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PROCES – VERBAL 
 

asupra Pachetului legislativ privind spălarea banilor: i) Propunere de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind informațiile care însoțesc 

transferurile de fonduri; ii) Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 

și finanțării terorismului – [COM(2013) 44, 45] 
 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 
2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată cu adresa nr. 3/E, la data de 
19.02.2013, pentru verificarea conformării principiului subsidiarităţii şi a examinării 
fondului asupra Pachetului legislativ privind spălarea banilor: i) Propunere de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informațiile care 
însoțesc transferurile de fonduri; ii) Propunere de Directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și finanțării terorismului – [COM(2013) 44, 45] - subsidiaritate şi fond. 

Acest pachet legislativ se referă la: 
COM (2013) 44 

Propunerea de regulament stabilește normele privind informațiile cu privire 
la plătitor și la beneficiarul plății care însoțesc transferurile de fonduri, în scopul 
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prevenirii, descoperirii și investigării activităților de spălare a banilor și de finanțare a 
terorismului atunci când se transferă fonduri. Concret, modificările propuse au drept 
scop identificarea de soluții în domeniile în care persistă probleme legate de 
transparență.  

Noutățile propunerii de regulament constau în: 
– includerea de informații privind beneficiarul plății (numele și numărul 

de cont al plătitorului, atunci când un atare cont este utilizat pentru efectuarea unui 
transfer de fonduri ori codul său unic de identificare, atunci când nu este utilizat un 
astfel de cont); 

– aplicarea dispozițiilor regulamentului și cărților de credit/debit, 
telefonului mobil sau oricărui alt dispozitiv digital sau informatic în cazul în care 
acestea sunt utilizate pentru transferarea de fonduri de la o persoană (fizică) la alta; 

– introducerea unui regim de control mai puțin strict pentru transferurile în 
afara UE a sumelor egale sau mai mici de 1000 euro (în acest caz se rețin: numele 
plătitorului; numele beneficiarului plății; numărul de cont atât al plătitorului, cât și al 
beneficiarului plății sau codul unic de identificare a tranzacției); 

– introducerea obligației (în sarcina prestatorului serviciilor de plată) de 
verificare a identității beneficiarului (dacă nu a fost anterior identificat) pentru plățile 
efectuate în afara Uniunii și atunci când suma depășește 1000 de euro; 

– introducerea obligației de instituire a unor proceduri bazate pe evaluarea 
riscurilor, care să permită identificarea situațiilor în care trebuie executat, respins sau 
suspendat un transfer de fonduri pentru care nu au fost furnizate informațiile cerute; 

– alinierea cerințelor legate de păstrarea informațiilor la standardele GAFI; 
– consolidarea prerogativelor de a aplica sancțiuni ale autorităților 

competente și instituirea coordonării acțiunilor întreprinse în cazurile transfrontaliere; 
– publicarea sancțiunilor aplicate încălcărilor și instituirea unor 

mecanisme eficiente prin care să se încurajeze semnalarea cazurilor de încălcare a 
dispozițiilor regulamentului. 
COM (2013) 45 

Propunerea de directivă include și abrogă Directiva 2006/70/CE a Comisiei 
din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 
2005/60/CE, îmbunătățind inteligibilitatea și accesibilitatea cadrului legislativ privind 
combaterea spălării banilor. 

Elementele de noutate se referă la: 
– extinderea domeniului de aplicare a directivei la jocurile de noroc; 
– includerea unei trimiteri explicite la infracțiunile fiscale ca infracțiuni 

premergătoare; 
– reducerea domeniului de aplicare și a pragurilor de precauție privind 

clientela în cazul comercianților de bunuri cu valoare ridicată, de la 15000 euro la 
7500 euro pentru tranzacțiile în numerar; 

– introducerea unei obligații pentru statele membre de a efectua o evaluare 
a riscurilor la nivel național și de a lua măsuri de atenuare a riscurilor; 

– introducerea pentru statele membre a obligației de asigura o precauție 
sporită în situații de risc ridicat și o precauție simplificată în situațiile cu risc redus; 

– introducerea obligației pentru întreprinderi de a deține informații cu 
privire la propriii beneficiari; 
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– introducerea de noi norme care să precizeze clar faptul că sucursalele și 
filialele situate în alte state membre decât cel în care se află sediul central aplică 
normele pentru combaterea spălării banilor ale statului gazdă și consolidarea 
acordurilor de cooperare între autoritățile de supraveghere din țara de origine și cele 
din țara gazdă; 

