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Abstract 
As the electronic environments become accessible 
to the public at large, online crime develops and 
diversifies rapidly, outrunning by far traditional 
frames of fraud and forgery. What is more serious 
is that Internet offences have taken a new and 
vast development. 
It is obvious now, more than ever, that more 
terrorist organizations use the Internet as 
mechanism of communication and promotion of 
ideologies. 
What’s more, online drug sellers have 
opportunities to spread new drugs using practices 
or new products, and exploiting the commercial 
potential of the Internet, through the use of online marketing strategies which could adjust 
perfectly to the consumers’ demands and to the modification of the judicial situation and market. 
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CRIMINALITATEA ON-LINE ŞI ROLUL INTERNETULUI 

ÎN PROLIFERAREA ACESTEIA 
 
Abstract 
Serviciile oferite de Internet s-au bucurat şi se bucură de o atenţie din ce în ce mai mare din partea 
infractorilor, iar infracţiunile pe internet au căpătat în ultimii zece ani o amploare masivă şi o 
diversificare accentuată. Dintre acestea, cea mai actuală este  cea a terorismului. Faptul că din ce 
în ce mai multe organizaţii teroriste utilizează Internet-ul ca mijloc de comunicare şi de promovare 
a ideologiilor este mai evident în prezent ca niciodată. 
Infractorii se adaptează repede la noile tehnologii şi le folosesc pentru a săvârşi fapte antisociale 
astfel că este de necontestat faptul că securitatea societăţii acuale depinde de securitatea 
informaţiilor care circulă prin intermediul Internet-ului.  
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Odată cu noile tehnologii apar noi şi noi forme de criminalitate, iar Internet-ul nu face 
excepţie de la regulă, situaţia fiind agravată de faptul că Internet-ul generează fluxuri continue 
de informaţii, produse şi servicii care traversează rapid graniţele interne şi externe ale Uniunii.  
Pe măsură ce mediile electronice devin accesibile unui public tot mai larg, criminalitatea 
informatică se dezvoltă şi se diversifică vertiginos, depăşind cu mult cadrul tradiţional al 
fraudei sau falsificării. 

Pentru a înţelege mai bine fenomenul criminalităţii influenţat de Internet şi care este 
într-o continuă expansiune, este important  modul în care a luat naştere Internet-ul şi care sunt 
serviciile oferite.  

Internet-ul a luat naştere în iulie 1968 când Advanced Research Projects Agency, din 
cadrul Defence Department of U.S.A., a angajat compania Bolt Beranek and Newman din 
Cambridge (Massachusetts) să construiască ARPA-net, o reţea care să unească centrele de 
cercetare de pe întinsul ţării. Până în toamna aceluiaşi an, compania amintită reuşise să 
interconecteze computerele de la Stanford Research Institute, UCLA, UC Santa Barbara şi 
University of Utah. Ulterior, pe măsură ce protocoalele şi tehnologiile de comutare s-au 
dezvoltat, în reţea au intrat şi alte instituţii. În 1973, proiectanţii au demarat un program 
denumit Internetting problem, care avea ca obiectiv interconectarea diverselor reţele izolate. 
În 1983 erau deja conectate 400 de calculatoare, iar în 1986, National Science Foundation a 
creat NSFNet, un backbone ce a legat cu mare viteză toate reţelele regionale. Odată cu 
trecerea timpului, această reţea a reţelelor avea să se extindă la institutele de cercetare, la 
instituţiile de învăţământ, în administraţie, în lumea afacerilor şi, în cele din urmă, la 
utilizatorii particulari, la publicul larg. Astfel, Internet-ul a devenit o super-reţea 
informaţională cu un accentuat caracter public. Majoritatea utilizatorilor navighează pe 
Internet pentru satisfacerea unor nevoi ştiinţifice, culturale, educaţionale, profesionale sau de 
afaceri, dar şi a unor necesităţi legate de organizarea şi desfăşurarea vieţii de familie ori de 
petrecere a timpului liber. 

Internet-ul pune la dispoziţie o gamă de servicii cum ar fi: World Wide Web-ul, 
Electronic Mail-ul, Usenet-ul, Internet Relay Chat-ul. 

World Wide Web-ul reprezintă o “piaţă electronică” pentru bunuri, servicii şi o vastă 
gamă de aplicaţii. Aici, diferiţi utilizatori îşi constituie site-uri, care se prezintă ca nişte 
“vitrine electronice” în Cyberspace. 

