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AbstrAct
Along with the digitalisation within the public institutions and authorities, as well as within the 

organisations that process large quantities of electronic information (financial and banking institutions, 
insurance companies, providers of utilities or services, medical care institutions, universities, etc.), also emerged 
the temptation of a “informational advantage” – a concept that may be seen as the desire to learn or to obtain 
any kind of data related to other persons, but exceeding the general or special legal framework that may 
allow the processing or the manipulation of such data by legal entities or individuals. Because this kind of 
information exists in electronic form and is usually aggregated in databases stored on computer systems, it 
is important to clarify in which extent an authorized access to a such a computer system may become illegal 
when an individual is acting with the intent of obtaining or processing information from a database, not in the 
fulfilment of its official duties but in a private interest, for himself or another individual. Although somehow 
divided, the jurisprudence shows a predisposition to make use of the criminal offence of “illegal access to a 
computer system, by exceeding the limits of authorisation”. 

The author argues that such an approach is questionable due to several reasons, both technical and legal. 
Thus, the purpose of this article is to clarify the issue in question in order to be able to identify feasible and 
reasoned solutions, compatible with the fundamental principles of criminal law.
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rezumAt
Odată cu digitalizarea / informatizarea instituțiilor și autorităților publice, dar și a entităților prelucrătoare 

de mari cantități de informație (instituții financiar-bancare, societăți de asigurare, furnizori de servicii sau 
utilități, clinici, universități etc.), a apărut și tentația ”avantajului informațional” – sintagmă ce ar putea fi descrisă 
prin preocuparea de a afla ori de a intra în posesia datelor de orice natură sau informațiilor ce privesc alte 
persoane, însă în afara cadrului general sau special de reglementare care ar permite prelucrarea ori vehicularea 
unor asemenea informații între persoane fizice sau juridice. Întrucât informațiile în format electronic sunt 
agregate în baze de date stocate în sisteme informatice, s-a pus problema în ce măsură accesul autorizat la un 
astfel de sistem poate deveni o conduită ilicită în situația obținerii sau prelucrării de informații dintr-o astfel de 
bază de date atunci când funcționarul nu acționează în virtutea atribuțiilor de serviciu, ci în interes personal, în 
beneficiul său ori al altei persoane. Deși marcată de o anumită lipsă de uniformitate, practica judiciară înclină 
să soluționeze astfel de cazuri prin reținerea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, săvârșită prin 
depășirea limitelor autorizării. 

Această soluție este criticabilă din mai multe rațiuni, atât juridice, cât mai ales tehnice, iar scopul 
prezentului articol este acela de a aduce un punct de vedere care să determine sistemul judiciar să ia în discuție 

1 E-mail: maxim.dobrinoiu@univnt.ro.
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astfel de situații pentru a identifica soluții fezabile și argumentate, în conformitate cu principiile de drept penal.
Cuvinte-cheie: acces ilegal la un sistem informatic; depășirea limitelor autorizării; bază de date; date 

informatice.
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I. INTRODUCERE
Recent, prin Decizia nr. 68/20212, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibilă sesizarea 

Curții de Apel Ploiești, prin care se solicitase pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de 
principiu a unei chestiuni de drept legate de reținerea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic (art. 
360 C.pen) în situația interogării unei baze de date conținând informații nepublice.

Situația invocată în sesizarea Curții de Apel Ploiești este una cât se poate de confuză în acest moment, 
ținând cont, pe de o parte, de existența unei practici judiciare neunitare, de  aserțiuni doctrinare diferite, dar și 
de anumite considerente și realități de ordin tehnic care sunt invocate eronat în deciziile date în astfel de spețe. 

Practica judiciară a reținut, de-a lungul timpului, numeroase împrejurări în care funcționari publici sau 
funcționari publici asimilați au accesat date cu caracter personal sau date conexe (operative, judiciare, financiar-
bancare, patrimoniale etc.) din diferite colecții de informații în format electronic (bazele de date), create și 
administrate de stat ori de mediul privat, însă nu în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, ci în scop personal 
ori la solicitarea unor terți (prieteni, elemente din anturaj, oameni de afaceri, ziariști, detectivi particulari etc.).

Ținând cont că informațiile vizate sunt stocate și prelucrate la nivelul unor sisteme informatice, 
sistemul judiciar înclină să soluționeze astfel de spețe prin raportare la infracțiunea de acces ilegal la un sistem 
informatic [art. 360 alin (1), (2) sau 3 C.pen], apreciindu-se că interacțiunea făptuitorilor cu respectivele 
sisteme informatice s-ar face prin depășirea limitelor autorizării.

La o primă vedere, încadrarea pare a fi corectă, însă există unele considerente de natură tehnică și 
procedurală care ridică semne de întrebare în ceea ce privește justețea / fezabilitatea juridică a invocării art. 360 
C.pen.

