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Tn sensud pazanta d~rractva9 se apd~câ urrmâtoarr&e dof~rđţUa 
(a) nstrrument de pdata farra numarrar99 însaamnâ un d~sportv9 un 
oMect sau o înrrestrrarro prrota~at(ă)9 nomator~ad(8) sau mator~ad(â) 
sau o combnaţ~a a acestorra9 adtud (ata) dacât monodada dapda ş~ 
care, sn8ur(3) sau mpreunâ cu o prrocc durrâ sau un sot de prrocadurr~9
parrmta daţ~nâtorrudu sau ut zatorruM 53 trransii orro ban sau vadoarra 
moncatarrâ9 ndusv prr~n mjdoaca d tada de schma9 

arrto o oLapa aro 286/2009 prrMnd Codufl pnafl9 pua8aat3 to
O~~c~~afl afl G°3om8o~a~9 parrtaa O9 or. 5W d~n 24 u0a 20049 an modN~c3rr0a ş~ 
compflet3r0a nQtalloara9 so mod5c3 ş so cOmpflotaazâ dnpâ corn 
~rr~~c~a~âo 

1. Qrrticodud 180 se mod85c3 şi va avaa urrmâtorrud cup~nso 
99(1 ) prr~n instrument de pdatâ fârrâ numerrarr so înpdap on disportiv9 0 
tnrragstrrarre san on obiact9 potajat9 matar~ad san namatarr~ad9 san o 
combinaţ~a a acastorra9 adtud dacât omonadâ an vadoarra drcudatorr~a ş care, 
sngurr san împrrannâ en o prrocadnrrâ san no sat de prrocodnrri9 per mta 
trransfarrnd de ban san vadoarra monotarâ➢ ndnsv prr~n monod3 adoctronicâ san 
monada Vd U tna~a o 

99 
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(b) „dispozitiv, object sau înregistrare protejat(ă)" înseamnă un 
dispozitiv, un object sau o înregistrare care este protejat (ă) 

împotriva imjtării sau a utilizării frauduloase, de exemplu prin 
concepţie, codare sau semnătură; 

Nu necesi tă transpunere. 
~ 

~ 

(c) „mijloace digitate de schimb" înseamnă once monedă 

electronjcă definită la articolul 2 punctul 2 din Djrectiva 
2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului sau moneda 
virtuată; 

Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
u rmează: 

1. Articolul 180 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Prjn instrument de plată electronjcă se înţelege un instrument care 
permite efectuarea de retrageri de numerar, încărcarea şi descărcarea unui 
instrument de monedă electronică, precum şj transferuri de fonduri, altele 
decât cele ordonate şi executate de către instituţii financiare. 
(3) Prin monedă electronică se înţelege valoarea monetară stocată 

electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanţă asupra emitentuluj, 
emisă la primirea fondurjlor în scopul efectuării de operaţiuni de plată şi care 
este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică. " 

(d) „monedă virtuală" înseamnă o reprezentare djgitală de valoare 
care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o 
autoritate publică, nu este în mod obligatoriu tegată de o monedă 

institujtă legal şi nu deţine statutul legal de monedă sau de bani, dar 
este acceptată de către persoane fizice sau juridice  ca mi j loc de 
schjmb şi poate fi transferată, stocată şi tranzacţionată în mod 
electronic; 

Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1. Articolul 180 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) Moneda virtuală înseamnă o reprezentare digitală a valorji care nu este 
emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autorjtate publică, nu este 
în mod obligatoriu legată de o monedă jnstituită legal şi nu deţine statutul 
legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau 
juridice  ca mi j loc de schi mb şi poate fi transferată, stocată şi tranzacţionată 

electronic." 
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(e) „sstem ínfermatie99 înseamnă sístemud mnfermatic °lefmnmt a 
art~codud 2 tera (a) d~n D~rectva 201 30 JODUE9 
(f) 99date iii ormat~ce99 înseamnâ datede hifomat~ce defhđte da 
artkodud 2 tera (b) d~n DWectva 201 304O/uE9 
(g) 99prsoara jur~dHca99 îrseamnâ o eittate care are prsonad~tate 
1ur~d~câ în temekd dreptuM apd~caaQ9 cu excepţ~a statedor sau a 
orgarr~smedo pubd~ce în exerd tarea prrerrogatvedorr or de autor~tate 
pubd~câ ş a or~azaţmor nternaţ~oiade de drrept pubd~co 

Árt~codud 3 Ltmzaraa fraududaas3 a truurtedor de pQatâ f3r3 
rnumerar 
Statede membre au mâsurHe necesare pntru a se as ra câ 
urmatoarede acte9 atund cand sunt savarşte cu ntenţ~e9 se 
pdepsesc ca n i~ rracţkrn~ o 
(a) utHkarea fraududoasâ a unu nstrument de pdatâ fârrâ numerrarr 
care a fast f~e furrat9 f~e însuşt sau obţnut p ate câ Hepde9 

(b) utWzarea f raududoasâ a unu histrument de pdatâ fârâ numerar 
contraf3cut sau fadsWkato 