Electronic mail-ul (prescurtat e-mail), adică “poşta electronică”, este o “fiică” a 
tradiţionalei poşte, care dă posibilitatea celor care au acces la Internet să comunice şi să 
transmită, cu o viteză remarcabilă şi un cost redus, diverse mesaje (texte scrise, grafică, 
imagini statice, imagini video) altor utilizatori ai reţelei, indiferent de fusul orar sau de zona 
geografică unde aceştia se află. La mesajul e-mail transmis, utilizatorul poate ataşa o 
fotografie sau un document (de exemplu, un studiu pe care un profesor îl trimite spre 
publicare la o revistă de specialitate). Este vorba despre un Attached File (fişier ataşat), care 
reprezintă o anexă electronică la mesajul trimis prin e-mail. 

Usenet Newsgroups-ul (grupuri de ştiri Usenet) este constituit, după cum şi numele lui 
ne sugerează, din grupuri de ştiri. Acestea sunt asemănătoare avizierelor dintr-un birou, unde 
fiecare poate citi anunţurile puse de alţii şi poate pune el însuşi alte anunţuri. 

Internet Relay Chat-ul (prescurtat IRC, discuţie în direct pe Internet) este format din 
mii de “camere de discuţii” în care utilizatorii reţelei, tastându-şi mesajele, “stau de vorbă”, în 
timp real, cu un grup de persoane sau cu o altă persoană.  

Cu toate că Internet-ul are foarte multe avantaje, el a fost şi este utilizat de numeroase 
persoane care se bucură de prilejul ce-l oferă Internet-ul printre care şi un oarecum anonimat. 
Interesul acordat Internet-ului de către infractori se constituie în comiterea a diferite fapte 
antisociale, ajungându-se la hărţuire sexuală (în special a minorilor) şi chiar la terorism.  
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Serviciile oferite de Internet s-au bucurat şi se bucură de o atenţie din ce în ce mai 
mare din partea infractorilor. Infractorii înfiinţează site-uri, adună bani sau informaţii de 
identificare, după care “şterg” site-ul.  Aceste persoane înfiinţează un site pentru a vinde 
produse la preţuri foarte mici, de cele mai multe ori prea frumoase pentru a fi adevărate. 
Cumpărătorul plăteşte, de obicei o sumă mult mai mică pentru un obiect care de fapt costă 
mult mai mult. În realitate, cumpărătorul primeşte un obiect care costă de câteva ori mai puţin 
decât a plătit el. Infractorii înfiinţează site-uri pentru a colecta numere de cărţi de credit şi alte 
informaţii personale de la clienţi care sunt încredinţaţi că achiziţionează un bun sau un 
serviciu. În realitate, nu vor primi niciodată produsul sau serviciul comandat, infractorul însă, 
va vinde informaţiile altor infractori sau le va utiliza pentru propriile scopuri ilegale. 

Ceea ce e mai grav, este faptul că infracţiunile pe Internet au căpătat o nouă amploare, 
cea a terorismului. Faptul că din ce în ce mai multe organizaţii teroriste utilizează Internet-ul 
ca mijloc de comunicare şi de promovare a ideologiilor este mai evident în prezent ca 
niciodată. Un exemplu clar este cel al organizaţiilor teroriste latino-americane care dispun de 
o tehnică de ultimă oră şi finanţări din partea multor traficanţi de droguri. Terifiant este faptul 
că, orice persoană care are câteva cunoştinte despre calculator şi Internet poate să acceseze o 
sumedenie de site-uri în care este explicat până la cel mai mic detaliu cum poţi confecţiona o 
bombă sau diferite arme letale. Pe aceste site-uri poti găsi Manualul Teroristului sau Cartea de 
bucate a anarhistului, cărţi care îţi oferă cu lux de amănunte cum poţi deveni un terorist. Pe 
lângă atacurile clasice cu bombe, teroriştii au înţeles că distrugerea infrastructurilor de 
comunicare şi a site-urilor agenţiilor guvernamentale creează o mai mare presiune asupra 
autorităţilor, decât plasarea de bombe în diferite locuri publice. Un asemenea exemplu a avut 
loc în noaptea de 15 spre 16 august 1996, când un hacker a atacat pagina Web a Ministerului 
Justiţiei din S.U.A. şi a transformat textele şi imaginile. În urma modificărilor făcute, 
Departamentul Justiţiei a devenit Departamentul Injustiţiei, locul fotografiei Procurorului 
general a fost luat de fotografia lui Adolf Hitler, împreună cu aceea a manechinului-vedetă de 
televiziune Jennifer Aniston; iar întregul site a fost „completat” cu imagini pornografice şi 
svastice.  

Din păcate, lucrurile nu se opresc la aceste activităţi care, de regulă, premerg acţiunile 
teroriste propriu-zise; ele merg mai departe, ajungând să incite la astfel de atacuri şi, în final, 
la organizarea şi desfăşurarea unor acte criminale grave.  

O altă categorie de activităţi teroriste desfăşurate pe Internet o reprezintă diseminarea 
mesajelor de ură şi incitare la violenţă prin intermediul paginilor Web. Astfel, organizaţiile 
islamiste utilizează Internet-ul pentru a-şi disemina propaganda antievreiască şi 
antioccidentală. În acest scop, unele site-uri create de simpatizanţii mişcării Hamas cheamă la 
luptă împotriva evreilor şi preamăresc gloria de a muri în această luptă.  