Din punct de vedere procedural, în baza fișei de post și a atribuțiilor funcționale cuprinse în regulamentele, 
ordinele sau dispozițiile interne ale organizației deținătoare a informațiilor vizate, funcționarul ori persoana 
anume desemnată poate avea (primi) permisiunea (dreptul) de a interacționa cu una sau mai multe colecții de 
informații. 

Aceste colecții de informații în format electronic reprezintă ”date informatice” în sensul art. 35 alin. (1) 
lit. d) din Legea nr. 161/20033, adică ”orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate 
fi prelucrată printr-un sistem informatic”. Legea mai arată și că ”în această categorie se include și orice program 
informatic care poate determina realizarea unei funcții de către un sistem informatic”.

Definiția a fost preluată parțial în Noul Cod Penal și o regăsim în cuprinsul art. 181 alin. (2) astfel: ”orice 
reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic”.

Având în vedere că bazele de date se construiesc cu ajutorul unor programe informatice, care reprezintă 
tot date informatice, rezultă că, în situația analizată de noi, acțiunea prezumtivilor făptuitori se îndreaptă doar 
asupra unor date informatice.

Din punct de vedere tehnic, datele informatice vizate, cuprinse în baze de date, evidențe sau colecții de 
informații, se pot afla stocate local, în sistemul informatic utilizat în mod curent de către funcționar, ori se 

2 ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dec. nr. 68/2021 (nemotivată).
3 Legea nr. 161 din 19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a 

funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Publicată în M.Of. nr. 279 din 21.04.2003.
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pot afla într-un alt sistem informatic, la distanță, într-o rețea informatică locală (LAN), într-o rețea de tip 
metropolitan (MAN), într-o rețea de arie extinsă (WAN) sau chiar în afara teritoriului generic național, într-
un centru de date accesibil prin tehnologia cloud-computing.

De regulă, interacțiunea cu baze de date stocate la distanță (în alte sisteme informatice decât acelea 
care mijlocesc accesul) se realizează prin intermediul unei interfețe web, existând, după caz, obligativitatea 
autentificării (login) ”utilizatorului autorizat”.

Autentificarea și autorizarea se realizează prin intermediul unor protocoale standard de comunicații. 
Autentificarea reprezintă procesul prin care un utilizator este identificat în cadrul unui sistem informatic prin 
nume utilizator, parolă, cod de acces, cod de verificare sau alte asemenea date – denumite ”credențiale de acces” 
- care probează existența unei accepțiuni formale acordată respectivului utilizator de a interacționa cu sistemul. 
Pe de altă parte, utilizarea credențialelor de acces presupune mai înainte existența unui ”cont de utilizator”4, 
cont care se creează în sistem de către un responsabil IT sau de către orice altă persoană desemnată, în baza 
dispoziției unei persoane competente sau apte să dea o astfel de decizie.

Este posibil ca unele conturi să fie generice și alocate unei anumite structuri (ex. birou, serviciu, direcție, 
instituție etc.), și nu unui anumit individ, iar utilizarea credențialelor de acces să se facă de către mai mulți 
funcționari desemnați / autorizați, în conformitate cu decizia persoanei / autorității competente să o acorde.

Autorizarea reprezintă procesul prin care sistemul informatic dă posibilitate utilizatorului (autentificat) 
să efectueze doar acele operațiuni pentru care a fost acordată permisiunea și să acceseze doar anumite spații 
virtuale (grupuri de date informatice). Este, deci, evident faptul că, pentru un sistem dat (sau o pentru o colecție 
de informații în format electronic) pot exista drepturi diferite (mai restrictive sau mai permisive) pentru o 
varietate de operațiuni (tehnice, logice) posibile.

Odată autentificarea realizată, funcționarul este plasat virtual în spațiul denumit generic ”cont de 
utilizator”, căruia îi sunt alocate (în baza permisiunilor formale acordate) mai multe operațiuni logice (de 
comandă și control) asupra sistemului de operare, mijloacelor de stocare ori asupra unuia sau mai multor seturi 
de date informatice, operațiuni care, la nivelul sistemului informatic, reprezintă execuția unor instrucțiuni de 
prelucrare de date.

Astfel, spre exemplu, funcționarul va putea realiza interogări într-o bază de date având la dispoziție o 
machetă cu câmpuri, va putea introduce, modifica sau șterge, după caz, înregistrări, va putea valida informații 
sau chiar extrage date conform autorizării pe care o deține și a scopului propus în realizarea atribuțiilor de 
serviciu (ori a prevederilor dintr-un contract ori dintr-o fișă de post, o procedură operațională etc.).

