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PREFAŢĂ 
 

 

În perioada 2004-2005, în cadrul Proiectului PHARE RO2002-IB/JH-08, 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – Unitatea de 
Informaţii Financiare din România (O.N.P.C.S.B.), împreună cu experţii europeni, a 
fost preocupat în a elabora o serie de manuale şi ghiduri menite să sprijine atât 
entităţile raportoare, cât şi autorităţile competente în activitatea specifică de 
prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, respectiv 
Ghidul de tranzacţii suspecte (2004), Manualul de instruire privind combaterea 
spălării banilor şi a finanţării terorismului (2005) şi Manualul pentru judecători, 
procurori şi poliţie, cu titlul „Lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării 
terorismului-aspecte teoretice şi practice” (2005).  

Din luna decembrie 2009, O.N.P.C.S.B. derulează, împreună cu Inspectorul 
General al Informaţiilor Financiare (Unitatea de Informaţii Financiare din Polonia), 
următorul proiectul de înfrăţire, cu denumirea, „Combaterea spălării banilor şi a 
finanţării terorismului”                                  (RO-2007/IB/JH/05), proiect finanţat 
de Uniunea Europeană, prin programul Facilitatea de Tranziţie, unul dintre 
obiectivele proiectului fiind elaborarea, publicarea şi diseminarea Manualului 
privind abordarea pe bază de risc şi indicatorii de tranzacţii suspecte pentru 
entităţile raportoare. Includerea acestui obiectiv în cadrul Fişei de Proiect a avut ca 
principale considerente, necesitatea îndeplinirii recomandărilor MONEYVAL 
cuprinse în Raportul de Evaluare a României din anul 2008, care fac referire, printre 
altele, la creşterea conştientizării entităţilor raportoare din afara sectorului financiar 
şi elaborarea unor ghiduri pentru a asista, în special, entităţile non-financiare în 
implementarea abordării pe bază de risc şi în crearea unor proceduri adecvate pentru 
reducerea riscului de spălare a banilor/finanţare a terorismului. 

Ca să evidenţiez importanţa acestui demers, menţionez că primele activităţi 
ale proiectului au vizat şi stabilirea grupului de lucru în vederea elaborării 
Manualului destinat entităţilor raportoare. Sub coordonarea experţilor polonezi, 
partea română, bazându-se pe experienţa sa anterioară, a pregătit materiale 
exhaustive dedicate problematicii luptei împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, atât sub aspect teoretic, cât şi practic. Manualul conţine numeroase 
tipologii referitoare la spălarea banilor şi o serie de exemple practice care descriu 
metodele folosite de infractori (spălători) în procesul spălării banilor, în diferite 
sectoare, în special, în domeniul non-financiar. Pe lângă acestea, manualul cuprinde 
informaţii utile din domeniul legislaţiei naţionale şi internaţionale, cu accent pe cele 
care sunt în vigoare în România, după aderarea la Uniunea Europeană, precum şi 
noi reglementări comunitare în materie de combatere a spălării banilor şi a finanţării 
terorismului. 

Îmi exprim speranţa ca Manualul privind abordarea pe bază de risc şi 
indicatorii de tranzacţii suspecte pentru entităţile raportoare - destinat entităţilor 
raportoare va fi un instrument practic, care va ajuta la realizarea obligaţiilor 
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specificate de prevederile legislaţiei naţionale specifice în vigoare, în special, ale 
Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de 
terorism, cu modificările şi completările ulterioare. 

Doresc să folosesc această ocazie pentru a mulţumi Preşedintelui Unităţii de 
Informaţii Financiare a României, membrilor grupului de lucru care a elaborat 
Manualul şi tuturor specialiştilor din cadrul acestei instituţii implicaţi în activităţile 
proiectului, în special, în activitatea în urma căreia a rezultat această publicaţie. 

        
 

Elzbieta Frankow-Jaskiewicz 
      Resident Twinning Advisor 
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PARTEA I  
NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

 
1.1. SPĂLAREA BANILOR ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII  

Fenomenul spălării banilor, încă de la apariţia sa în varianta modernă, a 
dobândit un caracter internaţional, prin răspândirea rapidă atât a ideii că pentru a 
împiedica descoperirea acţiunilor ilicite trebuie să fie ascunse cât mai adânc valorile 
provenite din asemenea acţiuni prin mijloace susceptibile să le confere o aparenţă 
legală spre a putea fi mai uşor introduse în circuitul economic fără riscul de a fi 
descoperite, dar şi a constatării că una dintre cele mai eficiente căi de ascundere este 
spălarea banilor prin intermediul tranzacţiilor financiare internaţionale. Profiturile 
ilicite se spală mai uşor dacă sunt transferate într-o monedă străină şi sunt readuse 
sub această formă în ţară spre a fi fructificate ca sume curate. 
 Aceste operaţiuni sunt mult înlesnite în prezent datorită tehnologiei 
moderne din domeniul mijloacelor de comunicaţie şi al globalizării sistemelor 
financiare. Legăturile strânse între instituţiile financiare şi bancare la nivel mondial 
permit infractorilor de pildă să transfere, în câteva secunde, milioane de dolari dintr-
o ţară în alta folosind calculatorul personal şi antenele parabolice de satelit1. 
 Conţinutul internaţional al infracţiunii de spălare a banilor este determinat şi 
de prejudiciile mari pe care faptele ilicite le aduc economiei mondiale. Datorită 
pieţelor de capital integrate şi circulaţiei rapide a valorilor, infractorii pot reinvesti 
aproape imediat banii murdari în afaceri care să le confere o aparenţă de legalitate, 
iar afluenţa valorilor ilicite poate influenţa negativ schimbul valutar şi rata 
dobânzilor de capital la nivel mondial subminând relaţiile economice internaţionale. 
Aceste consecinţe negative se amplifică în condiţiile tehnologiei moderne a 
circulaţiei capitalului care este nelimitată întreg sistemul financiar internaţional 
devenind o unică şi imensă piaţă atât a banilor curaţi, cât şi a celor murdari, 
consecinţa interconectării pieţelor naţionale graţie reţelelor moderne de 
comunicaţie, reţele care funcţionează la nivel planetar (pe toată planeta şi 24 de ore 
pe zi). 
 Această strânsă legătură între pieţele de capital nu exclude existenţa în 
cadrul lor a unor zone cu regimuri fiscale diferite adevărate centre de atracţie a 
capitalurilor şi paradisurilor financiare pentru acei care urmăresc să spele banii 
proveniţi din afaceri ilegale. În literatura de specialitate2 se dau ca exemple insula 
Marelui Cayman cu o populaţie de 24.000 de locuitori care posedă 500 de instituţii 
de credit, 18.000 de societăţi, 300 companii de asigurări şi cea mai mare densitate 
de aparate telex din lume. La fel şi Insula Guernsey, cu o populaţie de 140.000 
locuitori, dispune de 50 de instituţii de credit ale căror depozite depăşesc 50 
miliarde de dolari. În aceste insule veniturile nu sunt impozitate şi nu există 
obligaţia de a comunica numele beneficiarului unui cont bancar. 