Infractorii se adaptează repede la noile tehnologii şi le folosesc pentru a săvârşi fapte 
antisociale, cunoscut fiind faptul că, în istoria crimei grupările criminale foloseau radioul ca 
mijloc de comunicare înainte ca acestea să intre în dotarea poliţiei. Ţinând seama de exploziva 
dezvoltare a Internet-ului şi a folosirii acestuia de o gamă tot mai vastă de utilizatori se poate 
spune că asistăm şi la o escaladare a infracţionalităţii. Folosit ca mijloc de comunicare, 
Internet-ul este rapid, ieftin şi destul de sigur în condiţiile utilizării programelor informatice 
de criptografiere, astfel că Internet-ul constituie un mijloc formidabil şi pentru bandele 
organizate care se ocupă cu traficul ilegal de arme, de medicamente, de droguri, cu spălarea 
banilor, etc. 

Noua civilizaţie informatică se bazează pe disponibilitatea şi accesibilitatea 
informaţiei, pe o comunicare mai rapidă a acesteia însă, dacă toate acestea nu sunt protejate, 
ele pot fi cucerite, distruse sau utilizate în acţiuni mai puţin sau chiar deloc benefice pentru 
populaţie. Astfel, prin Internet, informaţia a devenit arma cea mai ieftină din lume, problema 
securităţii în acest sens dând dureri de cap marilor puteri ale lumii, căci “pe Internet, fiecare 
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calculator este ca o frunză dintr-un copac. Este suficient să tai o creangă, şi rezultatul 
echivalează cu tăierea frunzei.”41   

Există suficiente motive care ne îndreptăţesc să credem că această formă atât de gravă 
a infracţionalităţii, care este crima organizată, s-a orientat hotărât spre Internet şi alte înalte 
tehnologii conexe acestei reţele. Un astfel de motiv constă în faptul că pentru grupările crimei 
organizate Internet-ul reprezintă un mijloc ideal de comunicare rapid, ieftin şi destul de sigur 
în condiţiile utilizării programelor informatice de criptografiere.  

Piratarea programelor pentru calculator reprezintă altă formă a criminalităţii legate de 
Internet. Ea se realizează prin încărcarea programelor difuzate pe Internet în memoria internă 
a unui calculator atunci când această operaţiune nu este expres autorizată de către titularul 
dreptului de autor. 

Astăzi, când există un număr foarte mare de baze de date, care graţie Internet-ului pot 
fi consultate din orice colţ al lumii, spionajul informatic cunoaşte o şi mai mare amploare şi 
diversificare. Furtul de informaţii îngrijorează tot mai mult companiile, societăţile şi firmele 
din cele mai variate domenii de activitate. Informaţiile comerciale, de genul listelor de 
produse, de preţuri, de clienţi, de furnizori, al metodelor de promovare a produselor sau al 
studiilor de marketing sunt cele mai „vânate”. Acestora li se adaugă tehnologiile de fabricaţie, 
metodele de instruire a personalului, know-how-ul, invenţiile în curs de patentare ş.a.  

În domeniul reţelelor de date, se pot distinge infracţiunile care vizează paralizarea lor 
în întregime, a unor părţi ale acestora sau a unor structuri care lucrează cu ele, prin programe 
virusate sau cu atacuri DDoS prin Hacking. 

Atacurile Denial – of Service (DoS) constau în inundarea unei adrese de IP (IP – 
Internet Protocol – număr de identificare a unui calculator sau alt tip de dispozitiv conectat 
direct la Internet) cu date, şi în consecinţă, blocarea lui şi a legăturii Internet. Cele mai multe 
atacuri DoS sunt lansate împotriva site-urilor Web, cu scopul de a împiedica vizitarea acestora 
de către utilizatorii obişnuiţi.  

În acelaşi timp, pot fi lansate şi atacuri mai puternice de tipul DoS distribuit (DDoS), 
care constau în utilizarea mai multor calculatoare pentru un atac DoS. Hacker-ul comandă mai 
multe calculatoare pe care le foloseşte ca platforme de lansare a atacului. Prin această 
manevră, el ridică mult amploarea şi intensitatea atacului şi, în acelaşi timp, îşi asigură o mai 
bună protecţie a propriei identităţi. 

Una din cele mai practicate infracţiuni prin intermediul Internet-ului din România este 
explozia comenzilor de produse prin Internet şi a site-urilor care oferă comisioane în funcţie 
de vânzări persoanelor care au adus clienţi site-ului. 

