
 

 

 

 

 

FURTUL DE IDENTITATE SĂVÂRȘIT PRIN INTERMEDIUL 

INTERNETULUI 

 

Adrian Cristian MOISE 

 
REZUMAT: În acest studiu, pornind de la prezentarea unor aspecte privind managementul 

identității în cyberspațiu, se realizează o analiză a infracțiunii de furt de identitate săvârșit 

prin intermediul Internetului. Termenul de furt de identitate descrie actele criminale prin 

care infractorul obţine şi utilizează în mod fraudulos identitatea altei persoane. Aceste acte 

infracţionale se pot realiza şi prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. 

Cazurile de furt de identitate săvârşite prin intermediul Internetului au o răspândire largă, 

bazându-se pe escrocherii sofisticate, creeând dificultăţi organelor de punere în aplicare a 

legii când acestea investighează astfel de fapte.  

Nu există o definiţie standard referitoare la furtul de identitate. Singurul element care se regăseşte în 

definiţiile privind furtul de identitate este faptul că acesta se efectuează în mai multe faze, ce au fost 

analizate pe larg în acest studiu. De asemenea, în acest studiu se analizează și cele două abordări 

sistematice în vederea incriminării furtului de identitate, existente în literatura de 

specialitate: creearea unei singure prevederi care incriminează fapta de a obţine, deţine şi 

utiliza informaţii referitoare la identitate în scopuri infracţionale; incriminarea individuală 

a faptelor în legătură cu obţinerea informaţiilor referitoare la identitate, precum şi a 

faptelor în legătură cu deţinerea şi utilizarea unor astfel de informaţii. 

 

CUVINTE CHEIE: furt de identitate; criminalitate în cyberspațiu; Internet; identitate; 

date informatice; cyberspațiu. 

JEL CODE: K 14 

 

1.  ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL  IDENTITĂȚII ÎN 

CYBERSPAȚIU 

 

Identitatea reprezintă un aspect foarte complex al naturii umane. Unul dintre cele mai 

interesante aspecte privitoare la Internet este şansa care este oferită oamenilor de a-şi 

prezenta identitatea într-o varietate de moduri. Există mai mulţi factori referitori la 

navigarea pe Internet care arată modul în care oamenii îşi aleg identitatea lor în 

cyberspaţiu: (Suler, 2002, pg. 455-460) 

 

                                                           
 Cercetător postdoctoral, Universitatea Titu Maiorescu din București, Facultatea de Drept, ROMANIA,  

„Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, 

cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resuselor Umane 
2007-2013”. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      119 

 Nivelul de disociere şi integrare 

Datorită grupurilor online, fiecare fiind dedicat unui subiect profesional, vocaţional şi 

personal diferit, oamenii îşi pot exprima, evidenţia şi dezvolta interese specifice şi 

experienţe de viaţă. Când oamenii se alătură unei comunităţi online, aceştia pot alege cât 

de multe informaţii pot fi oferite comunităţii din care fac parte. Instrumentele de 

comunicare online oferă persoanelor posibilitatea de a alege, dacă doresc să fie văzute sau 

auzite de alţi oameni. Dorinţa oamenilor de a rămâne anonimi reflectă nevoia de a elimina 

aceste caracteristici esenţiale ale identităţii acestora pe care nu doresc să o afişeze în acest 

grup. 

Cyberspaţiul oferă persoanelor posibilitatea de a dezvolta un anumit aspect referitor la 

cine sunt ei. De asemenea, cyberspaţiul oferă oamenilor şansa de a exprima şi de a explora 

aspecte referitoare la identitatea lor, pe care nu o pot prezenta în lumea reală faţă în faţă.   

 Valenţe pozitive şi negative 

Comportamentul uman are două componente: una pozitivă şi alta negativă. Din punct 

de vedere subiectiv, o persoană poate simţi ruşine, vinovăţie, teamă sau ură despre unele 

aspecte ale identităţii sale, în timp ce aceasta acceptă şi apreciază şi alte aspecte. De 

asemenea, oamenii se străduiesc să atingă noi moduri ideale de a fi. Persoanele care 

încalcă în cyberspaţiu drepturile altor persoane eliberează un aspect negativ al psihicului 

lor. O persoană nesigură, pasiv-agresivă se poate bloca într-un flux nesfârşit de argumente 

online. Alte persoane pot utiliza cyberspaţiul ca pe o oportunitate pentru a-şi exercita 

caracteristicile lor pozitive sau pentru a dezvolta unele noi în procesul de dezvoltare a 

propriului lor comportament. Unele persoane încearcă să transforme funcţia negativă a 

identităţii lor într-una pozitivă, sau pot să-şi schimbe atitudinea lor referitoare la această 

caracteristică. 