                                                 
1 Iosef E. Stiglitz, Globalizarea,  Speranţe şi iluzii, Editura Economică, Bucureşti, 2003 
  Jean Louis Herail,  Patrick Ramela, Le blanchiment de l’argent et la crime organisee, P.U.F., Paris, 1996 
2 Max Clanet, op.cit., p. 187-195 ; Marie Cristine  Dupuis, Finance criminelle, Presses Universitaire de France, 
Paris, 2004 
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 La nivelul societăţii româneşti, tranziţia de la economia comunistă la 
economia de piaţă a ocazionat obţinerea unor condiţii prielnice pentru noi tipuri de 
infracţionalitate, aşa cum este şi spălarea banilor, în marea lor majoritate, ca urmare 
a importului de fonduri ilicite, datorită legislaţiei lacunare în anumite domenii. Mai 
mult decât atât, s-a constatat şi o „modernizare a criminalităţii”, urmare adaptării 
acesteia la noile condiţii sociale. Astfel, infracţiunile patrimoniale clasice sau 
modalităţile clasice de operare, ca de exemplu, jefuirea unei bănci sau escrocheriile 
tradiţionale, au pierdut din interes pentru noii infractori. Ei au constatat că pot 
câştiga sume de bani mult mai mari, cu riscuri mult mai mici, prin utilizarea unor 
procedee mai sofisticate, ca de exemplu, spălarea banilor, obţinerea frauduloasă a 
unor subvenţii sau facilităţi, deturnarea de fonduri, fraude fiscale sau fraude privind 
tranzacţiile comerciale prin intermediul Internet-ului. 

Sfârşitul mileniului trecut a fost marcat la nivel mondial de importante 
transformări geopolitice, care au accelerat fenomenul globalizării economice 
favorizat în egală măsură şi de fuziunea pieţelor financiar naţionale. 

De asemenea, trecerea la societatea informatizată, printr-o expansiune fără 
precedent a sistemelor informatice, a constituit o altă premisă, care a favorizat 
circulaţia capitalurilor, practic nemaiexistând limite geografice, astfel că orice 
operator poate obţine informaţii referitoare la cotaţiile valutare sau fluctuaţiile 
preţurilor pe marile pieţe de capital, putând comanda prin intermediul reţelelor 
informatice orice operaţii şi tranzacţii, din diverse zone ale lumii. 

Principalul efect al globalizării economice este acela al circulaţiei extrem de 
rapide a capitalurilor prin întreg mapamondul, producând o adevărată 
dematerializare a banilor3, cu toate că monedele şi banii de hârtie încă mai circulă, 
cele mai multe tranzacţii monetare implică transferurile electronice, reţeaua 
informatică mondială putând fi folosită atât pentru efectuarea unor tranzacţii 
financiare tradiţionale, însă ultrarapide şi extrem de greu de urmărit, cât şi mai ales, 
pentru introducerea conceptului de „bani electronici”. Pe calea unui protocol 
complex implementat în reţeaua de calculatoare, banii obişnuiţi sunt transformaţi în 
monedă virtuală, tranzacţiile încheiate ulterior fiind imposibil de urmărit, 
asigurându-se un caracter anonim absolut. 
  „Spălarea banilor” a fost recunoscută ca infracţiune în anii 1920, când Al 
Capone şi Bugsy Moran au deschis spălătorii în Chicago pentru a-şi spăla „banii 
murdari”. S-ar putea poate obiecta că denumirea sub care este cunoscută această 
infracţiune în viaţa juridică şi anume de „spălarea banilor” nu exprimă complet 
diversitatea şi complexitatea actelor prin care o persoană îşi ia măsuri să dea o 
aparenţă de legalitate valorilor obţinute prin infracţiune spre a le pune mai uşor în 
circulaţie. Această formulă are mai mult un caracter metaforic deoarece, în fapt, 
activitatea respectivă nu se desfăşoară numai sub forma spălării banilor lichizi, dar 
şi a obiectelor (bunuri mobile sau imobile) a actelor juridice şi a drepturilor asupra 
bunurilor, în general, asupra oricărei valori care prezintă interes economic şi care 
pot proveni din infracţiune, valori pe care făptuitorul are interesul să le ascundă sau 
să le convertească în alte valori pentru a şterge urmele provenienţei lor ilicite şi a 

                                                 
3 Costică Voicu, Spălarea banilor murdari, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999 
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putea fi puse în circulaţie cu o aparenţă de legalitate. De aceea, unii autori4 au şi 
propus înlocuirea expresiei de mai sus prin aceea de „spălarea produsului 
infracţiunii” ori „spălarea valorilor rezultate din infracţiune”, sintagme folosite şi 
în unele documente internaţionale şi care poate sunt mai corespunzătoare realităţilor 
menţionate.  

Noţiunea de spălare a banilor presupune existenţa unei alte infracţiuni 
generatoare de bani murdari, infracţiune primară, deci ea constă din orice act care 
are legătură cu veniturile provenite din acea infracţiune primară. 

Pornind de la precizarea de mai sus, spălarea banilor se mai poate defini ca 
orice acţiune de ascundere, disimulare, achiziţie, posesie, folosire, investire, 
mişcare, păstrare sau transfer de proprietate, căreia legea îi conferă, în mod expres, 
statut de infracţiune şi care se referă la câştigurile provenite din alte infracţiuni. 

 
Definiţia spălării banilor se regăseşte detaliată în art. 23 alin. 1 din actuala 

Lege nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de 
terorism, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

„Art. 23 - (1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând 
că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării 
originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit 
infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau 
executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a 
provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a 
drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de 
infracţiuni; c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea 
provin din săvârşirea de infracţiuni.” 
  

