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REZUMAT 

Comunicarea online, pe platformele neguvernamentale sau prin intermediul diverselor reţele electronice, a devenit din 

ce în ce mai răspândită în etapa contemporană. Astfel, mijloacele de interacţiuni a comunităţii umane, cunosc o perioadă 

majoră de ascensiune şi dezvoltare. 
Aşadar, în condiţiile ascensiuni pozitive a domeniului respectiv al comunicării, acesta a devenit ţinta unor noi 

ilegalităţi săvârşite în realitatea obiectivă. Prin urmare, pentru contracararea acestor presupuse fapte ilicite şi pretinse 

atentate asupra ordinii de drept, sunt întreprinse o serie vastă de acţiuni de urmărire penală şi măsuri speciale de 

investigaţii. 

Astfel, cercetarea respectivă este destinată în exclusivitate analizei conţinutului acestor măsuri speciale de investigaţii 

orientate în vederea prevenirii şi combaterii faptelor ilegale din domeniul reţelelor de comunicaţii electronice. 
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răspunderea juridică. 
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SUMMARY 

Online communication, on non-governmental platforms or through various electronic networks, has become more and 

more widespread in the contemporary era. Thus, the means of interaction of the human community, know a major period 
of ascension and development. 

Therefore, in the conditions of positive ascent of the respective field of communication, it has become the target of 

new illegalities committed in the objective reality. Therefore, in order to counteract these alleged illegal acts and alleged 

attacks on the rule of law, a wide range of criminal prosecutions and special investigative measures are being taken. 

Thus, that research is intended exclusively for the analysis of the content of these special measures of targeted 

investigations in order to prevent and combat illegal acts in the field of electronic communications networks. 

Keywords: communication platforms, special investigative measures, subject of law, electronic networks, and legal 

liability. 

Introducere. Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor – reprezintă o celulă de bază a unui 

stat de drept, unitar și independent. 

Această verigă esențială a fost înserată și în Constituția Republicii Moldova. 
Prin urmare, în corespundere cu articolul 4 din Legea Supremă a statului cu denumirea marginală Drepturile şi 

libertăţile omului, observăm că, ,,dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se 

aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica 

Moldova este parte. Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului 

la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale” [1, art.4]. 

Unica autoritate independentă (autoritate de jurisdicţie constituţională) a statului care are menirea de-a garanta 

supremaţia Constituţiei, la 15 decembrie 1998 prin Hotărârea nr.38, Curtea Constituţională a constatat că, ,,din dispoziţiile 

constituţionale ale art.4 rezultă că acordurile şi convenţiile internaţionale asupra drepturilor omului, încheiate şi ratificate 

în conformitate cu Constituţia, primează asupra reglementărilor legislative interne, iar Declaraţia Universală a Drepturilor 
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Omului, pactele şi tratatele privind drepturile şi libertăţile omului au un statut constituţional în ordinea juridică internă” 

[5]. 

Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării. Aspectul esențial pentru care a fost 

supus actualmente analizei și studieri tematicei din prezentul demers științific constă în necesitatea de a evidenția, remarca 

și plasa pe prim-plan în viziunea cititorilor a modalităților de realizare a măsurilor speciale de investigații din domeniul 

rețelelor de comunicații electronice. Unul din scopurile de primă-valoarea a respectivului articol științific îl reprezintă 

informarea și prezentarea în fața publicului larg atât a cititorilor, cât și a cercetătorilor științifici a procesului de iniţiere şi 

rezultatul obţinut ca urmare a desfăşurării măsurilor speciale de investigații în domeniul rețelelor de comunicații 
electronice. 

Materiale utilizate și metode aplicate. În procesul elaborării articolului științific ne-am ghidat de mai multe și diverse 

metode de cercetare științifică care au făcut posibilă investigarea corespunzătoare a subiectului titulativ, dintre care putem 

enumera: metoda analizei, metoda sintezei, metoda deducției, metoda sistemică, metoda istorică, precum și metoda 

comparativă. 

