilegal, distruge sau fura o informaţie dintr-un computer străin, 

dacă nu există o careva legătură cu acel computer (conectarea lui la orice tip de reţea, 
la internet, existenţa unei legături radio, etc.)4.

Luînd în calcul intenţia şi necesitatea computerizării atît a organelor administraţiei 
publice, cît şi a întregii societăţi din Republica Moldova, tendinţa creării unei reţele 
la nivel republican, lipsa cunoştinţelor profunde cu privire la măsurile de protecţie a 

1 Черных А., Компьютерные преступления по УК ФРГ, 1988 г., pag. 88
2 Convenţia Europeană cu privire la criminalitatea informatică, Budapesta, 23 noiembrie 2001
3 Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П., Расследование преступлений в сфере компьютер-

ной информации, Москва 2001 г., pag. 63
4 Hanga Vladimir, dr. în drept, Calculatoarele în serviciul dreptului, Edit. Lumina Lex, Bu-

cureşti 1996, pag. 73
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informaţiei computerizate, noi devenim ţinta şi poligonul ideal pentru transpunerea 
în practică a cunoştinţelor despre săvîrşirea acestor infracţiuni.

Subiecţii criminalităţii informatice

Dezvoltarea tehnologiei informaţionale a generat nu doar apariţia unor noi crime, 
ci şi apariţia unor boli psihice — bolile informaţionale sau fobia computerizată.

Literatura de specialitate menţionează că aceste boli sunt generate de încălcările 
sistematice a regimului informaţional al omului: foamei informaţionale, avalanşei 
informaţionale, afectarea tempoului de lucru, trecerea neplanificată de la un proces 
informaţional la altul, lipsa timpului pentru adaptare, gălăgiei informaţionale, etc. 
Cu studiul acestor întrebări se ocupă ramura medicinii — medicina informaţională. 
Tendinţa de a mări tempoul de producţie şi utilizării raţionale a timpului de muncă, 
pot duce la apariţia fobiei computerizate la personalul supus progresului tehnologic. 
Infracţiunile în domeniul informaticii pot fi săvîrşite şi de persoane ce suferă de 
astfel de boli. La cele spuse, se mai menţionează că activităţile infracţionale a acestor 
persoane, de regulă, sunt îndreptate spre distrugerea sau deteriorarea fizică a tehnicii 
de calcul, fără existenţa intenţiei de a o face, cu pierderea parţială sau totală a con-
trolului asupra acţiunilor sale.

Practica demonstrează că autorii delictelor informatice vin din medii foarte 
diverse: studenţi, amatori, terorişti şi membri ai grupurilor criminale organizate1.

Aceste persoane sunt identificate prin termenii generali precum: — infractori 
electronici; — hackeri; — spărgători; etc. În literatură întîlnim o serie de clasificări a 
persoanelor ce comit infracţiunile informaţionale. Spre exemplu В. Крылов, clasifică 
persoanele date, în felul următor:

— cel ce încalcă regulile de exploatare a MEC — comit din insuficienţa cunoş-
tinţelor despre exploatarea lor, dorinţa de a cunoaşte informaţia interesată, 
dorinţa de a fura o programă sau a folosi gratis MEC);

— „gulerele albe“ — aşa numiţii infractori respectabili: contabilii, trezorierii, 
administratorii financiari a diferitor întreprinderi. Caracteristic lor este: 
folosirea MEC în scopul modelării infracţiunilor planificate, şantajului in-
formaţional al concurenţilor, falsificarea informaţii, etc. Scopul acţiunilor 
este de a obţine un venit material;

— spionii de computere — persoanele bine pregătite în domeniul tehnicii de 
calcul, acţiunile cărora sunt îndreptate spre obţinerea informaţiei strategice 
din diferite domenii;

— hackeri — profesionalii în accesarea ilegală a computerului, modificarea 
sau distrugerea informaţiei şi alte acţiuni ilicite. De regulă acţiunile lor nu 
ascund un interes material2.

1 Tudor Amza şi Cosmin Petronel Amza, Criminalitatea informatică, Edit. Lumina Lex, Bu-
cureşti 2003, pag. 37

2 Кемрадж А.С., Головеров Д.В., Правовые аспекты использования интернет-технологий, 
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O altă clasificare este:
— crackeri (software hackers) — spărgătorii sistemelor operaţionale. Ei pă-

trund în sistemul informaţional şi copie, distrug sau modifică informaţia 
care-i interesează. Prejudiciul cauzat în urma acţiunilor sale se estimează 
la milioane de dolari. „Instrumentele de bază“ de lucru sunt programele de 

„pătrundere“;
— phreacker-ii — orientaţi spre accesarea ilegală a reţelelor de telecomunicaţie 

şi folosirea de serviciile lor fără a plăti;
— Hacker-ii profesionali — care cunosc foarte bine tehnica de calcul, modul de 

acţiune şi îşi testează cunoştinţele în cele mai complicate sisteme operaţionale, 
sisteme de protecţie, etc.;

— carder-ii (asemănători phreacker-ilor) — achită cheltuielile lor financiare cu 
ajutorul cardurilor bancare străine;

— hacker-ii de reţele (net hackers) — altfel numiţi, „călătorii informaţionali“. Ei 
se ocupă cu pătrunderea şi modificarea sistemelor operaţionale a serverilor, 
şi alţi operatori din Internet1.