La o analiză pur juridică a infracţiunii de spălare a banilor, având în vedere 
complexitatea acesteia, se pot constata o varietate de elemente de interes practic, 
respectiv: 
Obiectul infracţiunii 
- Obiectul juridic al infracţiunii de spălare a banilor îl constituie relaţiile 
sociale de tip patrimonial, care se nasc şi se dezvoltă în legătură cu circulaţia 
valorilor în cadrul circuitelor financiare, bancare, de credit şi de afaceri, realizate 
prin intermediul instituţiilor şi entităţilor anterior menţionate. Valoarea socială 
ocrotită prin norma de incriminare o reprezintă derularea firească şi legală a 
fluxurilor de bunuri şi valori, fiind necesar să se acţioneze împotriva activităţilor 
ilicite de injectare în economia legală de valori provenite din infracţiuni5. Ceea ce 
urmăreşte făptuitorul prin spălarea banilor este, în fapt, să valorifice cu uşurinţă 

                                                 
4 Valerică Dabu, S. Cătinean, Despre spălarea produsului infracţiunii, Dreptul nr.12/2002;  
  Valerică Dabu, A.M. Guşanu, Reflecţii asupra legii pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, RDP, 
nr.4/2001. 
5 Costică Voicu, Alexandru Boroi, Dreptul penal al afacerilor, Ed. a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, pag. 
279 
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bunurile obţinute din infracţiuni, prezentând aceste valori sub o aparenţa înşelătoare 
a unor câştiguri licite.    
- Obiectul juridic special cuprinde şi relaţiile sociale care se nasc şi se 
dezvoltă în legătură cu activitatea justiţiei, faptele de ascundere a bunurilor 
provenite din infracţiuni împiedicând aflarea adevărului şi realizarea justiţiei6. 
- Obiectul material în cadrul infracţiunii de spălare a banilor îl reprezintă 
bunurile7 rezultate din săvârşirea infracţiunii principale şi care sunt supuse 
procesului de spălare. Se consideră că bunurile respective trebuie „spălate” nu 
numai pentru că provin din activităţi infracţionale, dar şi pentru că uneori poartă 
fizic urma sursei ilicite din care provin, putând fi uşor recunoscute (de exemplu 
bancnotele false, bunuri mobile ce poartă înscrise pe ele locul de unde provin, etc.)8. 
 
Subiecţii infracţiunii9 
- Subiect activ poate fi orice persoană fizică responsabilă penal, nefiind 
precizată vreo calitate specială a subiectului, precum şi o persoană juridică, dacă 
sunt îndeplinite condiţiile privind răspunderea penală a acesteia. Precizăm că 
subiect activ poate fi atât autorul infracţiunii principale, cât şi o persoană 
specializată în spălarea banilor, care nu are nicio legătură cu infracţiunea predicat. 
Astfel, putem observa că unele variante ale elementului material nu impun ca 
autorul infracţiunii principale să fie subiectul activ al infracţiunii de spălare a 
banilor (de exemplu, schimbarea sau transferul de bunuri [...] în scopul de a ajuta 
persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la 
urmărire, judecată sau executarea pedepsei).   
- Subiectul pasiv este, în primul rând, statul, ca titular al obligaţiei de 
asigurare şi garantare a unui climat de normalitate în ceea ce priveşte desfăşurarea 
activităţii economico-financiare şi a mediului de afaceri. Poate fi subiect pasiv orice 
persoană fizică sau juridică ce este prejudiciată în urma săvârşirii acestei infracţiuni. 

 
Conţinutul constitutiv al infracţiunii 
- Situaţia premisă constă în existenţa unui bun obţinut prin săvârşirea unei 
infracţiuni. Fără această situaţie premisă, infracţiunea de spălare de bani nu poate fi 
concepută, fiindcă ar fi lipsită de obiectul ei material.  
- Latura obiectivă 10 

a) Elementul material constă în acţiunea de schimbare sau transfer de 
bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al 
disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a 
săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată 
sau executarea pedepsei. Prin urmare, prima variantă tip a infracţiunii de spălare a 
banilor se poate realiza fie printr-o acţiune de schimbare de bunuri, fie              
                                                 
6 V. Dobrinoiu, Drept penal. Partea Specială, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2004, pag. 385 
7 Conform Legii nr. 656/2002, prin bunuri se înţelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, 
precum şi actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea 
8 Tudorel Dragomirescu, Infracţiunea de spălare a banilor (teza de doctorat), Academia de Poliţie “Alexandru Ioan 
Cuza”, Facultatea de Drept, Bucureşti, 2005, pag. 144 
9 Alex. Boroi, Gh. Nistoreanu, Dreptul penal, Partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2003 
10 Costică Voicu, Alexandru Boroi, Dreptul penal al afacerilor, Ed. a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, pag. 
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printr-o acţiune de transfer de bunuri. Infracţiunea se poate realiza şi când s-a comis 
doar acţiunea de schimbare sau doar acţiunea de transfer. Acţiunile de schimbare şi 
de transfer de bunuri sunt întregite cu o cerinţă esenţială şi anume să fie efectuate în 
scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a bunurilor în cauză, precum şi în 
scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se 
sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.  

Urmarea imediată, în acest caz, constă în ascunderea sau disimularea 
originii ilegale a bunurilor care au fost schimbate sau transferate (conferirea unei 
aparenţe de origine/natură licită produsului infracţiunii predicat), precum şi în 
tăinuirea sau favorizarea persoanelor implicate în săvârşirea infracţiunilor din care 
provin bunurile ce fac obiectul spălării de bani.   

Legătura de cauzalitate: infracţiunea de spălare a banilor subzistă atunci 
când există legătura de cauzalitate între acţiunea de schimbare sau transfer de bunuri 
rezultate din infracţiuni şi urmarea imediată. 

 
b) Elementul material constă în acţiunea de ascundere sau disimulare a 

adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a 
proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin 
din săvârşirea de infracţiuni. 

Acţiunea de ascundere sau disimulare desemnează ansamblul de fapte 
concrete prin care subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor încearcă să 
confere unui bun rezultat din activităţi ilicite o aparenţă de legalitate, astfel încât să 
pară că bunul respectiv a fost dobândit în urma unor afaceri şi operaţiuni legale. 
Ascunderea sau disimularea se referă atât la bunul material, cât şi la drepturile 
asupra bunului material provenit din infracţiunea principală. 

Urmarea imediată în cazul celei de-a doua variante constă fie în 
schimbarea fizică efectivă a bunurilor obţinute ilegal, fie în schimbarea juridică a 
situaţiei acestora, astfel încât să nu mai poată fi recunoscută adevărata lor natură. 
Astfel, se aduce atingere relaţiilor patrimoniale din sectorul financiar, bancar, de 
credit, etc., întrucât aceste relaţii sunt denaturate prin infuzia de valori provenite din 
săvârşirea de infracţiuni.  

