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International police cooperation in preventing and combating the cybercrime
/ Cooperarea polițenească internațională pe linia prevenirii și combaterii
criminalității informatice
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Content description
(Eng.):

Today, we need taking effective measures against cybercrime and thus to protect human rights and
the rule of law on the Internet is a shared responsibility requiring transnational multi-stakeholder
cooperation. A wide range of international networks, organisations and initiatives have already been
established to meet the challenge of cybercrime. This resource is to facilitate access to these
initiatives and to allow for networking among networks. Cybercrime is international crime which
implies the need for efficient and immediate international cooperation to preserve volatile evidence
acrooss border. Today we have difficulties that have been encountered in the cooperations between
Member States of the Council of Europe and non Member States. As such, judicial cooperation is
necessary and aims to clear, mutual recognition and harmonization of judicial decisions through the
development and expansion of international cooperation mechanisms so that such cooperation
constitutes an element of criminal policy applied by each state, regardless of the geographical area
is located.
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Cuvinte cheie:

Astăzi, este necesar să luăm măsuri eficiente împotriva criminalității informatice pentru a proteja
drepturile omului și statul de drept pe internet, aceasta este o responsabilitate comună care necesită
cooperarea transnațională a părților interesate. Au fost deja stabilite o gamă largă de rețele
internaționale, organizații și inițiative pentru a răspunde provocărilor oferite de criminalitatea
informatică. Această resursă constă în a facilita accesul la aceste inițiative și a permite crearea de
rețele între rețele. Criminalitatea informatică este acea criminalitate internațională care implică nevoia
de cooperare internațională eficientă și imediată pentru a păstra dovezile electronice volatile peste
frontieră. Astăzi, aceste dificultăți au fost întâlnite în cooperarea dintre statele membre ale Consiliului
Europei şi statele nemembre. Ca atare, cooperarea judiciară este necesară și are ca scop clar, o
recunoaștere reciprocă și o armonizare a deciziilor judiciare, prin dezvoltarea și extinderea de
mecanisme de cooperare internațională, astfel încât această cooperare să se constituie într-un
element de politică penală aplicat de fiecare stat în parte, indiferent de zona spațiului geografic în
care se află.
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