Baza teoretico-juridică a demersului științific cuprinde legislația primordială de rigoare şi literatura de specialitate atât 

autohtonă cât şi străină – care direct sau indirect, abordează esența și conținutul generic al tematicei supuse analizei. 

Conținutul de bază. Curtea Constituţională a Republicii Moldova a relevat într-o altă hotărârea de-a sa ,,că drepturile, 

libertăţile fundamentale ale omului şi garanţiile statuate de Constituţia Republicii Moldova nu sunt concepute ca o 

enumerare finită. Ea poate fi completată prin dispoziţiile pactelor şi tratatelor privind drepturile fundamentale ale omului 

la care Republica Moldova este parte. Aderând la o convenţie internaţională ce guvernează libertăţile şi drepturile omului, 

Republica Moldova va aplica dispoziţiile acestei convenţii, chiar dacă legislaţia internă în domeniul dat vine în 
contradicţie cu dispoziţiile ei” [5]. 

Astfel, într-o nouă Hotărâre, Curtea statuează că ,,... practica jurisdicţională internaţională, este obligatorie pentru 

Republica Moldova, ca stat care a aderat la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale [6, pct.2]. 

Pornind de la această premisă, este meritoriu de enunțat faptul că, în corespundere cu prevederile articolului 8 din 

Convenția europeană a drepturilor omului cu denumirea generică Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, 

observăm că ,,orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a 

corespondenţei sale. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care 

acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, 

siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a 

moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora” [2, art.8] și [8]. 
Consecvent cu cele menționate mai sus, Curtea Constituţională a Republicii Moldova reține că ,,jurisprudența Curții 

Europene are aceeași valoare juridică precum dispozițiile convenționale, ea constituind interpretarea Convenției” [7, 

pct.16]. 

Prin urmare, în condițiile date, specificăm că, potrivit articolului 30 din Constituţia Republicii Moldova, ,,statul 

asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace 

legale de comunicare” [1, art.30 alin.(1)]. 

La această etapă a analizei, este important de specificat că, ,,secretul corespondenței este un drept fundamental aflat 

în strânsă corelație cu dreptul la viață intimă și privată a persoanei. Viața privată și intimitatea unei persoane nu pot fi 

respectate fără o protecție a corespondenței private a acesteia. Secretul corespondenței vizează nu numai conținutul 

comunicărilor interumane, indiferent de modul prin care acestea se realizează – scrisori, telegrame, alte trimiteri poștale, 

convorbiri telefonice ș.a., dar și integritatea unora dintre aceste mijloace” [10], după cum ar fi în cazul nostru – integritatea 
rețelelor de comunicații electronice. 

Notabil este faptul că, prin terminologia de comunicare în sensul prevederilor legislației autohtone, se înțelege orice 

informație trimisă sau transmisă între un număr finit de părți prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice 

accesibil publicului. Această categorie nu include informațiile transmise, prin intermediul unei rețele de comunicații 

electronice, în cadrul unui serviciu de programe audiovizuale destinate publicului în măsura în care aceste informații nu 

pot fi relaționate cu un abonat sau cu un utilizator identificabil care primește informația. Iar comunicațiile electronice 

,,activează” prin prisma echipamentului de comunicaţii electronice, care înseamnă orice produs fabricat în mod industrial, 

destinat utilizării în reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. Aceste echipamente, sunt gestionate de către 

furnizorii de reţele de comunicaţii electronice –  prin intermediul căreia se subînțelege persoana fizică sau juridică, 

înregistrată în Republica Moldova, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în furnizarea unei reţele de 

comunicaţii electronice, iar furnizorii de servicii de comunicaţii electronice sunt persoanele fizice sau juridice, înregistrate 