Sub aspectul legăturii de cauzalitate, precizăm că legiuitorul a incriminat 
acţiuni care prin natura lor exprimă atât manifestarea exterioară, cât şi rezultatul 
acestora. Prin urmare, nu este necesară o dovadă specială a legăturii de cauzalitate, 
fiind suficient să se fi săvârşit acţiunea incriminată, iar schimbarea situaţiei 
bunurilor să se fi produs în mod efectiv11. 

 
c) Elementul material constă în acţiunea de a dobândi, deţine sau folosi 

bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni. În cazul acestei 
variante, în doctrină s-a subliniat că persoana care a săvârşit infracţiunea premisă nu 
poate fi subiect activ al infracţiunii de spălare a banilor12. Astfel, acţiunea de 

                                                 
11 Camelia Bogdan, Incriminarea, prevenirea şi combaterea spălării banilor provenind din activitatea de crimă 
organizată potrivit reglementarilor interne si internationale (teza de doctorat), Universitatea Bucuresti, Facultatea 
de Drept, Bucureşti, 2008, pag. 466 
12 Mihai Adrian Hotca, Maxim Dobrinoiu, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, vol I, Editura C.H. Beck, Bucureşti 
2008;  
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dobândire constă în aceea că o persoană devine titular al dreptului de proprietate 
asupra bunului rezultat din săvârşirea de infracţiuni (prin cumpărare, schimb, 
donaţie, dare in plată), iar deţinerea sau folosirea desemnează fapta unei persoane de 
a avea la dispoziţie un bun, de a-l întrebuinţa şi a-l exploata pe o perioadă 
determinată sau nedeterminată, temporar sau continuu, cunoscând că acesta provine 
din săvârşirea de infracţiuni. 

Precizăm că este necesar ca acţiunea de dobândire, deţinere, folosire să 
producă drept urmare imediată schimbarea situaţiei de fapt a bunului, prin trecerea 
lui în altă sferă patrimonială              (îngreunându-se astfel şi posibilitatea de 
confiscare a acestuia), dar şi prejudiciile cauzate economiei legale prin deţinerea sau 
folosirea de bunuri provenite din infracţiuni. 

Legătura de cauzalitate dintre urmarea imediată şi acţiunile incriminate 
rezultă din însăşi natura acţiunilor. 

 
- Latura subiectivă a infracţiunii de spălare a banilor, în toate cele trei forme 
reglementate de art. 23, constă în vinovăţie sub forma intenţiei directe, întrucât 
subiectul activ înfăptuieşte acţiunile concrete (schimbarea, transferul, ascunderea, 
disimularea, dobândirea, posesia, utilizarea unui bun), cunoscând ca bunurile provin 
din săvârşirea unei infracţiuni13. Nu este în mod imperios nevoie ca spălătorul de 
bani să ştie care anume infracţiune a fost săvârşită şi nici cine este autorul acesteia, 
fiind suficient ca în momentul efectuării acţiunii de spălare a banilor să-şi fi dat 
seama că bunul provine din săvârşirea unei infracţiuni. 

Conform alin. 5 din art. 23 al Legii nr. 656/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, „cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca elemente ale faptelor 
prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanţele faptice obiective”. 
 
Forme, modalităţi, sancţiuni 
- Formele infracţiunii: Actele premergătoare, deşi posibile, nu sunt 
incriminate, însă tentativa se pedepseşte. 
 
 
- Modalităţi: 

a) normative - Infracţiunea de spălare a banilor se poate săvârşi în mai 
multe modalităţi (schimbarea sau transferul, ascunderea sau disimularea, 
dobândirea, deţinerea sau folosirea unui bun); 

b) faptice - Infracţiunea se poate comite în mai multe modalităţi faptice, în 
raport cu împrejurările concrete în care a acţionat făptuitorul. De aceste modalităţi 
concrete se va ţine seama la individualizarea judiciară. 
- Sancţiuni – Conform art. 23 al Legii nr. 656/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, infracţiunea de spălare a banilor se pedepseşte cu închisoare 
de la 3 la 12 ani.  

În cazul în care se aplică minimul de doi ani sau o pedeapsă mai mare, se va 
putea aplica şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. 

                                                 
13 Costică Voicu, Alexandru Boroi, Dreptul penal al afacerilor, Ed. a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, pag. 
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Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa 
amenzii se aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare 
prevăzute în Codul penal. 

Persoana care a comis infracţiunea de spălare a banilor, iar în timpul 
urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală 
a altor participanţi la săvârşirea infracţiunii, beneficiază de reducerea la jumătate a 
limitelor pedepsei prevăzute de lege (art. 231 din Legea nr. 656/2002 cu modificările 
şi completările ulterioare).  
 

Spălarea banilor este un proces complicat care parcurge mai multe etape, 
implicând adesea mai multe persoane şi entităţi. Reciclarea fondurilor este un 
proces complex prin care veniturile, despre care se cunoaşte că provin dintr-o 
activitate infracţională, sunt transportate, transferate, transformate sau amalgamate 
cu fonduri legitime, în scopul de a ascunde sau disimula adevărata natură, 
provenienţa, dispunerea, deplasarea sau dreptul de proprietate asupra profiturilor 
respective. Scopul procesului de spălare a banilor este acela de a face ca fondurile 
derivate sau asociate cu o activitate ilicită să pară legitime. Necesitatea de a recicla 
banii izvorăşte din dorinţa de a ascunde o activitate infracţională. 

Astfel, modalităţile, prin care spălătorii de bani acţionează, se pot 
concretiza în cele trei etape recunoscute ale fenomenului, precum: 

 
I. Plasarea - este procesul prin intermediul căruia o persoană plasează banii 

obţinuţi din surse criminale în sistemul financiar bancar, în scopul îndepărtării 
masei băneşti de sursa ilicită.  

 

Exemplu: plasarea numerarului obţinut din infracţiuni în conturi bancare 
deţinute de infractori sau de intermediari; constituirea unor depozite la termen cu 
sume mici de bani obţinute în urma vânzării unor cantităţi de droguri. 

 

Etapă iniţială în procesul de spălare a banilor, aceasta presupune plasarea 
fondurilor obţinute ilegal, de obicei, prin intermediul unei instituţii financiare. 
Sumele mari de bani, cu preponderenţă în numerar, sunt structurate în sume mai 
mici (fenomenul de „smurffing”) pentru a se evita raportarea tranzacţiilor datorită 
atingerii unui prag minim stabilit14. De asemenea, o altă operaţiune des întâlnită în 
această etapă, priveşte schimbul valutar, precum şi schimbarea unor bancnote de 
valoare mare cu bancnote de valoare mai mică. 

