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Direcţia pentru Uniunea Europeană 

 

FIŞĂ DE INFORMARE  

Combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată,  

altele decât numerarul 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                        EF 6 JAI 6  

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 13.09.2017; responsabil: Julian KING (DG Migraţie 

şi afaceri interne) 

2. Denumire document: Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului 

3. Date de identificare: COM(2017)489; 2017/0226(COD) 

4. Tipul documentului: legislativ 

5. Temei juridic: art. 83 alin. (1) TFUE
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6. Procedură: legislativă ordinară 

7. Subsidiaritate: da; termen – 26.09.2017 – 21.11.2017 

8. Stadiul actual/Evoluţii viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă pentru raport – Comisia pentru libertăţi civile, justiţie 

şi afaceri interne (LIBE); etapă pregătitoare; 

- Consiliul UE: structură competentă – Grupul de lucru privind dreptul penal material [Working 

Party on Substantive Criminal Law (DROIPEN)] – reuniune la 26 octombrie  

 

1. CONTEXT 

● În Agenda europeană privind securitatea din 2015 [COM(2015)185], Comisia Europeană s-a 

angajat să revizuiască şi eventual să propună extinderea legislaţiei în domeniul combaterii fraudelor 

şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, pentru a lua în considerare evoluţiile 

aferente instrumentelor financiare (dezvoltarea monedelor virtuale şi a plăţilor mobile). 

● Comisia Europeană apreciază că legislaţia în vigoare – Decizia-cadru 2001/413/JAI – nu mai 

reflectă în mod suficient evoluţiile recente, în special în domeniul criminalităţii informatice (en. 

„cybercrime”). 

► Fişa de evaluare a impactului [SWD(2017)298] arată că decizia-cadru este parţial 

depăşită, ea vizând mijloace de plată care nu mai sunt emise („carduri de tip eurocec” sau 

„eurocecuri”); în plus, majoritatea statelor membre au adoptat între timp definiţii mai extinse 

şi uneori mai riguroase pentru instrumentele de plată. 

● Propunerea de directivă a fost precedată de o consultare publică, încheiată la 24 mai 2017. 

                                                 
1
 Acest temei juridic prevede armonizarea minimă („norme minime cu privire la definirea infracţiunilor şi a 

sancţiunilor”); dimensiunea transfrontalieră a intervenţiei legislative; tipul actului legislativ – directivă. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_489_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2017)0489
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_185_RO_ACTE_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32001F0413
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/SWD_2017_298_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
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2. PRINCIPALELE DISPOZIŢII 

● Propunerea de directivă modifică şi extinde dispoziţiile Deciziei-cadru 2001/413/JAI. 

Directiva urmează a stabili norme minime privind definirea infracţiunilor şi a sancţiunilor din 

domeniul fraudelor şi falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul. 

► Fişa de evaluare a impactului [SWD(2017)298] enumeră cele mai întâlnite instrumente de 

acest tip: carduri de plăţi (de credit şi debit), transferuri de credite, plăţi prin debitări directe, 

cecuri, monedă electronică, monede virtuale, bani mobili, vouchere, cupoane, carduri de 

fidelitate. 

Sunt urmărite trei obiective specifice, care răspund problemelor identificate: 

- asigurarea un cadru juridic clar, solid şi neutru din punct de vedere tehnologic; 

- eliminarea obstacolelor operaţionale din calea cercetării şi a urmăririi penale; 

- îmbunătăţirea prevenţiei. 

● Este vizată o extindere a domeniului infracţiunilor: 

- definiţia instrumentelor de plată urmează a fi extinsă la instrumente de plată fără caracter material 

şi la mijloace digitale de schimb; 

► Mijloace digitale de schimb sunt definite a include moneda electronică (definită la art. 2 

pct. 2 din Directiva 2009/110 referitoare la instituţiile emitente de monedă electronică) şi 

monedele virtuale. În privinţa monedelor virtuale, definiţia este preluată din Propunerea de 

directivă de modificare a Directivei 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului 

financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului [COM(2016)450 - 

2016/0208(COD)]. 

