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REZUMAT 
Lato sensu când întâlnim în tratatele de armonie 
noțiunea de octave și cvinte paralele/antiparalele, sau 
directe, aflăm că aceste mișcări ale vocilor în armonia 
tonal funcțională sunt cu precădere prohibite din mai 
multe motive. Alexandru Pașcanu motiva aceste 
interdicții legate de cvintele paralele astfel: „rațiunea 
acestei categorice interdicții nu stă în faptul că sună rău 
(cum se obișnuiește a se spune), ci într-un imperativ 
stilistic. Cvintele paralele, reminiscențe ale primitivelor 
forme polifonice, creează o atmosferă modală care 
contrazice ambianța tonală“.  
Provocarea în cadrul acestui articol constă în faptul de a 
face o paralelă între regulile de armonie, de conducere a 
vocilor, atât de bine cunoscute nouă muzicienilor, și 
regulile - normele de drept (aplicabile în cyberspațiu) - 
ce ar putea fi definite foarte concis ca: „acele reguli 
generale și abstracte care reglementează conduita 
subiectelor (de drept) în raporturile juridice sau pur și 
simplu reguli de conviețuire socială sau bune moravuri“.   
Utilizând transpoziția și focusând asupra regulilor ce se 
adresează participanților activi sau pasivi ai 
cyberspațiului, vom putea identifica o serie de 
reguli/norme ce guvernează acest tărâm electronic și, 
implicit, vom putea decela o serie de conduite ilicite, 
drept consecință a încălcării acestor reguli de către 
utilizatori.    
Disponibilitatea și accesibilitatea rețelei Internet au 
cauzat schimbări personale și sociale. A avut loc o 
creștere importantă a numărului de activități umane care 
au mutat întâlnirile față în față din spațiul fizic în 
cyberspațiu prin intermediul activităților online - mai cu 
seamă în timpul acestei pandemii - aceste noi deprinderi 
schimbând încet-încet obiceiurile, uzanțele, prioritățile, 
guvernarea, chiar cultura umană. Oamenii se comportă 
în cyberspațiu într-un mod care solicită concepte noi în 
psihologie, dar și în materie de drept național, european 
și internațional, care impun utilizarea vechilor cunoștințe 
psihologice, precum și formularea de idei noi pentru a 
înțelege și explica comportamentul uman în cyberspațiu.        
Cuvinte cheie 
Cyberspațiu, Internet, norme juridice, dreptul 
internetului, hacker, Codul penal, Dreptul Uniunii 
Europene, cyberpsihologie, criminalitatea informatică, 
octave și cvinte ascunse.  

CYBERSPAȚIUL CA UN SPAȚIU PSIHOLOGIC 
Cyberpsihologia reprezintă un domeniu în curs de 
dezvoltare, care cuprinde toate fenomenele psihologice  
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ABSTRACT 
Lato sensu when we encounter in treatises on harmony 
the notion of octaves and parallel/anti-parallel or direct 
fifths, we find out that these movements of the voices in 
the tonal-functional harmony are as a rule prohibited for 
a number of reasons. Alexandru Pașcanu motivated these 
interdictions related to the parallel fifths as follows “the 
reason for this categorical interdiction does not reside in 
the fact that it sounds bad (as they say), but rather in a 
stylistic imperative. The parallel fifths, reminiscences of 
the primitive polyphonic forms, create a modal 
atmosphere that contradicts the tonal ambience”.  
The challenge in this article consists in making a parallel 
between the rules of harmony, of voice leading, that we 
musicians know only too well, and those other rules – the 
rules of law (applicable in cyberspace) – which could be 
very concisely defined as: “those general and abstract 
rules that regulate the conduct of law subjects in their 
legal relationships or simply the rules of social conduct 
or morals”.   
Using transposition and focusing on the rules that 
address the active or passive participants in cyberspace, 
we shall be able to identify a series of rules/norms that 
govern this electronic realm, and implicitly, reveal a 
range of illicit conducts, as a consequence of the breach 
of these rules by users.  
The availability and accessibility of the Internet have 
brought about personal and social changes. There has 
been an important increase in the number of human 
activities that have moved face-to-face encounters from 
the physical space into cyberspace through online 
activities - particularly during this pandemic – and these 
new habits are slowly changing customs, practices, 
priorities, governing, and even human culture. In 
cyberspace people behave in a manner that requires new 
concepts in psychology, as well as in the realm of 
national, European, and international law, which require 
the use of old psychological knowledge, as well as the 
articulation of new ideas in order to understand and 
explain the human behaviour in cyberspace.        
Key words 
Cyberspace, Internet, legal norms, internet law, hacker, 
Criminal Code, European Union law, cyberpsychology, 
cybercrime, hidden octaves and fifths.  

CYBERSPACE AS A PSYCHOLOGICAL SPACE 
Cyberpsychology is a developing field comprising all 
psychological phenomena associated to or affected by the 
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asociate cu sau afectate de creșterea tehnologiei 
informației și comunicațiilor. 
Domeniul creat de Internet, cyberspațiul, poate fi înțeles 
ca un spațiu psihologic unic în mai multe moduri. Când 
persoanele deschid computerele, lansează programe, scriu 
email-uri, sau navighează pe site-uri web, acestea simt, în 
mod conștient sau inconștient, faptul că intră într-un loc 
care este plin cu o gamă largă de sensuri și scopuri. 
Datorită acestui motiv, experiența din domeniul online 
implică mai multe noțiuni care transmit senzația de 
dimensiune și loc: „lumi, domenii, site-uri, ferestre, 
camere“.  
La nivel psihologic profund, oamenii simt computerele 
lor și cyberspațiul ca o extensie a minții și a personalității 
lor, ca fiind un spațiu care reflectă gusturile, atitudinile și 
interesele lor. Din punct de vedere psihanalitic, 
cyberspațiul poate deveni un spațiu de tranziție a lumii, 
care este o extensie a lumii intra-psihice a omului. 
Cyberspațiul poate fi simțit ca o zonă intermediară între 
sine și alții, care aparține atât sinelui, cât și altora. 

ARMONIZĂRI ALE LEGISLAȚIEI NAȚIONALE 
ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂȚII DIN 
CYBERSPAȚIU ÎN CONTEXTUL 
UNIFORMIZĂRII DREPTULUI LA NIVEL 
EUROPEAN 
Legislația penală națională prezintă o importanță 
fundamentală pentru desfășurarea procesului penal în 
cazul infracțiunilor săvârșite în cyberspațiu. La fel cum, 
în redactarea tratatelor de armonie, teoreticienii au trasat 
regulile ulterior analizei practicii și observării celor mai 
eficiente măsuri pentru a se obține cele mai bune 
sonorități, cele mai bune proporții ș.a., tot așa, în 
domeniul octavelor și cvintelor ascunse din cyberspațiu, 
legiuitorii trebuie să răspundă în mod continuu la 
dezvoltarea internetului și să monitorizeze eficacitatea 
prevederilor legale în vigoare, fiind nevoie de timp pentru 
a actualiza legislația penală națională la noile forme de 
criminalitate în cyberspațiu. 
Criminalitatea, ce reprezintă „totalitatea infracțiunilor 
săvârșite pe un anumit teritoriu într-o anumită perioadă“  
(termen care în primul rând nu trebuie confundat cu 
criminalistica), nu ar trebui să fie un concept refuzat 
muzicianul artist, o disciplină care să îl „sperie“, sau pe 
care să o ignore, dimpotrivă.  
Principala provocare pentru sistemele de drept penal 
național este întârzierea între recunoașterea potențialelor 
abuzuri ale noilor tehnologii și gestionarea modificărilor 
necesare pentru legea penală națională.    
În afară de dreptul penal material și de dreptul procesual 
penal, legislația din domeniul criminalității din 
cyberspațiu include și aspecte referitoare la cooperarea 
internațională, probleme digitale și răspunderea 
furnizorilor de servicii de Internet.  
Combaterea criminalității din cyberspațiu la nivel 
european se realizează prin următoarele instrumente 
juridice: 

- Convenția Consiliului Europei privind 
criminalitatea informatică și Protocolul 
Adițional la Convenția Consiliului Europei 
privind criminalitatea informatică, referitor la 
incriminarea actelor de natură rasistă și 
xenofobă săvârșite prin intermediul sistemelor 
informatice; 
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growth of the information and communication 
technology. 
As a domain created by the Internet, the cyberspace can 
be understood as a unique psychological space, in more 
than one way. When people turn on their computers, 
launch programs, write emails, or surf the web, they 
consciously or unconsciously sense they enter a place 
filled with a large range of meanings and purposes. Due 
to this, the experience in the online environment involves 
several notions that convey the feeling of dimension and 
space: “worlds, domains, sites, windows, rooms.”  
On a deep psychological level, people perceive their 
computers and the cyberspace as an extension of their 
mind and personality, as a space that reflects their tastes, 
attitudes, and interests. From the psychoanalytical 
perspective, cyberspace can become a space where the 
world is transited, and thus an extension of man’s intra-
psychic world. Cyberspace can be sensed as an 
intermediary area between the self and the others, which 
belongs both to the self and to the others. 