Comerţul electronic începe să se dezvolte şi în România, atât în ceea ce priveşte site-
urile de comerţ electronic, folosirea de instrumente de plată electronice (cărţi de credit), cât şi 
a numărului de persoane care achiziţionează produse prin acest sistem. Se remarcă o tendinţă 
de „specializare” continuă a infractorilor, atât asupra activităţilor desfaşurate în cadrul 
infracţiunilor comise, dar şi din punct de vedere tehnic, pentru identificarea de noi moduri de 
operare: licitaţii frauduloase, folosirea de site-uri false de escrow, de transport, de comerţ 
electronic sau de phishing, ascunderea urmelor prin Internet şi a circuitului produsului 
financiar.O parte dintre activităţile infracţionale sunt iniţiate din România, dar vizează victime 
din străinătate sau sunt finalizate în străinătate, unde se ridică produsul financiar. Autorii 
folosesc în comiterea acestor fapte sisteme de plată rapide oferite prin Internet - sistem 
escrow, conturi de paypal, conturi e-gold, conturi de internet - bancking - sau sisteme de 
transfer rapid de bani.   

O altă problemă care provoacă îngrijorare este defăimarea prin Internet, realizată în 
special în legătură cu serviciile bazate pe text, cum ar fi WWW, Usenet şi poşta electronică. 

                                                      
41 Vasiu, I., Criminalitatea informatică,  Bucureşti, Editura Nemira,1998, p.7 
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Pot fi transmise materiale despre anumite persone sau instituţii care au fost sau pot fi 
considerate defăimătoare pentru acestea. Dacă materialul a fost transmis prin poşta electronică 
unuia sau mai multor recipienţi, se poate identifica autorul şi acesta poate fi pedepsit. 

  Infracţiunile informatice şi cele îndreptate împotriva sistemelor informatice, au 
rămas, ca spaţiu de manifestare, în oraşele mari, care sunt şi centre universitare, iar cei care se 
ocupă cu comiterea acestor fapte, aşa-numiţii hackeri, sunt de regulă tineri, elevi sau studenţi, 
care urmăresc explorarea Internet-ului şi a programelor disponibile ce permit comiterea 
acestor fapte şi mai puţin realizarea unor venituri financiare. 

În ceea ce priveşte traficul şi consumul ilegal de droguri, infractorii au găsit o nouă 
modalitate de a le comercializa, fără a comite o infracţiune. Astfel, s-a constatat existenţa unor 
site-uri care comercializează substanţe halucinogene legale: Salvia Divinorum, Kratom, 
Amanita Muscaria, Morning Glory.  La acestea se adaugă o variată ofertă de pipe, bonguri şi 
tot felul de accesorii. Au apărut o serie de magazine virtuale care comercializează plante care 
nu au intrat pe “lista neagră”, dar ale căror efecte sunt la fel de nocive ca şi ale cannabisului şi 
marijuanei. 