Nu face oa~ectud transpunerU p~n prezentuQ pro~ecto 

Nu face obi~ectuQ transpunerU pdn prezentuQ oaiecto 

Art. o ~Lepa aro 283/2009  prMnd Codud pnad9 pu88cat8 tn
ad G3om3rAN9 partea 9 aro 5W d~n 24 u8e 20099 an udNk8r0e ş~ 

compdet8r8e uNarr~oarre9 se modFic8 ş se compdeteaz8 dupâ cum 
d ur~c~a~ao 

7, La art~codud 313,  denum~rea mar~mnaA se modN~câ ş ye avea urmâtorud 
0 cupdnso 

99° unerea în drcudaţ~e de vador fadsN~cate sau dobând~rea de nstrumente de 
pdatâ fârâ numerar fadsif~cate99

8. La art~codud 313, abneatud (4) se mod~f~câ ş va avea urmâtorud cupinso 
99 (4) Dobând~ rea pntru sine sau pntru adtud9 ncdusiv pd n pd m~ re, însu~~ re9
cump3rare sau ca urmare a une opraţ~un precum transferud9 mportud9
exportudD vânzarea, transportud, distribu~rea sau punerea da d~spozţ~e în 
vederea utHkârH f raududoase a unu nstrument de pdatâ fârâ numerar 
fadsWkat se pdepe~te cu închisoarea de da 2 da 7 anL 99
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Aíg1e~M 4 ifiacţ~ ui de ut~ a faudu ~oasă a 
da pa Mrrr~â ~~marra m ada 

Statada mombra au măsurHo necasarra pntru a se as irra câ 
urrmatoarrada acta9 atund caid sLrnt savarrşte Cu hitonţ~a9 Se 

padapscasc ca ii rracţ~ un~ o 
(a) fucPtud sau însuş~rraa în adt mod Rapd aunu instrument de pat~ 
fârâ numarrarr matarr~ad; 

Mi face obMctuQ transpuner prM prezentuQ oaiecto 

A 

(b) contrrafacarraa sau f adsf~carraa frrauddoasa a und instrument de 
patâ frâ numarrarr mater d; 

Art. L Lopa or. 2 o C~D2OOg poMod Codud pond, puaPcatâ to Modtord 
0Adad ad G°3omOoM part0a 0 oro ~~ O do 24 MM 2000, cor~odf~~brr~da v~~ 9 9 9 

compMtbrrHo dtarrMara9 so modfM0 ş so compdtoaM dopâ corn 
d ~cr~c~a~ao 

6. La arrt~cokd 3 9 abnaatud (2) se modf~c6 ş va avcaa urrm6torrud cuprrhiso 
D9 (2 ) Dacâ fapta prrovâzuta to aM o ( ~1 ) pr Mete on Mstrrumont do pdat6 fârâ 
numarrarr9 pdaapsa asto închsoarroa de da 3 da 0 an ş Mtorzkarraa 
l~-~xeII d tarll U lUlnor dll eptuU L 

99 

12. arrtcoMd 316 so modfricâ ş va avaa urrmâtorrd cuprrhiso 
99D~spozi 9Ma cuprr~nsa în prrazentd capitod so apd1c6 ş to cazud când 
infracţMnaa prr~vca~ta monada9 timbre, ttdurr de vadoarra or 0istrrumonte de 
pdat69 ndusiv histrrumanta do pdatâ fârrâ numarrarr omsa to strrâ►~nâtatao 99 

(c) pososM to vadarraa utHMârrH frrauddoasa a und 0istrrumant do 
pdatâ fârrâ numorrarr matcacriad9 f urrat sau tnsuş~ t pa aM că Hapdca9 sau 
contrafâcut sau fadsh9cat9 

Art, L Lapa or. 206/2000  prMod Codd pond, paMcatâ to dooMrrd 
0fidad ad G3orn6oioi9 partoa OD or. 010 din 24 MOo 20009 co rnodific6rrHo şi 
cornpdotârrOa odtorMarro9 so rnodfMâ şi so cornp1o3oaz6 dopâ corn 

d 
orrrrnoazao 

4. DupO arrticoM 250 so introduce on arrticod n0u9 arrticoM 2501, cu urrmâtocrud 
cuprrinso 
D96=ti1rto 2501, Opraţi uni cu i nstrrumonte do pdatâ Mi â numarrarr 
(1) Daţhiarraa to vadarraa utHizârrU frrraududoasa aunui instrument do pdatâ fârrâ 
numorar tnsuşit prin săvâriraa unaia d~ngra fapgada provSzuto da art. 2289
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art, 2299 art. 233=236p art. 238=239 ş art. 295 so pdopso~to Cu închsoarroá 
d l~-~ 2 Cv1 U Culn p o 

99 

m 

(d) achkţ~a îr fodosud prroprrk sau ad uno ate parrsoane9 dusv 
p~m rrea9 însuş~rroa9 cumpârrarrea9 trransferrud9 mporrtud➢ axporrti89
v8nzaroa9 trransportud sau d~strburea în vodorroa utWzârrB 
frraududoaso a unu 8istrrumeit do pdatâ f6rr6 numorrarr matorr~ad9 fucrat9
contrrafâcut sau fads0cato 

