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Rezumat: Probele digitale sunt acele informaţii cu valoare probantă pentru organele de urmărire penală şi 

pentru instanţele judecătoreşti care sunt stocate, prelucrate sau transmise prin intermediul unui sistem informatic. 

Jurnalul de evidenţă al probelor este un document care înregistrează toate probele colectate într-un caz de 

criminalitate informatică, acesta cuprinzând descrierea fiecărei probe, data şi timpul colectării şi modul cum au fost 

dispuse probele. Lanţul de custodie este un mod de a demonstra că probele nu au fost distruse sau modificate în timp ce 

se aflau în grija investigatorului. 
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informatică. 

 

 

Introducere 

 

În cazul săvârşirii infracţiunilor din domeniul informatic, potrivit prevederilor art. 288 alin. 1 din 

Codul de procedură penală, organele de urmărire penală competente trebuie să fie sesizate prin următoarele 

moduri: plângere sau denunţ, prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege ori se 

sesizează din oficiu. De asemenea, conform art. 294¹ Cod procedură penală, în situaţia în care „este necesară o 

autorizare sau îndeplinirea unei alte condiţii prealabile pentru a se dispune efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de o anumită persoană, parchetul, odată cu sesizarea instituţiei competente, înaintează 

un referat întocmit de procuror, care va cuprinde date şi informaţii cu privire la săvârşirea unor fapte 

prevăzute de legea penală de către persoana cu privire la care se solicită autorizarea”. 

 

1. Aspecte de drept procesual penal privind infracţiunile din domeniul informatic 

 

În ceea ce priveşte desfăşurarea urmăririi penale, aceasta se desfăşoară potrivit regulilor de drept 

comun prevăzute de art. 285-341 Cod Procedură Penală. Conform prevederilor art. 305 alin. 1 Cod procedură 

penală, în situaţia în care actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de urmărire 

penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârşită ori a cărei săvârşire se pregăteşte, prin 

intermediul unei ordonanţe de începere a urmăririi penale, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut.  

Atunci când există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârşit 

fapta pentru care s-a început urmărirea penală, şi nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în 

mişcare şi exercitarea acţiunii penale prevăzute la art. 16 alin. 1 Cod procedură penală, organul de urmărire 

penală dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de această persoană prin intermediul 

unei ordonanţe, care dobândeşte calitatea de suspect. Măsura dispusă de organul de cercetare penală se 

supune, în termen de 3 zile, confirmării procurorului care supraveghează urmărirea penală, organul de 

cercetare penală fiind obligat să prezinte acestuia şi dosarul cauzei (art. 305 alin. 3 Cod procedură penală).  

Urmărirea penală în cazul infracţiunilor informatice este realizată de Serviciul de combatere a 

criminalităţii informatice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism (D.I.I.C.O.T.) a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În conformitate cu 

prevederile art. 11 alin. 1 pct. 1 lit. a şi c din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 [1] din 16 

noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea D.I.I.C.O.T., precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative şi cu prevederile art. 39 alin. 1 lit. a din Ordinul nr. 4682/C/2016 [2] din 21 decembrie 

2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al D.I.I.C.O.T., Serviciul de combatere a 

criminalităţii informatice investighează următoarele infracţiuni informatice cuprinse în Codul penal, dacă 

săvârşirea acestora a intrat în scopul unui grup infracţional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. 6 din 

Codul penal: infracţiunile prevăzute de art. 249 - art. 251, art. 252 cu referire la art. 249 - 251, art. 311 alin. 

2, art. 313 dacă valorile falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 311 alin. 2, art. 314 alin. 2, art. 316, art. 

325, art. 360 şi de art. 366 cu referire la art. 360. Totodată, potrivit prevederilor art. 11 alin. 1 pct. 2 din 
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Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 şi prevederilor art. 39 alin. 1 lit. b din Ordinul nr. 

4682/C/2016, Serviciul de combatere a criminalităţii informatice investighează şi următoarele infracţiuni 

informatice, indiferent dacă acestea au fost săvârşite sau nu în condiţiile grupului infracţional organizat 

prevăzut de art. 367 alin. 6 din Codul penal: infracţiunile prevăzute art. 361 - 365, art. 374 şi de art. 366 cu 

referire la art. 361 - 365 din Codul penal. Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 78/2016 şi ale Ordinului nr. 4682/C/2016, evidenţiem faptul că celelalte infracţiuni informatice care nu 

sunt cuprinse în textele acestor două acte normative şi care, nu au fost săvârşite în condiţiile grupului 

infracţional organizat, sunt cercetate în faza de urmărire penală a procesului penal de Parchetele locale. De 

exemplu, infracţiunile privind atingerile aduse dreptului de autor și drepturile conexe prevăzute de Legea nr. 