 

II. Stratificarea – este procesul prin intermediul căruia o persoană sau mai 
multe persoane efectuează o serie de tranzacţii financiar-bancare, utilizând banii ce 
provin din surse ilicite (fără justificare economică) pentru a face imposibilă 
stabilirea unei legături a banilor cu provenienţa ilicită. Această etapă are loc în 
momentul în care bunurile ilegale intră în sistemul financiar, punct de la care 
activele sunt convertite în alte instrumente de plată şi sunt transferate către alte 
instituţii/jurisdicţii. 
                                                 
14 Conform prevederilor Directivei 2005/60/CE, limita valorică stabilită este de 15 000 EUR pentru plăţile efectuate 
în numerar, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care par a 
avea legătură 
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Exemplu: creditări şi debitări repetate prin diverse conturi bancare; 
transferuri prin swift periodice având ca justificare avans import marfă, plată 
factură pro-forma fictivă, plată prestări servicii conform contracte de consultanţă 
fictive, etc., activităţi care nu se justifică cu profilul economic al clientului. 

 
III. Integrarea - reprezintă momentul în care banii spălaţi sunt introduşi în 

economia reală, legală, cu un scop economic determinat. Această etapă implică 
reintroducerea fondurilor obţinute ilegal în economia legală, prin investirea acestora 
în active, cum ar fi bunuri imobile, valori mobiliare, bunuri de lux, etc. Fondurile 
par a fi curate şi pot fi supuse impozitării. Infractorul poate dispune de aceste 
fonduri fără a fi suspectat de spălare de bani. 

 

Exemplu: achiziţionarea unui bun mobil sau imobil din banii obţinuţi din 
încasări în urma unor exporturi fictive; plata pentru diverse studii în străinătate. 

 
Pentru a evidenţia grafic un circuit standard de spălare a banilor, care 

parcurge cele trei etape consacrate, vă rugăm să observaţi modelul de mai jos: 
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1.2 CONCEPTUL DE FINANŢARE A ACTELOR DE TERORISM  
 

În domeniul combaterii finanţării terorismului, nivelul şi direcţia de 
dezvoltare a modalităţilor/mecanismelor de susţinere a entităţilor teroriste se 
schimbă constant şi înregistrează evoluţii specifice. Dificultăţile de identificare 
sunt generate nu numai de accesarea surselor/canalelor legale de către entităţile 
teroriste, ci şi de întrepătrunderea lor cu cele ilegale. Cei care intenţionează să 
pregătească atacuri teroriste vor căuta să identifice noi canale caracterizate prin 
vulnerabilităţi ale sistemului legal şi capacităţi restrânse de monitorizare. 

Dimensiunile atacului financiar sunt ele însele modeste, liniştite şi 
reprezintă o mică parte din întregul efort financiar. Majoritatea tranzacţiilor 
financiare sunt neutre şi devin semnale numai când sunt alăturate de persoane 
suspecte – mariajul dintre tranzacţie şi persoană.  Numai în puţine cazuri tranzacţia 
propriu-zisă furnizează indicatori critici prin care să se poată identifica implicarea 
în acţiuni de finanţare a terorismului. În majoritatea cazurilor, tranzacţia financiară 
va deveni o parte din tabloul amplu, adăugând elemente pentru înţelegerea şi 
evaluarea în ansamblu a ceea ce se întâmplă. În unele cazuri, tranzacţia financiară 
reprezintă elementul care cristalizează şi luminează partea nesigură din acest 
material, iar în alte cazuri, va constitui o parte din amplul tablou care rămâne difuz 
şi obscur. Modificări, devieri sau anomalii în modelele de plată ar putea furniza 
indicatori de planificare operaţională şi de sprijin în provocarea critică de a trece de 
la avertisment la măsuri ofensive asupra fondurilor teroriştilor. Grupurile teroriste 
nu sunt interesate de profit, ci doar de a putea subzista şi de a-şi finanţa acţiunile, 
astfel încât sumele de bani obţinute ilicit sau legale, care sunt transferate, de multe 
ori se regăsesc în valori foarte mici, greu de identificat ca acte de finanţare a 
terorismului.  

Scopul nostru nu este de a prezenta o analiză a elementelor constitutive ale 
infracţiunii de finanţare a terorismului15, dar, având în vedere formele diverse sub 
care se finanţează sau susţine logistic (uman, material, financiar) o grupare teroristă, 
vom încerca să oferim o privire de ansamblu asupra acelor activităţi care reprezintă, 
în fapt, principalele surse din care se alimentează acest tip de organizaţii: 

- Strângerea de fonduri; 
- Transferul (mişcarea banilor); 
- Cheltuirea acestora. 

1. Activităţile de strângere de fonduri implică trei surse principale: 
- Surse ilicite ( de multe ori în conexiune cu activităţile de crimă organizată); 
- Surse licite ( donaţii, cadouri, etc.); 
- Asigurarea suportului logistic (cazare, transport, instruire etc.) ca formă 

complexă de asigurare, cu sau fără costuri la vedere, a sprijinului necesar 
activităţilor teroriste, în care pot fi utilizate atât sursa licită, cât şi sursa 
ilicită. 
Clasificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor activităţilor de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului, poate fi dezvoltată pornind de la conexiunile 

                                                 
15 Există diferenţieri în practica internaţională privind definirea sau referirea la acest fenomen, deoarece în legislaţia 
internaţională nu s-a definit clar termenul de „terorism”, ci doar cel de „act terorist”. 
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cu cadrul legislativ în domeniu, pe de o parte, şi cu conexiunile faţă de activităţile 
operaţionale, directe şi/sau indirecte, pentru implementarea celor trei piloni de 
activitate, respectiv prevenirea şi combaterea spălării banilor, a finanţării 
terorismului şi implementarea regimului sancţiunilor internaţionale, pe de altă 
parte.  
      

Astfel, clasificarea riscurilor în domeniu, pornind de la potenţialele surse 
de finanţare, poate avea în vedere următoarele categorii: 
- Finanţarea terorismului pornind de la surse ilicite - Finanţarea activităţilor 
teroriste din surse ilicite, apare de multe ori în conexiune directă cu activităţile de 
crimă organizată, spălare a banilor, traficul de droguri, traficul de persoane etc. 
Riscurile în domeniu sunt moderate, având în vedere multitudinea de instituţii cu 
atribuţii de aplicare a legii în domeniu, fapt ce asigură ţinerea fenomenului sub un 
relativ control, pe de o parte, precum şi faptul că analiza circuitelor financiare în 
domeniu, indică România ca ţară de tranzit pentru posibile operaţiuni în zone cu 
grad ridicat de vulnerabilitate şi nu ca destinaţie finală, pe de altă parte.  