 Nivelul de fantezie sau realitate 
În unele grupuri online persoanele îşi prezintă propria identitate. Alte grupuri online 

încurajează sau solicită ca persoanele să-şi atribuie ca identitate personaje imaginare din 

jocurile video din lumile virtuale. Unele jocuri video din lumile virtuale se încadrează 

undeva între realitate şi fantezie, în care persoanele pretind a fi cineva foarte diferit decât 

ceea ce sunt ele în realitate, sau pot să-şi modifice anumite caracteristici, cum ar fi de 

exemplu, numele, ocupaţia, sau aspectul fizic, păstrând în acelaşi timp şi celelalte 

caracteristici adevărate. Aşadar, visele şi fanteziile oamenilor dezvăluie aspecte ascunse 

referitoare la ceea ce au nevoie sau doresc să fie. 

 Nivelul de conştienţă şi control 
Modul în care oamenii se prezintă în cyberspaţiu nu este întotdeauna o alegere pur 

conştientă. O persoană poate selecta un nume de utilizator sau avatar aşa cum doreşte 

aceasta, fără a înţelege pe deplin semnificaţia simbolică şi profundă a acestei alegeri. De 

asemenea, această persoană se poate alătura unui grup online, întrucât i se pare interesantă 

această asociere, nefiind conştientă de motivele ascunse ale acestei înţelegeri. 

Anonimitatea, fantezia şi o varietate numeroasă de medii online furnizează o amplă 

posibilitate pentru exprimarea nevoilor şi emoţiilor inconştiente. 

Persoanele diferă în funcţie de modul în care acestea sunt conştiente în a-şi controla 

identitatea în cyberspaţiu. De exemplu, unele persoane care joacă rolul unor personaje 

imaginare indică modul în care personajele imaginare conduc mai departe viaţa acestor 

persoane.  
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Persoanele care şi-au atribuit propria identitate unor personaje imaginare, înţeleg mai 

târziu sensul acestei transformări. 

 Media utilizată 

Persoanele îşi exprimă propria identitate prin intermediul hainelor pe care le poartă, 

prin limbajul corpului, prin carieră şi prin hobby-urile urmărite. În mod similar în 

cyberspaţiu, oamenii aleg un canal de comunicare specific pentru a se exprima. În 

cyberspaţiu există o varietate de canale de comunicare care exprimă aspecte diferite ale 

identităţii. De exemplu, oamenii care se bazează pe comunicarea de mesaje text preferă 

semantica limbii şi probabil şi dimensiunile liniare, compuse, raţionale şi analitice ale 

sinelui care sunt evidenţiate prin intermediul conversaţiei scrise. Unele persoane preferă 

comunicarea sincronă, cum ar fi grupurile de discuţii, care reflectă prezenţa de sine 

spontană, spirituală şi temporală. Alte persoane sunt atrase de stilul gânditor şi măsurat al 

comunicărilor asincrone, cum ar fi de exemplu, poşta electronică şi blog-urile. 

 

2. FURTUL DE IDENTITATE ÎN CYBERSPAȚIU 

 

Comisia Europeană a declarat recent că furtul de identitate nu a fost incriminat încă în 

toate statele membre ale Uniunii Europene (Commission Of The European Communities. 

Communication From The Commission To The European Parliament. The Council and 

The Committee of the Regions, 2007). Totodată Comisia Europeană a anunţat că vor 

începe consultări pentru a stabili dacă o asemenea reglementare este adecvată. 

Nu toate ţările au implementat prevederi în sistemele naţionale de drept penal care să 

incrimineze toate actele în legătură cu furtul de identitate. 

Termenul de furt de identitate descrie actele criminale prin care infractorul obţine şi 

utilizează în mod fraudulos identitatea altei persoane (Gercke, 2007, p. 4). Aceste acte 

infracţionale se pot realiza şi prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. 

Cazurile de furt de identitate săvârşite prin intermediul Internetului au o răspândire largă, 

bazându-se pe escrocherii sofisticate şi creează dificultăţi organelor de punere în aplicare 

a legii când acestea investighează astfel de fapte (Clough, 2011, pp. 145-170). 

