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Abstract (en): This approach is meant to capture the phenomenon of cybercrime in its dynamics. We
believe that any analysis, research or any scientific endeavor must be made in two planes. The reality plan
must that reflect it through a rigorous analysis of the present state and effectiveness of the regulatory
framework in this area and prospects plan, where we try to capture this criminal phenomenon and trends
that should be the response of authorities. Internet and computer world currently represents the fastest
growing segment of development. Unfortunately, the same is also true for offenses committed by computer.
From their increase, amplified damage (which came to exceed in numbers, even drug trafficking) and to
extent of their targets, cybercrimes cannot be regarded as a static phenomenon.
Like any reaction force, the authorities’ response must also be proper. We emphasize from the outset the
need for specific legislation, dynamic, flexible to new challenges, which should be a factor in stopping the
phenomenon and not the contrary, a factor stimulating the ineffectiveness or impossibility to apply in the
absence of specific procedural rules.
Keywords: investigation, evidence, computer, analysis, computer, suspect, cooperation.
Abstract (ro): Prin acest demers să surprindem fenomenul infracţionalităţii informatice în dinamica sa.
Considerăm că orice analiză, orice cercetare sau demers ştiinţific trebuie făcute în două planuri. Planul
realităţii care trebuie să surprindă printr-o analiză riguroasă starea prezentă şi eficienţa cadrului normativ
din acest domeniu şi planul perspectivelor, prin care să încercăm să surprindem tendinţele acestui fenomen
infracţional şi care ar trebui să fie reacția autorităţilor. Internetul şi lumea computerelor reprezintă la ora
actuală cel mai dinamic segment de dezvoltare. Din păcate, aceeaşi afirmaţie este valabilă şi pentru
infracţiunile săvârşite prin mijloace informatice. De la creşterea numărului acestora, la amplificarea
daunelor provocate (care au ajuns să depăşească, în cifre, chiar traficul de droguri) şi până la extinderea
ţintelor acestora, infracţiunile informatice nu pot fi privite ca un fenomen static.
Ca orice forţă de reacţie, cea a autorităţilor trebuie să fie şi ea una pe măsură. Subliniem încă de la început
necesitatea existenţei unei legislaţii specifice, dinamice, flexibile în faţă noilor provocări, care trebuie să
reprezinte un factor de stopare a fenomenului şi nu, din contră, un factor stimulativ prin lipsa de eficienţă
sau prin imposibilitatea aplicării în lipsa unor norme procedurale specifice.
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