O altă zonă, care poate dezvolta riscuri în domeniu, o reprezintă prezenţa 
multor societăţi comerciale cu acţionariat format din cetăţeni proveniţi din ţările în 
care mişcările extremiste cunosc o dinamică accentuată, cetăţeni care pot 
reprezenta o masă cu vulnerabilitate crescută pentru cooptarea, directă sau 
indirectă, în eventuale acţiuni de finanţare a actelor teroriste. 
 
- Finanţarea terorismului pornind de la surse licite - Finanţarea activităţilor 
teroriste din surse licite reprezintă o zonă de activitate care implică riscuri şi 
vulnerabilităţi, în special, în domeniul de organizare şi funcţionare a organizaţiilor 
non-profit (asociaţiile şi fundaţiile). Analizele de specialitate au indicat ca aceste 
entităţi ar putea prezenta un grad înalt de sensibilitate în situaţia în care beneficiarii 
reali ai activităţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pot fi persoane expuse politic. Un alt 
element cu potenţial de risc poate fi legătura dintre organizaţiile non-profit 
naţionale şi filialele unor asociaţii şi fundaţii internaţionale din state care pot 
asigura un eventual suport activităţilor teroriste. 

 Un alt domeniu cu mare sensibilitate şi expunere la risc îl reprezintă piaţa 
imobiliară. Reglementarea acestui domeniu este superficială şi ineficientă, iar 
dinamica accelerată de dezvoltarea acestuia poate dezvolta riscuri, care se pot 
transfera către sistemul de garanţii ipotecare, putând afecta gradul de stabilitate al 
funcţionării sistemului. Supraevaluarea activelor (clădiri şi terenuri), în lipsa unei 
burse a valorilor din domeniu şi în condiţiile unui deficit mare de locuinţe, se poate 
dezvolta ca o zonă potenţială de risc, în care mecanismele de analiză pot identifica 
circuite care implică utilizarea ambelor surse de finanţare. 

 
- Asigurarea suportului logistic, ca formă complexă de finanţare a 
terorismului - Asigurarea suportului logistic (cazare, transport, comunicaţii, 
sisteme IT, etc.) reprezintă una dintre marile provocări în domeniu, fiind în acelaşi 
timp, una dintre activităţile de finanţare care implică ambele surse, atât cea licită, 
dar şi cea ilicită. Identificarea mijloacelor, formelor şi procedurilor de dezvoltare a 
asigurării suportului logistic pentru activităţi teroriste, gratuit sau ca formă de plată 
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2. Printre modalităţile de colectare a fondurilor, urmate de procesul mişcării 

acestora în vederea finanţării terorismului remarcăm: 
- scheme de colectare multi-metodice ce cuprind donaţii religioase 
obligatorii, care sunt deturnate parţial către reţele teroriste, în unele cazuri fără ştirea 
donatorului;  
- transferuri electronice către companii amplasate în ţări unde se află  bănci 
sigure şi sisteme fiscale convenabile; 
- transferuri între conturile bancare ale entităţilor legate de profit sau non-
profit şi/sau caritate pentru motive de afaceri mai puţin evidente;  
- suprapunerea operaţiunilor bancare şi lipsa unei activităţi vizibile de 
colectare de fonduri. 

 
Potrivit Strategiei UE privind finanţarea terorismului, sistemele alternative 

de transfer de fonduri constituie o problemă importantă care trebuie abordată în 
cadrul prevenirii şi combaterii finanţării terorismului.  

 Sistemul de transfer al valorilor, ca şi modalităţi de strângere de fonduri 
implică multiple forme de acţiune cum ar fi: transportul fizic de valori, plată în 
natură, ca formă de asigurare a suportului logistic, sisteme alternative de transfer 
(Hawala, etc.), transfer de valori stocate (carduri telefonice, alte instrumente la 
purtător), transfer rapid de bani utilizând sistemul bancar sau sisteme acreditate, 
conturi corespondente, sisteme de plată prin internet, donaţii, cadouri sau tranzacţii 
tip barter, cărţi de debit/credit, activităţi comerciale.  

Sistemele alternative de transfer de fonduri desemnează servicii care 
operează, în mod tradiţional, în afara sectorului financiar tradiţional şi care permit 
transmiterea valorilor şi a fondurilor de la o locaţie geografică la alta. În general, 
aceste sisteme sunt legate de regiuni geografice specifice şi sunt, prin urmare, 
descrise utilizând anumiţi termeni specifici. Printre aceştia se numără Hawala – în 
Orientul Mijlociu, Afganistan şi unele zone din Pakistan, Hundi în India şi în 
diferite părţi ale Pakistanului, Fei Ch´ien în China şi Phoe Kuan în Thailanda.  

În activităţile specifice finanţării terorismului, sistemele bancare sunt 
utilizate cu respectarea plafoanelor de transfer, astfel încât acestea să nu atragă 
atenţia operatorilor în domeniu. 

 Instrumentele de combatere a finanţării terorismului le includ pe cele 
folosite în cazul spălării banilor: normele standard de cunoaştere a clientului, 
monitorizarea continuă a tranzacţiilor specifice (precum transferul rapid de bani şi 
transferurile prin swift) şi a conturilor clienţilor care au drept parteneri persoane 
localizate sau provenind din ţări cu risc crescut de acte de terorism. În aceste 
condiţii, este necesar ca băncile şi alţi intermediari financiari să-şi concentreze 
atenţia, în special, asupra organizaţiilor non-profit şi caritabile sau operaţiunile 
având legătură cu acestea. În plus, acestora li se adaugă analizele menite să conducă 
la stabilirea relaţiei între activităţile financiare suspecte şi terorism. 
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disimulată, este un proces dificil care necesită o analiză multidisciplinară şi o coope-
rare eficientă atât cu celelalte instituţii şi autorităţi naţionale cu atribuţii în domeniu 
cât şi cu instituţiile internaţionale similare.
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3. Cheltuirea fondurilor implică două paliere de activitate: 
- Nivelul macro (strategic) - operaţiunile sunt scumpe, vizează ţinte 
importante, de mare vizibilitate, fondurile fiind direcţionate spre infrastructura 
teroristă, instruirea teroristă, achiziţionarea de arme de distrugere în masă, 
cumpărarea sprijinului guvernamental. 
- Nivelul micro (operaţional) - operaţiunile sunt ieftine şi activitatea de 
prevenire implică o analiză complexă şi multidisciplinară, în conexiune cu 
implementarea unor regimuri internaţionale de control şi sancţiuni. 