8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe sunt cercetate în faza de urmărire penală de Parchetele 

locale, iar competenţa de judecată în primă instanţă a acestor infracţiuni aparţine Judecătoriilor. Referitor la 

infracţiunile informatice care sunt investigate în faza de urmărire penală de D.I.I.C.O.T., competenţa de 

judecată în primă instanţă a acestor infracţiuni aparţine Tribunalelor. 

În final, competenţa de soluţionare a cauzelor referitoare la infracţiunile informatice aparţine de regulă, în 

faza de urmărire penală D.I.I.C.O.T.-ului şi Parchetelor locale, iar în faza de judecată, Tribunalelor şi 

Judecătoriilor, ca prime instanţe de judecată. 

 

2. Tipurile de probe în cazul infracţiunilor informatice  

 

În criminalitatea informatică, probele pot fi clasificate în următoarele tipuri, conform standardelor 

„Scientific Working Group on Digital Evidence” (SWGDE) şi „International Organization on Computer 

Evidence” (IOCE) [3]: 

a. Probe digitale - valoarea unei informaţii într-un caz care este stocată sau transmisă într-un format 

digital; 

b. Date despre obiecte - valoarea unei informaţii într-un caz penal care este asociată cu elemente 

fizice; 

c. Elemente fizice - suporturile fizice de date în care informaţia digitală este stocată sau prin care 

informaţia digitală este transmisă sau transferată. 

 

Probele digitale pot fi clasificate în: probe digitale originale (care sunt elemente fizice şi date despre 

obiecte existente în momentul confiscării) şi probe digitale duplicate (care se referă la o reproducere digitală 

exactă a tuturor datelor despre obiectele conţinute într-un articol fizic original). 

 

Probele mai pot fi clasificate în: probe demonstrative şi probe de documentare.  

Probele demonstrative sunt acelea care reconstruiesc scena infracţiunii prin grafice, tabele, liste, 

desene, schiţe, diagrame.  

Probele de documentare se referă de obicei la documente scrise care constituie probe. 

 

Există un număr de cerinţe pentru ca probele să fie admisibile în instanţă. Astfel, probele trebuie să 

fie solide, credibile, relevante şi materiale [4]. 

 

Probele digitale constituie „acele informaţii cu valoare probantă pentru organele de urmărire penală 

şi pentru instanţele judecătoreşti, care sunt stocate, prelucrate sau transmise prin intermediul unui sistem 

informatic” [5]. Aşadar probele digitale au fost definite astfel: „orice informaţie cu valoare probantă care este 

fie stocată, prelucrată sau transmisă într-un format digital” [6]. 

Probele digitale cuprind: probele informatice, probele audio digitale, video digitale, cele produse 

sau transmise prin telefoane mobile, faxuri digitale, etc. Una dintre particularităţile acestui tip de probe este 

că ele aparent nu sunt evidente, fiind conţinute în echipamentele informatice ce le stochează. Echipa de 

investigare criminalistică a infracţiunilor informatice trebuie să fie dotată cu anumite echipamente de 

investigare şi software specifice, pentru a face ca aceste probe să fie disponibile, tangibile şi utilizabile. Un 

alt aspect este legat de faptul că aceste probe sunt foarte „fragile”, în sensul că pot fi modificate sau pot 

dispărea foarte uşor, prin metode care de multe ori sunt la îndemâna făptuitorilor.  

International Organization on Computer Evidence (IOCE) a elaborat o serie de principii în domeniul 

probelor digitale: 

a. în procesul de obţinere a probelor digitale, acţiunile întreprinse nu trebuie modificate; 

b. atunci când este necesar ca o persoană să aibă acces la probele digitale originale, această persoană 

trebuie să fie competentă din punct de vedere criminalistic; 

c. toate activităţile în legătură cu investigaţia, depozitarea, examinarea sau transferul probelor 

digitale trebuie să fie în întregime înregistrate în scris, păstrate şi să fie disponibile pentru evaluare; 
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d. o persoană este responsabilă pentru toate activităţile în legătură cu probele digitale, atâta timp cât 

ele se află în posesia acesteia; 

e. orice organizaţie responsabilă cu investigarea, accesarea, depozitarea sau transferarea probelor 

digitale este responsabilă de respectarea acestor principii. 