în Republica Moldova, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în furnizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice. Totodată, în cadrul studiului supus analizei, apar și rețelele de comunicaţii electronice, care sunt sisteme de 

transmisie şi, după caz, echipamente de comutare sau rutare, precum şi alte resurse care permit transmiterea semnalelor 

prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzând reţele de comunicaţii prin satelit, reţele fixe (cu 

comutare de circuite sau comutare de pachete, inclusiv Internet) şi reţele mobile terestre, reţele de transport al energiei 

electrice, în cazul în care acestea sunt utilizate şi pentru transmiterea semnalelor, reţele utilizate pentru difuzarea 

programelor audiovizuale, reţele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul informaţiei transmise, iar serviciu de 

comunicaţii electronice, îl reprezintă serviciu furnizat, de regulă, contra plată, care constă în întregime sau în principal în 

transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, inclusiv serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de 

transmisie prin reţelele utilizate pentru difuzarea de programe audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se 
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furnizează conţinutul informaţiei transmise prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau prin 

care se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii informaţionale 

(în particular, serviciile de comerţ electronic) care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin 

intermediul reţelelor de comunicaţii electronice [3, art.2]. 

Totodată, conceptul de rețea de comunicații electronice a fost abordat și la nivel internațional. 

Astfel, prin definirea terminologiei respective, se înțelege ,,sisteme de transmisie și, după caz, echipamente de 

comutare sau de rutare și alte resurse, inclusiv elemente de rețea care nu sunt active, care permit transmiterea semnalelor 

prin cablu, unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice, inclusiv rețele de satelit, rețele terestre 
fixe (cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv internet) și mobile, sisteme care utilizează rețeaua electrică, atât 

timp cât servesc la transmiterea semnalelor, rețelele utilizate pentru difuzarea programelor de radio și televiziune și 

rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație transmisă” [9, art.1 alin.(1)]. 

Un factor cheie pentru dezvoltarea societății informaționale constituie accesul la rețele și/sau servicii publice de 

comunicații electronice. Anume nivelul de dezvoltare și prezență a acestor rețele determină posibilitățile populației de a 

fi parte și a beneficia de toate avantajele societății informaționale. 

La nivel global Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor promovează principiul necesității asigurării accesului 

„pentru toți și oriunde” (for everyone, everywhere). Acest principiu este inclus și în Pilonul I al Strategiei Naţionale de 

dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”, și anume: „Extinderea accesului şi conectivităţii – o 

infrastructură TIC omniprezentă optimizată cu acces uşor, uniform şi nediscriminatoriu pentru toţi”, iar obiectivul general 

al pilonului fiind: „Dezvoltarea infrastructurii infocomunicaţionale şi îmbunătăţirea accesului pentru toţi” [11]. 

Activitatea în domeniul reţelelor de comunicaţii electronice este una strict determinată care se realizează doar în 
limitele cadrului legal, iar autoritatea publică centrală care reglementează activitatea în sectoarele comunicaţiilor 

electronice este – Agenția Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI).  

Pe lângă această atribuție esențială, ANRCETI orânduiește și activitatea tehnologiilor informaţionale și comunicaţiilor 

poștale, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a sectoarelor nominalizate şi supraveghează respectarea 

legislaţiei în domeniu de către furnizorii de pe piețele de comunicaţii electronice și de servicii poștale [12]. 

Totodată, Agenția Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei protejează 

interesele legitime şi drepturile utilizatorilor finali de comunicaţii electronice şi servicii poştale, prin promovarea 

concurenţei pe aceste pieţe, asigurarea utilizării eficiente a resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în 

infrastructură şi a inovaţiilor [16, art.6]. 

La fel, ANRCETI este autoritatea care reglementează interconectarea reţelelor publice de comunicaţii electronice şi 
accesul la reţelele şi serviciile publice de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată [13]. Simultan cu aceasta, este 

de menționat că, începând cu luna aprilie 2016, Agenția Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei a fost abilitată prin Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice [4], cu funcția de a asigura respectarea prevederilor acestei legi de 

către titularii dreptului de proprietate și furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice în vederea obținerii 

și exercitării dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații 

electronice [12]. 

Referitor la aspectele comparative de la acest subiect, care sunt în vigoare în România, este de menționat că, 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este în statul român instituţia care 

promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenței și inovației pe piețele comunicațiilor 

electronice și serviciilor poștale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotație 
și resurse tehnice asociate), încurajarea investițiilor eficiente în rețele și infrastructuri și promovarea conectivității ultra-

rapide. ANCOM s-a format prin reunirea a două instituţii cu experienţă şi expertiză în domeniul administrării şi 

reglementării acestui sector: Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (IGCTI) şi Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRCTI) [14]. 