Art. L Lepa or. 286/2009 prrMod Coda poaQ9 paa8cat6 To MootorraQ 
aQ G3om8o~e~9 parrtea 9 or. SW do 24 oSe 20099 cu mod0c0rr0e şi 

compQatârQe uQter~oarreD so mod8c0 ş so cornpotoao8 dupâ corn 
~rr~c~a~âo 

4. Dupâ arrtcodud 250 so hitrroduco un arrtcod nou9 art~cokd 2501, cu urrmâtorrud 
cuprrh~so 
,,Art, 2501, Oprraţun cu nstrrumento de pdatâ f6rr6 numerrarr 
(2) Dobând~ rrea potrru ohio sau peotrru adtud9 hidusv prhi pd m~ cre9 î osu~~ rre 
cumpârrarro sau ca urrmarro uno oprraţkrn pecum trraosforrudp mporrtud9
oxporrtud9 vanzarroa9 trraosporrthi 9 ohstdbhirroa sau puncarroa da d~spozţ~e în 
vedorraa utHkârrU frraududoaso a unu 8istrumont do pdatâ f6rr6 oumarrarr însut 
prrhi sâdârr rroa uoe~a d8itrre faptehi prrovâzuto da art, 220 9 art, 2299 art, 233- 
2369 art, 238=239 ş art, 295 so pdepsa~te cu Tochisoarrea de da 2 da 7 aoL 99

7, La arrtcohid 3 39 dooumroa marhiadă so mod~0că ş va avea urrmâtorrud 
c 

0 
~per~~so 

99puooroa în drrcudaţo do vadorr fahiWkato sau doaânohroa do histrumont- de 
pdatS fârâ numorarr fahihicato99

8. La  arrtcohid 313,  ahnoatud (4) 50 mod~0c6 şi da adoa urrmâtorrud cuprrhiso 
99 (4) Dobând~ roa pntrru ohio sau pontrru ad~~d9 hidusiv phi prr~ m~ r09 î nsu~~ rro9
cumpârrarra sau ca urrmarra a uno oprraţiuni prrocum trransforrud9 imporrtud9
oxporrtud9 v8nzarroa9 transporrtud, d~st4buirroa sau punorroa da d~spodţ~a Tn 
vodorroa utHk6rrU frraududoasa a unui histrrumont do pdatâ f6rr6 numorarr 
fahificat so pdopsopo cu închisoaroa do da 2 da 7 aoL 99

ArticoQad S hifrracţhihi hi~ato do otOhiarroa i craododoasâ a 
histrornootodor do pdatS MrS ournorar oornatorhido No face obectul transpunerU pin prezentu' prrn'ecgo 
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Stat&e membrre íau măsure neeesare pentru a se asi~ura că 
urrmâtoarrede acteD atunc când sunt sâvârr te cu ntenţi~e9 se 
pdepesc ca nfracţkn~ o 
(a) obţiierrea Hepdâ a unu nstrrument de pdat fârâ numerrar 
nematedad9 ced puţn atund când rrespect~da obţnere a mpd~cat 
sâvârr rrea une~a dntrre nfrracţhunfle menţ~onate da artcodede 3=6 d~n 
D~ rrectva 201 3 D4OD uE9 sau deturrnarrea unu instrument de pdatâ fârâ 
numerrarr nematedad9 

~ 

d 

(b) contrafacerrea sau fradsfkarrea fraududoasâ a unu nstrrument de arrto Do = Le~ea nrro 206/2000 prMnd Codud penad9 puaOcatâ tn Mon~torud 
pdatâ f6r6 numerrarr nematerr~ad9 Oi ~dad aQ G3om0dd 9 partea 9 nro 010 dh 24 u0e 20009 cu modfc0rr0e ş~ 

compdet6rr0e uQtecrioarre9 so modOcâ şi so compQetoaz6 dupO cum 
d urr~c~a~ao 

6. La arrtkodud 311, a0neatud (2) se modfi1c6 ş da adea urrmâtorrud cuprr~nso 
99 (2 ) DacO fapta prevâzutâ în a0 n o (1)  pdve~te un instrument  de pdat6 fOrO 
numerrarr9 pdeapsa este închsoarrea de da 3 da 10 an ş nterrzcerrea 
exerrd tarr unOrr drrepturrL D9 

12. Qrt~codud 316  se mod0ir~că ş va avea urrm6torrud cuprr~nso 
99D~spozţme cupdnse în prrezentud cap~tod se apOcâ în cazud când 
~ nfrracţ~ unea pdve~te monede9 timbre, ttdud de vadoarre od nstrrumente de 
pdat69 ndusv nstrrumente de pdatâ `liâfrâ numerrarr emse în strrâ1n6tateo 9fl 

(c) deţnerrea n vederrea utH~zârU frraududoase a unu instrument de Arto Do o~c~~c~a nro 206/2000  pMnd Codud pond, puadoatâ to Modtorrud 
pdatâ fârâ numerarr nemater~ad9 oaţnut pe ca Hepde9 contrrafâcut OCdad ad ComOnioR9 parrtea R9 orro 010 do 24 RuRie 2009 on modR iRoârRdo R 
sau fadadcat9 ced puţn tn cazud în care odgnea Hepdâ este cornpdotârHo udtorrRoarroq so modRORcâ R so compdotoazâ dopâ corn 
cunoscută da momentud deţner nstrrumentuM9 ucr~c~a~~o 

4o Dupâ arrtkodud 250 se Rntrroduce on arrtkod non, acrtcodud 2501, en urrmâtorud 
cuprrRnso 
D9Qrrto 2501, Oprraţ~ ud en nstrrumente de pdatO ii âd numerrarr 
(1) DeţRnerrea în vederrea utWzârrU frraududoase a nod instrument de pdaM Mrrâ 
numerar însu~it poRn s6vârirea uneia dintre a apgede prev6zute da art. 2289
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art. 229, art. 233-236, art. 238-239 şi art. 295 se pedepseşte cu închisoarea 
de La 2 la 7 ani." 

