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România, interesată de combaterea criminalităţii informatice

Postat pe 14 iulie 2010. 

Ambasadorul Elveţiei la Bucureşti, Livio Hurzeler, a declarat că Elveţia şi România vor semna, pe 26 august, un
acord de cooperare în mai multe domenii, în valoare de 130 de milioane de euro, derulat pe parcursul a cinci ani,
acord ce ar putea include şi lupta împotriva criminalităţii informatice. „Ambasada Elveţiei în România şi Guvernul
elveţian sunt interesate şi dispuse să coopereze cu autorităţile române pentru a întări condiţiile de securitate în
această ţară“, a declarat ambasadorul Livio Hurzeler, în cadrul conferinţei „Modele şi abordări în combaterea
criminalităţii informatice şi în investigaţiile digitale“, desfăşurată ieri la sediul Institutului Naţional al
Magistraturii. Diplomatul a adăugat că lupta împotriva criminalităţii informatice este greu de abordat, deoarece
tehnologia actuală oferă instrumente extrem de eficace şi sofisticate pentru a accesa informaţii delicate din toate
domeniile, economic, financiar, tehnic sau chiar de securitate. „Utilizarea necinstită sau ilegală a acestor date
poate pune vieţi în pericol, sănătatea, mediul sau intimitatea. Tehnologiile informatice trebuie utilizate cu mare
grijă şi trebuie monitorizate printr-o reglementare eficientă. Este de o importanţă capitală ca autorităţile publice să
ia această problemă în serios, angajând mijloacele necesare pentru reducerea sau chiar eliminarea acestor
pericole“, a subliniat ambasadorul Elveţiei. El a arătat că Elveţia este o ţară cu un înalt grad de securitate, dispune
de tehnologie performantă şi este natural să ajute alte ţări în domeniul securităţii.
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Implicare

La conferinţă a participat şi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care a declarat că
statul român este implicat în combaterea criminalităţii informatice, printr-o amplă susţinere instituţională pentru
punerea în practică a unui proiect de cooperare româno-elveţian. „Nimeni nu este imun în faţa atacurilor
cibernetice. O lume fără calculatoare şi fără internet nu poate fi imaginată. Depinde însă de noi să dimensionăm
corect răspunsul şi, mai ales, să ne coordonăm scopurile. De aceea, nu trebuie să ne mire faptul că apărarea în
domeniul cibernetic, «cyberdefence», trebuie să fie o preocupare care se bucură de cel mai mare interes din partea
statului şi a organizaţiilor internaţionale, fie că vorbim de fapte penale săvârşite prin intermediul internetului sau al
calculatorului, fie că sunt îndreptate împotriva siguranţei unui stat“, a declarat Bogdan Aurescu. Oficialul MAE a
amintit declaraţia făcută de secretarul general al NATO, Anders Fogh Rassmusen, în luna mai, la Universitatea
Bucureşti, în care acesta spunea că sediul Alianţei din Bruxelles este supus zilnic la cel puţin 100 de atacuri
cibernetice. În aceste condiţii, NATO consideră că apărarea în domeniul cibernetic reprezintă una din provocările
globale, alături de proliferarea armelor de distrugere în masă şi de securitatea energetică. Bogdan Aurescu a mai
susţinut că atacurile cibernetice pot afecta şi viaţa cotidiană a oamenilor, dar pot produce şi colapsul unui stat,
amintind atacurile informatice împotriva Estoniei în 2007 şi Georgiei în 2008. „Atacul cibernetic este ilustrarea
perfectă a ceea ce se numeşte războiul asimetric, în care se obţine un maxim de efect cu minim de resurse“, a spus
Bogdan Aurescu. Secretarul de stat a amintit în discursul său că organizaţiile internaţionale sunt implicate în lupta
împotriva criminalităţii informatice. Astfel, NATO dezvoltă o politică de „cyberdefence“ pentru ca Alianţa să fie
capabilă să furnizeze sprijin la cerere unui stat membru care este ţinta unui atac cibernetic, iar OSCE leagă acest
domeniu de problema combaterii terorismului.

Parteneriat

Conferinţa „Modele şi abordări în combaterea criminalităţii informatice şi în investigaţiile digitale“ este organizată
de Ministerul Justiţiei, în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii şi în colaborare cu Institutul
Multimedia Româno-Elveţian, ILCE (Institutul de Luptă contra Criminalităţii Economice, Neuchatel, Elveţia) şi
Haute Ecole de Gestion (ARC), cu sprijinul instituţional al Ministerului Afacerilor Externe. În cadrul manifestării,
au conferenţiat doi reputaţi experţi elveţieni în materie de criminalitate informatică – dr. Isabelle
Augsburger-Bucheli, profesor la Haute Ecole de Gestion (ARC) din Neuchatel şi director al ILCE, şi Romain
Roubaty, profesor la Haute Ecole de Gestion şi expert în investigaţii digitale al Poliţiei Elveţiene. În preambulul
evenimentului a fost semnat parteneriatul dintre Ministerul Justiţiei şi Institutul Multimedia Româno-Elveţian
pentru pregătirea şi derularea proiectului de formare profesională destinat judecătorilor, procurorilor şi
specialiştilor din domeniul luptei împotriva criminalităţii informatice.

Carmen Goga
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