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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                                      15 martie 2016 
şi problemele minorităţilor naţionale                                                   COM(2016) - 50 
 

  
 

 
 

PROIECT DE OPINIE 

la COM(2016) 50 – Comunicare a Comisiei către  Parlamentul European şi 
Consiliu  privind planul de acţiune pentru consolidarea combaterii 

finanţării terorismului 

 

             
          În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a  
Protocolului nr.1 şi Protocolului nr.2, anexate TUE şi a Trattaului privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), înregistrată sub nr. 4c-5/181/ 9 martie 
2016, cu examinarea fondului Comunicării Comisiei către Parlamentul European 
şi Consiliu privind planul de acţiune pentru consolidarea combaterii finanţării 
terorismului - COM(2016)50.   
        Comisia Europeană a adoptat  documentul la data de 2 februarie  2016, 
înscriindu-se în categoria iniţiativelor prioritare, cu caracter nelegislativ şi cu 
termenul pentru aprobarea proiectului de opinie la data de 21 aprilie 2016. 

 În şedinţa din 15 martie 2016, din totalul de 11 membri ai comisiei au fost 
prezenţi la dezbateri 6 deputaţi şi, în calitate de invitaţi, au participat doamna 
prof.univ.dr. Irina Zlătescu-Moroianu, directorul Institutului Român pentru 
Drepturile Omului şi domnul Tiberiu Trifan, secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Interne. 
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      Membrii Comisiei au examinat Fişa de informare şi contribuţiile 

Direcţiei pentru Uniunea Europeană - Camera Deputaţilor şi au audiat opiniile 
invitaţilor precum şi contribuţiile staff-ului propriu. 
         În concret, prezenta comunicare expune un plan de acţiune menit să 
intensifice combaterea finanţării terorismului, pornind de la normele UE 
existente, în vederea adaptării reacţiei la noile ameninţări şi a actualizării 
politicii şi a practicilor UE pentru a le alinia cu standardele internaţionale.  
         Totodată, membrii Comisiei au luat la cunoştiinţă despre următoarele 
acţiuni care au termene precise: va prezenta o propunere legislativă de 
armonizare a infracţiunilor şi a sancţiunilor legate de spălarea banilor: cel târziu 
în al 4-lea trimestru al anului 2016; va definitiva analiza privind necesitatea 
unui regim al UE pentru îngheţarea, în temeiul articolului 75 din TFUE, a 
activelor deţinute de terorişti: cel târziu în al 4-lea trimestru al anului 2016; va 
consolida recunoaşterea reciprocă a ordinelor de îngheţare şi de confiscare a 
activelor provenite din săvârşirea de infracţiuni: cel târziu în al 4-lea trimestru 
al anului 2016; va definitiva analiza privind un eventual sistem european care să 
completeze actualul acord TFTP dintre UE şi SUA pentru urmărirea tranzacţiilor 
care nu fac obiectul acordului menționat: cel târziu în al 4-lea trimestru al 
anului 2016. 

În acelaşi timp, Comisia Europeană va prezenta: o propunere legislativă 
vizând consolidarea competenţelor autorităţilor vamale şi a cooperării vamale, 
precum şi combaterea finanţării terorismului realizate prin comerţul cu mărfuri: 
cel târziu în al 2-lea trimestru al anului 2017; o propunere legislativă de 
combatere a comerţului ilicit cu bunuri culturale: cel târziu în al 2-lea trimestru 
al anului 2017; un plan de acţiune al UE privind traficul ilegal cu specii 
sălbatice: cel târziu în primul trimestru al anului 2016. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil promovării 
Comunicării Comisiei către  Parlamentul European şi Consiliu  privind planul de 
acţiune pentru consolidarea combaterii finanţării terorismului - COM(2016)50. 
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Întocmit: dr.Marcela Monica STOICA, consilier parlamentar 