Etnobotanica este nimic altceva decât studiul denumirilor populare ale plantelor, şi nu 
are nimic în comun cu testarea proprietăţilor halucinogene ale acestora. Mai mult, acest lucru 
îi poate induce în eroare pe unii vizitatori ai site-ului care apelează cu mare încredere la astfel 
de produse cât se poate de naturale. Un exemplu în acest sens este Hawaiian Baby Woodrose 
(pe site apare şi doza recomandată, cu toate că este menţionată interdicţia consumul uman), 
cunoscută în latineşte şi ca argyreia nervosa. Plantele din această familie conţin o triptamină 
naturală numită LSA (Lysergic Acid Amide), asemenea LSD-ului. Pe site sunt menţionate şi 
efectele acestor substanţe: “Precum LSD-ul, LSA-ul este un psychedelic sau un halucinogen 
care poate avea puternice efecte mentale. Vă va oferi o experienţă liniştită, plină de vise.”  
Baby Woodrose, cunoscută şi ca Morning Glory, este interzisă în SUA (mai precis în 
Tennessee, Louisiana, Arizona etc.), Italia, Africa de Sud şi aşa mai departe. La fel de 
“tentantă” este prezentarea unei alte plante, Kratom. Pe site-ul viselor de vânzare, se spune 
despre aceasta că “are atât calităţile unui stimulent, cât şi cele ale unui sedativ, având acelaşi 
efect care s-ar obţine dacă ar fi mestecate frunze de coca şi s-ar fuma opium în acelaşi timp. A 
fost descris ca lăsând senzaţia de fericire, în puteri şi activ, cu o foarte mare dorinţă de a 
munci. Alte efecte sunt anestezii locale şi calmarea sistemului nervos central. Folosirea în 
doze mari poate duce la un somn prelungit.” Un ultim exemplu este al salviei, cunoscută şi ca 
salvia divinorum. Conform părerii “avizate” a comercianţilor, “starea de calm şi relaxare este 
omniprezentă. În perioada voiajului astral, traversăm mai multe etape: halucinaţii 
bidimensionale, experienţe extracorporale, transformare în obiecte, întoarcere în timp, 
prezenţa în mai multe planuri simultan, crize de râs etc.” şi despre această plantă se spune că 
este interzisă consumului uman. Dar efectele descrise par să contrazică acest punct de vedere. 
Planta este interzisă în multe dintre statele SUA, în Australia, este controlată strict în Belgia, 
Estonia, Coreea de Sud, Italia şi multe alte state. Revenind la cadrul legislativ în baza căruia 
acest site funcţionează, nu este precizat decât că firma respectă Legea 143/2000, care nu 
interzice consumul de salvia divinorum.  În 2004, peste o treime din tinerii din UE au declarat 
că ar apela la Internet dacă ar dori să afle mai multe despre droguri (Eurobarometru, 2004). 
Dacă tinerii caută informaţii despre droguri pe Internet, se pune problema în ce măsură 
informaţiile pe care le accesează sunt obiective şi exacte. Numeroase site-uri abordează 
probleme legate de droguri, unele dintre ele fiind subvenţionate de autorităţile centrale, altele 
de grupuri de promovare sau de reţele de consumatori sau de advocacy. Pe lângă faptul că 
funcţionează ca sursă de informare despre droguri, Internet-ul a creat şi o piaţă atât pentru 
drogurile legale, cât şi pentru cele ilegale, cu site-uri care oferă spre vânzare droguri ilegale şi 
alternative legale (exemplul de mai sus). 
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Prin exploatarea potenţialului comercial al Internet-ului, prin utilizarea de strategii de 
marketing online, care pot răspunde foarte bine cererilor consumatorilor şi modificărilor 
situaţiei juridice şi a pieţei, vânzătorii de droguri online au posibilitatea de a populariza noi 
practici de consum de droguri sau noi produse. Cea mai semnificativă evoluţie din ultimii ani 
legată de substanţele psihoactive este răspândirea a diverşi noi derivaţi ai piperazinei, o serie 
de astfel de derivaţi apărând în Europa între 2004 şi 2006. Această grupă de substanţe 
sintetice este derivată din compusul originar piperazină şi include BZP (1-benzilpiperazină) şi 
mCPP (1-(3-clorfenil)piperazină). Aceste două substanţe sunt disponibile pe scară largă, de la 
furnizorii de substanţe chimice şi de pe Internet, iar producţia ilegală se limitează în special la 
tablete sau la capsule. Studiile au comparat efectele fiziologice şi subiective ale BZP cu cele 
ale amfetaminei, sugerându-se că BZP are aproximativ o zecime din puterea dexamfetaminei. 
În ultimii ani, produsele care conţin BZP au început să fie promovate în mod agresiv, drept o 
alternativă legală la Ecstasy de către diverşi vânzători cu amănuntul prin intermediul 
materialelor tipărite, al site-urilor Internet, în anumite magazine, în cluburi şi la festivaluri şi 
pot fi comercializate drept “Ecstasy”. Vânzările de GHB deschise, prin Internet, au fost 
reduse de când această substanţă a fost adăugată în martie 2001 în Tabelul IV al Convenţiei 
ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope şi, prin urmare, toate ţările 
UE au obligaţia de a o controla prin intermediul legislaţiei lor privind substanţele psihotrope. 
GHB a fost utilizat în scopuri terapeutice, ca anestezic în Franţa şi în Germania, precum şi în 
tratarea problemelor legate de renunţarea la alcool în Austria şi Italia. Legalitatea funcţionării 
shop-urilor online de acest fel este bazată pe carenţele actualelor acte normative şi nu au un 
fundament coerent. Spre exemplu, patronii site-ului menţionează că, produsele sunt interzise 
consumului uman - pentru a evita anumite aspecte legale, însă sunt precizate doze 
recomandate şi efectele aşteptate după consum pentru fiecare produs.  

Acestea sunt doar câteva exemple care dovedesc că Internet-ul este o sursă importantă 
pentru coordonarea şi dezvoltarea activităţilor legate de traficul de droguri. Deşi Internet-ul 
reprezintă o realizare în progresul umanităţii, adesea ea se dovedeşte o armă puternică a 
reţelelor de traficanţi. 

Infractorii profită şi de faptul că în România, activităţile comerciale realizate cu 
ajutorul calculatorului au început să fie luate în serios doar de curând, aceasta explicând în 
parte de ce organele judiciare nu sunt pe deplin familiarizate cu modul în care calculatoarele 
sunt utilizate pentru comiterea de infracţiuni. Această stare este favorizată şi de legislaţia 
relativ săracă în domeniu. 

Dreptul tradiţional a devenit insuficient pentru asigurarea apărării împotriva activităţii 
infracţionale informatice, care provoacă pagube economice majore. 

