
Se da liber la cardurile bancare clonate
Fraudarea cardurilor bancare si a bancomatelor este o „afacere " profitabila si prea putin riscanta care a
dat sansa multor infractori din tagma traficantilor de droguri sau de carne vie sa se reprofileze.
Castigurile, pentru o perioada relativ scurta, sunt de ordinul sutelor de mii de euro. Pericolul de a fi
descoperit si, eventual, de a infunda puscaria, asa cum scrie in legea nr. 365, pana la 12 ani, este minim.

 Un caz care vine in sprijinul acestei idei este cel al constantenilor care au fost prinsi in flagrant in luna
aprilie a anului trecut in timp ce scoteau bani de la un bancomat al Bancii Carpatica din Sibiu cu carduri
bancare clonate. Enghin Seitomer, in varsta de 26 de ani, somer, fara antecedente penale, domiciliat in
localitatea Techirghiol, judetul Constanta plecase alaturi de cativa prieteni „in turneu " prin orasele
Ardealului, cu peste 50 de carti de credit contrafacute pentru conturi ale unor cetateni straini. Dupa un
periplu de trei zile prin Timisoara, Deva, Targu Mures, Campia Turzii si Sibiu care le-a adus
constantenilor o prada de aproximativ 70.000 de lei, ghinionul i-a adus pe tineri fata in fata cu politia. in
urma flagrantului, doar Enghin a fost prins. Cateva zile mai tarziu providenta l-a adus in arest si pe
Laurentiu Beldiman, 29 de ani, fara ocupatie, domiciliat in Constanta.

 Politistii au dovedit prin inregistrarile video ca acesta a retras numerar prin utilizarea unui instrument de
plata electronica falsificat si fara consimtamantul titularului. Asupra lui Laurentiu, politia a gasit 70.000
de lei, bani pe care tanarul i-a „justificat " ca fiind de la mama lui Enghin drept onorariu pentru avocatul
pe care urma sa-l tocmeasca pentru acesta. Cauza celor doi constanteni a intrat pe rolul instantei
Tribunalului Sibiu in luna iunie iar sase luni mai tarziu, in cadrul sedintei publice din 3 decembrie,
completul de judecata a dat sentinta. Enghin s-a ales cu trei ani de inchisoare pentru savarsirea
infractiunii de punere in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate si doi ani de detentie
pentru retragere de numerar prin utilizarea unui instrument de plata electronica falsificat si fara
consimtamantul titularului. Laurentiu a primit doi ani de inchisoare pentru retragere de numerar. insa, in
baza art. 86 C.p., s-a dispus suspendarea executarii pedepselor aplicate celor doi sub supraveghere pe o
durata de sase ani in cazul lui Enghin si patru in cazul lui Laurentiu.

 Mai mult decat atat, in ciuda probelor administrate in instanta care veneau in sprijinul prejudiciului de
aproximativ 70.000 de lei, judecatorii au admis prejudiciul suferit de partea civila de doar 4.000 de lei,
acestia fiind singurii bani opriti din „potul " cel mare. Constantenii au iesit din arest si si-au primit si
banii, mai precis 68.000 de lei si inca 2.000 de euro, inapoi. Cu asa solutii date de instantele romanesti,
tot sa fraudezi conturi bancare. Astfel ca si cu cateva zile inainte de sarbatoarea Craciunului retragerile
ilegale de numerar au continuat. in ultimele zile ale anului 2008, peste 30 de sibieni au primit telefoane
din partea reprezentantilor Bancii Transilvania dupa ce cu aproximativ o ora inainte folosisera
bancomatul bancii aflat la intrarea in Promenada Mall. Cu totii au fost instiintati de cardurile lor bancare
care dupa ce au fost folosite in Sibiu, la intrarea in Mall, cineva a incercat sa le foloseasca in scurt timp in
Bucuresti. Sistemul bancar a blocat automat cardurile suspecte de frauda. „La nicio o ora dupa ce am scos
banii de la bancomat m-au sunat de la Bucuresti sa ma intrebe daca m-am deplasat in Bucuresti pentru ca
cineva a incercat sa foloseasca cardul meu. Era imposibil sa fiu intr-o ora in Bucuresti ", spune unul din
sibienii aflati la un pas de a fi pagubiti.

 Fraudele la cartile de credit sunt in crestere
 Anul 2008 a adus o crestere de peste 100% la fraudele la adresa cartilor de credit, politistii de la 
Combaterea Criminalitatii Organizate estimand prejudicii in cele 12 luni ale anului trecut la peste un
milion de lei. " Este vorba de un fenomen care este extins la nivel de tara, nu numai in Sibiu. Anul trecut
au fost arestate sase persoane pentru clonarea si fraudarea cartilor de credit, fiind o crestere de peste 100%
fata de 2007 ", declara subcomisar Sebastian Vestemeanu, sef Serviciu Combatere a Criminalitatii
Organizate Sibiu.
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