Rezultatele interogărilor sunt formatate în mod specific, pentru a fi ulterior utilizate conform procedurilor 
interne. De regulă, datele sunt vizualizate pe ecran, dar în aceeași măsură ele pot fi copiate (transferate) pe 
un mediu de stocare sau pot fi printate. Toate activitățile enumerate sunt auditate (adică verificate pentru 
conformitate cu regulile de acces stabilite pentru fiecare cont de utilizator în parte, datele informatice rezultate 
din monitorizare fiind înscrise în fișiere de tip ”log” pentru a se proba ulterior orice interogare efectuată.

II. ANALIZA PROBLEMEI
Aceste operațiuni logice efectuate în relație cu un sistem informatic ori cu date informatice se regăsesc 

în legea penală sub denumirea marginală de ”acces la un sistem informatic”, sintagmă care continuă să suscite 
discuții și controverse atât în doctrină, cât și în practica judiciară.

Accesul la (sau într-un) sistem informatic a fost descris de unii autori5 drept ”stabilirea și întreținerea unei 
relații virtuale...între om și mașină” (nn. de calcul), ”omul având, astfel, posibilitatea de a controla ori de a influența 

4 Contul de utilizator reprezintă o identitate virtuală creată pentru o anumită persoană (sau pentru un grup de persoane) 
într-un computer sau într-o arhitectură computațională. Astfel de conturi se găsesc sub formă de ”conturi de servicii” (care permit 
accesarea de programe sau aplicații), ”conturi de sistem” (utilizate în principal pentru stocarea de fișiere de sistem sau management 
de procese), ”conturi de root sau de administrator” (cu drepturi depline de administrare a resurselor și proceselor dintr-un sistem 
informatic). Un cont standard ”de utilizator” permite unei persoane să se autentifice în sistem cu o parolă și să execute un set limitat 
de operațiuni sau programe. A se vedea în acest sens https://www.ssh.com/academy/iam/user (consultat la 14.10.2021).

5 A se vedea M. Dobrinoiu în V. Dobrinoiu ș.a., Noul Cod penal comentat – partea specială, ediția a III-a, Ed. Universul Juridic, 
București, 2016, p. 869.

https://www.ssh.com/academy/iam/user
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nemijlocit, printr-un canal de comunicare continuu...funcțiile sau resursele (hardware și software) unui calculator”.
Invocând numeroase alte elemente din doctrina internă, dar mai ales internațională, și alți autori6 văd, pe 

bună dreptate, accesul ”ca fiind o interacțiune logică cu un sistem informatic, ce îi conferă agentului posibilitatea de a 
beneficia de resursele ori/și funcțiile unui sistem informatic”, cu completarea binevenită că ”agentul are un control – 
chiar dacă limitat – asupra sistemului informatic, și nu un simplu canal de comunicare cu acesta”.

Pe de altă parte, aceiași autori sesizează, pe bună dreptate, faptul că ”spre deosebire de alte sisteme de drept, 
art. 360 C.pen. incriminează accesul la sistemul, nu accesul la datele informatice”7, ceea ce ar necesita (conform unor 
opinii) ”efectuarea unei alte modificări a conținutului art. 360 C.pen., în sensul introducerii unui alineat prin care să 
se incrimineze distinct accesarea neautorizată de date informatice”8.

Suntem de acord că un sistem informatic este constituit din dispozitive electronice (interconectate sau 
aflate în relație funcțională), dar și din programe informatice. Cu toate acestea, din punctul nostru de vedere, 
doar anumite programe informatice (aplicații) pot fi luate în considerare ca fiind indispensabile existenței unui 
sistem informatic, cum ar fi: sistemul de bază de intrări-ieșiri (engl. BIOS), sistemul de operare (ex. Windows, 
Linux, Unix, ChromeOS, MacOS, ReactOS, MorphOS, MenuetOS, Android etc.) sau driver-ele care asigură 
funcționarea anumitor echipamente. 

Aceste programe informatice fac posibilă interacțiunea logică a omului cu mașina de calcul și asigură 
acestuia posibilitatea acestuia de a controla sau de a influența funcțiile calculatorului, deci de a accesa logic 
sistemul informatic.

Bazele de date (colecțiile de informații, evidențele electronice) reprezintă seturi de date informatice care, 
însă, nu se circumscriu programelor informatice indispensabile existenței și funcționării unui sistem informatic. 
Drept urmare, o eventuală interacțiune ”neautorizată” a unui utilizator cu aceste seturi structurate de date 
nu este de natură să atragă, în opinia noastră, din punct de vedere tehnic și obiectiv, tipicitatea infracțiunii 
prevăzute la art. 360 C.pen.

Dintr-o altă perspectivă a problemei, realitatea faptică ne arată că, din punct de vedere operațional 
(sau tactic – în cazul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale) și/
sau procedural, colecțiile de informații (bazele de date, evidențele operative etc.) reprezintă un instrument 
indispensabil în îndeplinirea de către un funcționar a atribuțiilor de serviciu. Utilizarea acestui mijloc de muncă 
ar trebui să fie menționată în fișele de post sau în diverse proceduri operaționale de la nivelul fiecărei entități 
care utilizează astfel de capabilități informatice.