HARMONISATION OF NATIONAL 
LEGISLATION IN THE FIELD OF CYBERCRIME 
IN THE CONTEXT OF UNIFORMED LAWS AT 
EUROPEAN LEVEL 
The national criminal law holds a fundamental 
importance for the development of the criminal trials in 
case of crimes perpetrated in cyberspace. In the same 
way that, in writing harmony treatises, the theorists 
outlined the rules after analyzing the practice and 
observing the most efficient measures employed to obtain 
the best sounds, the best proportions, etc., in the realm of 
the octaves and fifths hidden in cyberspace, the lawgivers 
must continuously respond to the development of the 
internet and monitor the efficiency of the legal provisions 
in force, as it takes time to bring the national criminal 
laws to the new standards of cyberspace criminality. 
The criminality that represents “all of the crimes 
committed on a certain territory in a certain length of 
time” (a term that first and foremost must not be 
confused with criminalistics) should not be a concept 
prohibited for artist musicians, a discipline that would 
“scare” them or that they would, on the contrary, ignore.  
The main challenge for the systems of the national 
criminal law is the delay between recognizing the 
potential abuses of the new technologies and the 
management of the changes required by the national law.  
Besides the substantive criminal law and the procedural 
criminal law, the laws applicable to cybercrime also 
include aspects concerning international cooperation, 
digital problems and the liability of the Internet service 
providers.  
Fighting cybercrime at European level is supported by 
the following legal instruments: 

- Council of Europe Convention on Cybercrime 
and Additional Protocol to the Council of 
Europe Convention on Cybercrime, concerning 
the criminalisation of acts of a racist and 
xenophobic nature committed through computer 
systems; 
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- Directive și Decizii-cadru elaborate la nivelul 
Uniunii Europene. 

Legislația din România în domeniul criminalității din 
cyberspațiu este cuprinsă atât în Codul penal, cât și în 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 
prevenirea și sancționarea corupției, mai exact Titlul III 
Prevenirea și combaterea criminalității informatice. 
Legislația din România în domeniul criminalității din 
cyberspațiu s-a adaptat la prevederile Convenției 
Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, 
cât și la prevederile unor alte instrumente juridice de la 
nivelul Uniunii Europene, cum ar fi Directiva 
2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind atacurile împotriva sistemelor informatice.    

TERMINOLOGIE UTILIZATĂ 
Înainte de a trece în revistă câteva dintre infracțiunile cele 
mai frecvente care se săvârșesc în cyberspațiu, trebuie să 
subliniem faptul că legislația din România s-a adaptat la 
prevederile criminalității din cyberspațiu de la nivelul 
Uniunii Europene mai întâi sub aspectul terminologiei 
utilizate. 
Astfel, în cuprinsul art. 181 C. pen. sunt definite noțiunile 
de sistem informatic și de date informatice. Sistemul 
informatic reprezintă „orice dispozitiv sau ansamblu de 
dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, 
dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea 
automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic”. 
Datele informatice reprezintă „orice reprezentare a unor 
fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi 
prelucrată printr-un sistem informatic“. Totodată, potrivit 
art. 35 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003, în această 
categorie se include și orice program informatic care 
poate determina realizarea unei funcții de către un sistem 
informatic. Alte definiții importante sunt prevăzute de 
Legea nr. 161/2003 în Titlul III Prevenirea și combaterea 
criminalității informatice, Capitolul I - Dispoziții 
generale, art. 35. Așadar, sunt definiți următorii termeni: 
datele referitoare la traficul internațional reprezintă 
„orice date informatice referitoare la o comunicare 
realizată printr-un sistem informatic și produse de acesta, 
care reprezintă o parte din lanțul de comunicare, indicând 
originea, destinația, ruta, ora, data, mărimea, volumul și 
durata comunicării, precum și tipul serviciului utilizat 
pentru comunicare“; furnizorul de servicii reprezintă 
„orice persoană fizică sau juridică ce oferă utilizatorilor 
posibilitatea de a comunica prin intermediul sistemelor 
informatice; sau orice altă persoană fizică sau juridică ce 
prelucrează sau stochează date informatice pentru 
persoanele menționate mai înainte și pentru utilizatorii 
serviciilor oferite de acestea“. 
De asemenea, conform dispozițiilor art. 35 alin. (1) lit. h) 
din Legea nr. 161/2003, prin măsuri de securitate se 
înțelege „folosirea unor proceduri, dispozitive sau 
programe informatice specializate cu ajutorul cărora 
accesul la un sistem informatic este restricționat sau 
interzis pentru anumite categorii de utilizatori“. De 
exemplu: sistem de acces (LOGIN) pe bază de parolă și 
nume de utilizator, infrastructură de criptare a 
comunicațiilor, tip P.K.I. – Public Key Infrastructure, cu 
chei publice sau private, aplicații de semnătură 
electronică, echipamente de acces prin Smart Card, 
cititor/interpretor de amprente sau retină. 
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- Directives and Framework-Decisions issued at 
European Union level. 

The Romanian cybercrime laws are included in the 
Criminal Code and in Law no. 161/2003 on some 
measures for ensuring transparency in the exercise of 
public offices and functions and in the business 
environment, the prevention and sanctioning of 
corruption, more precisely in Title III - Preventing and 
fighting cybercrime. 
The Romanian cybercrime laws have adapted to the 
provisions to the Council of Europe Convention on 
Cybercrime and to the provisions of other legal 
instruments of the European Union, such as Directive 
2013/40 / EU of the European Parliament and of the 
Council on attacks against information systems. 

THE TERMINOLOGY  
Before reviewing some of the most frequent crimes 
committed in cyberspace, we must point to the fact that 
Romanian law has adapted to the European Union 
provisions on cybercrime first of all regarding the 
terminology used. 
Thus, art. 181 of the Criminal Code defines the notions of 
information system and informational data. The 
information system is any “device or ensemble of 
interconnected devices involved in a functional 
relationship, of which one or more ensures the automatic 
data processing with the help of an information 
programme”. The informational data represents “any 
representation of facts, information or concepts that can 
be processed with the help of an information system”. 
Also, according to art. 35, para. (1) lit. d) of Law no. 
161/2003, this category also includes any information 
programme which can determine the accomplishment of 
a function by an information system. Other important 
definitions are given in Law no. 161/2003 in Title III -  
Preventing and figting  computer-related crimes, Chapter 
I - General provisions, art. 35. Thus, the following terms 
are defined: data referring to international traffic is “any 
informational data referring to a communication 
accomplished by means of an information system and 
produced by it, which are a part of the communication 
chain, indicating the origin, destination, route, hour, date, 
size, volume, and duration of the communication, as well 
as the type of service used for communication”; the 
service provider is “any natural or legal person that offers 
the possibility to communicate through the information 
systems; or any other natural or legal person that 
processes or stores informational data for the 
aforementioned persons and for the users of the services 
offered by them.” 
Also, according to the provisions of art. 35, para. (1) lit. 
h) of Law no. 161/2003, by security measures we should 
understand “the use of procedures, devices, or specialized 
information programs with the help of which the access 
to an information system is restricted or forbidden  for 
certain categories of users.” For instance: access system 
(LOGIN) based on password and user name, Public Key 
Infrastructure with public or private keys, electronic 
signature applications, access equipments using smart 
cards, fingerprint or retina readers/interpreters. 
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Totodată în sensul prezentului text al Legii nr. 161/2003, 
conform dispozițiilor art. 35 alin. (2) acționează fără 
drept persoana care se află în una din următoarele situații: 

- „nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui 
contract; 

- depășește limitele autorizării; 
- nu are permisiunea din partea persoanei fizice 

sau juridice competente, potrivit legii, 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“. 

Prin urmare, am observat faptul că a fost transpusă în 
totalitate definiția noțiunii fără a avea dreptul din art. 2 
lit. d) al Directivei 2013/40/UE privind atacurile 
împotriva sistemelor informatice în cuprinsul art. 35, alin. 
(2) din Legea nr. 161/2003. 