Pentru a încerca reducerea şi chiar stoparea fenomenului criminalităţii cu ajutorul 
Internet-ului, Consiliul Europei a publicat un raport ce cuprinde o listă minimală şi o listă 
facultativă de infracţiuni informatice. Astfel, lista minimală cuprinde fapte cum ar fi frauda 
informatică, falsul informatic, prejudiciile aduse datelor sau programelor pentru calculator, 
sabotajul informatic, accesul neautorizat, interceptarea neautorizată ori reproducerea 
neautorizată de programe pentru calculator protejate, iar lista facultativă cuprinde fapte cum 
ar fi alterarea datelor sau programelor pentru calculator, spionajul informatic, utilizarea 
neautorizata a unui calculator sau utilizarea neautorizată a unui program pentru calculator 
protejat. 

Faptele cu caracter antisocial menţionate mai sus, se definesc astfel: 
a) Frauda informatică reprezintă intrarea, alterarea, ştergerea de date sau de programe 

pentru calculator sau orice alt amestec într-un tratament informatic care îi influenţează 
rezultatul, cauzând chiar prin aceasta un prejudiciu economic sau material în intenţia 
de a obţine un avantaj economic nelegitim pentru sine sau pentru altul. 
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b) Falsul informatic reprezintă intrarea, alterarea, ştergerea sau supraimprimarea de date 
sau de programe pentru calculator în condiţii care, conform dreptului naţional al 
fiecărui stat, ar constitui infracţiunea de falsificare. 

c) Faptele care prejudiciază datele sau programele pentru calculator cumulează în 
conţinutul lor constitutiv acţiunile de ştergere, aducere de daune, deteriorare sau 
suprimare fără drept a datelor sau a programelor pentru calculator. 

d) Prin sabotaj informatic se înţelege intrarea, alterarea, ştergerea sau suprimarea de date 
sau de programe pentru calculator ori amestecul în sisteme informatice cu intenţia de a 
împiedica funcţionarea unui sistem informatic sau a unui sistem de telecomunicaţii. 

e) Accesul neautorizat constă în accesul fără drept la un sistem sau la o reţea informatică 
prin violarea regulilor de securitate. 

f) Intercepţia neautorizată reprezintă intercepţia fără drept şi cu mijloace tehnice de 
comunicţii cu destinaţie, cu provenienţă sau în cadrul unui sistem sau al unei reţele 
informatice. 

g) Reproducerea neautorizată a unui program pentru calculator constă în reproducerea, 
difuzarea sau comunicarea în public, fără drept, a unui program pentru calculator 
protejat de lege. 

h) Prin spionaj informatic se înţelege obţinerea prin mijloace ilegitime sau divulgarea, 
transferul sau folosirea fără drept a unui secret comercial sau industrial, în intenţia de a 
cauza un prejudiciu economic persoanei care deţine dreptul asupra secretului sau de a 
obţine pentru sine sau pentru altul avantaje economice ilicite. 

i) Utilizarea neautorizată a unui calculator constă în utilizarea fără drept a unui sistem 
sau unei reţele informatice fie acceptând un risc notabil de a cauza un prejudiciu, fie în 
intenţia de a cauza un prejudiciu unei persoane cu drept de a utiliza sistemul sau de a 
aduce atingere sistemului sau funcţionării lui cauzând, ca urmare, un prejudiciu 
persoanei care are dreptul de a utiliza sistemul sau aducând atingere sistemului sau 
funcţionării lui.  
Cele mai multe din faptele care fac parte din conceptul de criminalitate informatică 

sunt susceptibile de a fi săvârşite pe Internet. Internet-ul a schimbat fundamental modul în 
care societatea lucrează şi comunică, prin furnizarea unui mediu ieftin şi rapid, cu o 
cuprindere globală, pentru obţinerea şi comunicarea informaţiilor. 

Alături de o serie de avantaje remarcabile, dezvoltarea rapidă a Internet-ului a ridicat 
şi o serie de probleme legale, care trebuie tratate cu o foarte mare atenţie. Unele ţări, cum ar fi 
Franţa sau S.U.A., au luat măsuri pentru a reglementa activitatea acestui sistem mondial de 
schimb de informaţii. 

Dintre problemele deosebit de grave, ridicate de utilizarea Internet-ului, putem 
menţiona distribuirea de materiale obscene şi comercializarea drogurilor. Acest fenomen a 
devenit ascendent, în special după anii 1990. În ultimii ani se constată o preocupare majoră a 
guvernelor din întreaga lume, însă totuşi insuficientă pentru a descuraja acest fenomen. 