Este important să facem o deosebire între termenul de identitate, abordat din punct de 

vedere filosofic şi sociologic, care este utilizat pentru a descrie totalitatea elementelor care 

formează identitatea unei persoane, şi ţinta furtului de identitate. Referitor la infracţiunea 

de furt de identitate, trebuie să subliniem faptul că, nu este necesar ca infractorul să obţină 

toate datele în legătură cu identitatea victimei. Anumite date informatice, cum ar fi de 

exemplu, parolele, datele de cont şi informaţiile necesare pentru accesarea sistemului 

informatic, care nu reprezintă elemente ale identităţii legale referitoare la o persoană, 

oferă posibilitatea infractorului de a accesa ilegal alte date informatice cu caracter 

personal care sunt utilizate pentru stabilirea identităţii victimei (Clarke, 2004, pp. 55-63). 

Dintre metodele frecvent utilizate de infractori pentru a obţine datele informatice 

referitoare la identitate amintim: (Gercke, 2007, pg. 14-16) 

 Metode fizice 

Metodele fizice se referă la dispozitivele de stocare a datelor informatice, care conţin 

informaţiile în legătură cu identitatea. Conform unui studiu s-a subliniat faptul că s-au 

săvârşit multe infracţiuni informatice cu privire la furtul datelor informatice confidenţiale 

şi ale unităţilor hardware mobile (Computer Security Institute, 2007, p. 15). 
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 Motoare de căutare şi sistemele de partajare a fişierelor 

Motoarele de căutare şi sistemele de partajare a fişierelor sunt folosite de infractori 

pentru a identifica şi a obţine datele referitoare la identitate. Motoarele de căutare permit 

utilizatorilor să caute milioane de pagini web în doar câteva secunde, această tehnologie 

nefiind utilizată numai în scopuri legitime. Googlehacking şi googledorks reprezintă nişte 

termeni care descriu utilizarea unor motoare de căutare complexe ce filtrează rezultatele 

cercetării pentru informaţiile referitoare la problemele de securitate ale computerului, la 

fel de bine ca şi informaţiile cu caracter personal care sunt folosite în fraudele privind 

furtul de identitate. În literatura de specialitate (Gercke, 2007, p. 15) s-a subliniat faptul că 

sistemele de partajare a fişierelor nu sunt utilizate numai pentru căutarea de fişiere de 

muzică şi filme ce sunt stocate în computerele altor utilizatori, dar şi pentru obţinerea 

informaţiilor cu caracter personal. 

 Atacurile din interior 

Infractorii din interior care au acces la informaţiile referitoare la identitate stocate, pot 

utiliza accesul lor pentru a obţine aceste informaţii. 

 Atacurile din exterior 

Atacul din exterior se realizează prin intermediul infracţiunii de acces ilegal la un 

sistem de computer (hacking). Atacurile din interior implică utilizarea unor programe 

maliţioase, cum ar fi de exemplu, spyware-ul
1
 şi keylogger-ul

2
. 

 Ingineria socială cu privire la divulgarea informaţiilor referitoare la 

identitate 
Infractorii pot utiliza tehnicile de inginerie socială pentru a convinge victima să 

divulge informaţii cu caracter personal. În ultimii ani infractorii au dezvoltat metode de 

escrocherie pentru a obţine informaţii secrete (de ex. informaţii privind contul bancar şi 

date referitoare la cardurile de credit), prin manipularea utilizatorilor folosind tehnici de 

inginerie socială (Granger, 2001, p. 1). Phishing-ul reprezintă un exemplu de inginerie 

socială cu privire la divulgarea informaţiilor referitoare la identitate (Jakobsson, 2007, p. 

10). Phishing-ul reprezintă o practică de a trimite e-mail-uri false, sau spam-uri, scrise să 

apară ca şi cum ar fi fost trimise de bănci sau alte organizaţii respectabile, cu intenţia de a 

ademeni destinatarul să divulge informaţii importante, cum ar fi de exemplu nume de 

utilizatori, parole, ID-uri de cont, coduri PIN ale unor carduri de credit. În mod 

caracteristic atacurile de tip phishing îl vor conduce pe destinatar la o pagină Web 

proiectată să simuleze identitatea vizuală proprie a unei organizaţii ţintă, şi să culeagă 

informaţii personale despre utilizator, victima neavând cunoştinţă despre atac. 