DREPTUL INTERNETULUI PE SCURT 
Evident, Internetul nu a fost reglementat simultan prin 
norme juridice odată cu apariția lui, devenind astăzi un 
adevărat fenomen care influențează toate domeniile 
societății. Internetul reprezintă mai mult decât un mijloc 
de comunicare. Acesta a condus la apariția unui spațiu 
virtual unde utilizatorii TREBUIE să prezinte o conduită 
specifică. Acest spațiu virtual (cyberspațiu) a început să 
interacționeze cu lumea reală în domenii cum ar fi: 
drepturile și libertățile fundamentale, dreptul la viață 
privată, utilizarea datelor cu caracter personal etc.  
În legătură cu ideea de libertate deplină a Internetului, 
există partizani ai acesteia; astfel, în anul 1996, John 
Perry Barlow a proclamat independența spațiului virtual, 
susținând că „cyberspațiul reprezintă o lume liberă, 
dincolo de controlul statelor“. Nimic mai greșit.  
Există însă, de asemenea, și tendința de supra-
reglementare a acestui spațiu virtual, unele state 
intenționând să-și extindă jurisdicția și asupra 
cyberspațiului, și astfel părți din acesta tind să devină 
părți ale teritoriilor acestor state. Prin urmare, au apărut o 
serie de reguli noi de conduită cu caracter obligatoriu, 
care reglementează relațiile sociale cu privire la Internet, 
și anume: dreptul Internetului. Acesta reprezintă 
„totalitatea normelor juridice care reglementează într-un 
mod specific relațiile sociale care se stabilesc prin 
intermediul Internetului“.       

INFRACȚIUNI COMISE FRECVENT ÎN 
CYBERSPAȚIU 
Pe teritoriul național, infracțiunile care se săvârșesc în 
cyberspațiu sunt prevăzute începând cu Partea Specială a 
Codului penal; în Capitolul IV din Titlul II Infracțiuni 
contra patrimoniului au fost incluse fraudele comise prin 
sisteme informatice și mijloace de plată electronice (art. 
249-252). 
Fără a transcrie articolele incidente din Codul penal, mă 
voi mărgini a le enumera: Art. 249. Frauda informatică;  
Art. 250. Efectuarea de operațiuni financiare în mod 
fraudulos; Art. 251. Acceptarea operațiunilor financiare 
efectuate în mod fraudulos; Art. 252. Sancționarea 
tentativei.  
În Capitolul I din Titlul VI Infracțiuni de fals sunt incluse 
următoarele infracțiuni: Art. 311. Falsificarea de titluri de 
credit sau instrumente de plată; Art. 313. Punerea în 
circulație de valori falsificate; Art. 314. Deținerea de 
instrumente în vederea falsificării de valori. 
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Likewise, within the meaning of the present text of Law 
no. 161/2003, according to the provisions of art. 35, para. 
(2), a person acts without right if they are in one of the 
following situations: 

- “they are not authorized under the law or under 
some contract; 

- they go beyond the limits of authorization; 
- they do not have permission from natural or 

legal persons entitled to grant said permission, 
under the law, to use, administrate or control an 
information system or to conduct scientific 
research or perform any other action within an 
information system.” 

Therefore, we have noticed that the definition of the 
notion without right from art. 2 lit. d) of Directive 
2013/40 / EU on attacks against information systems was 
transposed, in its entirety, within art. 35, para. (2) of Law 
no. 161/2003. 

INTERNET LAW IN SHORT 
Obviously, the internet was not regulated by legal norms 
concomitantly with its development, and has nowadays 
become a phenomenon that influences all areas of 
society. The internet is more than a means of 
communication. It has led to the birth of a virtual space 
where users MUST display a specific conduct. This 
virtual space (cyberspace) started interacting with the real 
world in such fields as: the fundamental rights and 
liberties, the right to private life, the use of personally 
identifiable information, etc.  
With regard to the idea of full internet freedom, there are 
some partisans to support it – thus, in the year 1996, John 
Perry Barlow proclaimed the independence of the virtual 
space, claiming that “the cyberspace is a free world, 
beyond the control of the states.” Nothing could be 
further from the truth.  
There is also, however, a tendency to overregulate this 
virtual space. Some states intend to extend their 
jurisdiction over the cyberspace as well, and so parts of it 
tend to become parts of these states’ territories. As a 
consequence, a range of new obligatory rules of conduct 
have been created which regulate social relations 
connected to the Internet, namely: the Internet law. It 
represents “all of the legal norms that regulate in a 
specific manner the social relations that are established 
using the Internet.”       

FREQUENTLY COMMITTED CRIMES IN THE 
CYBERSPACE 
On Romania’s territory, the crimes committed in 
cyberspace are described beginning with the Special Part 
of the Criminal Code; Chapter IV of Title II – Crimes 
against property includes frauds committed by means of 
information systems and electronic payment methods (art. 
249-252). 
Without transcribing the correspondent articles of the 
Criminal Code, I shall limit myself to enumerating them: 
Art. 249. Information fraud; Art. 250. Performing 
fraudulent financial operations; Art. 251. Acceptance of 
fraudulent financial operations; Art. 252. Punishing the 
attempt.  
Chapter I of Title VI - Crimes of counterfeiting includes 
the following crimes: Art. 311. Counterfeiting of bonds 
and payment instruments; Art. 313. Introducing 
counterfeit currency in circulation; Art. 314. Possession 
of instruments intended for counterfeiting. 
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În capitolul III din Titlul VI Infracțiuni de fals este 
prevăzută în art. 325 infracțiunea de fals informatic.  
În Capitolul VI din Titlul VII Infracțiuni contra 
siguranței publice sunt incluse infracțiunile contra 
siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice 
(art. 360-366 C. pen.). 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; Art. 365. Operațiuni 
ilegale cu dispozitive sau programe informatice.  
În Capitolul VIII din Titlul I Infracțiuni contra persoanei 
a fost inclusă și infracțiunea prevăzută la Art. 222. 
Racolarea minorilor în scopuri sexuale. Infracțiunea 
aceasta de ademenire a copiilor în scopuri sexuale 
(grooming), așa cum este utilizată în Directiva 2011/93 
UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, 
reprezintă o infracțiune des săvârșită în cyberspațiu.  
În Capitolul VI din Titlul I Infracțiuni contra persoanei a 
fost inclusă și infracțiunea de hărțuire, o infracțiune 
asupra căreia aș vrea să punctez anumite aspecte. Art. 
208. Hărțuirea. Infracțiunea de hărțuire este prevăzută 
într-o variantă tip și o variantă atenuată. Astfel, varianta 
tip, conform alin. (1) al art. 208 C. pen. se referă la fapta 
celui care, în mod repetat, urmărește fără drept sau fără 
un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează 
locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de 
aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere. În alin. (2) 
din art. 208 C. pen. este prevăzută varianta atenuată, ce se 
referă la efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări 
prin mijloace de transmitere la distanță, care prin 
frecvență sau conținut îi cauzează o temere unei 
persoane. Odată cu dezvoltarea rețelei Internet și în 
special a utilizării rețelelor de socializare, au apărut noi 
forme de hărțuire și abuz, cum sunt: cyberstalking-ul și 
cyberbullying-ul. Cyberstalking-ul reprezintă o formă de 
hărțuire prin sisteme informatice a adulților, tinerilor și 
copiilor prin intermediul poștei electronice, grupurilor de 
discuții, mesageriei instantanee, care implică o 
amenințare fizică ce prezintă un sentiment de frică 
victimei. Cyberbullying-ul reprezintă o formă de hărțuire 
prin sisteme informatice numai a minorilor. 
Cum spuneam și mai sus că teoretizarea, edictarea 
regulilor vine a posteriori practicii, observării succesiunii 
realităților sociale, există noi infracțiuni care se săvârșesc 
în cyberspațiu și care nu sunt reglementate încă expres în 
legislația română, însă cu siguranță de lege ferenda 
acestea vor putea fi incriminate: Spam-ul - mesajul 
nedorit/nesolicitat, de cele mai multe ori  cu caracter 
comercial de publicitate pentru produse și servicii 
dubioase practicată în industria marketingului și de 
proprietarii de site-uri pornografice; Phishing-ul – ce se 
referă la infracțiunea de înșelăciune, în situația în care 
fapta de a trimite mesaje în scopul obținerii datelor de 
identificare ale unui cont sau ale unei persoane produce o 
pagubă; Furtul de identitate; Cyberstalking-ul; 
Cyberbullying-ul – cu toate că acesta este prevăzut în 
mod expres de art. 1 pct. 6 din Legea nr. 221/2019 pentru 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 
1/2011, acest fenomen ar putea fi incriminat și de 
prevederile Codului penal; Denial of Service (DoS) – 
reprezintă un tip de atac asupra unui server, în scopul 
diminuării drastice a capacității de operare, ori chiar al 
opririi acestuia. Atacarea unui server web poate duce la 
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Chapter III of Title VI - Crimes of counterfeiting 
describes, in art. 325, the crime of information 
counterfeiting.  
Chapter VI of Title VII - Crimes against public safety 
includes crimes against the safety and integrity of 
information systems and data (art. 360-366 Criminal 
Code). Art. 360. Illegal access to an information system; 
Art. 361. Illegal interception of an informational data 
transmission; Art. 362. Alteration of informational data 
integrity; Art. 363. Perturbation of information systems 
functioning; Art. 364. Unauthorized transfer of 
informational data; Art. 365. Illegal operations with 
information devices or programs.  
Chapter VIII of Title I - Crimes against the person 
includes the crime described in Art. 222. Recruitment of 
minors for sexual purposes. This crime, consisting of 
luring children for sexual purposes (child grooming), as 
used in UE Directive 2011/93 on combating the sexual 
abuse of children, is a frequently committed cybercrime.  
Chapter VI of Title I Crimes against the person also 
includes the crime of harassment, a crime related to 
which I would like to point out some issues.  Art. 208. 
Harassment. The crime of harassment is described in a 
typical variant and an attenuated variant. Thus, the  
typical variant, according to para. (1), art. 208 of the 
Criminal Code refers to the deed of a person that 
repeatedly, without right or without a legitimate interest, 
pursues a person or supervises their home, workplace, or 
other places attended by them, thus causing them a state 
of fear. Para. (2), art. 208 of the Criminal Code describes 
the attenuated variant, which refers to the making of 
telephone calls or communications by means of remote 
transmission, which by their frequency or content cause 
fear to a person. With the development of the Internet and 
particularly the use of social networks, new forms of 
harassment and abuse have emerged, such as: 
cyberstalking and cyberbullying. Cyberstalking is a form 
of harassment  perpetrated using information systems on 
adults, youth, and children, by means of electronic mail, 
chat groups, instant messaging, which involve a physical 
threat and inspire a feeling of fear to the victim. 
Cyberbullying is a form of harassment of minor children 
only, by means of electronic systems. 
As I was saying above, the theorization, the proclamation 
of rules comes a posteriori in relation to practice, to 
observing the succession of social realities; thus there are 
new crimes that take place in cyberspace and are not yet 
expressly regulated by Romanian law, but certainly de 
lege ferenda they cannot be incriminated: Spam – the 
unwanted/unrequested message, which most of the times 
has advertising, commercial features, for dubious 
products and services practiced in the marketing industry 
and by the owners of pornographic sites; Phishing – 
which refers to the crime of deception, when the act of 
sending messages in order to obtain the identification 
data of an account or of a person produces a damage; the 
Identity theft; Cyberstalking; Cyberbullying – even 
though it is expressly provided for in art. 1 point 6 of 
Law no. 221/2019 which amends the Law on National 
Education no. 1/2011, this phenomenon could be 
incriminated by the provisions of the Criminal Code as 
well; Denial of Service (DoS) is a type of attack on a 
server in order to drastically diminish its capacity to 
operate or even shut it down. Attacking a web server may 
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blocarea serverului și, pe cale de consecință, la 
nefuncționarea tuturor paginilor web susținute de serverul 
respectiv; Distributed-Denial-of-Service (DDoS) este un 
atac DOS care are particularitatea folosirii mai multor 
calculatoare pentru transmiterea cererilor către 
calculatorul-țintă, în scopul saturării acestuia. 
 