- infracţiunile pregătitoare
2
 dobândesc statut autonom – adică urmează a fi considerate infracţiuni de 

sine stătătoare, fără legătură directă cu utilizarea frauduloasă efectivă a mijloacelor de plată; sunt 

vizate aici acte precum ar fi vânzarea de date de autentificare furate („carding”) şi „phishing”-ul 

(înţeles ca metodă utilizată de accesare de informaţii cu caracter personal importante, precum nume 

de utilizator şi parole); 

► Fişa de evaluare a impactului [SWD(2017)298] arată că, în prezent, urmărirea actelor 

pregătitoare nu este eficace întrucât ele sunt sancţionate diferit sau nu sunt sancţionate în 

state membre. 

- urmează a fi inclus transferul electronic de valori monetare sau de monede virtuale în scopul 

obţinerii unui câştig (profit) ilegal prin introducerea, modificarea, ştergerea, transmiterea sau 

suprimarea de date informatice; 

● Sunt stabilite reguli obligatorii în materia cuantumului pedepselor (sancţiunilor): 

► Expunerea de motive ce însoţeşte propunerea arată că nivelul sancţiunilor este inspirat din 

alte acte legislative ale UE în materie (cf. art. 9 din Directiva 2013/40 privind atacurile 

împotriva sistemelor informatice). 

                                                 
2
 i.e. furtul sau însuşirea în alt mod ilegal; contrafacerea sau falsificarea; posesia; achiziţionarea în vederea utilizării, 

importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuţia sau punerea la dispoziţie în alt mod. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32001F0413
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/SWD_2017_298_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32009L0110
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_450_RO_ACTE_f.pdf
https://tinyurl.com/ycafb7ow
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/SWD_2017_298_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex:32013L0040
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- pentru persoanele fizice – un nivel minim pentru sancţiunile maxime (trei ani de închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunilor, pentru tentativă şi pentru complicitate, doi ani pentru punerea la dispoziţie a 

unor mijloace pentru săvârşirea de infracţiuni);  

- pedepse agravate la cinci ani atunci când infracţiunea este săvârşită de o organizaţie criminală sau 

la scară mare („avantaj agregat de cel puţin 20 000 euro”), pentru infracţiuni în legătură cu sisteme 

informatice; 

- pentru persoanele juridice – sancţiuni financiare şi sancţiuni complementare (lista are caracter 

exemplificativ), inclusiv închiderea temporară sau definitivă a unităţilor
3
 ce au servit la săvârşirea 

infracţiunii; 

● Competenţa statelor membre este extinsă de plin drept la infracţiunile ce au cauzat un prejudiciu 

pe teritoriul lor, inclusiv în cazul furtului de identitate; este eliminată posibilitatea unui stat de 

declinare a competenţei pentru sancţionarea infracţiunii săvârşite de un resortisant din afara 

teritoriului naţional sau săvârşită în folosul unei persoane juridice cu sediul pe teritoriul naţional; 

► Fişa de evaluare a impactului [SWD(2017)298] arată că principala dificultate aferentă 

competenţei este caracterul transfrontalier al infracţiunii combinat cu accesul la mijloace de 

probă digitale, în măsura în care fraudele privind mijloacele de plată, altele decât numerarul, 

au o componentă digitală. 

Expunerea de motive ce însoţeşte propunerea de directivă precizează că justificarea pentru 

această nouă regulă rezidă în acoperirea situaţiilor care nu sunt prevăzute în Directiva 

2013/40/UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice, dar sunt comune fraudelor cu 

alte mijloace de plată decât numerarul; este cel mai probabil ca victima să semnaleze 

incidentul autorităţilor din statul membru în care a fost detectată pierderea economică, iar 

statul membru respectiv trebuie să fie în măsură să îşi exercite competenţa pentru a asigura 

desfăşurarea eficace a cercetării şi urmăririi penale, care să servească drept punct de plecare 

pentru anchetele care pot implica mai multe state membre şi ţări din afara UE. 

