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MATERIALE ȘTIINȚIFICE REFERITOARE LA ACCESUL ILEGAL LA INFORMAŢIA
COMPUTERIZATĂ PUBLICATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Alexandru STRÎMBEANU
Universitatea de Stat din Moldova
În Republica Moldova, printre oamenii de ştiinţă care au contribuit la elaborarea concepţiei teoretice de soluţionare
a problemei privind răspunderea penală pentru accesul ilegal la informaţia computerizată (art.259 din Codul penal al
Republicii Moldova) se numără: Gh.Alecu, S.Bacinschi, A.Barbăneagră, A.Borodac, S.Brînza, S.Copețchi, S.Crijanovschi,
M.Gheorghiță, L.Gîrla, S.Grișciuc-Bucica, N.Lazareva, C.Moțoc, V.Stati, Iu.Tabarcea şi al. Lucrările acestor autori
reputaţi reprezintă baza teoretică a cercetării infracţiunilor prevăzute la art.259 CP RM. În prezentul articol, examinarea
lucrărilor acestor autori se face în consecutivitate cronologică. În unele cazuri, în aceste lucrări se atestă opinii divergente
privitoare la: conținutul obiectului juridic generic, al obiectului juridic special și al obiectului material ori imaterial al
infracţiunilor prevăzute la art.259 CP RM; structura și conținutul laturii obiective a acestor infracțiuni; momentul de
consumare a infracţiunilor prevăzute la art.259 CP RM; tipul de intenție manifestată la comiterea infracțiunilor
respective; calitatea specială a subiectului – persoană fizică și a subiectului – persoană juridică. Aceste diferențe de
poziții reprezintă un imbold de prim ordin pentru a continua și a aprofunda investigarea științifică a problematicii
privind răspunderea pentru infracţiunile prevăzute la art.259 CP RM.
Cuvinte-cheie: acces ilegal la informaţia computerizată, obiectul juridic generic al infracțiunii, obiectul juridic special al
infracțiunii, obiectului material sau imaterial al infracţiunii, faptă prejudiciabilă, urmări prejudiciabile, momentul de
consumare a infracţiunii, intenție, subiectul infracțiunii, circumstanțe agravante.
SCIENTIFIC MATERIALS REGARDING ILLEGAL ACCESS TO
COMPUTER INFORMATION PUBLISHED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
In the Republic of Moldova, Gh.Alecu, S.Bacinschi, A.Barbaneagra, A.Borodac, S.Brinza, S.Copetschi, S. Crijanovschi, M.Gheorghitsa, L.Girla, S.Grisciuc-Bucica, N.Lazareva, C.Motsoc, V.Stati, Iu.Tabarcea, etc. are among the
scientists who contributed to the elaboration of the theoretical concept of solving the problem of criminal liability for
illegal access to computerised information (art.259 of the Criminal Code of the Republic of Moldova). The works of
these renowned authors represent the theoretical basis of the investigation of the offences provided in art.259 CC RM. In
this article, the examination of the works of these authors is done in chronological order. These works attest, in some
cases, divergent opinions regarding the content of the generic legal object, of the special legal object and of the material
or immaterial object of the offenses provided in art.259 CC RM; the structure and content of the objective side of these
offenses; the moment of consummation of the offenses provided in art.259 CC RM; the type of intent manifested in the
commission of those offenses; the special quality of the subject – natural person and of the subject – legal person. These
differences of positions represent a first-rate impetus to continue and deepen the scientific investigation of the issue of
liability for the offences provided in art.259 CC RM.
Keywords: illegal access to computerized information, the generic legal object of the offence, the special legal object of
the offence, the material or immaterial object of the offence, the prejudicial act, prejudicial consequences, the moment of
consummation of the offence, intent, the subject of the offence, aggravating circumstances.
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