Criminalitatea în cyberspațiu ca fenomen social 
Acele octave și cvinte ascunse în cyberspațiu cuprind, pe 
lângă actele infracționale clasice cum ar fi furtul, frauda, 
înșelăciunea, contrafacerea și alte fapte specifice noilor 
tehnologii, ca de exemplu pirateria software, terorismul 
electronic, falsificarea instrumentelor de plată 
electronică. 
Criminalitatea ca fenomen social cuprinde: 

- criminalitatea reală, care presupune totalitatea 
faptelor penale comise pe un anumit teritoriu și 
într-o anumită perioadă de timp; 

- criminalitatea aparentă, care cuprinde întregul 
set de infracțiuni semnalate organelor abilitate 
ale statului și înregistrate în sistemul justiției 
penale; 

- criminalitatea legală, care semnifică totalitatea 
faptelor de natură penală săvârșite și pentru care 
s-au pronunțat hotărâri judecătorești de 
condamnare, rămase definitive. 

Astfel, fiecare dintre aceste segmente menționate își are 
corespondența și în criminalitatea săvârșită în 
cyberspațiu. Diferența dintre criminalitatea reală 
săvârșită în cyberspațiu și criminalitatea aparentă 
săvârșită în cyberspațiu semnifică cifra neagră a acestui 
nou gen de infracțiune și ea cuprinde toate acele fapte 
sancționate de legiuitor, dar care din anumite motive 
rămân nedescoperite de către organele competente. 
Numărul mare de infracțiuni rămase nedescoperite se 
datorează faptului că infracțiunea săvârșită în cyberspațiu 
este un act ilegal mai recent sancționat și se află ascuns în 
spatele noilor tehnologii, care de multe ori sunt 
inaccesibile chiar și organelor care trebuie să combată 
acest gen de infracțiuni. 

INFRACȚIUNEA SĂVÂRȘITĂ ÎN CYBERSPAȚIU  
Având în vedere prevederile art. 15 (1) C. pen., putem 
aprecia faptul că infracțiunea din cyberspațiu reprezintă o 
faptă comisă în aria noilor tehnologii care trebuie: să fie 
prevăzută de legea penală, să fie săvârșită cu vinovăție, 
nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o. 
Infracțiunea ca fenomen care se petrece în realitatea 
socială îmbracă următoarele aspecte: aspectul material, 
care reprezintă o manifestare exterioară a individului; 
aspectul uman, care reprezintă o activitate omenească; 
aspectul social, care privește relațiile sociale; aspectul 
moral-politic, care reprezintă atitudinea morală și politică 
a făptuitorului față de valorile sociale; aspectul juridic, 
care reprezintă o încălcare a unei norme juridice penale. 
Infracțiunea care se săvârșește în cyberspațiu este 
analizată atât ca act individual antisocial, cât și ca act 
juridic. În paleta infracțiunilor comise în spațiul virtual 
nu se poate concepe ca o faptă de natură penală să nu 
urmărească încălcarea valorilor ocrotite de lege. 
Există mai multe diferențe între criminalitatea care se 
săvârșește în cyberspațiu și criminalitatea tradițională, 
atât în comiterea infracțiunilor, cât și referitor la 
investigarea acestora. Această situație creează o 
dificultate pentru urmărirea, descoperirea și condamnarea 
infractorilor din cyberspațiu în cadrul sistemului juridic 
actual.  
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lead to its blockage, and, as a consequence, to a 
functional failure of all the web pages supported by the 
said server; Distributed-Denial-of-Service (DDoS) is a 
DOS attack whose particular strategy is to use several 
computers to submit requests to the target-computer, 
intending to saturate it. 

CYBERCRIME AS A SOCIAL PHENOMENON 
Those octaves and fifths hidden in cyberspace comprise, 
besides the classical criminal acts, such as theft, fraud, 
deception, counterfeit, other crimes specific to the new 
technologies such as software piracy, electronic 
terrorism, forging of electronic payments instruments.  
Cybercrime as a social phenomenon comprises: 

- the real criminality which includes all of the 
criminal acts committed on a certain territory 
within a certain period of time; 

- the apparent criminality, which comprises the 
entire set of crimes reported to the state’s 
authorized. bodies and registered in the system 
of the criminal justice; 

- the legal criminality, which encompasses all of 
the committed criminal acts for which court 
decisions were issued and enforced. 

Thus, each of these mentioned segments has a 
correspondent in cybercrime. The difference between the 
real crime committed in cyberspace and the apparent 
crime committed in cyberspace represents the dark figure 
of this new type of crime, and it encompasses all those 
deeds incriminated by the lawgiver, which, for certain 
reasons, remain undiscovered by the competent bodies. 
The large number of crimes which remain undiscovered 
is due to the fact that crimes committed in cyberspace are 
illegal acts that have not been punished until recently and 
stay hidden behind the new technologies, which are very 
often inaccessible even to the bodies that must fight this 
kind of crime. 