Cea mai importantă activitate a Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în calitate 

de autoritate de reglementare în sectorul comunicaţiilor electronice, o reprezintă elaborarea legislaţiei secundare în 

domeniu. Astfel, ANCOM: 

 elaborează şi actualizează regimul autorizaţiei generale, regim în condiţiile căruia furnizorii de reţele şi servicii de 

comunicaţii electronice dobândesc dreptul de a intra şi activa pe piaţă; 

 desemnează furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa şi impune 

acestora obligaţii menite să se asigure că nu vor abuza de poziţia lor privilegiată, pentru a preveni astfel afectarea 

concurenţei prin abuzul de poziţie dominantă; 
 adoptă Planul naţional de numerotaţie şi emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotaţie; 

 reglementează regimul interconectării între reţelele de comunicaţii electronice; 

 asigură implementarea mecanismelor serviciului universal prin emiterea reglementărilor în domeniu. 

De asemenea, pentru a asigura respectarea cadrului legislativ, atât primar cât şi secundar, ANCOM are la dispoziţie 

următoarele instrumente: 

 monitorizarea şi controlul respectării obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii 

electronice prin autorizaţiile generale; 

 gestionarea la nivel naţional a resurselor de numerotaţie şi acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de 

numerotaţie; 
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 elaborarea metodologiei pentru efectuarea analizelor de piaţă şi identificarea pieţelor relevante în sectorul 

comunicaţiilor electronice; 

 efectuarea analizelor de piaţă în vederea stabilirii pieţelor relevante şi, ulterior, pentru desemnarea companiilor cu 

putere semnificativă şi impunerea obligaţiilor specifice; 

 gestionarea mecanismelor de finanţare a obligaţiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de 

legislaţia specială; 

 controlul îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei 

speciale [15]. 
Concluzie. Necăutând la faptul că, întreaga activitate din domeniul rețelelor de comunicații electronice atât în 

Republica Moldova cât și în România este reglementată de cadrul legal, uneori din diverse motive, scopuri și interese – 

sunt admise careva fărădelegi în acest domeniu. 

Astfel, pentru cercetarea acestor fapte ilicite și socialmente periculoase sunt întreprinse o serie întreagă de măsuri 

procesual penale și speciale de investigații. 

Prin urmare, în procesul prevenirii, descoperii și combaterii faptelor ilegale din domeniul rețelelor de comunicații 

electronice, sunt efectuate următoarele măsuri speciale de investigații:  

1) interceptarea și înregistrarea comunicărilor şi imaginilor; 

2) monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice; 

3) colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice; 

4) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct 

de acces la un sistem informatic. 
Însă, până la efectuarea analizei conținutului acestor măsuri speciale de investigații din domeniul rețelelor de 

comunicații electronice, este necesar de a vedea care este rolul și locul în general al activității speciale de investigații în 

prevenirea, descoperirea și combaterea infracțiunilor. 
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SUMMARY 

  Ethics and bioethics, on the one hand, and human security, on the other, defend social equity, human rights and 

advocate for the elimination of human risks in the context of global change. Social, economic, political, military, cultural 

or environmental processes, phenomena and events are interdependent, inter-influencing each other. Given the 

magnification of the adverse effects of the contemporary global crisis, which is characterized by complexity and multi-
dimensioning, there are a number of new risks and threats to national, regional or global security. 

Ethical and bioethical as well as security issues converge on a similar methodology, as well as on a common set of 

approaches to this issue. The imperative need to address contemporary global threats to the protection of the human person 

can be met by reconceptualizing on a local, regional and global scale, methodologically and ethically and morally, the 

prospects for strengthening human security for a more sustainable and qualitative standard of living on the world map. 

Key words: sustainable development, human development, global crisis, human security, ethics, bioethics, global 

threats, national security, human protection. 
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