Nu există o definiţie standard referitoare la furtul de identitate. Singurul element care se 

regăseşte în definiţiile privind furtul de identitate este faptul că acesta se efectuează în mai multe 

faze: (Gercke, 2007, p. 14) 

1. Fapta de a obţine informaţii referitoare la identitate. 

2. Fapta de a deține sau de a transfera informaţii referitoare la identitate. 

3. Fapta de a utiliza informaţii referitoare la identitate în scopuri infracţionale. 

                                                           
1 Spyware-ul reprezintă termenul general utilizat pentru a descrie un software care încalcă securitatea personală a 
utilizatorului. Prin natura sa spyware-ul este capabil de colectarea şi transferarea informaţiilor personale, cum ar 

fi adresele de e-mail, numele utilizatorilor, parole, şi numere de cărţi de credit. 
2 Keylogger-ul reprezintă un mic dispozitiv hardware sau un program, care înregistrează fiecare tastă pe care o 
apasă un utilizator şi trimite informaţiile către persoana, care a instalat dispozitivul sau programul. 
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Pe baza acestei observaţii există în general două abordări sistematice în vederea 

incriminării furtului de identitate: 

 Creearea unei singure prevederi care incriminează fapta de a obţine, deţine şi 

utiliza informaţii referitoare la identitate în scopuri infracţionale; 

 Incriminarea individuală a faptelor în legătură cu obţinerea informaţiilor 

referitoare la identitate, cum ar fi accesul ilegal, producerea şi difuzarea unor programe 

maliţioase, falsificarea informatică, spionajul datelor, afectarea integrităţii datelor, precum 

şi a faptelor în legătură cu deţinerea şi utilizarea unor astfel de informaţii, cum ar fi de 

exemplu, frauda informatică. 

Cel mai cunoscut exemplu al unei abordări referitoare la o singură prevedere se referă 

dispoziţiile din Codul Penal Federal al Statelor Unite ale Americii şi anume Titlul 18, 

Partea I, Capitolul 47, Secțiunea 1028(a)(7)
3
; Titlul 18, Partea I, Capitolul 47, Secțiunea 

1028A(a)(1)
4
 (Furtul de identitate agravat). 

Incriminarea furtului de identitate în Codul Penal Federal al Statelor Unite ale Americii,  mai 

exact în Secțiunea 1028 (Frauda şi activitatea conexă în legătură cu documentele de identificare, 

caracteristicile de autentificare şi informaţiile) şi Secțiunea 1028A (Furtul de identitate agravat) 

nu este limitată la una dintre cele trei faze, această incriminare acoperind toate cele trei faze prin 

care se realizează furtul de identitate. Secţiunile 1028 şi 1028A din Codul Penal Federal al 

Statelor Unite ale Americii creează infracţiuni distincte, care, în afara infracţiunilor la care acestea 

se referă
5
, incriminează transferul, posesia şi utilizarea mijloacelor de identificare a unei persoane 

în legătură cu săvârşirea unei fapte ilegale. 

Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică utilizează abordarea 

referitoare la incriminarea individuală a faptelor în legătură cu obţinerea informaţiilor 

referitoare la identitate. Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică nu 

conţine o prevedere generală care să acopere orice abordare cu privire la obţinerea, deţinerea şi 

utilizarea informaţiilor referitoare la identitate în scopuri infracţionale. De asemenea, 

consider că acest instrument juridic nu creează o infracţiune distinctă care incriminează 

obţinerea, deţinerea şi utilizarea ilegală a informaţiilor referitoare la identitate în cazul 

săvârşirii unor infracţiuni informatice, dar în schimb incriminează anumite fapte care au 

legătură cu infracţiunea de furt de identitate.  

Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică şi Directiva 2013/40/UE
6
 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva 

sistemelor informatice incriminează un număr de fapte care au legătură cu faza 1 care se referă la 

fapta de a obţine informaţii referitoare la identitate, cât şi cu faza 3 care se referă fapta de 

a utiliza informaţii referitoare la identitate în scopuri infracţionale. 

                                                           
3 Cornell University Law School. U.S. Code. disponibil pe site-ul: 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1028,  consultat la 20.12.2014.  
4Cornell University Law School. U.S. Code. disponibil pe site-ul: 
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1028A,  consultat la 20.12.2014. 
5 „Orice activitate ilegală care constituie o încălcare a dreptului federal” potrivit dispoziţiilor Secțiunii 1028(a)(7); 

„Orice încălcare enumerată în subsecţiunea c” din cadrul Secţiunii 1028A. 
6 Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor 

informatice şi de înlocuire a Decizei-Cadru 2005/222/JAI a Consiliului, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 14.08.2013, 