CRIMES COMMITTED IN CYBERSPACE  
Given the provisions of art. 15 (1) of the Criminal Code, 
we can appreciate the fact that cybercrime is a deed 
committed in the area of the new technologies, which 
must: be stipulated by criminal law, be committed with 
culpability, be unjustified and imputable to the person 
who committed it. 
Crime as a phenomenon that takes place in the social 
reality takes on the following aspects: the material aspect 
that represents an exterior manifestation of the individual; 
the human aspect that represents a human activity; the 
social aspect that regards social relations; the moral-
political aspect that represents the moral and political 
attitude of the offender towards social values; the legal 
aspect which represents a breach of a criminal legal 
norm. The crime committed in cyberspace is analysed 
both as an individual antisocial act, and as a legal one. In 
the range of crimes committed in the virtual space we 
cannot conceive that a criminal deed does not pursue the 
breach of the values protected by the law. 
There are several differences between the crimes 
committed in cyberspace and the traditional crimes, both 
in connection to the committal of the crimes, and to their 
investigation. This situation creates a difficulty for 
tracking, discovering, and convicting cyber criminals 
within the current legal system.  
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TIPOLOGIA FĂPTUITORULUI DIN 
CYBERSPAȚIU   
Nu avem expres stipulată în Codul penal o definiție a 
infractorului în general - cu atât mai puțin a celui ce 
activează în acest domeniu – însă, această noțiune, 
conform prevederilor art. 46-48 C. pen., se referă la 
persoana care a săvârșit o infracțiune, în calitate de autor, 
coautor, instigator sau complice. Coroborat cu 
prevederile art. 15. (1) C. pen., rezultă faptul că 
„infractorul reprezintă acea persoană care săvârșește cu 
vinovăție o faptă prevăzută și sancționată de legea 
penală“. 
Având în vedere principiul legalității în dreptul penal 
examinat în funcție de cele trei mari instituții ale acestuia 
– infracțiunea, pedeapsa și răspunderea penală – exprimat 
în regulile, adagiile: nullum crimen sine lege, nulla poena 
sine lege, nullum judicium sine lege, ne amintim de 
cuvintele lui Immanuel Kant, marele filozof german: 
„dreptul penal este dreptul suveranului de a înfige o 
suferință supusului pentru infracțiunea sa”.  
Ținându-se cont de studiile criminologice efectuate până 
în prezent, în literatura de specialitate s-a observat faptul 
că există componente de ordin biologic, social, 
psihologic, cultural, politic, economic care favorizează 
conduita infracțională, care definește personalitatea, 
caracterul și conduita infractorilor. Așadar, în domeniul 
criminologiei, calitatea de infractor constă în cunoașterea 
mecanismelor și factorilor care generează rezoluția 
infracțională și conduita criminală. 
Infractorii din cyberspațiu pot fi experți în domeniul 
noilor tehnologii, cum sunt, de exemplu hackerii, experți 
în securitatea sistemelor informatice, programatorii și alți 
specialiști în domeniul Internetului. De asemenea, 
infractorii din cyberspațiu pot acționa ca un grup 
organizat prin schimbul de informații fără a dezvălui 
identitatea lor pe Internet, îngreunând activitățile de 
investigare ale organelor de punere în aplicare a legii. 

O ÎNCERCARE DE CLASIFICARE A 
INFRACTORILOR DIN CYBERSPAȚIU 
Cercetătorii criminologi care s-au specializat în 
cunoașterea și înțelegerea criminalității și victimizării în 
cyberspațiu au realizat periodic studii în legătură cu 
categoriile de infractori din cyberspațiu. Eforturile 
acestora completează modificările și noua înțelegere 
despre categoriile de infractori în cyberspațiu, aduse prin 
evoluțiile dreptului și ale tehnologiei informației și 
comunicațiilor. Evident, este dificil a identifica fără 
echivoc care sunt categoriile de infractori din 
cyberspațiu, nu numai datorită faptului că orice persoană 
poate realiza un abuz asupra unui sistem informatic, ci 
datorită evoluției normelor sociale și standardelor 
culturale referitoare la comportamentul etic. Astfel, 
apreciez faptul că ceea ce o persoană consideră imoral, 
necorespunzător din punct de vedere social, sau ilegal 
poate să nu fie considerat în același mod de către o altă 
persoană. 
Pe cale de consecință, stabilirea categoriilor de infractori 
din cyberspațiu depinde atât de o combinație de factori 
sociali, tehnologici și legali, cât și de modul în care 
aceste categorii de infractori sunt definite. 
O clasificare cuprinzătoare a infractorilor din cyberspațiu 
ar putea fi următoarea: 
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THE PROFILE OF THE CYBERCRIMINAL  
The Criminal Code does not provide an express 
definition of the criminal in general – therefore certainly 
not of the criminal who acts in this space – but this 
notion, according to the provisions of art. 46-48 of the 
Criminal Code, refers to the person that commits a crime, 
as its author, co-author, instigator or accomplice. 
Corroborated with the provisions of art. 15 (1) of the 
Criminal Code, it results that the “criminal is that person 
who commits a culpable act stipulated and punished by 
criminal law.” 
Considering the principle of legality in the criminal law, 
examined in relation to its three main institutions – the 
crime, the punishment, and the legal liability – expressed 
by the rules, the adages: nullum crimen sine lege, nulla 
poena sine lege, nullum judicium sine lege, we remember 
the words of the great German philosopher Immanuel 
Kant: “the right to punish is the right a sovereign has 
against a subject to inflict pain upon him because 
of his having committed a crime.”  
Taking into account the criminological research 
conducted so far, it has been noticed in the literature that 
there are components of a biological, social, 
psychological, cultural, political, and economic nature 
that favour criminal behaviour, which defines the 
personality, the character, and the conduct of criminals. 
Therefore, in the field of criminology, the quality of 
being a criminal consists in knowing the mechanisms and 
the factors which generate the criminal resolution and the 
infringing conduct.  
Cyber criminals can be experts in the field of the new 
technologies, such as hackers, experts in the security of 
information systems, programmers, and other specialists 
of the Internet. The cyber criminals can also act as an 
organized group by exchanging information online 
without revealing their identity, thus impeding the 
investigating activities of the entities that apply the law. 

AN ATTEMPT TO CLASSIFY CYBER 
CRIMINALS  
The criminal researchers who have specialized in the 
knowledge and understanding of criminality and 
victimization in cyberspace have conducted periodical 
studies on the categories of cyber criminals. Their efforts 
complete the changes and the new understanding about 
the classes of cyber criminals, contributed by the 
developments of the law and the information and 
communication technology. Obviously, it is difficult to 
unequivocally identify the categories of cyberspace 
criminals, not only due to the fact that any person can 
commit an abuse in relation to an information system, but 
also due to the evolution of the social norms and cultural 
standards that regard the ethical behaviour. Thus, I 
believe that what a person regards as immoral, illegal, or 
inappropriate from the social point of view may not be 
regarded in the same manner by another person.  
As a consequence, determining the categories of cyber 
criminals depends on a combination of social, 
technologic, and legal factors, as well as on the manner in 
which these categories of criminals are defined. 
A comprising classification of the cyber criminals could 
be: 
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1. Utilizatorii neglijenți, care violează politicile de 
securitate sau nu respectă practicile de securitate, și 
prin urmare, datele care se află în rețea pot fi atacate; 
2. Infractorii tradiționali, care comit infracțiuni 
convenționale, aceștia folosind computere sau alte 
tipuri de dispozitive electronice pentru comunicații și 
care păstrează înregistrările în sprijinul activităților 
lor infracționale; 
3. Șarlatanii și hoții, incluzând pe cei care practică 
activități de phishing, spoofing, spimming (mesaje 
comerciale nesolicitate trimise printr-un sistem de 
mesagerie instantanee), sau „înșală” oamenii în alte 
moduri în vederea obținerii de câștiguri financiare; 
4. Hacker-ii, computer trespassers (intrușii 
informatici) și password crackers (spărgătorii de 
parole), cunoscuți și sub numele de hacker-i white 
hat sau grey hat, care, urmând tradiția eticii originale 
a hacker-ilor, folosesc computerele pentru a explora 
ilegal, pentru a învăța și pentru a prelua controlul 
asupra sistemelor ca să facă pozne, și care ar putea să 
găsească, să exploateze, sau să expună 
vulnerabilitățile de securitate; 
5. Creatorii și distribuitorii de cod cu intenții 
criminale (malicious code writers and distributors),        
care creează, copiază sau lansează viruși perturbatori 
sau distructivi, cai troieni, viermi, sau programe 
adware/spyware;   
6. Pirații de muzică, de filme și de software, care 
folosesc tehnologia informației și comunicațiilor 
pentru a încălca drepturile de autor prin copierea, 
distribuirea, descărcarea, vânzarea, sau posesia 
ilegală de aplicații, de fișiere de date, sau de cod; 
7. Hărțuitorii, care utilizează tehnologiile pentru a 
amenința, a deranja sau a obliga; 
8. Hărțuitorii, pedofilii sau alți infractori cyber sex, 
care folosesc metode online atunci când au nevoie să 
obțină plăcere sexuală ilegală de la oameni, sau să 
obțină controlul acestora; 
9. Trișorii academici, care utilizează o varietate de 
instrumente și tehnici pentru a plagia sau pentru a 
trișa atunci când e vorba de realizarea de lucrări sau 
de susținerea unor examene, sau care falsifică 
metode de cercetare sau descoperiri în vederea 
obținerii profitului sau faimei; 
10. Infractorii organizați, care folosesc computere 
sau dispozitive electronice în cursul afacerilor lor 
ilegale; 
11. Spionii industriali, guvernamentali și 
independenți, care folosesc instrumente și metode de 
spionaj de o complexitate variată, incluzând 
spyware-ul și aplicațiile keylogger, pentru a spiona 
în scopuri personale sau profesionale; 
12. Teroriștii pe Internet, care caută să își promoveze 
scopurile sociale, religioase sau politice prin 
inducerea fricii pe scară largă, sau deteriorarea fie a 
infrastructurii critice, fie a infrastructurii 
informaționale critice. 
 