~ 
(d) achiziţia în folosul propriu sau at unei alte persoane, inclusiv 
vânzarea, transferul sau distribuirea sau punerea la dispoziţie în 
vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără 

numerar nematerial obţinut pe căi ilegale, contrafăcut sau falsificat. 

Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

4. După articolul 250 se introduce un articol nou, articolul 250~, Cu următorul 

cuprins: 
„Art. 250~. Operaţiuni cu instrumente de plată fără numerar 
(2) Dobândi rea pentru sine sau pentru altul, i nclusiv pri n pri mi re, î nsuşi re 
cumpărare sau ca urmare unei operaţiuni precum transferul, importul, 
exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziţie în 
vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar însuşit 

pri n săvârşi rea uneia di ntre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-
236, art. 238-239 şi art. 295 se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani." 

7. La articolul 313, denumirea marginală se modifică şi va avea următorul 

cupri ns: 
„Punerea în circulaţie de valori falsificate sau dobândirea de instrumente de 
plată fără numerar falsificate" 

8. La articolul 313, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(4) Dobândi rea pentru sine sau pentru altul, i nclusiv pri n pri mi re, î nsuşi re, 
cumpărare sau ca urmare a unei operaţiuni precum transferul, importul, 
exportut, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziţie în 
vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar 
falsificat se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani." 

Articolul 6 Frauda legată de sistemele informatice 
Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că 

efectuarea sau provocarea efectuării unui transfer de bani, de 
valoare monetară sau de monedă virtuală având drept efect 

Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
u rmează: 
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cauzarea unui prejudiciu patrimonial unei alte persoane, Cu scopul 
de a obţine un profit ilegal pentru autor sau pentru un terţ, se 
pedepseşte ca infracţiune atunci când este săvârşită Cu intenţie prin: 
(a) perturbarea sau afectarea fără drept a funcţionării unui sistem 
informatic; 
(b) introducerea, modificarea, ştergerea, transmiterea sau 
supri marea fără drept a datelor i nformatice. 

2. Articolul 249 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Introducerea, transmiterea, modificarea sau ştergerea de date informatice; 
restricţionarea accesului la aceste date on împiedicarea în once mod a 
funcţionăni unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu 
material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei 
persoane, se pedepseşte Cu închisoarea de la 2 la 7 ani." 

- (Dei nu transpune în mod formal vreun articol din directivă, în vederea 
asigurării unei terminologii unitare în cuprinsul Codului penal, în art. 250 
alin. (1) şi 251 alin. (1) C. pen. a fost inserată sintagma de „valoare monetară 
sau monedă virtuală ". ] 

Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
~ 

urmeaza: 

3. La articolul 250, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul Cupnns: 
„(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau 
descărcare a unui instrument de monedă electronică on de transfer de 
fonduri, valoare monetară sau monedă vi rtuală, pri n uti lizarea, fără 

consimţământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar sau a 
datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani." 

5. La articolul 251, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cupnns: 
„(1) Acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau 
descărcare a unui instrument de monedă electronică on de transfer de 
fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală, cunoscând că este efectuată 
prin folosirea unui instrument de plată fără numerar falsificat sau utilizat 
fără consimţământul titularului său, se pedepseşte cu închisoarea de la unu 
La 5 ani." 



Articolul 7 Instrurnente utilizate pentru săvârşirea infracţiuniior 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că 

producerea, achiziţionarea în folos propriu sau at unei alte persoane, 
inclusiv importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuţia, sau 
punerea la dispoziţie a unui dispozitiv sau a unui instrument, a unor 
date informatice sau a oricăror alte mijloace concepute în principal 
sau adaptate special în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile 

menţionate la articolul 4 literele (a) şi (b), la articolul 5 literele (a) 
şi (b) sau la articolul 6, cel puţin atunci când sunt săvârşite cu 
intenţia ca aceste mijloace să fie folosite, se pedepseşte ca 
infractiune. 

, 

Art. I. -" Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată in Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 i u lie 2009, cu modificări le şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

4. După articolul 250 se introduce un articol nou, articolul 250', cu următorul 

cupri ns: 
„Art. 250'. Operaţi uni cu i nstrumente de plată fără numerar 
(3) Fabricarea, producerea, pri mi rea, deţi nerea, transmiterea sau punerea la 
dispoziţie a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, 
i nclusiv hardware sau software, on a oricăror alte mi j loace, cu scopul de a 
servi la însuşirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârşirea uneia 
dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238-239 şi 

art. 295, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 
(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează şi dobândirea pentru 
sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul 
sau distribuţia unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, 
inclusiv hardware on software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a 
servi la însuşirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârşirea uneia 
dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238-239 şi 

art. 295." 

10. La articolut 314, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 

cupri ns: 
„(2) Fabricarea, producerea, primirea, deţinerea, transmiterea sau punerea 
La dispoziţie a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, 
inclusiv hardware sau software, sau a oricăror alte mi j loace cu scopul de a 
servi la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani. 
(3) Cu pedeapsa prevăzută la atm . (2) se sancţionează şi dobândirea pentru 
sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul 
sau distribuţia unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, 
inclusiv hardware sau software, on a oricăror alte mijloace cu scopul de a 
servi la falsificarea i nstrumentelor de plată fără numerar." 

