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CATEGORIILE „PURTĂTOR TEHNICO-ELECTRONIC 
DE INFORMAŢIE” ŞI „ÎNREGISTRĂRI” ÎN 
PROBATORIUL PENAL

As a result of their continuous infl uence on social and, thus, criminal activity, both 
criminal law and criminal procedure, become interested in computers, data stor-
age devices and assimilated technical means. However, the single stipulation is 
not enough for the use of data storage devices in criminal cases to be effi  cient. 
It involves two other basic aspects: the prior admissibility by law of this kind of 
means of evidence and the later admissibility by its general and special require-
ments. This article will try to underline the major need of this two steps admis-
sibility determination activity of data storage devices in criminal cases.

De la momentul apariţiei lor, mijloacele de înregistrare 
audio-video au fost considerate drept una dintre realiză-
rile cele mai utile în plan social, cu puţine probabilităţi 
iniţiale de utilizare în activitatea investigativă, pentru 
ca la etapa actuală caracterul de utilitate să fi  ajuns la 
cel de efi cienţă sporită datorată perfecţionării contiune 
a capacităţii tehnice a acestora. Pentru a satisface, însă, 
criteriului de efi cienţă, atît dreptul substanţial, cît şi 
procedura penală supun purtătorii tehnico-electronici 
exigenţei de corespundere permanentă a mijloacelor de 
descoperire a infracţiunilor celor de comitere şi proba-
re a acestora. Perspectiva enunţată impune necesitatea 
unei determinări certe a conceptului şi categoriilor de 
purtători de informaţie în raport cu probatoriul penal, 
în vederea asigurării admisibilităţii surselor respective 
de probă atît în contextul infracţiunilor informatice, cît 
şi al oricăror alte fapte prejudiciabile săvîrşite prin mij-
locirea computerului sau dispozitivelor asimilate. 

Astfel, art.1 al Convenţiei privind criminalitatea informati-
că1, în defi niri, explică sistemul informatic, care, după con-
ţinut, ar putea fi  atribuit purtătorului tehnico-electronic 
de informație. În acest mod, sistem informatic desemnea-
ză orice dispozitiv izolat sau un ansamblu de dispozitive 
interconectate ori afl ate în legătură care asigură ori din 
care unul sau mai multe elemente asigură, prin executa-
rea unui program, prelucrarea automată a datelor.

Una dintre puţinele accepţiuni teoretice2 consideră 

purtătorii tehnico-electronici de informaţie drept dis-

pozitive mobile de acumulare şi păstrare a informaţiei,
care asigură interacţiunea computerului cu celelalte 
elemente ale tehnicii de calcul (dischete, HDD, benzile 
magnetice şi discurile optice). Aceştia constituie, însă, 
dispozitive care nu doar asigură legătura cu computerul, 
ci au menirea de a păstra datele şi de a le transmite unui 
alt computer atunci cînd respectivele nu sînt conectate 
în reţea sau cînd informaţia este de aşa natură încît nu 
poate fi  integrată în memoria primară sau secundară 
a unui computer prin ultima modalitate enunţată. Din 
considerentul respectiv, defi niţia acordată impune o 
completare în sensul că „suporturile tehnico-electroni-
ce de informaţie asigură legătura computerului cu alte 
elemente ale tehnicii de calcul*,  schimbul informaţi-
onal între PC, precum şi păstrarea pe un dispozitiv de 
memorare diferit de cel al computerului”. În plus, nu se 
poate admite decît convenţional că dischetele şi disk-
urile sînt elemente ale tehnicii de calcul, evident atunci 
cînd ele realizează legătura cu computerul şi cînd se in-
vocă HDD (Hard Disk Drive); în toate celelalte cazuri 
purtătorii de informţie sînt independenţi de blocul PC-
ului/notebook-ului şi, drept urmare, nu pot constitui 
elemente alias părţi componente ale tehnicii de calcul. 