Legat de motivația infractorilor din cyberspațiu, cele mai 
des întâlnite motive pentru săvârșirea infracțiunilor din 
cyberspațiu sunt următoarele: amuzamentul (de exemplu 
partajarea drepturilor de autor referitoare la muzică și 
filme), profiturile financiare, motive emoționale, motive 
politice, impulsuri sexuale, afecțiunile psihice grave.  
În ceea ce privește personalitatea infractorului în 
cyberspațiu aceasta reprezintă acel element stabil al 
conduitei, ceea ce o caracterizează și o diferențiază de o 
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1. The careless users who violate the security 
policies or do not respect the security practices, and, 
as a consequence, the data within the network can be 
attacked; 
2. The traditional criminals who commit 
conventional crimes, using computers and other 
types of electronic devices for communications and 
keep the recordings to support their criminal 
activities; 
3. Charlatans and thieves, including those who 
practice phishing, spoofing, spimming (unsolicited 
commercial communications sent via instant 
messages), or “cheat” people in other ways in order 
to obtain financial benefits; 
4. Hackers, computer trespassers and password 
crackers also known as white hat or grey hat 
hacker., who, following the tradition of the hackers’ 
original ethics, use computers to illegally explore, to 
learn and to take control over systems just to play 
pranks and who might find, exploit, or expose 
security vulnerabilities; 
5. Malicious code writers and distributors, who 
create, copy or launch perturbing or destructive 
viruses, Trojan horses, worms or adware/spyware 
programs;   
6. Music, films, and software pirates, who use the 
information and communication technology to 
violate authors’ rights by copying, distributing, 
downloading, selling, or illegally possessing 
application, data or code files; 
7. Harassers who use technologies to threat, disturb 
or compel; 
8. Harassers, pedophiles or other cyber sex 
criminals who use online methods when they need to 
obtain illegal sexual pleasure from people or control 
over them; 
9. Academic cheaters, who use an array of tools  and 
techniques to plagiarize or cheat when they want to 
write papers or take exams, or forge research 
methods or discoveries in order to obtain profit or 
fame; 
10. Organized criminals who use computers or 
electronic devices during their illegal business; 
11. Industrial, governmental, and independent spies 
who use spying instruments and methods of varied 
complexity, including spyware and keylogger apps 
to spy for personal or professional purposes; 
12. Internet terrorists who want to promote their 
social, religious or political purposes by inducing 
fear on a large scale, or deteriorating either the 
critical infrastructure, or the critical informational 
infrastructure. 
 

Concerning the motivation of the cyber criminals, the 
most frequently encountered reasons for committing 
cyber crimes are: entertainment (for example sharing 
author’s rights related to music and films), financial 
profits, emotional reasons, political reasons, sexual 
impulses, serious psychological disorders.  
Concerning the personality of the cyberspace criminals, 
it is that stable element of their personality that 
characterizes it and differentiates it from another person. 
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altă persoană. În acest context va trebui analizat modul 
cum influențează săvârșirea infracțiunilor cele trei 
elemente ale personalității: temperamentul, aptitudinile și 
caracterul. Temperamentul este latura dinamico-
energetică a personalității și reprezintă ansamblul 
trăsăturilor fiziologice și nervoase ale unei persoane, care 
determină diferențieri psihice și de comportament între 
indivizi. Aptitudinile reprezintă dispoziții naturale și 
dobândite de a efectua anumite sarcini, iar caracterul se 
referă la trăsăturile, particularitățile și valorile în funcție 
de care o persoană se ghidează în acțiunile privind 
relațiile pe care le are în societate.  
Principalele componente ale structurii personalității 
criminalului din cyberspațiu sunt următoarele:  
 - factorii biologici;  
 - cel mai apropiat mediu social: familia și 
statutul socio-economic al membrilor acesteia; 
particularități privind educația copiilor; școala atitudinea 
față de procesul de învățare, relațiile cu profesorii și 
colegii de clasă; prietenii și statutul lor social, valorile și 
statutul copilului într-un grup de prieteni; 
 - caracteristicile personale și psihologice: 
caracteristicile caracterului și temperamentul; sfera 
valorii motivaționale; nivelul de pretenții, stima față de 
propria persoană și eventualele conflicte în acest 
domeniu, relația referitoare la profesia aleasă, înțelegerea 
motivației privind alegerea profesiei, locul profesiei alese 
în sistemul de valori al societății, planurile de viitor; 
 - nivelul de conștientizare a reglementării 
juridice privind desfășurarea activităților în mediul 
online. 
Factorii referitori la relațiile de familie care afectează 
formarea personalității copilului, ce au favorizat apariția 
comportamentului antisocial în cyberspațiu sunt 
următorii: creșterea minorilor în cadrul familiilor 
monoparentale, existența unei educații familiale având o 
moralitate scăzută; lipsa unor relații normale între părinți 
și copii.  
În lumea virtuală, hackerii doresc să se prezinte ca fiind 
persoane cu putere și prestigiu, utilizând pseudonime 
luate din lumea științifico-fantastică și lumea fanteziei. 
Evident, unii dintre hackeri sunt nefericiți, iar utilizarea 
ilicită a computerului reprezintă un mijloc de escapism.  
În general, hackerii sunt motivați pentru săvârșirea  
infracțiunilor informatice atât de provocări, de 
entuziasmul pentru a reuși și de dorința de a învăța pentru 
o satisfacție pur intelectuală, cât și de răzbunare, sabotaj 
și fraudă. 
Există mai multe metode științifice de elaborare a 
profilului infractorului în cyberspațiu. Cybercriminal 
profiling reprezintă o tehnică științifică care determină 
personalitatea și caracteristicile comportamentale ale unei 
persoane în cyberspațiu prin utilizarea unor metode de 
cercetare din domeniul științelor sociale, calculatoarelor 
și criminologiei. Aplicabilitatea unor astfel de tehnici 
criminologice în decriptarea „octavelor și cvintele 
ascunse în cyberspațiu” reprezintă o provocare 
determinată, nu numai de mediul în care infracțiunile au 
loc, dar și din cauza altor factori, cum ar fi, de exemplu, 
caracterul de anonimitate pe Internet, limitele geografice 
și sistemele de drept diferite. Evident, vor trebui să existe 
mereu încercări de a pătrunde peste aceste obstacole în 
scopul de a discuta despre posibilitatea de a aplica 
tehnicile de criminal profiling și la lumea digitală. Spre 
deosebire de spațiul real, în cyberspațiu când se 
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In this context we shall have to analyse the manner in 
which the perpetration of the crimes is influenced by the 
three elements of the personality: temperament, skills, 
and character. Temperament is the dynamic-energetic 
side of the personality and represents the ensemble of 
physiological and nervous features of a person which 
cause psychological and behavioural differences between 
individuals. Skills are the natural and acquired 
dispositions to perform certain tasks, while character 
refers to the features, particularities, and values according 
to which people guide themselves in their actions 
connected to relationships within society.  
The main components of a cyber criminal’s personality 
are:  
 - biological factors;  
 - the closest family environment: the family 
and the socio-economic status of its members; 
particularities regarding the children’s education; school 
and the attitude towards the learning process, the 
relationships to teachers and classmates; friends and their 
social status, the child’s values and status in a group of 
friends; 
 - personal and psychological characteristics: 
character features and temperament; the sphere of the 
motivational value; the level of expectations, the self 
respect and the possible conflicts in the field, the 
relationship to one’s chosen profession, the place of the 
chosen profession in the society’s system of values, 
future plans; 
 - the level of awareness of the legal 
regulations on activities in the online environment. 
Factors related to family relationships that affect the 
development of the child’s personality which fostered the 
appearance of the antisocial behaviour in cyberspace are: 
raising children in single-parent families, the existence of 
a family education in a low morality environment; the 
lack of normal relationships between parents and 
children.  
In the virtual world, the hackers want to present 
themselves as persons who possess power and prestige, 
using nicknames taken from the science-fiction and the 
fantasy world. Obviously, some of the hackers are 
unhappy, and the illicit use of the computer is a method 
of escapism.  
In general, hackers are motivated in committing the cyber 
crimes by challenges, by an enthusiasm to succeed and 
by a desire to learn for a purely intellectual satisfaction, 
as well as by revenge, sabotage, and fraud.  
There are several scientific methods of elaborating the 
profile of the cybere criminal. The cybercriminal 
profiling is a scientific technique that determines the 
personality and the behavioural characteristics of a 
person in cyberspace by using research methods from the 
fields of social sciences, computers, and criminology. 
The applicability of such criminological techniques in 
decrypting “the octaves and fifths hidden in cyberspace” 
represents a challenge determined not only by the 
environment in which the crimes take place, but also by 
other factors such as the anonymity protected by the 
internet, the geographical limits, and the different legal 
systems. Obviously, we will always need to attempt to 
overcome these obstacles in order to discuss the 
possibility of applying the criminal profiling techniques 
in the digital world as well. Unlike in the real space, 
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conturează profilul unui infractor este necesară o 
abordare interdisciplinară, fiind utile, nu numai 
cunoștințe din psihologie, criminologie și drept, ci și 
cunoștințele din domeniul noilor tehnologii.    