Cu alte cuvinte, în momentul în care un utilizator (funcționar) are stabilite anumite sarcini de serviciu, 
iar pentru îndeplinirea acestora este necesară accesarea conturilor create pentru interacțiunea cu informațiile 
înregistrate în respectivele baze de date, se admite per se că persoanele respective sunt autorizate legal să utilizeze 
respectivul mijloc de muncă.

Per a contrario, din punct de vedere tehnic și procedural, lipsa autorizării poate fi înțeleasă drept situația 
în care utilizatorului i-au fost anulate credențialele de acces ori, după caz, acestuia i-au fost modificate anumite 
drepturi de prelucrare de date informatice sau, procedural, acestuia i-au fost interzise, prin dispoziție scrisă sau 
verbală, toate sau doar anumite operațiuni (logice) asupra datelor informatice respective.

În sensul art. 35 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, lipsa autorizării relevă existența uneia dintre următoarele 
împrejurări posibile: a) persoana nu este autorizată în temeiul legii sau al unui contract, b) persoana depășește 
limitele autorizării, sau c) persoana nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente să 
o acorde, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfășura cercetări științifice sau de 
a efectua orice altă operațiune într-un sistem informatic.

Nu putem fi de acord cu opinia autorilor9 care consideră că ”prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 
161/2003 ... nu pot completa norma de incriminare”, nefiind prevăzute în Codul penal intrat în vigoare în 2014, 
putând constitui (cel mult) ”repere de ordin teoretic a căror utilizare nu poate afecta principiul legalității incriminării”. 

6 G. Zlati, Tratat de criminalitate informatică, vol.I, Ed. Solomon, București, 2020, p. 185.
7 G. Zlati, op.cit., p. 189.
8 M. Dobrinoiu, op.cit., p. 877.
9 R.A. Nestor, Incriminarea accesului ilegal la un sistem informatic sau riscul de a transforma un mijloc esențial de obținere a 

informației în mod de încălcare a legii penale, material disponibil pe Juridice.ro, (consultat la 06.10.2021).

https://www.juridice.ro/753151/incriminarea-accesului-ilegal-la-un-sistem-informatic-sau-riscul-de-a-transforma-un-mijloc-esential-de-obtinere-a-informatiei-in-mod-de-incalcare-a-legii-penale.html
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Fără a comenta decizia surprinzătoare a legiuitorului român, care a preferat să nu cuprindă în construcția 

noului Cod penal definiția sintagmei ”fără drept” (alături de definiția ”sistemului informatic”, respectiv a ”datelor 
informatice”), considerăm că, de vreme ce art. 35 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 nu a fost în mod expres ori 
tacit abrogat, el își produce efectele (fiind îndeplinit astfel principiul legalității incriminării) și ajută esențial la 
conturarea laturii obiective a infracțiunilor informatice prevăzute în Codul penal (Titlul VII, Capitolul VI). 

Pe de altă parte, analizând semantic sintagma ”fără drept” din cuprinsul art. 35 alin. (2) din Legea nr. 
161/2003, constatăm că, spre deosebire de textele de la lit. a) și c), care sunt neechivoce și clare în măsura în 
care atestă intenția de reglementare a legiuitorului, formularea de la lit. b) ”depășește limitele autorizării” este 
ambiguă, inconsistentă și denotă o lipsă evidentă de previziune de natură să îi afecteze obiectivitatea atunci 
când este invocată. 

Printr-o amplă și temeinică analiză a conceptului de ”depășire a limitelor autorizării” în materia accesului 
ilegal la un sistem informatic, unii autori10 arată că este posibil ca ”un acces autorizat consumat poate fi urmat de 
o altă conduită specifică accesului, iar aceasta să fie cu depășirea limitelor autorizării”, afirmație cu care suntem de 
acord în măsura în care, din punct de vedere tehnic și procedural, se poate dovedi că, deși nu existau condițiile 
ca accesul să poată fi permis (ex. prin aplicarea unor politici de securitate sau de restricționare a accesului 
la nivelul sistemului de operare, prin crearea de conturi cu drepturi limitate de utilizare a resurselor și/sau 
funcțiilor sistemului etc.), făptuitorul a acționat cu intenție executând operațiuni tehnice (la nivel logic) care să 
îi faciliteze atingerea unui scop aflat în afara limitelor impuse prin autorizarea inițială.

Nu putem accepta, însă, aserțiunea acelorași autori11, care consideră că ”depășirea limitelor autorizării nu 
este o modalitate distinctă față de acces, ci reprezintă un acces propriu-zis”, întrucât sintagma ”depășirea limitelor 
autorizării” constituie doar o condiție avută în vedere de legiuitor pentru a plasa în sfera ilicitului penal accesul 
unei persoane la un sistem informatic, și nicidecum o modalitate de accesare propriu-zisă a sistemului.