L218/8, disponibilă pe site-ul: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0040&from=RO, 
consultat la 21.12.2014. 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1028
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1028A
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0040&from=RO
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Cu privire la faza 1, Fapta de a obţine informaţii referitoare la identitate, Convenţia 

conţine un număr de prevederi care incriminează actele de furt de identitate prin 

intermediul Internetului: (Seger, 2007, p. 3) 

- Accesul ilegal (ART.2 din Convenţie); 

- Interceptarea ilegală (ART.3 din Convenţie); 

- Afectarea integrităţii datelor (ART.4 din Convenţie); 

- Afectarea integrităţii sistemului (ART.5 din Convenţie); 

- Abuzurile asupra dispozitivelor (ART.6 din Convenţie); 

- Falsificarea informatică (ART.7 din Convenţie). 

Referitor la faza 1, subliniem existenţa şi altor fapte ilegale care au legătură cu această 

fază şi nu sunt acoperite de aceasta. Un astfel de exemplu, este acea infracţiune care 

adesea are legătură cu faza 1 a furtului de identitate şi care nu este acoperită de Convenţie, 

aceasta fiind spionajul datelor. 

Prevederile articolului 7 din Convenţie acoperă actele de furt de identitate prin 

intermediul Internetului, întrucât organele de punere în aplicare a legii cercetează şi 

cazurile de phishing bazate pe e-mail. 

În privinţa fazei 2, Fapta de a deține sau de a transfera informaţii referitoare la 

identitate, aceasta nu este cuprinsă în prevederile Convenţiei (Seger, 2007, p. 3). 

Faza 3, intitulată Fapta de a utiliza informaţii referitoare la identitate în scopuri 

infracţionale, este menţionată în Convenţie prin intermediul articolului 8 ce se referă la 

frauda informatică (Seger, 2007, p. 3). Un exemplu de fraudă informatică care foloseşte 

furtul de identitate este frauda prin intermediul cărţilor de credit. 

Infracţiunea de furt de identitate este prevăzută şi de legislaţia din Marea Britanie, mai 

exact în Legea Identity Cards Act 2006
7
. Această lege conţine în plus faţă de infracţiunile 

în legătură cu cardurile de identitate şi dispoziţii referitoare la pedepsirea abuzurilor 

asupra cardurilor de identitate (Levi & Burrows, 2008, pp. 293-318). Toate faptele care au 

legătură cu infracţiunea de furt de identitate sunt prevăzute de Legea Identity Cards Act 

2006 de la articolul 25 la articolul 30. Acest act normativ prin intermediul incriminărilor 

referitoare la furtul de identitate cuprinse în articolele 25-30 acoperă toate cele trei faze prin care 

se realizează furtul de identitate săvârşit prin intermediul Internetului. 

Infracţiunea de furt de identitate este prevăzută şi în legislaţia din Australia, în  Legea 

Criminal Code Act 1995
8
. Acest act normativ conţine în Partea 9.5., intitulată Infracţiunile 

referitoare la identitate, prevederile în legătură cu furtul de identitate, ce se găsesc în cuprinsul 

articolelor 370-376. Legea Criminal Code Act 1995 acoperă cele trei faze prin care se realizează 

furtul de identitate săvârşit prin intermediul Internetului. 

La nivelul Uniunii Europene, un rol important în incriminarea furtului de identitate îl are 

Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 august 2013 privind 

atacurile împotriva sistemelor informatice, prin intermediul căreia statele membre ale Uniunii 

Europene trebuie să elaboreze măsuri eficace împotriva furtului de identitate şi a altor infracţiuni 

legate de identitate. În cuprinsul articolului 9 alin.5 din Directivă, statele membre trebuie să ia 

măsurile necesare pentru a garanta că infracțiunea de afectare ilegală a integrităţii 

                                                           
7 Legea Identity Cards Act 2006, disponibilă pe site-ul: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/15/contents, 
consultat la 21.12.2014. 
8 Legea Criminal Code Act 1995, disponibilă pe site-ul: http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ 

cca1995115.txt, consultat la 22.12.2014. 
 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/15/contents
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/%20cca1995115.txt
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/%20cca1995115.txt
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sistemului (art.4) şi infracţiunea de afectare ilegală a integrităţii datelor (art.5), în cazurile 

în care sunt săvârșite prin abuzul de date cu caracter personal ale unei alte persoane, în 

scopul de a obține încrederea unei terțe părți, cauzând prejudicii prin aceasta deținătorului 

de drept al identității, pot fi considerate în conformitate cu legislația națională, 

circumstanțe agravante, cu excepția cazurilor în care respectivele circumstanțe sunt 