Este absolut important de a fi  utilizată formula „mjloa-
ce tehnice” şi nu „mijloace tehnice de calcul”, pentru 
că astfel cercul purtătorilor de informaţie este extins şi 
asupra acelor dispozitive care pot fi  citite fără mijloci-
rea computerului în sens utilitar, denumit de legislaţia 
şi doctrina rusă tehnică de calcul.3

Doctrina mai dă purtătorului tehnico-electronic de 
informaţie şi explicaţia de „orice dispozitiv tehnic sau 
cîmp fi zic destinat fi xării, păstrării, acumulării, modi-
fi cării şi transmiterii informaţiei computerizate”.4 Va 
putea fi  considerat purtător tehnico-electronic de in-
formaţie dispozitivul amovibil sau inamovibil de sto-
care, memorare şi reproducere ulterioară a informaţiei 
electronice scrise/înregistrate şi citite/reproduse prin 
intermediul computerului**.

Analiza legislaţiei autohtone nu permite, însă, identifi -
carea unei defi niţii a purtătorului tehnico-electronic de 
informaţie, deşi legea penală (art.259 alin.(1), art.260 
alin.(1) nu evită utilizarea termenului de suporţi mate-
riali de informaţie care, în contextul Capitolului Infrac-
ţiuni în domeniul informaticii şi al dispoziţiei normei de 
încriminare, nu poate semnifi ca altceva decît „purtători 
tehnico-electronici de informaţie”. Aceeaşi situaţie ca-
racterizează şi domeniul doctrinar naţional.

Legea procesual-penală , în art.164, apelează la califi ca-

tivul „purtător de informaţie tehnică electronică”, fi ind 

integrat în secţiunea mijloacelor materiale de probă. 

* Prin tehnică de calcul se înţelege computerul, denumit în literatu-

ra şi legislaţia rusă, de unde îşi are originea termenul „электронная 

вычислительная машина (ЭВМ)” – maşină electronică de calcul (teh-

nică de calcul).

** Personal Computer (PC), notebook, adică computer în sens uzual, pre-

cum şi celelalte mijloace care au o construcţie asimilată primelor.
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Această premisă normativă permite a defi ni purtătorii 
de informaţie drept acea categorie a mijloacelor materi-
ale de probă, reprezentată de dispozitivele tehnico-elec-
tronice, al căror specifi c al conţinutului informaţional 
este determinat de forma electronică a datelor probante 
iniţial fi xate şi ulterior reproduse prin utilizarea mijloa-
celor tehnice respective.

Categoria de „purtător tehnico-electronic de informa-
ţie” presupune, însă, în afara aspectului determinarii 
conceptuale, şi profunde implicaţii din perspectiva pro-
batoriului, estimînd admisibilitatea în principiu a unei 
probe electronice în procesul penal. Astfel, Codul de 
procedură penală în art.93 alin.(2) pct.6) include la ca-
pitolul mijloace de probă înregistrările audio sau video 
şi fotografi ile. Textul art.164 al aceluiaşi act normativ, 
care urmăreşte fi anlitatea detalizării şi „specializării” 
regulilor de admisibilitate a înregistrărilor audio-video, 
menţionează drept mijloc de probă şi „purtatorii de 
informaţie tehnico-electronică”. Întrucît unica normă 
procesual penală care reglementează categoriile mijloa-
celor de probă este alin.(2) art.93 CPP, iar acesta nu face 
vreo referire la purtătorii de informaţie, venind, astfel, 
într-o oarecare contradicţie cu art.164, care extinde 
cercul mijloacelor de probă indicate în art.93 alin.(2) 
CPP, se pot prezenta drept inadmisibile elementele de 
fapt pe suport tehnico-electronic de informaţie.

Legea, însă, pretinde o altă interprertare în acest con-
text. Termenul „înregistrare audio/video” poate fi  per-
ceput sub cîteva aspecte: 

− în calitate de procedeu propriu-zis de înregistrare;
− în calitate de rezultat al procedeului de înregistrare: 

a) purtătorul de informaţie sau b) datele înscrise.