Pe de altă parte, ne raliem pe deplin opiniei exprimate de respectivii autori12, care ”resping cu fermitate 
extinderea textului de incriminare la orice depășire a limitelor autorizării care implică o folosire a sistemului 
informatic ulterioară unui acces autorizat”. Acest aspect vine, iată, să contribuie esențial în argumentarea ideii 
că, după realizarea accesului (legal) într-un sistem informatic (fapt consumat), conduita ulterioară a persoanei, 
manifestată prin diverse alte operațiuni efectuate sau instrucțiuni executate asupra unității centrale de procesare 
ori asupra datelor informatice, devine una tipică de exploatare (utilizare, folosire) a sistemului informatic și a 
resurselor sale, conform permisiunilor acordate prin politica de autorizare. 

Această conduită de ”utilizare” se poate totuși transforma, la un moment dat, într-o conduită ”ilegală” 
sau ”neautorizată”, moment în care acțiunile persoanei vor căpăta autonomie prin raportare la alte infracțiuni 
informatice (chiar și la cea de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 C.pen., dacă există 
condițiile de tipicitate pentru reținerea acesteia).

În justificările care însoțesc hotărâri de condamnare date de instanțe în astfel de spețe, se arată că 
inculpații au accesat ”fără drept” bazele de date, prin modalitatea prevăzută la art. 35 alin (2) lit. b) din Legea 
nr. 161/2003, adică prin ”depășirea limitelor autorizării”, acreditându-se în același timp ideea că aceștia, deși 
aveau drept de a utiliza sistemele informatice, și-au depășit limitele autorizării date (inițiale) în momentul când 
au interogat bazele de date în afara atribuțiilor / sarcinilor de serviciu.

Aceste justificări sunt, însă criticabile sub cel puțin două aspecte, astfel:
Art. 35 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, care, așa cum am explicat mai sus, își produce efectele, se 

circumscrie cadrului general de reglementare al Titlului III - Prevenirea și combaterea criminalității informatice 
din legea menționată. Adică vine să precizeze condițiile în care o persoană poate interacționa cu un sistem 
informatic (ex. prin accesare, folosire, control, administrare, efectuare de cercetări științifice, perturbare a 
funcționării, interceptare a comunicațiilor etc.).

În acest fel, sintagma ”acționează fără drept” se referă (sau ar trebui să se refere) strict la condițiile legate 
de relația de nivel logic ce se stabilește între persoana în cauză (funcționar, utilizator) și un anumit sistem 

10 G. Zlati, op.cit., pp. 188-191.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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informatic (stație de lucru sau sistemul de la distanță / rețeaua care prelucrează datele informatice și în care 
sunt stocate bazele de date consultate).

Odată ce funcționarul (ex. MAI, ANAF etc.) îndeplinește toate condițiile necesare și a primit autorizarea 
formală13 de a utiliza, ca mijloc de muncă, baze de date sau evidențe operative, înseamnă că accesarea sistemelor 
informatice care permit utilizarea respectivelor colecții de informații, accesarea conturilor de utilizator și 
prelucrările ulterioare de date informatice (ex. interogări, inserări, modificări sau ștergeri de date) sunt acțiuni 
/ operațiuni considerate ab initio ca fiind ”cu drept”, adică legale.

Practica judiciară ne arată, însă, că există funcționari care, prevalându-se de drepturile de acces pe care 
le dețin și de autorizările inițiale de utilizare a bazelor de date ca mijloc de muncă, realizează și operațiuni (ex. 
interogări) în interes personal sau în beneficiul altor persoane - persoane neautorizate să ia la cunoștință de 
informațiile cuprinse în respectivele baze de date, persoane aparținând unor grupuri infracționale ori persoane 
care folosesc ulterior datele obținute pentru a desfășura activități cu relevanță în domenii precum civil, comercial, 
al proprietății intelectuale sau chiar penal.

În acest context, însă, credem că art. 35 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 nu mai poate opera în raport 
cu infracțiunea de la art. 360 C.pen - accesul ilegal la un sistem informatic (în oricare dintre variantele sale), 
întrucât, prin conduita sa presupus ”ilegală”, ”neconformă” ori ”nelegitimă” etc., funcționarul nu se află în ipostaza 
de a pune în pericol relațiile sociale care protejează sistemele informatice cu care acesta interacționează (e.g. 
pe care le accesează) în mod autorizat, ci el pune în pericol mai degrabă informațiile (adică stările, situațiile, 
împrejurările etc.) reprezentate de datele informatice care se regăsesc în respectivele baze de date și pe care 
funcționarul le vizează prin acțiunile sale (interogare, inserare, modificare, ștergere), cu intenția, directă sau 
indirectă, de a afecta trăsături de bază precum confidențialitatea, integritatea sau disponibilitatea.