 

Alte organizaţii cum ar fi, de exemplu, International Association for Computer Information Systems 

(IACIS) a prevăzut o serie de standarde pentru examinarea ştiinţifică a probelor digitale [7]: 

- proba originală ar trebui conservată într-o stare cât de apropiată posibil de starea în care a fost 

găsită; 

- trebuie făcută o copie exactă cu originalul care să fie folosită la examinare, astfel încât să nu se 

distrugă integritatea originalului; 

- copiile de date pentru examinare trebuie făcute pe suporturi de date, care nu au date memorate în 

ele; suporturile de date trebuie să fie complet curate şi verificate contra viruşilor şi defecţiunilor; 

- toate probele trebuie să fie marcate, etichetate şi înregistrate şi, de asemenea, trebuie să fie ţinut un 

lanţ al custodiei, fiecare pas al examinării juridice trebuie înregistrat în detaliu. 

 

Probele fizice se referă la o serie de aparate şi dispozitive electronice, în care sunt stocate 

informaţiile [8]: 

- computere (unitate centrală - CPU, dispozitive de stocare a datelor, tastatură şi mouse)  

- componente adiţionale, cum sunt de exemplu, modemurile, imprimantele, scanner-ele, dispozitivele 

externe de memorare; 

- dispozitive de acces şi control, cum sunt de exemplu,  cardurile smart şi scannerele biometrice; 

- agende computerizate (PDAs - Personal Digital Assistants); 

- unităţi de disc; 

- carduri de memorie; 

- componente de reţea; 

- servere; 

- dispozitive reîncărcabile de stocare a informaţiei; 

- telefoane mobile; 

- aparate digitale de fotografiat; 

- copiatoare; 

- tablete electronice; 

- dispozitive Automatted Teller Machine - ATM; 

 

3. Înregistrarea probelor 

 

Procedura de înregistrare a probelor într-un caz de criminalitate informatică cuprinde următorii paşi 

[9]: 

- Obiectele investigate trebuie să fie marcate şi etichetate, şi de asemenea, trebuie întocmit un jurnal 

de evidenţă al probelor; 

- Următorul pas îl reprezintă înregistrarea analizei probelor de către specialistul în informatică care a 

efectuat examinarea probelor; 

- Investigatorul trebuie să conserve integritatea probelor prin intermediul lanţului de custodie. 

 

În continuare vor fi prezentaţi în detaliu aceşti paşi: 

 

3.1. Marcarea şi etichetarea probelor 

 

Probele sunt etichetate şi marcate de persoana care le ia în custodie. Această persoană îşi scrie 

numele sau iniţialele numelui pe obiecte, alături de data, ora şi numărul cazului. Este de preferat să se 

marcheze direct probele când este posibil, deoarece etichetele se pot separa de obiectele investigate, ceea ce 

ar determina distrugerea lanţului custodiei. Obiectele care nu pot fi etichetate şi marcate, sunt introduse într-o 

pungă de plastic şi apoi sigilate, iar în cele din urmă sunt introduse într-un container care este marcat. 

Jurnalul de evidenţă al probelor este un document care înregistrează toate probele colectate într-un 

caz de criminalitate informatică, acesta cuprinzând descrierea fiecărei probe, cine a descoperit şi colectat 

proba, data şi timpul colectării şi modul cum au fost dispuse probele [10]. 

Descrierea probelor ar trebui să fie detaliată pentru a diferenţia obiectele unele de altele şi ar trebui 

să includă, de asemenea, numere de serie şi alte numere de identificare, când este posibil. Jurnalul de 

evidenţă al probelor ar trebui să arate toate transferurile de custodie a probelor de la o persoană la alta. Acest 
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proces de înregistrare în jurnal a transferului probelor reprezintă o probă tangibilă de conservare a lanţului de 

custodie [11]. 

 

3.2. Înregistrarea analizei probelor 

 

Persoana care analizează imaginea în flux cu biţi (bitstream image) a hard-discului din computerul 

suspectului trebuie să ţină un alt tip de jurnal care să înregistreze analiza probelor. Acest jurnal trebuie să 

arate fiecare pas al procesului de analiză, care include: persoanele care au fost prezente, ce s-a făcut (de ex. 

executarea unui program utilitar pentru a îndepărta datele binare dintr-un fişier de schimb), rezultatul 

procedurii, data şi ora. 