Pentru determinarea sensului noţiunii în contextul legii 
procesual penale, este necesară urmărirea perspectivei 
pe care o impune fi ecare din aceste sensuri. Astfel, înre-
gistrarea audio-video nu este numai o metodă de fi xare 
a informaţiei, care ab initio are calitatea de probă, şi nici 
doar metodă de certifi care a unor acţiuni procesuale. 
Deoarece norma de la art.164 CPP se referă la „înregis-
trările audio sau video, fotografi ile, mijloacele de con-
trol tehnic, electronic, magnetic, optic şi alţi purtători 
de informaţie tehnico-electronică [...]”, devine explicită 
intenţia univocă a legiuitorului, în contextul dat, de a 
considera înregistrările audio/video drept un tip al pur-
tătorilor de informaţie de natură respectivă. Este evident 
că doar interpretarea de sistem este admisibilă în acest 
caz, iar rezultatul ei permite a considera că aprecierea 
dată în art.93 alin.(2) CPP „înregistrării” este cea de for-
mă de prezentare a informaţiei şi nu doar de suport. 

Se prezintă drept raţională, însă, concluzia existenţei a 
cîtorva inconsecvenţe:

1. Înregistrările sînt purtători de informaţie care conţin 
date probante în forma audio sau video înregistra-

tă. Ar fi  mult mai explicită utilizarea doar a formulei 

„purtător de informaţie”, pentru că aceasta înglobea-
ză înregistrările. Indubitabil, un purtător de informa-
ţie (optic, magnetic etc.) va conţine amblele forme, 
devenind, astfel, înregistrări sau informaţie înregis-
trată. O delimitare de termeni este necesară şi înter-
pretării admisibilităţii în prinicipiu (din perspectiva 
reglementării de Codul de procedură penală) a unor 
asemenea mijloace de probă. În plus, utilizarea no-
ţiunii de purtător de informaţie nu contravine nici 
spiritului şi nici literei legii procesual penale care ad-
mite „... şi alţi purtători de informaţie...”.

2. Utilizarea formulei „purtător de informaţie tehnico-
electronică” poate ridica problema determinării sem-
nifi caţiei caracterului informaţiei pe care se stochea-
ză, adică natura informaţiei este tehnico–electronică 
(convenţional a fi  numit „formatul informaţiei”); ca-
racterul acesteia (conţinutul, datele sînt despre repere 
tehnico- electronice), sau suportul este cel care tre-
buie sa deţină caracteristica de „tehnico-electronic”. 
Or, un concept normativ integrat din alt domeniu (în 
cazul dat − informatic) trebuie să corespundă semni-
fi caţiei şi formularii acordate de acesta din urmă, ast-
fel precum indică şi regulile interpretării dreptului.

Considerentele date argumentează necesitatea refor-
mulării textului normativ respectiv prin utilizarea uni-
că a formei de plural: „purtători tehnico–electronici de 
informaţie”, cu o explicare în art.6 CPP a ceea ce in-
clude conceptul dat şi cu o modifi care corespunzătoare 
în normele de drept substanţial. Aceasta deoarece mo-
dul în care este constituită norma art.164 CPP ar putea 
determina admiterea unor obiecte ale lumii materiale 
drept purtători, regimul lor fi ind tehnic, dar acestea vor 
putea constitui mijloc de probă doar în cazul în care au 
fost utilizate în procesul săvîrşirii infracţiunii sau dacă 
întrunesc alte condiţii pentru calitatea de corp delict. 
Valorifi carea procesuală a probelor pe suport tehnico-
electronic de informaţie este, deci, dependentă nu nu-
mai de cerinţele ulterioare generale şi speciale ale ad-
misibilităţii, dar şi de cele primare vizînd posibilitatea 
recunoaşterii sursei lor drept mijloc de probă.
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