Literatura de specialitatea mai evidenţiată şi divizarea în şcoala nouă şi cea veche 
a hackerilor. La şcoala veche sunt atribuiţi profesioniştii necriminali. Ei nu caută să 
producă careva prejudicii, uneori chiar îmbunătăţesc sistemele celor pe care i-au 
accesat ilegal. Motivul acţiunilor lor este — „provocarea şi aventura“. Hacker-ii din 
şcoala nouă nu sunt interesaţi de: ce şi cum lucrează. Ei mai sunt numiţi „scenarişti“ 
(script kitters), deoarece ei folosesc scenariile întocmite de alţi hackeri mai profesionali, 
pentru automatizarea atacului sistemei, fără necesitatea înţelegerii esenţei activităţii 
scenariului. Devizul lor este „dă-mi un instrument şi eu voi sparge sistema“2.

O mică istorie despre aceste persoane. Hacker-ii au apărut odată cu Internetul. 
În anii 1960, hacker era considerat programistul de înaltă calificare. Începutul anilor 
’70 şi sfîrşitul anilor ’80 — au fost cei mai buni ani pentru ei. Atunci erau mai mulţi 
„lameri“ (în limbajul utilizatorilor Internetului, aceştia sunt cei care cunosc prost 
computerul şi Internetul), sistemele operaţionale abia apăreau, iar computerele bazate 
pe aceste soft-uri aveau multe „greşeli“ şi „găuri“.

Unul din ei a fost şi Levin Maxim, din Rusia, care într-un şir de cărţi expune 
metodele de acţiune a acestor oameni şi care într-un mod încearcă să justifice acţi-
unile lor prin motoul:

„Acum aceasta este lumea noastră… lumea informaţională, a tehnologiilor in-
formaţionale.

Noi ne folosim gratis de serviciile şi produsele existente, care ar putea fi ieftine 
dacă nu ar fi cei ce doresc să se îmbogăţească, iar voi ne numiţi criminali. Noi ex-

Москва 2003г, pag. 39
1 Гаврилин Ю.В., Преступления в сфере компьютерной информации, Москва 2003 г., 

pag.57
2 Ioana Vasiu, L. Vasiu, Informatică juridică şi drept informatic, Edit. Albastră, Cluj-Napoca 

1997, pag. 94
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plorăm, căutăm, analizăm… iar voi ne numiţi criminali. Noi existăm fără culoare, 
naţionalitate, preferinţe religioase şi voi ne numiţi criminali. Voi aţi construit bomba 
atomică, purtaţi războaie, ucideţi, trişaţi, ne minţiţi şi încercaţi să ne faceţi să credem 
că totul e spre binele nostru, şi tot noi suntem criminali.

Da, sunt un criminal. Crima mea este curiozitatea. Crima mea este judecarea 
oamenilor în baza a ce spun şi cum gîndesc, nu cum arată. Crima mea este că sunt 
mai deştept ca voi, ceea ce voi nu mi-o veţi ierta niciodată. Eu sunt un hacker şi 
acesta este modul meu de a mă manifesta. Voi puteţi să mă opriţi pe mine, dar nu 
ne puteţi opri pe toţi… în cele din urmă, toţi suntem la fel“1.

Legea nu face o distincţie după modul de acţiune a fiecăruia din ei, numindu-i 
infractori atunci cînd constată că au săvîrşit o infracţiune. Generalizînd cele expuse 
mai sus, susţinem următoarea clasificare, bazată pe 3 grupe:

Hackeri — cei care sparg parolele, sistemele de protecţie, reţelele, din plăcere, 
din curiozitate, dar care prin aceasta nu provoacă careva schimbări, daune esenţiale 
computerului. Hacker-ii pătrund în sistemă, o analizează şi încearcă să spargă o sistemă 
şi mai bine protejată. Ei nu au venit din hacking (acţiunile Hacker-ilor).

Crackeri — aşa numiţii, „hacker-ii răufăcători“. Aceşti oameni atacă sistemele de 
protecţie şi distrug informaţia preţioasă sau „fură“ sistemele operaţionale, cu scopul 
răspîndirii de mai departe contra plată.

Phreackeri — cei care se ocupă cu hacking-ul prin cablurile telefonice, cu scopul 
obţinerii unei conversaţii gratuite cu orice colţ al lumii.

De regulă, portretul psihic al acestor persoane este următor: — tăcuţi; — închişi 
în sine, cu puţini prieteni, principalul fiind tehnica de calcul; — cunosc bine activi-
tatea operaţională şi structura MEC; — principala temă de discuţie este tehnologia 
modernă; — petrec ore-nşir în internet; — au o fantezie bogată; — preferă să petreacă 
timpul în lumea virtuală; — nu doresc să accepte existenţa unor limite pentru acţi-
unile lor; — privesc viaţa drept un joc tridimensional. Desigur, nu toţi sunt aşa. Se 
întîlnesc persoane care reuşesc să fie foarte buni în astfel de fapte şi în acelaşi timp se 
distrează cu prietenii, comunică şi poartă discuţii interesate pe diferite teme. Aceste 
persoane merită a fi respectate, cel puţin pentru capacităţile lor, şi suntem siguri că 
mulţi din noi în oarecare măsură îi invidiază pentru ceea ce pot.

1 Левин Максим, Библия Хакера 2, Издат. Осипенко, Москва 2003 г., pag. 38


