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PROIECT DE OPINIE 

asupra 
Propunerii de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 

CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, 

precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE 
 

[COM(2016) 450] 
 
 În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților,  republicat,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru 
analizarea respectării principiului subsidiarităţii şi pentru dezbatere pe fond, cu 
Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 
CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, 
precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE,   [COM(2016) 450],  document 
legislativ, adoptat de către Comisia Europeană, în data de 5 iulie 2016. 
 
 Propunerea de directivă, a cincea în materia combaterii spălării banilor, va 
modifica Directiva 2015/849, instituind măsuri suplimentare în scopul consolidării 
regimului Uniunii în ceea ce priveşte prevenirea spălării banilor şi a finanţării 
terorismului. Motivul principal pe care s-a bazat această propunere este necesitatea de 
a face faţă provocărilor apărute ăn acest domeniu, generate de modernizarea 
serviciilor tehnologice utilizate de sistemele financiare alternative, care au rămas în 
afara domeniului de aplicare a dreptului UE. 

  

 La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 27 
septembrie 2016, și-au înregistrat prezența un număr de 29 deputați din totalul de 
29 de membri. 
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 La analizarea propunerii de Directivă au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi ai 
Ministerului Finanţelor Publice. 
 
 Reprezentantul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor, a informat membrii Comisiei că, în calitate de coordonator naţional, Oficiul 
a constituit un grup de lucru interinstituţional cu rolul de a elabora proiectele de acte 
normative necesare pentru a completa implementarea modificării Directivei 
(UE)2015/849. Totodată a informat că România a transmis o serie de amendamente 
la textul propunerii, cel mai important fiind acela de modificare a termenului de 
transpunere în legislaţia naţională. 
 
 In urma examinării Propunerii de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării 
terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE,   [COM(2016) 450], 
deputaţii prezenţi la lucrări : 
 - consideră că propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii,  
deoarece obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de 
statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional şi local, dar datorită 
dimeniunilor şi efectelor acţiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Uniunii; 
 - susţin solicitarea realistă a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor de a fi prelungit termenul de transpunere a Directivei (UE)2015/849 
până în luna iunie 2017, motivat de faptul că până la 1 ianuarie 2017 nu este suficient 
timp pentru a asigura transpunerea în legislaţia naţională; 
 - reasigură statele membre de angajamentul ferm al României de a fi partener 
în lupta împotriva spălării banilor sau finanţării terorisumulu şi a altor actiuni 
infracţionale asociate cu acestea. 
 
 
  
 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 
                                                              

Întocmit, 
Şef serviciu: Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar: Florentina Rădoi 


	Propunerii de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE
	În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei Deputaților,  republicat,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru analizarea respectării principiului subsidiarităţii şi pentru dezbatere pe fond, cu Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE,   [COM(2016) 450],  document legislativ, adoptat de către Comisia Europeană, în data de 5 iulie 2016.