Pe de altă parte, remarcăm faptul că, sintagma ”fără drept”, chiar dacă nepreluată de legiuitor în Noul 
Cod Penal, este utilizată (exact sau în forme similare) în textele de incriminare cuprinse în Titlul VII – 
infracțiuni contra siguranței publice, Capitolul VI – infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor 
și datelor informatice, la art. 360 – accesul ilegal la un sistem informatic, art. 361 – interceptarea ilegală a 
unei transmisii de date informatice, art. 362 – alterarea integrității datelor informatice, art. 363 – perturbarea 
funcționării sistemelor informatice, art. 364 – transferul neautorizat de date informatice și art. 365 – operațiuni 
ilegale cu dispozitive sau programe informatice. În toate aceste exemple, cuvinte precum ”fără drept”, ”ilegal”, 
”neautorizat” își găsesc unicul înțeles legal de ”conduită interzisă de lege” (sens avut în vedere de legiuitor) numai 
în cuprinsul art. 35 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, neexistând o altă referință normativă (mai generală ori mai 
restrictivă) la care să ne putem raporta.

Urmărind operațiunile efectuate de funcționar în momentul în care respectivul consultă / interoghează 
evidența operativă sau baza de date – ca mijloc de îndeplinire a atribuțiilor sale de serviciu – constatăm că 
acestea nu comportă aspecte de ilegalitate, fiind operațiuni ”autorizate”, ”permise” în ceea ce privește sistemul 
/ sistemele informatic(e) utilizat(e) de funcționar. Întrucât se pleacă de la premisa că acesta a primit acceptul 
formal (fie el derivat din acte normative cu putere de lege, reglementări secundare ori terțiare, ordine ale 
miniștrilor, dispoziții ale șefilor de instituții, metodologii, proceduri operaționale sau instrucțiuni de lucru) 
și dispune de toate condițiile tehnice de manifestare a acestei autorizări (mașină de calcul care să îi permită 
conectarea cu sistemul informatic care stochează baza de date – PC, laptop, terminal de comunicații, cont de 
utilizator, credențiale de acces și drepturi/permisiuni de utilizare) pentru a putea efectua respectivele operațiuni.

Așadar, funcționarul apare ca fiind îndreptățit să utilizeze baze de date și să obțină astfel orice informație 
conținută în acestea, atât timp cât permisiunea formală și limitele de autorizare îi dau acestuia posibilitatea să 
efectueze operațiunile tehnice necesare. Modul în care acesta utilizează ulterior informațiile extrase din bazele 
de date nu mai este un element tipic infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, prin depășirea limitelor 
autorizării.

13 A se vedea, în cazul MAI, prevederile Legii nr. 238/2009 (republicată) privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter 
personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a 
infracțiunilor, precum și de menținere și aplicare a ordinii publice.
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III. ALTE PERSPECTIVE DE SOLUȚIONARE
Așa cum am văzut, conduita funcționarului devine, însă, problematică în momentul în care acesta, 

raportându-se strict la datele informatice cuprinse în colecțiile de informații la care are acces, decide să încalce 
siguranța acestora, efectuând anumite operațiuni tehnice care îi dau posibilitatea să le vizualizeze (pe un 
monitor), să le modifice sau să le șteargă ori să le transfere în exteriorul bazei de date ori a sistemului informatic 
în care datele se află stocate. De reținut faptul că toate aceste operațiuni sunt autorizate la nivel logic în baza 
permisiunilor configurate pentru contul de utilizator / administrator. Sistemul ”cunoaște” din configurări care 
sunt aceste permisiuni, iar operațiunile efectuate de utilizator sunt interpretate și recunoscute ca atare, fiind 
executate (conform rutinelor sau instrucțiunilor programelor ori aplicațiilor de gestionare a bazelor de date).

În acest moment, însă, dacă din punct de vedere tehnic (al bazei de date și al sistemului informatic 
care asigură prelucrarea automată și stocarea datelor informatice) sunt îndeplinite toate condițiile autorizării, 
conduita ilicită a utilizatorului se translatează exclusiv în sfera de aplicare a drepturilor acestuia de a dispune de 
respectivele informații. Deci conduita ilegală a funcționarului nu se apreciază în raport de modul de utilizare 
de către acesta a bazei de date, ci în funcție de acțiunile pe care persoana le întreprinde cu privire la informațiile 
pe care le obține (la care are acces).

Ori, dacă ne referim la protecția informațiilor cuprinse în baze de date sau evidențe operative – adică la 
protecția datelor informatice – constatăm că există mai multe mecanisme legale prin care statul a impus anumite 
conduite necesar sau obligatoriu a fi respectate, în conformitate cu politici penale, civile, administrative sau de 
altă natură, fără a fi necesar să se aducă în discuție caracterul virtual al contextului în care operează funcționarul 
ori natura electronică a informațiilor vizate de acesta – motiv de a se plasa fapta în sfera infracțiunilor contra 
datelor și sistemelor informatice.