PRINCIPALELE FAMILII DE HACKERI 
Wannabe (Lamer) (aspiranții) utilizează tehnici fără să 
aibă cunoștințe despre acestea și nici măcar curiozitatea 
de a învăța cum funcționează de fapt aceste tehnici. 
Hackerii Wannabe utilizează programe concepute de 
seniorii mai experimentați, ce pot fi descărcate gratuit de 
pe Internet, aceste programe putând automatiza diferite 
procedee pe Internet, care altfel ar fi fost realizate 
manual. Aceste instrumente concepute de hackerii mai 
experimentați pot conține greșeli sau programe backdoor. 
Programele backdoor reprezintă programe pe care 
atacatorii le instalează după obținerea accesului 
neautorizat la un sistem informatic, pentru a se asigura că 
pot continua să aibă acces nerestricționat la sistemul 
informatic, chiar dacă metoda lor inițială de acces a fost 
descoperită și blocată. De asemenea, programele 
backdoor permit atacatorului să acceseze de la distanță 
sistemul informatic, acces care permite acestuia să 
efectueze orice funcție pe sistem. 
Script Kiddie reprezintă hacker-ul cel mai 
neexperimentat din sistem, care face năzdrăvănii în 
spațiul virtual. Această denumire este peiorativă, fiind 
folosită de hackerii cu experiență pentru a se referi la 
hackerii neexperimentați care utilizează programe 
realizate de alții în scopul exploatării vulnerabilităților de 
securitate ale sistemelor informatice. Hackerul Script 
Kiddie nu este capabil să scrie propriile programe și nu 
înțelege pe deplin programele pe care le execută. 
Cracker-ul reprezintă acea persoană care pătrunde 
neautorizat într-un sistem informatic sau într-o rețea 
informatică prin încălcarea măsurilor de securitate ale 
acestora. În general crackerii posedă abilități tehnice 
bune ce le permit să își urmărească scopurile. 
Hacker-ul etic este o persoană cu abilități informatice 
excelente care sprijină comunitatea să descopere 
deficiențele și erorile existente în cadrul infrastructurii 
IT, protocoalelor și aplicațiilor. 
Hacker-ul QPS (Quiet, Paranoid, Skilled Hacker) – 
acest tip de hacker pătrunde neautorizat în sistemele 
informatice fără a produce pagube acestora. Scopul 
atacurilor realizate de acest tip de hacker este de a 
dobândi experiență și noi cunoștințe, nefiind interesat de 
faimă sau de bani. În cazul în care prezența sa în 
sistemele informatice vizitate este detectată, hacker-ul 
QPS nu se sfiește să dispară imediat. 
Cyber-warrior – hackerii cyber-warrior reprezintă 
persoane care fac parte din grupuri extremiste din mediul 
politic sau religios. Acest tip de hacker lucrează pe bază 
de comision, câștigând bani din săvârșirea unor atacuri 
asupra unor obiective specifice. 
Spionul industrial se referă la acele persoane care sunt 
infiltrate ca spioni în diferite companii, având abilități 
tehnice excelente și experiență, reușind să obțină 
informații confidențiale utilizând noile oportunități 
oferite de tehnologia informației și comunicațiilor. 
Agentul guvernamental reprezintă acel tip de hacker 
care desfășoară activități de spionaj, contraspionaj și 
monitorizare a informațiilor referitoare la guverne, 
persoane, grupuri teroriste și industrii strategice, cum 
sunt, e.g. sectorul de apărare, furnizorii de energie, apă, 
gaz, etc. 
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when the profile of a criminal is outlined in cyberspace, 
an interdisciplinary approach is required, involving 
knowledge of psychology, criminology and law, as well 
as knowledge from the field of the new technologies.    

THE MAIN HACKER FAMILIES 
Wannabe (Lamer) use techniques without having 
knowledge about them or at least the curiosity to learn 
how these techniques actually work. The Wannabe 
hackers use programmes created by the more experienced 
seniors which can be downloaded from the internet 
without any charge, being programmes that can automate 
various Internet procedures that would otherwise have 
been performed manually. These tools created by the 
more experienced hackers can contain errors or backdoor 
programmes. 
The backdoor programmes are software that the 
attackers install after they obtain unauthorized access to 
an information system, to make sure that they can 
continue to have unrestricted access to it, even if their 
initial method is discovered and blocked. The backdoor 
programmes also enable the attacker to access the 
information system from a distance and thus perform any 
action within the system. 
Script Kiddie is the least experienced hacker in the 
system, who plays pranks in the virtual space. This name 
is pejorative, being used by experienced hackers to refer 
to the inexperienced hackers who use programmes made 
by others in order to exploit the security vulnerabilities of 
the information systems. The Script Kiddie hackers are 
incapable of writing their own programmes and do not 
fully understand the programmes they use. 
The cracker is the person that penetrates an information 
system or an information network without authorization, 
by violating their security measures. In general the 
crackers possess good technical abilities which allow 
them to pursue their purposes. 
The ethical hacker is a person with excellent computer 
skills who supports the community in discovering the 
flaws and errors inside the IT structure, protocols, and 
applications. 
The QPS hacker (Quiet, Paranoid, Skilled Hacker) – 
this type of hacker enters information systems without 
being authorized and without causing them damage. The 
purpose of this type of attacks is to acquire experience 
and new knowledge, as they are not interested in fame or 
money. If their presence in the visited systems is 
detected, the QPS hacker will not hesitate to disappear 
instantly. 
Cyber-warriors – these hackers are people who make 
part of extremist groups from political or religious 
environments. They work for money, earning money 
from attacks they perform on specific targets. 
The industrial spy refers to the people infiltrated as spies 
in various companies, possessing excellent technical 
abilities and experience, who thus manage to get 
confidential information by using the new opportunities 
offered by the information and communication 
technology. 
The governmental agent is that type of hacker who 
performs activities of espionage, counterespionage, and 
monitors information on governments, people, terrorist 
groups and strategic industries, such as the defence 
sector, the energy, water, gas suppliers, etc; 
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Hacker-ul militar – dezvoltarea tehnologiei informației 
și comunicaților a condus la apariția unui nou tip de 
război, războiul informațional (informational warfare) 
care se realizează prin intermediul unor atacuri 
cibernetice sponsorizate de guverne și conduse de hackeri 
militari. 
Hacktivist-ul - reprezintă acea persoană care săvârșește 
hacking-ul din motive politice, o activitate combinată 
între hacking și activism. Hacktivist-ul desfășoară 
activitatea în mediul online în speranța de a evidenția 
ceea ce ei consideră cauze nobile, cum ar fi acțiunile 
instituționale imorale sau penale și politice. Hacktivism-
ul cuprinde, de asemenea, acte de nesupunere civilă prin 
utilizarea cyberspațiului. Evident, tacticile utilizate în 
hacktivism s-au modificat și diversificat în timp datorită 
dezvoltării tehnologiei informației și comunicațiilor.       
Hacker-ul student – în actualul context al cursurilor cu 
precădere sau în unele universități în exclusivitate online, 
era de așteptat și apariția hacker-ului student. Cel mai 
concret exemplu este exmatricularea a 49 de studenți de 
la Facultatea de Drept a Universității din București, 
studenți care au conlucrat pe grupuri de comunicare 
WhatsApp, în paralel cu desfășurarea examenelor online 
supravegheate audio/video de profesori. Scopul 
conlucrării a fost fraudarea examenelor prin identificarea 
răspunsurilor și rezolvarea împreună a subiectelor de la 
materia „Teoria generală a dreptului“, examene susținute 
în luna februarie, anul acesta. În actualul context al 
cursurilor și examenelor online este așteptat ca numărul 
acestor fraudatori studenți să crească, iar problema cea 
mai acută a acestui tip de învățământ este că aceștia vor 
putea fi descoperiți foarte greu.  

