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Ce prevede legislaţia din Romania?
La Art. 360 din Codul Penal se arată că accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Fapta săvârşită în scopul obţinerii de date informatice se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Potrivit art. 362 din CP (alterarea integrităţii datelor informatice) - fapta de a modifica, şterge sau deteriora date
informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
La art. 363 se arată că "Fapta de a perturba grav, fără drept, funcţionarea unui sistem informatic, prin
introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea
accesului la date informatice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani".
Potrivit art. 364 din CP, transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a
datelor informatice se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani.
La art. 365 se arată că "Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau pune la dispoziţie sub
orice formă: dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii unei infracţiuni,
parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parţial la un sistem
informatic, în scopul săvârşirii unei infracţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă".
De asemenea, deţinerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de
acces sau a altor date informatice, în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 360 - 364, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Şi tentativa la infracţiunile informatice se
pedepseşte.
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