Din punct de vedere criminologic, este semnificativă constatarea potrivit căreia, 
mediul electronic a devenit un autentic furnizor de legitimare pentru pedofili şi pentru 
conduita lor, fără ca aceasta să însemne că tehnologia poartă vina proliferării acestui fenomen. 
Cum bine s-a spus, nu tehnologia, ci utilizatorii ei comit abuzuri împotriva copiilor. Dacă 
până la apariţia Internet-ului, persoanele cu înclinaţii pedofile erau indivizi singuratici, relativ 
izolaţi de comunităţile sociale reale şi incapabili să-şi împărtăşească interesul pentru 
săvârşirea de infracţiuni împotriva minorilor. 

În prezent, există largi grupuri în care asemenea persoane interacţionează cu 
dezinvoltură, lipsite de inhibiţii şi cu o capacitate remarcabilă de a-şi reprima orice sentimente 
de vinovăţie, beneficiind, totodată, de stimulentul încurajărilor reciproce în a-şi reproduce 
continuu comportamentul aberant. 



RIS 9 /2008   78 
 

 Reacţia de combatere a criminalităţii de acest tip a generat anumite “reorientări” ale 
făptuitorilor, în sensul conceperii şi al impunerii, cu ajutorul tehnologiilor informaţiei, prin 
intermediul Internet-ului, a unor noi modalităţi de abuzuri orientate asupra minorilor. Noua 
tendinţă în domeniu, este aşa-numitul grooming, un mod de acţiune prin care o persoană cu 
inclinaţii pedofile, pregăteşte transferul relaţiei cu un minor, de pe ecranul calculatorului, în 
lumea reală, în scopul săvârşirii, faţă de acel minor, a unei infracţiuni privind viaţa sexuală. 
Legislaţia penală britanică oferă o calificare juridică penru grooming-ul sexual, văzut ca faptă 
săvârşită de o persoană A care, cu intenţie, s-a întâlnit sau a comunicat de cel puţin două ori în 
prealabil cu o altă persoană B, în vârstă de sub 16 ani, pentru a săvârşi o infracţiune în 
legătură cu aceasta. Întrucât acest proces dolosiv, de ademenire şi de captare a încrederii 
minorului implică o anumită durată de timp, cu un scop bine stabilit, fapta nu se poate săvârşi 
decât cu intenţie. 

Important de subliniat este faptul că, deşi legea în cauză vizează cu precădere fapte 
infracţionale comise în lumea reală, textul incriminator, în ceea ce priveşte noţiunea de „a 
comunica”, îşi găseşte aplicabilitatea şi în spaţiul cibernetic. Într-un studiu de referinţă, 
Rachel O’Connell identifică cinci etape ale grooming-ului. Mai întâi, se realizează legătura de 
amiciţie cu minorul. Ocazional, făptuitorul îi poate solicita o fotografie obişnuită a sa, fără 
niciun fel de conotaţii sexuale. Apoi, se încearcă stabilirea unei veritabile relaţii de prietenie, 
minorul fiind îndemnat să vorbească despre problemele lui, ori despre faptul că cei din jurul 
lui nu-i înţeleg aspiraţiile şi felul de a fi. În a treia etapă, făptuitorul efectuează o evaluare a 
riscului de a fi descoperit de terţi, chestionând copilul asupra localizării computerului în 
apartamentul său, precum şi în legătură cu faptul dacă şi alte persoane au acces la el. Etapa a 
patra marchează o consolidare a relaţiei de prietenie şi încredere, în care minorul şi făptuitorul 
simt că pot discuta despre orice subiect. În fine, ultimul stadiu este cel în care făptuitorul îi va 
cere copilului să-i transmită o imagine a sa, într-o ipostază sexual explicită. Un răspuns 
favorabil la o asemenea solicitare îl va îndemna pe făptuitor să-i transmită, la rândul său, 
minorului seturi întregi de pornografie infantilă, spre a-i sonda interesul şi a-l face să perceapă 
situaţia ca fiind una perfect normală. Este, totodată, momentul în care se va încerca 
organizarea unei întâlniri cu minorul.  

O altă modalitate specifică de abuzuri săvârşite asupra minorilor prin Internet priveşte 
confruntarea făţişă a acestora cu conţinuturi pornografice.  