● Ameliorarea urmăririi infracţiunilor, impunându-se obligaţia statelor membre de a pune în practică 

instrumente de anchetă eficace şi de accelerare a comunicării de informaţii primite drept consecinţă a 

consolidării punctului de contact naţional operaţionale, ce urmează a funcţiona permanent, şi de a 

acţiona în termen de opt ori pentru cereri urgente; 

● Alte dispoziţii preconizate: 

- utilizarea unor canale de comunicare adecvate pentru facilitatea semnalării fără întârziere a 

infracţiunilor la autorităţile naţionale competente de victime şi de instituţii financiare; 

- informarea şi asistenţa victimelor; 

- lansarea de campanii de informare şi sensibilizare a publicului în scopul prevenirii şi reducerii 

riscurilor; 

- culegerea şi transmiterea către Comisia Europeană de date statistice privind fraudele şi 

contrafacerile mijloacelor de plată, altele decât numerarul. 

 

● Raportul între propunerea de directivă şi legislaţia UE în vigoare 

Viitoarea directivă nu va introduce dispoziţii specifice pentru fraudele cu alte mijloace de plată decât 

numerarul care se abat de la instrumentele orizontale de drept al UE, în scopul evitării fragmentării 

                                                 
3
 Cf. „establishments” (en.); „établissements” (fr.). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/SWD_2017_298_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex:32013L0040
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex:32013L0040


 4 

ce ar putea complica transpunerea şi punerea în aplicare de către statele membre; singura excepţie 

este Directiva 2012/29 privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor, pe care viitoarea 

directivă urmăreşte să o completeze. 

● Termenul de transpunere în dreptul intern ar urma să fie de 24 de luni de la intrarea în vigoare a 

directivei. 

 

3. PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII 

Considerentul (5) al preambulului propunerii de directivă evocă dimensiunea transfrontalieră 

„importantă” a fraudelor şi falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, „accentuată de o 

componentă digitală din ce în ce mai pronunţată, care subliniază necesitatea de a acţiona în 

continuare pentru apropierea legislaţiilor penale în acest domeniu”. 

Din perspectiva necesităţii intervenţiei, considerentul (6) face referire la evoluţiile tehnologice 

(„creştere[a] exponenţială a economiei digitale”), iar considerentul (13) menţionează aspectul 

extrateritorial („[s]istemele informatice nu se supun conceptului tradiţional de teritorialitate”). 

Considerentul (28) menţionează astfel principiul subsidiarităţii: „Întrucât obiectivele prezentei 

directive, şi anume aplicarea de pedepse penale eficace, proporţionale şi disuasive pentru fraudă şi 

falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, precum şi îmbunătăţirea şi încurajarea 

cooperării transfrontaliere, atât între autorităţile competente, cât şi între acestea şi persoanele fizice 

şi juridice, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre şi, în consecinţă, ca urmare a 

amplorii sau efectelor lor, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarităţii […]”. 

 

4. ALTE POZIŢII ŞI INFORMAŢII RELEVANTE 

● O rezoluţie a Parlamentului European din octombrie 2013 a solicitat promovarea unor definiţii 

comune şi a armonizării normelor privind produsele monetare electronice şi mobile, faţă de 

posibilitatea utilizării lor pentru spălarea banilor şi finanţarea terorismului. 

● Regatul Unit şi Irlanda pot notifica intenţia de participare la adoptarea directivei. Danemarca nu 

participă. 

 

5. DISPOZIŢII CORESPONDENTE DIN DREPTUL ROMÂN  

● Codul penal (Legea nr. 286/2009); partea specială, capitolul IV – Fraude comise prin sisteme 

informatice şi mijloace de plată electronice (art. 249-252) 

 

 

 

Constantin Mihai BANU 

27 octombrie 2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0444+0+DOC+XML+V0//RO