– introducerea de noi cerințe care să consolideze atribuțiile unităților de 
informații financiare și cooperarea între acestea; 

– introducerea echivalenței regimurilor aplicate țărilor terțe prin 
eliminarea procesului de „listă albă”; 

– introducerea unei abordări a supravegherii în funcție de risc; 
– asigurarea unui set de sancțiuni pe care statele membre să le aplice 

pentru încălcări succesive ale cerințelor directivei; 
– introducerea de noi dispoziții menite să extindă și să consolideze 

cooperarea între unităţile de informaţii financiare ale statelor membre; 
– atribuirea de noi sarcini autorităților europene de supraveghere 

(Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ; 

– introducerea unor dispoziții de clarificare a interacțiunii dintre cerințele 
cu privire la combaterea spălării banilor/a finanțării terorismului și acelea referitoare 
la protecția datelor; 
introducerea unor cerințe noi pentru persoanele expuse politic, atât la nivel intern, cât 
și internațional. 

La dezbaterea pachetului legislativ au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor domnul 
Neculae Plaiasu – preşedinte şi doamna Steluta Oncica – director, iar din partea 
Ministerul Afacerilor Externe domnul Bogdan Badea - director. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un  număr de 31 din totalul 
de 31 de membrii ai comisiei. 

 
Analizând textul reglementării şi opiniile exprimate de invitaţi, membrii 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci: 
1. Constată că Pachetul legislativ privind spălarea banilor  are caracter 

legislativ, făcând obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii. 
2. Menţionează că: 
Obiectivul principal al revizuirii cadrului privind combaterea spălării 

banilor este acela de a proteja sistemul financiar și piața unică împotriva abuzurilor 
din partea infractorilor care încearcă să spele produse obținute ilicit sau din partea 
teroriștilor care doresc să finanțeze activități sau grupuri teroriste. 

Obiective generale: 
 consolidarea pieței interne prin reducerea complexității la nivel 

transfrontalier, 
 apărarea intereselor societății împotriva criminalității și a actelor de 

terorism,  
 protejarea prosperității economice a Uniunii Europene prin asigurarea 

unui mediu de afaceri performant,  
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 participarea la stabilitatea financiară prin protejarea solidității, a bunei 
funcționări și a integrității sistemului financiar.  

Obiective specifice: îmbunătățirea eficacității regimurilor privind 
combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și menținerea reputației 
sistemului financiar al UE. 

Comisia Europeană a justificat respectarea principiului subsidiarităţii pe 
baza unor argumente legate de necesitatea acțiunilor propuse la nivelul Uniunii și 
imposibilitatea realizării obiectivelor propuse doar prin reglementările adoptate la 
nivelul statelor membre. Lipsa unor norme coordonate între statele membre care să 
vizeze protejarea sistemelor lor financiare ar putea fi incompatibilă cu funcționarea 
pieței interne (piața internă fiind un domeniu aparținând competenței partajate) și ar 
putea avea drept rezultat fragmentarea. Totodată, Comisia a arătat că acțiunea Uniunii 
se justifică și din perspectiva menținerii unor condiții de concurență echitabile pe 
întregul teritoriu al UE (stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării 
pieței interne fiind un domeniu de competență exclusivă a Uniunii).  

Cu privire la principiul proporționalității, Comisia a accentuat măsurile de 
limitare a aplicării directivei atunci când acest lucru se justifică. În plus, dispozițiile 
directivei asigură că măsurile preventive care trebuie luate de IMM-uri vor fi 
proporționale cu dimensiunea și natura entității obligate. În același timp, prin 
adoptarea unei abordări personalizate și flexibile în funcție de risc se asigură faptul că 
statele membre nu sunt împiedicate să întreprindă măsurile și acțiunile necesare 
pentru contracararea amenințărilor serioase cu care se pot confrunta la nivel național. 

Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa 
din data de 19 martie 2013,  a hotărât, cu unanimitate de voturi, că Pachetul legislativ 
privind spălarea banilor este conform cu principiul subsidiarităţii conform alin. (3) 
al art. 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Radu RUŞANU 

SECRETAR, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 
 

 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 

 