Activităţile de prevenire implică două componente majore: îngheaţă şi 
confiscă – la nivel macro şi urmăreşte banii – indicator de atac la nivel micro. 
Îngheţarea valorilor văduveşte reţelele teroriste de surse de finanţare importante 
pentru recrutare şi instruire, dar şi serviciile de informaţii de oportunităţile de  
monitorizare. 

 Eficienţa măsurilor de combatere a finanţării terorismului presupune, cu 
necesitate, o abordare axată pe informaţii, în care predomină îmbunătăţirea 
schimbului de informaţii, atât în interiorul sectorului guvernamental, cât şi între 
acesta şi sectorul privat, cooperarea naţională şi internaţională în domeniile 
schimbului de informaţii şi al procedurilor judiciare civile şi penale. 

  
 În acord cu obiectivele comunitare în domeniu, se impune adaptarea 

instrumentelor pentru combaterea finanţării terorismului la noile vulnerabilităţi  ale 
sistemului financiar şi noile metode de plată folosite de terorişti, astfel încât să fie 
consolidate capacităţile naţionale/comunitare de identificare a circuitelor de 
finanţare a terorismului.  

Pe linia blocării activelor teroriste, pot fi date ca exemple: 
- îmbunătăţirea mecanismelor de schimb de informaţii şi de feedback 
între autorităţile de aplicare a legii, serviciile de informaţii şi instituţiile 
financiare la nivel naţional, european şi internaţional; 
- facilitarea comunicaţiilor din sectorul privat; 
- asigurarea unei conformităţi adecvate a unor controale si raportări 
în sectorul privat; 
- asigurarea unui feedback adecvat cu sectorul particular. 
Pe linia combaterii sistemelor de transmitere alternativă: 
- acordarea licenţei/înregistrării – jurisdicţiile trebuie să prevadă 
acordarea acestora, pentru cazurile de transmitere, în mod anonim, a 
fondurilor (servicii MVT); 
- creşterea conştientizării şi identificarea acestor servicii; 
- monitorizarea activităţii acestor servicii. 
Pe linia folosirii cu rea-credinţă a organizaţiilor non-profit: 
- transparenţa financiară (contabilitate, conturi, etc.); 
- verificări programate; 
- administrarea realizată; 
- rolul tot mai important al organismelor de supraveghere. 

 
Lupta împotriva finanţării terorismului a făcut obiectul preocupărilor 

organismelor din întreaga lume, inclusiv a Grupului de Acţiune Financiară 
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Internaţională (FATF/GAFI), care susţinând o sesiune specială la Washington, în 
octombrie 2001, a decis să-şi extindă mandatul. Astfel, FATF a adoptat un set de 9 
Recomandări Speciale în vederea stopării organizaţiilor teroriste în obţinerea şi 
transferul fondurilor pentru activităţile lor criminale. Asemenea recomandări 
reprezintă noile standarde internaţionale de luptă împotriva terorismului. Ele 
interzic ţărilor folosirea sistemelor alternative de transmitere a banilor, precum şi a 
altor sisteme bancare informale sau subterane. În completare, FATF a solicitat 
membrilor săi să întărească măsurile de identificare a clienţilor în cazul 
transferurilor electronice şi să prevină donaţiile caritabile de a fi utilizate în 
activităţile de finanţare a terorismului. În acest sens, FATF a invitat ţările să ratifice 
Convenţia O.N.U. privind suprimarea finanţării terorismului şi să implementeze 
Rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate. În final, FATF a chemat membrii 
să se alinieze la noile standarde până în luna iunie 2002, atenţionând că însăşi FATF 
va lua măsurile necesare împotriva ţărilor care nu au adoptat măsuri împotriva 
finanţării terorismului, eventual chiar cu suportarea unor consecinţe economice. Nu 
în cele din urmă, FATF a extins lumii întregi să ia parte la acest proces în aceleaşi 
condiţii cu membrii săi, subliniind importanţa cooperării globale în acest domeniu.  

 
În România, problematica teroristă este abordată dintr-o perspectivă axată 

pe prevenire, ceea ce presupune concentrarea atenţiei asupra alimentării activităţilor 
teroriste cu resurse umane, logistice şi financiare. În consecinţă, instituţiile cu 
atribuţii în cadrul Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului 
(SNPCT) participă activ, potrivit competenţelor fiecăreia, la activităţile de stopare a 
fluxurilor de finanţare a grupărilor teroriste, cooperând cu Oficiul Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în identificarea unor operaţiuni suspecte 
de finanţare a terorismului. 

Strategia naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului (din 
anul 2002) şi Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului 
stabilesc următoarele obiective majore, care susţin şi acţiunile în domeniul 
prevenirii şi combaterii finanţării terorismului: 

- protejarea teritoriului naţional de activităţile asociate terorismului; 
- protejarea cetăţenilor şi a obiectivelor româneşti din exterior de 
activităţi subsumate/asociate terorismului, indiferent de sorgintea şi 
formele de manifestare a acestuia; 
- prevenirea implicării cetăţenilor români şi a rezidenţilor străini din 
România în activităţi subsumate/asociate terorismului internaţional, 
indiferent de aria de derulare, de obiectivele ori de ţintele acestora; 
- participarea la eforturile internaţionale de prevenire şi combatere a 
fenomenului terorist pe diverse spaţii geografice. 

Totodată, pe plan naţional, infracţiunea de „finanţare a actelor de terorism” 
este incriminată în art. 36 alin. 1 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, articol la care face referire şi Legea specială nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi 
completările ulterioare, la art. 2 lit. a1, astfel: „Punerea la dispoziţia unei entităţi 
teroriste a unor bunuri mobile sau imobile, cunoscând că acestea sunt folosite 
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pentru sprijinirea sau săvârşirea actelor de terorism, precum şi realizarea ori 
colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de orice operaţiuni 
financiar-bancare, în vederea finanţării actelor de terorism, se sancţionează cu 
închisoare de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.” 

 
 

1.3 RELAŢIA DINTRE SPĂLAREA BANILOR ŞI FINANŢAREA 
TERORISMULUI  
 

Pentru ţările dezvoltate sau în curs de dezvoltare, spălarea banilor şi 
finanţarea actelor de terorism sunt activităţi care compromit stabilitatea, 
transparenta şi eficienţa sistemelor financiare.  