9 



Ai 1e~M 8 oist~gaiea9 compdtatea ş itaiJva 
(~i ) SStateQe momare au mâsurHe necesarre pentrru aso as irra c~ 
histgarroa sau compUdtatoa da una dHn nfrracţksiHe menţ~onate da 
arrt~codoQe 3o7 so pedepsesc ca üifrracţunL 
(2) Statedo memare au msurHe necesarre pentrr u a se asgurra câ 
tontatva do a sâvâr una d~ ntre nfrracţ~ unHo menţ~onate da arrt~codud 
39 da arrtícokd 4 terra (a), (b) sau (d), da arrt~coduQ 5 btorra (a) sau (b) 
sau da arti~codud 6 so pedepete ca nfracţunoo Tn ceea ce prr~do~te 
arrt~coaĂ 5 terra (d), statode m-mbro au mâsurHe necesarre pntrru a 
se as ura co(. puţn câ tentatva do achkţ~onare frraududoasă aunu~ 
~nstrumont do pdat6 f6r6 numerrarr nemater~ad obţnut p cä Ho3ade9
contraf6cut sau fadst5cat în iiodosid prroprrk sau ad une ate prrsoane 
se podopsete ca nii rracţ~ uno 0 

Nu face aa~ectud transpunerP pümn prezentud pro~ecto 

arr~~c~od~ Q g padepsa ap bcaaHa prsoan a Qor faca 
(1) Statedo membrro au mâsurrHe necosarro pntrru a so asgurra câ 
pdeps&o pntrru nir rracţunHe menţ~onate da artkod&e 3o o sunt 
ef~caco, prroporrţ~onade ş di~suasveo 
(2) StatoQe mombrre au mâsurrHe necesare pntrru a so as urra c6 
~nfrracţunHe menţ~onato da arrt~codud 3 9 da art~codud J bterrode (a) ş (b) 
ş a arrt~coQud 5 terrede (a) ş (b) se sancţ~oneazâ cu o pdeaps6 
max~ mâ cu î nchsoarea de c& puţ~ n do anL 
(3) SStatode membrre au mâsurrHe necesarro pontrru aso as ura c6 
~nfrracţunHe menţ~onate da arrti~cokQ 4 torredo (c) ş (d) ş a arrtkokd 
5 terrede (c) ş (d) so sancţ~oneazâ cu o pdeaps6 max~ mâ cu 
închsoarrea de cod puţn un an. 
(4) Statedo mombre au măsurrHe necosarre pontru a se as urra câ 
~nfrracţunea menţ~onatâ da arrt~coaud 6 so sancţ~oneazâ cu o podeaps6 
max~mâ cu înđdsoarrea de ced puţn trro anL 
(5) Statode membrre au m6surrHe necesarre pntrru aso asgurra câ 
infracţunea menţ~onatâ da arrtkoQud 7 so sancţ~onoaz6 cu o pedeaps6 
max~mâ cu nchsoarea do cod puţ~n do anL 
(6) State~e membrre au mâsurH- necesarre pntrru a so asgurra câ 
infrracţunHe menţ~onate da arrt~codede 36 se sancţ~oneaz6 cu o 

Nu face OaDectuQ transpunerb prDn prezentuQ proi~e cto 

w 



pedeapsă maxi mă Cu î nchisoarea de cel puţi n ci nci ani dacă sunt 
săvârşite în cadrul unei organizaţii criminate, astfel cum este 
definită în Decizia-cadru 2008/841 /JAI, indiferent de pedeapsa 
prevăzută în decizia respectivă. 

~ 

Articolul 10 Răspunderea persoanelor juridice 
(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că 

persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru infracţiunile 

menţionate la articolele 3-8, comise în folosul (or de către o 
persoană care acfiionează fie în nume propriu, fie ca parte a unui 
organ at persoanei juridice şi care are o funcţie de conducere în 
cadrul persoanei juridice, pe baza unuia dintre următoarele 

elemente: 
(a) o împuternici re de a reprezenta persoana juridică; 

(b) o prerogativă de a lua decizii în numele persoanei juridice; 
(c) o prerogativă de a exercita controlul în Cad rut persoanei juridice. 
(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că 

persoanele juridice pot fi trase la răspundere dacă, în lipsa 
exercitării supravegherii sau a controlului de către persoana 
menţionată la ali neatul (1), a devenit posi bi lă săvârşi rea, de către o 
persoană aflată sub autoritatea acesteia, a oricăreia dintre 
infracţiunile menţionate la articolele 3-8 în folosul persoanei 
juridice. 
(3) Răspunderea persoanelor juridice  în temei ul ali neatelor (1) şi (2) 
nu exclude procedurile penale împotriva persoanelor fizice care sunt 
autori, instigators sau complici la oricare dintre infracţiunile 

prevăzute la articolele 3-8. 

Nu face obiectu( transpunerii prin prezentul proiect. 