Spre exemplu, în privința informațiilor ce țin de o anumită persoană (nume, prenume, CNP, părinți, data 
și locul nașterii, legătura maritală, copii, studii, ocupație, adresă de domiciliu și adrese de reședință, fotografie, 
auto deținut, permis de conducere, abateri la regimul circulației pe drumurile publice, cazier judiciar, pașapoarte 
etc.) protecția acestor date este asigurată în principal de prevederile Regulamentului nr. 679/201614, care, în 
cuprinsul art. 2 pct. 2, în sintagma ”prelucrare” a inclus și simpla accesare sau vizualizare a informațiilor (date 
personale) prin denumirea marginală ”consultare”. 

Totodată, observăm că statul a ales să incrimineze distinct diverse comportamente de natură să 
afecteze: integritatea datelor informatice (prin art. 362 C.pen – alterarea integrității datelor informatice) sau 
confidențialitatea acestora - în anumite condiții (art. 364 C.pen – transferul neautorizat de date informatice și/
sau, după caz, art. 303 C.pen – divulgarea informațiilor secrete de stat, art. 304 C.pen - divulgarea informațiilor 
secrete de serviciu sau nepublice ori art. 305 C.pen – neglijența în păstrarea informațiilor. În anumite 
circumstanțe, este posibil să se rețină inclusiv infracțiunile de abuz în serviciu (art. 297 C.pen.) sau, după caz, 
neglijență în serviciu (art. 298 C.pen.).

În susținerea acestor afirmații, se poate veni cu un exemplu în care informațiile vizate de funcționar, spre 
a fi consultate, obținute ori folosite în afara atribuțiilor de serviciu, nu se află în format electronic într-o bază de 
date, ci sunt consemnate, în format letric, într-un registru fizic. În acest context, lipsa condițiilor ”informatice” 
nu înseamnă că situația nu are rezolvare juridică (penală, eventual). Ba chiar din contră. Deci, nu mijlocul 
(fizic sau electronic/informatic) prin care se săvârșește fapta trebuie să contureze, în astfel de cazuri, soluția de 
încadrare, ci tipicitatea obiectivă și subiectivă a acestei fapte în raport cu conduita interzisă avută în vedere de 
legiuitor. 

Pe de altă parte, un astfel de exemplu vine să evidențieze și faptul că, în realitatea obiectivă, trebuie să 
acceptăm că nu orice împrejurare ilicită în care sunt implicate date și sisteme informatice reprezintă în mod 
automat și (cel puțin) o infracțiune informatică15, deși ”mirajul spațiului virtual” și caracterul ”special” al acestor 

14 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

15 Alte exemple includ: falsul intelectual (art. 321 C.pen.)) sau falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 322 C.pen.) – 
săvârșite prin utilizarea de date și sisteme informatice, falsificarea de monede (art. 310 C.pen.) – cu ajutorul datelor și sistemelor 
informatice.
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norme le fac extrem de atractive pentru reprezentanții sistemului judiciar.

IV. ASPECTE DE DREPT COMPARAT
Situații precum cea analizată s-au înregistrat și în alte țări, iar stabilirea adevărului a comportat analize 

cuprinzătoare prin raportare la elemente concrete de legislație, urmărindu-se o cât mai corectă interpretare a 
normelor legale, dar și a definițiilor unor concepte de al căror înțeles depindea tipicitatea obiectivă a uneia sau 
alteia dintre infracțiunile vehiculate. 

Un astfel de exemplu elocvent este cazul Van Buren vs. Statele Unite ale Americii, soluționat la data de 
3 iunie a.c. de Curtea Supremă a SUA16. Fostul agent de poliție Nathan Van Buren a fost trimis în judecată 
pentru că a accesat (de la computerul din mașina de patrulare) baza de date a poliției pentru a verifica un 
număr de înmatriculare al unui vehicul, dar nu pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ci pentru a comunica 
respectivele informații, contra cost, unei alte persoane (martor denunțător, aflat sub controlul Biroului Federal 
de Investigații în cadrul unei operațiuni de documentare operativă a presupuselor ilegalități săvârșite de 
polițist), fiind condamnat într-o primă instanță la 18 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ”acces 
intenționat la un computer, fără drept sau prin depășirea limitelor autorizării” (cuprinsă în Legea privind 
fraudele și abuzul asupra sistemelor informatice – din 1986, prin raportare la secțiunea1030 (a)(2) din Titlul 
18 al Codului penal al SUA).