Problema este una deosebită, în sensul că numărul tot mai ridicat de pagini Web 
conţinând pornografie amplifică probabilitatea de a fi accesate de copiii pentru care navigarea 
în Internet nu mai are secrete. Ca şi în cazul lejerităţii de a se expune acţiunilor de grooming, 
şi în privinţa navigării nestingherite prin mediul virtual minorii au o anume contribuţie la 
facilitarea propriului lor abuz. Contactul cu conţinuturile pornografice nu reprezintă, doar 
rezultatul unor ciocniri accidentale, ci şi urmarea unei căutari avizate şi chiar perseverente. 
Distinct de intenţia manifestată a unor minori de a accesa asemenea materiale, este de notat 
că, anumite servicii gratuite de poştă electronică utilizate de aceştia, înlesnesc spam-ul 
constând în mesaje cu caracter pornografic, şi furnizează inclusiv conexiuni către pagini Web 
ce cuprind pornografie infantilă. În ultima vreme însă, se constată tot mai frecvent o tendinţă 
de a invada cu pornografie infantilă zone ale spaţiului virtual care se situează în arii tematice 
cu totul diferite şi, în orice caz, licite. Aşa, de exemplu, pagini Web (de regulă, nemoderate) 
care sunt rezervate utilizatorilor interesaţi să încarce fotografii din domenii extrem de diverse 
– de la poze de familie, până la imagini cu peisaje montane – sunt uneori inundate cu 
materiale pornografice având ca subiect copiii. În cazul site-urilor care impun reguli privind 
încărcarea imaginilor şi care, în acelaşi timp, moderează contribuţiile utilizatorilor, riscul 
plasării şi menţinerii materialelor ilicite este mai redus.  

Potrivit studiului elaborat de Internet Watch Foundation în 2003 şi preluat de Internet 
Service Providers Association, se estima că prin intermediul Internet-ului circulau 
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aproximativ 1 milion de imagini infăţişând abuzuri săvârşite asupra minorilor, numărul 
acestor imagini înregistrând o rată de creştere de 200 pe zi. De asemenea, se pare că peste 30 
de mii de utilizatori din întreaga lume accesează zilnic asemenea imagini. Studiul citează şi 
evaluări ale UNICEF, conform cărora 80% din cercetările penale privind pornografia infantilă 
implică mai mult decât o singură ţară, relevând astfel caracterul transfrontalier al operaţiunilor 
de producere, distribuţie, posesie şi localizare pe Net a imaginilor de pedofilie.42   

Statisticile întocmite de alte centre de cercetări în domeniu relevă că numai la o 
singură persoană au fost găsite pe computer, în anul 2003, peste 1.000.000 de imagini de 
pornografie infantilă.43  

Având în vedere multitudinea de infracţiuni care se comit prin intermediul Internet-
ului şi care au repercusiuni foarte grave în lumea reală, autorităţile încearcă să  promoveze 
legi tot mai aspre care să descurajeze acest tip de criminalitate.   

În  acest sens, dovadă a preocupărilor la nivel internaţional, la data de 23 noiembrie 
2001, statele membre ale  Uniunii Europene, având ajutorul Canadei, Statelor Unite, Japoniei 
şi al Africii de Sud – în calitate de observatori, au redactat şi semnat Convenţia asupra 

criminalităţii cibernetice. Ulterior, în data de 28 ianuarie 2003,  statele membre au adoptat 
Protocolul Adiţional pentru Convenţia asupra criminalităţii cibernetice, privind incriminarea 
actelor de natură rasială şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice. România 
a semnat acest Protocol Adiţional la data de 9 octombrie 2003. Convenţia şi Protocolul 
Adiţional stabilesc cadrul de bază pentru anchetarea şi sancţionarea penală a infracţiunilor 
comise cu ajutorul computerului, precum şi pentru cooperarea interstatală, necesară stopării 
acestui flagel. Convenţia aduce în prim-plan necesitatea incriminării penale a unor fapte 
precum: accesul ilegal la un sistem informatic, interceptarea ilegală a transmisiilor 
informatice, falsul informatic, frauda informatică, pornografia infantilă pe Internet, violări ale 
drepturilor de proprietate şi alte drepturi conexe etc. 

Cât priveşte ţara noastră, Parlamentul României a încercat să transpună aceste 
directive prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei şi 
exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, mai exact, prin Titlul III al Cărţii I (Prevenirea şi combaterea 
criminalităţii informatice, art. 34 - 67). Scopul acestui act normativ este 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. 34). Actul normativ nu oferă 
o definiţie a infracţiunii informatice (cum, de altfel, nu o face nici Convenţia Consiliului 
Europei). O astfel de definiţie este în realitate foarte greu de formulat, având în vedere marea 
diversitate a aspectelor infracţionale care au fost descoperite până în prezent, dar şi avalanşa 
cotidiană a noilor acte infracţionale în acest domeniu. Dacă criminalitatea informatică 
reprezintă «totalitatea faptelor comise în zona noilor tehnologii…», infracţionalitatea 
informatică ar putea fi definită ca  «totalitatea faptelor de natură penală comise în spaţiul 
informatic». 

Este de necontestat faptul că securitatea societăţii acuale depinde de securitatea 
informaţiilor care circulă prin intermediul Internet-ului, dar şi prejudiciile datorate utilizării 
ilegale a Internet-ului pot fi enorm de mari. 

 
 
 
 
 

                                                      
42 www.ispa.org.za/iweek/2003/presentations/ichetty.doc  
43 www.make-it-safe.net/eng/pdf/Child_pornography_Internet_Carr2004.pdf  
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