Articolul 11 Sancţiuni aplicabile persoanelor juridice 
Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că unei 
persoane juridice trase la răspundere în temeiul articolului 10 
ali neatul (1) sau (2) i se aplică sanc.ţi uni eficace, proporţionale şi 

disuasive, care includ amenzi penale sau de altă natură şi care pot 
include şi alte sancţi uni, precum: 

Nu face obiectul transpunerii prin prezentu( proiect. 
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(a) exeduderea de a avantaj&e sau ajutearr&e pubiee9 
(b) exckderrea temporarr de da accesid da fondwl pibUce9 hicksv 
da prrocedud de achzi~ţ pibUce9 grantwl ş conceskwđ9 
(c) nterrd~cţ~a temporra sau perrmaie~tâ de a desfâşurra actvtâţ~ 

comerrdade9 
(d) pdasarrea sub suprrave~herre juddar ; 
(a) bch~darrea ud~darâ9 
(f) înci~derrea temporrarrâ sau prrmaneitâ a un~tţHo care au servt 
da sâvâcr~~ rrea nfrrac ̀9~~ ~i~~ o 

9 

arrt~coQud 12 comptarţa 

(1)  9ecarre stat membrru a măsurrHe necesarre pntrru aş stabm 
comptenţa asuprra nfrracţunHorr menţ~onate da arrt~codede 3=8 dacâ 
sunt îndepbnte una sau ma mute d~ntre urrmâtoarrede cond~ţUo 
(a) nfrracţunea este sâvârrşt~9 n totabtate sau parrţ~ad9 p terr~to~ud e 
sau9 
(b) nfrractorrud este un cetâţean ad sâuo 
(2) Tn sensud abneatudu (1) bterra (a), se cons~derrâ câ o nfrracţune a 
fost sâvâr t n totabtate sau parrţ~ad p terr~torr~ud unu stat memarru 
dac nfcractorrud sâd8rr~e~te nfrracţ~oea atund c8nd este prrezent 
iik~c pterr~torr~ud rrespctv ş ndferent dacâ nf rracţunea este sau 
nu sâv8r tâ utHkând un sstem nformat~c stuat p terr~torr~ud 
rrespectvo 
(3) Statud membrru nformeazâ coms~a dacâ dedde sâ-ş stabHeascâ 
copetenţa asuprra oa~a dHntrre nfrracţunHe menţ~onate da 
arrt~codede 3=8, sâv8rr t n afarra terr~torr~uM su9 ncdusv în cazd n 
care: 
(a) nfrractorrud are rrepdnţa obnutâ pterr~toriud su9 
(b) nii rracţunea este svârr tâ în fodosud une perrsoane jurd8ca 
stabH~te p terr~torr~d. său9 
(c) nfrracţunea este sâvâr tâ împtrva unda dntre cetâpn să~ 

sau împotrr~va une prrsoane care are rrepdnţa obndt p 
tertorr~ud sâuo 

Mi face obMctuQ trronspuner prM prezentuQ proiecto 
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[ rticotuI 13 Eficacitatea investigaţiilor i cooperare 
(1) Statete membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că 

persoanele, unităţi Le sau servicii Le responsabi Le cu i nvestigarea sau 
urmărirea penală a infracţiunilor menţionate La articolele 3-8 dispun 
de instrumente de investigaţie eficace şi proporţionale cu 
i nf racţi unea săvârşită, cum ar fi cele uti Lizate în cazuri Le de 
combatere a criminalităţii organizate sau a altor forme grave de 
criminalitate. 

Art. II. ~ 
On de câte on Codul de procedură penală utilizează sintagma de „instrument 
de plată electronică", referi rea se consideră făcută La ,,instrument de plat
fără numerar". 

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, 

atunci când dreptul intern prevede obligaţia persoanelor fizice şi 

juridice de a transmite informaţii privind infracţiunile menţionate La 
articolele 3-8, informaţiile respective parvin fără întârzieri 
nej ustificate autorităţi Lor care i nvestighează sau urmăresc penal 
aceste i nf racti u ni . ~ 

Nu face obiectul transpunerii prin prezentul proiect. 

Articolul 14 Schimbul de informaţii 
(1) Tn  vederea efectuării schi mbului de informaţii privi nd 
infracţiunile menţionate La articolele 3-8, statele membre se asigură 

că dispun de un punct operaţionaL naţionaL de contact disponibiL 24 
de ore pe zi, şapte zi Le pe săptămână. Statele membre se asigură, 

de asemenea, că dispun de procedurile necesare pentru ca cererile 
urgente de asistenţă să fie tratate prompt, iar autoritatea 
competentă să răspundă în termen de ceL mult opt ore de La pri mi rea 
acestora, indicând cel puţin dacă cererea va primi răspuns, precum 
şi forma unui astfeL de răspuns şi termenuL estimat în care acesta va 
fi trimis. Statele membre pot decide să recurgă La reţelele existente 
de puncte operaţionale de contact. 

ĺPentru alin. (1) teza întâi] 
„Art. IV. 
PunctuL operaţionaL naţionaL de contact disponibil permanent este ceL 
constituit în cadruL Parchetului de pe Lângă TnaLta Curte de Casaţie şi Justiţie 

- Secţia de urmări re penală şi cri mi nalistică. " 

(Pentru alin. (1) teza fmnalăJ 
Nu face obiectul transpunerii prin prezentul proiect. 

(2) Statele membre informează Comisia, Europol şi Eurojust cu 
privire La punctuL de contact menţionat La aLineatuL (1) pe care (-au 
desemnat. Aceştia actualizează infer maţiile respective atunci când 
este necesar. Comisia transmite informaţiile respective celorlalte 
state membre. 