După ce probele din hard-disc au fost evaluate pentru valoarea lor probatorie, investigatorul trebuie 

să înregistreze toate potenţialele probe care sunt găsite. De exemplu, dacă investigatorul deschide un fişier cu 

extensie .jpg, care ar putea fi o fotografie pornografică a unui copil, el trebuie să înregistreze numele 

fişierului, locul unde fişierul este localizat pe hard-disc, data şi marcajul de timp şi alte proprietăţi ale 

fişierului [12]. 

O parte din datele care ar trebui examinate ca probe, în funcţie de tipul infracţiunii informatice, sunt 

prezentate mai jos [13]: 

- lista adreselor „URL” recent vizitate, obţinute din fişierele temporare de Internet, Web cache şi 

dosarele History; 

- mesajele e-mail şi lista de adrese e-mail memorată în agenda suspectului; numele fişierului depinde 

de programul de e-mail în funcţiune; 

- documente procesate în Word; 

- foi de calcul; 

- grafice în cazul pornografiei infantile; 

- înregistrări chat; 

- registrul Windows; 

- jurnale prezentatoare de evenimente; 

- jurnale de aplicaţie; 

- fişiere de derulare a documentelor imprimate. 

 

3.3. Lanţul de custodie 

 

Un instrument important folosit de investigatori pentru a proteja probele îl reprezintă „lanţul de 

custodie”. În esenţă, acesta este un mijloc de dare de seamă în legătură cu cine a atins o probă, când a atins-o 

şi ce a făcut cu aceea probă. Aşadar lanţul de custodie este un mod de a demonstra că probele nu au fost 

distruse sau modificate în timp ce se aflau în grija investigatorului [14]. În cartea sa „Criminalistica: O 

introducere în ştiinţa juridică”, Richard Saferstein notează: „Imposibilitatea de a demonstra lanţul custodiei 

poate să conducă la suspiciuni serioase în privinţa autenticităţii şi integrităţii probelor şi a examinărilor care 

se realizează asupra lor”. 

Termenul de lanţ al custodiei se referă la continuitatea probelor. Lanţul de custodie reprezintă 

drumul pe care probele l-au urmat din momentul colectării probelor până în momentul prezentării în faţa 

instanţei. 

Orice rupere a lanţului de custodie creează acuzarea că probele au fost alterate sau înlocuite. Dovada 

lanţului de custodie este furnizată de mărturia persoanei care a colectat probele, arătând că proba prezentată 

în faţa instanţei este aceeaşi cu cea care a fost colectată, şi că această probă nu s-a alterat în timp ce a fost în 

custodia acestei persoane. Cu cât sunt mai puţine persoane ce au în custodie probele, cu atât va fi mai uşor să 

se conserve integritatea lanţului de custodie. Cea mai bună variantă este de a desemna o singură persoană 

care să ţină în custodie probele [15]. 

Câteodată probele din computer trebuie transportate la un laborator pentru ca datele să fie recuperate. 

Astfel tehnicienii din laborator vor trebui să prezinte în faţa instanţei situaţia probelor în timpul cât 

acestea au fost în custodia lor, modul cum au fost stocate şi protejate probele în laborator [16]. 

Odată ce probele au fost examinate, documentaţia este folosită pentru a crea un raport final care 

scoate în evidenţă ce acţiuni au fost întreprinse şi ce s-a găsit în computerul suspectului. Raportul final va 

include o declaraţie a investigatorului legată de ce s-a întâmplat în timpul procesului de investigare, 

informaţii pe care investigatorul le-a obţinut şi generat în timpul analizei computerului unui suspect şi date 

pertinente scoase la imprimantă [17]. 
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Concluzii 

 

În final, considerăm că probele digitale sunt utilizate într-o investigație, în aceleaşi scopuri ca 

probele fizice, dar diferenţa majoră între cele două tipuri de probe este determinată de faptul că probele 

digitale reprezintă numai o valoare şi nu sunt obiecte tangibile. 

Probele digitale sunt de natură materială, prin faptul că există sub forma semnalelor de natură 

electromagnetică, prin câmpul electromagnetic, care este o formă recunoscută de existenţă a materiei. 

Probele digitale se exprimă sub formă binară, manifestată prin existenţa unor impulsuri electrice, cu două 

valori standardizate, sau prin două stări fundamentale de existenţă a câmpului magnetic. 

Investigarea scenei digitale a infracţiunii se integrează cu scena fizică a infracţiunii, astfel încât 

probele fizice pot fi colectate în legătură cu activitatea digitală a unei persoane. 
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