încadrate la altă infracțiune sancționată de legislația națională. Cu privire la faza 1, Fapta 

de a obţine informaţii referitoare la identitate, Directiva 2013/40/UE privind atacurile 

împotriva sistemelor informatice conţine un număr de prevederi care incriminează actele de 

furt de identitate prin intermediul Internetului:  

- Accesarea ilegală a sistemelor informatice (Art.3 din Directivă); 

- Afectarea ilegală a integrităţii sistemului (Art.4 din Directivă); 

- Afectarea ilegală a integrităţii datelor (Art.5 din Directivă); 

- Interceptarea ilegală (Art.6 din Directivă). 

 Fazei 2, Fapta de a deține sau de a transfera informaţii referitoare la identitate nu 

este cuprinsă în prevederile Directivei. Faza 3, intitulată Fapta de a utiliza informaţii 

referitoare la identitate în scopuri infracţionale, este menţionată în Directivă prin 

intermediul articolului 7 ce se referă la instrumentele care servesc la săvârşirea 

infracţiunilor. Conform dispoziţiilor articolului 7 statele membre trebuie să incrimineze 

producerea, vânzarea, procurarea în vederea utilizării, importul, distribuirea sau punerea la 

dispoziție în alt mod, fără drept şi cu intenția de a servi la săvârșirea oricăreia dintre 

infracțiunile prevăzute de articolele 3-6, a următoarelor instrumente: un program de 

calculator, conceput sau adaptat în scopul comiterii infracţiunilor prevăzute de art.3-6, o 

parolă de calculator,  un cod de acces sau date similare prin care un sistem informatic 

poate fi accesat. 

Infracţiunea de furt de identitate nu este reglementată în mod expres de legislaţia penală din 

România. Totuşi, consider că infracţiunea de furt de identitate ar putea fi incriminată de 

următoarele prevederi legale aflate în vigoare în Codul penal: art.360 ce se referă la accesul ilegal 

la un sistem informatic; art.361 ce se referă la interceptarea ilegală a unei transmisii de date 

informatice; art.362 ce se referă la alterarea integrităţii datelor informatice; art.363 ce se referă la 

perturbarea funcţionării sistemelor informatice; art.364 ce se referă la transferul neautorizat de 

date informatice; art.365 ce se referă la operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe 

informatice; art.249 ce se referă la frauda informatică; art.325 ce se referă la falsul informatic. 

Toate aceste fapte ilegale incriminate de Codul penal acoperă cele trei faze prin care se realizează 

furtul de identitate săvârşit prin intermediul Internetului. 

 
3. CONCLUZII 

 

Comparând abordarea Codului Penal Federal al Statelor Unite ale Americii referitoare 

la furtul de identitate şi Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, 

ca fiind cel mai important instrument juridic la nivel european şi internaţional în domeniul 

combaterii criminalităţii din cyberspaţiu, am observat faptul că există o deosebire 

importantă. Această deosebire este legată de faptul că, prevederile Convenţiei Consiliului 

Europei privind criminalitatea informatică protejează variate aspecte legale, cum ar fi de 

exemplu, integritatea unui sistem informatic, dar în schimb, nu şi integritatea informaţiilor 

referitoare identitate. 
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În general, furtul de identitate este utilizat pentru pregătirea unor acte criminale 

ulterioare, cum ar fi de exemplu, frauda informatică. Chiar dacă furtul de identitate nu este 

incriminat ca un act criminal distinct, în majoritatea ţărilor, agenţiile de punere în aplicare 

a legii vor putea investiga infracţiunile care se săvârşesc ulterior furtului de identitate. 

Totuşi, principalul motiv pe care l-au avut unele ţări pentru a incrimina furtul de identitate 

ca o infracţiune distinctă, constă în faptul că, este adesea mai uşor să fie evidenţiată 

infracţiunea de furt de identitate decât infracţiunea ulterioară care este comisă. Infractorii 

pot utiliza identităţile obţinute pentru a-şi ascunde propria lor identitate. Aşadar, apreciez 

faptul că legiuitorii Convenţiei ar trebui să completeze prevederile acesteia, în sensul de a 

stabili un cadru legislativ bazat pe o prevedere specifică care să se refere la protejarea 

informaţiilor în legătură cu identitatea, prin urmare, acoperind furtul de identitate săvârşit 

prin intermediul Internetului. 
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