CONCLUZII:  
Societatea informațională își desfășoară activitatea 
într-un spațiu denumit cyberspațiu (cyberspace) care 
reprezintă un domeniu global în mediul informațional 
constând din rețeaua interdependentă de infrastructuri 
informatice, incluzând Internet-ul, rețelele de comunicații 
electronice, sistemele informatice, procesoarele și 
controlerele încorporate. 
În era tehnologiei și a comunicațiilor, cyberspațiul și 
informația au devenit concepte inseparabile. Practic, toată 
lumea utilizează zilnic cyberspațiul în scopul de a obține 
și a transmite informații. Rețeaua Internet a creat un nou 
spațiu, virtual, adică cyberspațiul care coexistă cu spațiul 
real. Cyberspațiul prezintă mai multe caracteristici ce 
diferă de cele ale spațiului real: capacitatea de a mobiliza 
utilizatorii; capacitatea de a furniza cantități mari de 
informații în orice moment; capacitatea de a elimina 
granițele geografice și distanța dintre utilizatori. Se 
subliniază că prin dezvoltarea Internetului s-a urmărit 
simplificarea comunicației, iar nu să se asigure siguranța 
acesteia. 
Dezvoltarea Internetului a cauzat probleme dintre cele 
mai diverse pentru societatea informațională, cum ar fi 
furtul de identitate, virușii, încălcarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, numele de domenii, probleme de 
infrastructură cu privire la acces și interconectare. Aceste 
probleme care se referă la aspecte tehnice, de 
management sau de politici publice demonstrează că 
Internetul are nevoie de o mai bună guvernare pentru a fi 
capabil să le controleze. Guvernarea Internetului, cu toate 
aceste seturi de norme juridice ce se aplică utilizatorilor, 
reprezintă o inițiativă pentru gestionarea acestor 
probleme în scopul de a face Internetul mai sigur și mai 
util pentru viitor.  
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The military hacker – the development of the 
information and communication technology led to the 
appearance of a new type of war, the informational 
warfare, waged by means of cybernetic attacks sponsored 
by governments and led by military hackers. 
The hacktivist – a person that hacks for political reasons, 
a combination of hacking and activism. Hacktivists 
develop their activity in the online environment hoping to 
highlight what they regard as noble causes, such as 
immoral or criminal and political actions. Hacktivism 
also comprises acts of civil disobedience by using the 
cyberspace. Obviously, the tactics used in hacktivism 
have changed and diversified in the course of time due to 
the development of the information and communication 
technology.       
The student hacker – in the current context of 
preponderantly online education or in universities where 
classes are exclusively online, the emergence of the 
student hacker was to be expected. The most concrete 
example is the expelling of 49 students of the Law 
Faculty of the University of Bucharest, who worked 
together on WhatsApp communication groups while the 
online exams supervised by teaching staff with the help 
of audio and video devices were in progress. The purpose 
of the collaboration was to fraud the exams (in February 
2021) by identifying and providing the right answers in 
the “General Law Theory” examination.  In the current 
context of the online classes and exams, it is expected 
that the number of fraudulent student will grow, and the 
most acute problem of this type of learning is that they 
will be very hard to discover.  

CONCLUSIONS 
The information society conducts its activities in a space 
called cyberspace, which represents a global domain in 
the information environment, consisting of the 
interdependent network of information structures, 
including the Internet, the electronic communication 
networks, the information systems, the incorporated 
processors and controllers. 
In the era of technology and communications, cyberspace 
and information have become inseparable concepts. 
Practically, everybody uses the cyberspace on a daily 
basis in order to send and receive information. The 
Internet has created a new virtual space, the cyberspace, 
that coexists with the real space. The cyberspace evinces 
several features that differ from the real space: the 
capacity to mobilize users; the capacity to provide large 
quantities of information at any moment; the capacity to 
eliminate geographical borders and distances between 
users. It is pointed out that the development of the 
Internet aimed at simplifying communication, not at 
ensuring its security. 
The development of the Internet has caused a range of 
diverse problems for the information society, such as the 
identity theft, the viruses, the intellectual property 
infringement, the domain names, problems of 
infrastructure regarding the access and the 
interconnections. These problems related to technical 
issues, management or public policies prove that the 
Internet needs a better governing to be able to control 
them. Governing the Internet, with all these sets of legal 
norms applicable to users, is an initiative meant to 
manage these problems with the purpose to make the 
Internet safer and more useful in the future.  
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Lupta cu sau pentru informații a luat o amploare 
considerabilă în ultimul timp, deoarece obținerea 
informațiilor conduce la dobândirea unui anumit grad de 
putere - Knowledge is Power. Cât de licită e alergarea 
noastră zilnică după informație, după putere, după 
profituri financiare, va depinde de cunoașterea normelor 
juridice internaționale și naționale care guvernează 
cyberspațiul.   
Nemo  censetur legem ignorare e acea expresie latină 
care denumește principiul aplicabil în dreptul penal, 
potrivit căruia necunoașterea sau cunoașterea greșită a 
legii nu înlătură obligația persoanelor (indiferent de 
profesia sau ocupația lor) de a se conforma legii și de a 
răspunde pentru încălcarea ei. În procesul penal se aplică 
același principiu. Nimeni nu poate invoca necunoașterea 
normei procesual penale sau eroarea cu privire la aceste 
reguli. 
Utilizând Internetul, având activități zilnice în acest 
cyberspațiu, devine deja o obligație civică pentru fiecare 
persoană de a cunoaște aceste seturi de norme, de a 
conștientiza că ignorându-le și fără a vrea să le 
aprofundăm, vom putea să devenim atât victime, cât și, 
într-o situație mai puțin nefericită, chiar autori, coautori, 
complici sau instigatori legat de ceea ce am metaforizat 
în acest studiu - octave și cvinte ascunse în cyberspațiu – 
greșite, însă de această dată dintr-un imperativ juridic.       
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The fight with or for information has 
increased considerably recently, since having 
information grants a certain degree of power - 
Knowledge is Power. How llicit our daily race for 
information, power, financial profits is, will depend 
on the knowledge of the international and 
national legal norms that govern cyberspace.   
Nemo  censetur legem ignorare is that Latin 
expression that expresses the principle applicable in 
the criminal law, according to which not knowing 
or the false knowledge of the law does not eliminate 
one’s obligation (regardless of their profession or job) 
to abide by it and be liable for breaking it. The 
criminal law applies the same principle. Nobody can 
plead not knowing the criminal law provisions or not 
knowing them correctly.  Since we use the Internet and 
have daily activities in this space, it is already a civic 
obligation for all of us to know this set of norms, to 
become aware that ignoring them and not wanting to 
get a deeper knowledge of them, we may become 
victims or, in a less unfortunate situation, even 
authors, co-authors, accomplices and instigators in 
relationship to the facts I have metaphorically treated in 
this study - octaves and fifths hidden in cyberspace 
– erroneous ones – this time, however, due to a 
legal imperative.        