Nu necesită transpunere. 
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AiiJcoQuQ g m~a~a~ea ~nřľaeţ~uI ioľ 

(1) Statade membcro fau msurrHe necesarre pntrru a so asgurra câ sunt 
puso da d~spozţ~o canade adocvate de semnadarro9 pentrru afacWta 
seszaroa fsârâ întârz~ob no~ ustWfcate a autorr~tâţHorr do apbcarre a 
deg şf a adtor autobtţf naţ~onade competente cu pMrra da 
~nfrracti~unHe menţ~onata da art~codeda 3=1. 
(2) Statade membrro au msurrHe nocesarra pntrru a încurra~a 
histtuţmo fnandare ş ate porrsoano jubdce care d-sfâ~oarrâ 
actMtatoa p torr~tobud or sâ soszozo fârrâ ntârrz~err no~ustWkate 
autorr~tâţRa de apdfcarre a şf ate autodtâţ comptonta cu 
prrM rro da susp~d unHe do frraudâ9 în vedorrea dotectârr~~ 9 provon~ rrU 9 
~nvostf~ârrU sau urrmâdrrU pnado a nfrracţfunHorr menţ~onate da 
arrt~codede 3=8. 

r 
Nu face obiectuQ transpunerih7 pdn pezentud prolecto 

6 QdNtenţa ş sprr~jnuQ acordate v~cdrnedor 
(1)  Stat&o memaro so asgurrâ câ prrsoan&a fki~ce ş jubdce care 
au suferr~t un prreud~du ca urrmarro a orr~cârro~a dfntro fnfrracţunHe 
monţ~onato da arrt~codede 3-8, săv8r te prr~n utH~zarroa frraududoasâ a 
datedor cu carractorr perrsonado 
(a) phmosc nirorrmaţU ş consHferro spdfrfcă prrMnd modud în care so 
pot proto~a mpotrva consednţedorr ne3at~de adca nfracţfunHor9 cum 
ar f prroj ud~d ud adus rroputaţ~o~ 9ş~ 
(b) pdmesc o st6 cu nsttuţmo spodaUzato care se ocupâ cu 
dNobte aspocto ade nii rracţ~ unHorr do8ate de denttate ş cu 
acorrdarrea de sprr~~~ n vfct~ modorro 
(2) Statode mombr- sunt âncurrajate sâ crroaze nstrrumente 
~nirormat~ce ond~no naţ~onado udce pntrru a f ~cWta accosud da 
asstonţ6 sprr~jn pentru prrsoande fk~co sau judďce care au 
suferr~t un prroj udd u ca urrmare a nfrracţ~ unHorr menţ~onata da 
acrt~codede 3-8, săv8rr te prr~n utWzarroa frraududoasâ a datedorr cu 
carracterr perrsonado 
(3) Statoda mombrre so as urrâ câ porsoanodo jurMce care sunt 
v~ctme ale nfracţunHor monţ~onato da art~cododo 3=8 d~n prazonta 

99Ä" to III, 

(1) Midstorrud Justţfo~9 dupâ consudtarrea M~nstorruM pubbc9 M~dstorruM 
QfacerrHorr Ontorrno ş ConsHfudu Supoborr ad Ma strraturr 9 odaborreazâ un 
material nirorrmatv cupdnzând drrepturrHo ş serr'ddHo do sprr~jn care pot f~ 
acorrdate prsoano jubdce, v~ctmo ado nfrracţunHorr monţ~onato n prrezonta 
do~o9 care va ff pubdt~cat p panHe prroprrU de interrnot ado acostorr nsttuţU9
adâturrI do matobadud prrMnd drropturrHo vfctmedorr nfrracţunHorr9 prrsoano 
irk~co9 puabcat potrrMt deU a 
(2) Matorr~ adud nforrmaNv prevâzut da aU n o (1) va cuprr~ nde cod puţ~ n nforrmaţU 
cu prrMrre dao 
a) modud în care v~ctma9 prrsoană juridcă, so poato prroteja împotdva 
consednţedorr nagaIve ado nfrracţunfdorr monţ~onato în prrezenta de~o9 
a) nstftuţUdo spodaUzato ş datede d- contact ale acostorra de da care v~ctma9
perrsoanâ jurdic6, poato benef~da de spbjfn9 
c) prrocadura do forrmudarro a pdân~erU do câtrro v~ctma pocrsoanâ jurdc6; 
d) drepturrHe ş obdfgaţUda v~ctmef 9 porrsoană jurdcă, în cadrrud prrocedurrU 
ponadoa 99



directivă primesc fără întârzieri nejustificate, după primul lor 
contact cu o autoritate competentă, următoarele i nformaţii : 
(a) procedurile de formulare a plângerilor Cu privire la infracţiune şi 

rolul victimei în aceste proceduri; 
(b) dreptul de a primi informaţii Cu privire la cauză în conformitate 
Cu dreptul intern; 
(c) proceduri le disponi bi le pentru formularea plângeri lor, dacă 

autoritatea competentă nu respectă drepturile victimei în cursul 
procedurilor penale; 
(d) datele de contact pentru comunicări le privi nd cauza (or. 

~ 

~ 

Articolul 17 Preventie , 
Statele membre iau măsuri corespunzătoare, inclusiv prin 
intermediul internetului, cum ar fi campanii de informare şi de 
sensibilizare şi programe de cercetare şi de educaţie, cu scopul de a 
reduce frauda în general, a sensibiliza publicul şi a reduce riscul de 
a deveni victimă a fraudelor. După caz, statele membre acţionează 

în cooperare cu părţile interesate. 