Față de condițiile și împrejurările concrete de săvârșire a faptei de către fostul polițist, prin raportare la 
normele penale aplicabile și ținând cont inclusiv de opiniile separate formulate de anumiți judecători în caz, 
Curtea Supremă a SUA a statuat că o persoană se consideră că depășește limitele de autorizare a accesului 
la un sistem informatic în situația în care acea persoană realizează un acces legal, permis, dar apoi obține 
informații aflate în anumite zone ale sistemului informatic – cum ar fi fișiere, foldere sau baze de date – care 
îi sunt interzise. Curtea a mai arătat că, în calitatea sa de polițist, Van Buren a accesat legal, cu drept, sistemul 
informatic al poliției și, mai mult, acesta era îndreptățit să prelucreze (inclusiv prin consultare) informațiile 
despre înmatricularea vehiculelor, nefiind în postura de a încălca legea penală privind accesul neautorizat la un 
sistem informatic chiar dacă scopul prelucrării datelor din evidențele poliției a fost unul necorespunzător (în 
afara atribuțiilor de serviciu ale acestuia). 

V. CONCLUZII
Așa cum am arătat mai sus, din legea penală lipsește o incriminare distinctă a accesului la date informatice 

ori a accesului la servicii ale societății informaționale, cel mai probabil considerându-se (în mod eronat, desigur) 
că noțiunile de ”sistem informatic”,  ”date informatice” sau ”serviciu de comunicații electronice” sunt similare ori 
reflectă aceeași realitate tehnică. 

În acest fel, se poate observa lesne că, în absența unei incriminări distincte, obținerea de date informatice 
- în varianta ”consultării” sau cea a ”vizualizării” - este sortită să își găsească, în mod forțat și excesiv, rezolvarea 
în varianta art. 360 C.pen. – accesul ilegal la un sistem informatic, chiar și fără a beneficia de o susținere din 
punct de vedere tehnic.

Din analiza practicii în materie, deși oarecum surprinzător, este evident că pare mult mai facil pentru 
organele judiciare să abordeze astfel de situații din perspectiva (specială) a infracțiunii de ”acces ilegal la un 
sistem informatic”, când, în realitate, există alte mecanisme prin care se pot oferi soluții alternative de încadrare 
juridică. Iar această situație este, în opinia noastră, de natură să introducă arbitrariul în soluționarea juridică 
penală a acestor cazuri și a derapeze de la principiul legalității incriminării. 

Mai mult, în lipsa unei evidente predictibilități, credem că sintagma ”depășirea limitelor autorizării”, 
prevăzută la art. 35 alin. (2) pct. b) din  Legea nr. 161/2003, ar trebui să aibă în vedere conduita (intenționat) 
greșită a făptuitorului în raport cu sistemele informatice care asigură stocarea bazelor de date și/sau prelucrarea 
automată a datelor informatice conținute, și nu în raport cu rezultatul final al acțiunii acestuia - care poate 
însemna utilizarea resurselor sistemului ori consultarea (accesarea), divulgarea sau transferul către o altă 

16 U.S. Supreme Court, Van Buren v. United States, hotărâre disponibilă pe pagina https://www.supremecourt.gov/
opinions/20pdf/19-783_k53l.pdf (consultat la 14.10.2021).

https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-783_k53l.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-783_k53l.pdf
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persoană (neautorizată) a informațiilor obținute.

Astfel, în opinia noastră, cheia problemei analizate în acest material nu o reprezintă dreptul funcționarului 
de a accesa un cont într-o bază de date (stocată pe un sistem informatic) și de a face ulterior interogări care pot, 
eventual, să exceadă atribuțiilor sale de serviciu, ci mai degrabă dreptul acestuia de a interacționa cu informațiile 
din respectiva bază de date (ex. prin consultare) ori de a dispune ulterior de acestea (ex. prin divulgare către 
terți, utilizare în alte scopuri – nereglementate ori aflate în sfera de restricție impusă de anumite reglementări) 
– aspecte care ar trebui să primeze în identificarea celei mai bune soluții de încadrare juridică a faptei.

În mod regretabil, cu toate că există elemente de practica judiciară relevantă (chiar dacă nu la nivel 
național), asistăm în continuare la manifestarea unei insuficiente înțelegeri a infracțiunilor informatice, a 
tipicității și condițiilor absolut speciale de săvârșire și reținere a acestora. Și aceasta chiar în condițiile în care 
tehnologia a evoluat spectaculos de la momentul elaborării Convenției Consiliului Europei asupra Criminalității 
Informatice17 și implementării prevederilor acestui document în legislația internă (chiar cu nuanțările din Noul 
Cod penal), iar relațiile sociale care se nasc sau se manifestă ca efect al implementării și utilizării mijloacelor 
moderne de prelucrare automată a informației, deși urmează aceeași tendință accelerată de evoluție, își găsesc 
din ce în ce mai greu mijloacele legale adecvate de protecție. 
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