Nu face obiectul transpunerii prin prezentul proiect. 

Articolul 18 Monitorizare si statistici 
(1) Până la 31 august 2019, Comisia stabileşte un program detaliat 
de monitorizare a realizărilor, rezultatelor şi efectelor prezentei 
directive. Programul de monitorizare stabileşte mijloacele care vor 
fi uti lizate pentru colectarea datelor necesare şi a altor probe şi 

i ntervalele de ti mp la care se va face colectarea respectivă. Acesta 
precizează măsurile care trebuie luate de Comisie şi de statele 
membre pentru colectarea, comunicarea şi analizarea datelor şi a 
altor probe. 

Nu necesită transpunere. 

(2) Statele membre se asigură că dispun de un sistem de înregistrare, 
producere şi furnizare de date statistice anonimizate care măsoară 

faza de semnalare, faza de investigare şi faza judiciară a 
infracţiunilor menţionate la articolele 3-8. 

„Art. V. 
Ministerul Justiţiei, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 
Public şi at Consiliului Superior at Magistraturii, furnizează Comisiei, anual, 
datele statistice disponibile, solicitate potrivit art. 18 din Directiva (UE) 
2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 

15 



(3) Datele statistice menţionate la alineatul (2) acoperă, cel puţin, 

datele existente Cu privire la numărul de infracţiuni menţionate la 
articolele 3-8 înregistrate de statele membre şi la numărul de 
persoane urmărite penal şi condamnate pentru infracţiunile 

menţionate la articolele 3-7. , 
(4) Statele membre transmit anual Comisiei datele culese în temeiul 
alineatelor (1), (2) şi (3). Comisia se asigură că în fiecare an se 
publică şi se transmite agenţiilor şi organelor specializate 
competente ale Uniunii o situaţie consolidată a rapoartelor 
statistice. 

combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată 

fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001 /413/JAI a Consiliului." 
~ 

~ 
Articolul 19 Inlocuirea Deciziei-cadru 2001/41 3/JAI 
Decizia-cadru 2001 /413/JAI se înlocuieşte în privinţa statelor 
membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, fără a 
aduce atingere obligaţiilor statelor membre respective în privinţa 

datei de transpunere a respectivei decizii-cadru în dreptul intern. 
În  ceea ce priveşte statele membre pentru care prezenta di rectivă 
este obligatorie, trimiterile la Decizia-cadru 2001 /413/JAI se 
i nterpretează ca tri miteri la prezenta di rectivă. 

Nu necesi tă transpunere. 

Articolul 20 Transpunere 
(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere 
de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma 
prezentei directive până la 31 mai 2021. Statele membre i nformează 

de îndată Comisia cu privire la aceasta. 
Atunci când statele membre adoptă dispoziţiile respective, acestea 
conţi n o tri mitere la prezenta di rectivă sau sunt î nsoţite de o 
asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre 
stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri. 
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele 
dispoziţiilor pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta 
di rectivă. 

Nu necesi tă transpunere. 
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A1e~M 2 Evua ş~

) C0ms~a prraznt parrdamentuM ELropaan ş ConsHkM9 pânâ da 
31 mal 20239 iw rraporrt de avaQuarro a aduM în care stataldo membra 
ai kat mâsiwHo necesarro pntru a se conforma pezental al roctve o 
Statode mombre ii urrnkeazâ Coms~ai nfrorrmaţme nocasaro pntrru 
întocm~craa rraporrtuM rraspactvo 
(2) p6n6 da 31 mal 20269 Coms~a ef octueazâ o evakarro a mpactudui 
pezontai al rrectva prrMnd combaterrea frrad - dorr ş a contrrafacarU 
în o~6tucr6 cu m~~ doaco de pQatâ fârâ numorrarr9 precum ş a 
~mpactalui acestala asupra drrapturrflorr fundamantado9 ş trransmte 
un rraporrt pardamantudui European şi ConsW uM o Statodo memarre 
furralzeazâ Coms~e nforrmaţ1He necesarra pntrru întocmirraa 
raportudui rraspactvo 
(3) Tn contoxtal evaduârrU manţionata da abnaatud (2) de da prrezantud 
arrtco~, Cods~a prrezntâ9 de asemanea9 un rraporrt prMnd 
nocestatoap fezabWtatc a ş ef~cadtatea crroârrU unorr sstoma onbna 
socurrtzate da nvad naţ~onad pntrru a da porrmte vctmador sâ 
rraporrteze ocrkara al ntrre nfrracţi unRe monţ~onate da arrtkodaQa 38, 
prrocum ş a nstitkrrU unk modal de rraporrtara standarralzat da nivodud 
U nunU care sâ serrvoascâ drrapt baz6 pantrru statedo momarroo 

Mi neces~ M transpunerreo 

ArrticoM 22 ktrrarrea Sn e~~oacrc~ 
Prrezonta d~rractvâ ntcr6 în voarra în a dou6zacaa al de da data 
pubbcârU Sn JurrnaM. of~dad ad U nMnU Eurropneo 
Prrezenta d~rrectvâ se adroseazâ statadocr mombra ân confrorrmtate cu 
tratatale o 

Nu necesů M transpunereo 
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