Spălarea banilor şi finanţarea terorismului sunt, în mod fundamental, 
concepte simple. Dacă spălarea banilor este procesul prin care veniturile obţinute 
din activităţi ilicite sunt transformate pentru a le îndepărta de originea lor ilegală, 
finanţarea terorismului reprezintă sprijinul financiar, sub orice formă, al 
terorismului sau al celor ce îl încurajează sau se implică în el. Adesea, atât spălarea 
banilor, cât şi finanţarea terorismului privesc tranzacţii similare, majoritatea fiind 
legate de ascunderea fondurilor. Spălătorii de bani trimit fondurile ilicite prin canale 
legale, în scopul ascunderii provenienţei infracţionale, în timp ce aceia care 
finanţează terorismul transferă fondurile, care pot fi legale sau ilegale, folosind o 
cale prin care să ascundă sursa şi scopul utilizării acestora - acela de susţinere a 
terorismului. 

Tehnicile folosite pentru a spăla banii sunt, în mod esenţial, aceleaşi ca şi 
cele utilizate pentru a ascunde sursa sau scopul în finanţarea terorismului. Fondurile 
utilizate pentru sprijinirea terorismului pot proveni din surse legale, activităţi 
infracţionale sau din amândouă. Nu mai puţin importantă este deghizarea sursei de 
finanţare a terorismului, indiferent dacă sursa este legală sau ilegală. Dacă sursa 
poate fi ascunsă, aceasta rămâne disponibilă pentru o viitoare finanţare a 
activităţilor teroriste. În mod similar, este important pentru terorişti să ascundă 
utilizarea fondurilor astfel încât activitatea de finanţare sa rămână nedepistată. 

Se ştie că terorismul, adesea, este susţinut prin finanţarea cu fonduri oculte 
„cu bani murdari” sau cu bani spălaţi proveniţi din infracţiuni, pe lângă alte fonduri 
folosite pentru pregătirea şi comiterea de acte criminale. Sprijinul financiar al 
organizaţiilor teroriste provine cel mai adesea din activităţi legale (donaţii, vânzări, 
acte de comerţ), fiind deosebit de dificilă identificarea printre fondurile legale care 
susţin activitatea organizaţiilor teroriste a celor provenite dintr-o activitate ilegală 
când aceste fonduri sunt amestecate. 
 De asemenea, organizaţiile teroriste, pentru a nu se demasca, trebuie să 
folosească valori cu aparenţă legală. Numai după ce s-a realizat convertirea 
fondurilor provenite din infracţiuni în valori cu aparenţă legală acestea pot fi 
încredinţate (proces care are loc în mod frecvent) organizaţiilor teroriste, pentru ca 
acestea să le folosească în scopurile lor criminale. N-ar putea fi excluse însă nici 
actele teroriste în vederea procurării de valori care în urma spălării să fie folosite în 
alte acţiuni teroriste.  
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Controlul asupra provenienţei şi a destinaţiei fondurilor folosite de 
organizaţiile teroriste este dificil de realizat prin investigarea volumului 
transferurilor internaţionale. În cazul operaţiunilor care au precedat atentatele din 11 
septembrie 2001, tranzacţiile individuale nu atingeau zece mii de dolari şi erau 
efectuate prin simple viramente, de persoane cu statut de studenţi care păreau a 
primi banii ca burse ale statului sau din fondurile părinţilor. De regulă, transferurile 
internaţionale care au ca scop finanţarea terorismului nu provin din transferuri de 
volum mare, ci din transferuri mai discrete, repetitive, prin viramente. 

 Aplicarea măsurilor de combatere a spălării banilor care să conducă şi la 
combaterea finanţării terorismului este mai dificilă în cazul veniturilor legale, în 
operaţiunile de disimulare şi ascundere a legăturilor din grupările teroriste şi 
finanţatori şi a oricăror alte corelaţii. 

Efectul atacurilor teroriste şi al folosirii unor noi direcţii de acţiune în 
spălarea banilor conduce, practic, la schimbarea şi actualizarea reglementărilor şi a 
strategiilor pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, la nivel 
naţional şi internaţional, tocmai în scopul limitării riscurilor faţă de cele două 
fenomene infracţionale. 
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PARTEA a-II-a  
OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE ENTITĂŢILOR RAPORTOARE  

CONFORM REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE 
 
 
2.1 CADRUL LEGAL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A 
SPĂLĂRII BANILOR ŞI A FINANŢĂRII ACTELOR DE TERORISM 
 

În legislaţia română, termenul de spălare a banilor a fost consacrat de 
dispoziţiile Legii nr.21/1999, act normativ care se înscria, la timpul respectiv, în 
ampla acţiune de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. 

 Legea nr. 21/1999 a fost abrogată la data de 7 decembrie 2002, când 
Parlamentul României a adoptat Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării actelor de terorism. In elaborarea Legii nr. 656/2002, legiuitorul a 
avut în vedere realitatea existentă pe plan intern şi internaţional, şi anume că produsul 
financiar rezultat din producerea de infracţiuni este spălat în scopul de a deveni legal, prin 
utilizarea de către infractori a unor metode sofisticate care implică, în special, sistemul 
financiar bancar dar şi alte entităţi specifice economiei de piaţă. 
 Legea nr. 656/2002 a adus o serie de noi caracteristici în domeniul luptei 
împotriva spălării banilor. În acest sens amintim: 
 - extinderea ariei de acoperire a entităţilor raportoare; 
 - eliminarea listei cuprinzând infracţiunile generatoare de bani murdari; 
 - introducerea pentru toate entităţile raportoare a obligaţiei de identificare a 
clienţilor, încă de la iniţierea relaţiei de afacere; 
 - obligaţia raportării către Oficiu a transferurilor externe mai mari decât 
echivalentul a 10.000 euro; 
 - posibilitatea Oficiului de a efectua verificări şi controale comune la entităţile 
raportoare împreună cu autorităţile de supraveghere prudenţială. 
 În anul 2003, prin adoptarea Legii nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea 
criminalităţii organizate, infracţiunea de spălare a banilor a fost inclusă în lista 
infracţiunilor grave, pentru săvârşirea acesteia aplicându-se pedeapsa privativă de 
libertate. 
 Începând cu anul 2005, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea 
spălării banilor, a fost modificată succesiv printr-o serie de acte normative, printre care 
menţionăm, ca având o importanţă deosebită, Legea nr. 230/2005 care a adus ca elemente 
principale: 

- includerea în obiectul de activitate a Oficiului, a atribuţiei de a preveni şi 
combate finanţarea actelor de terorism;  

- introducerea măsurii de suspendare a operaţiunilor suspecte de finanţare a 
actelor de terorism; 

- informarea Serviciului Roman de Informaţii cu privire la existenţa indiciilor de 
finanţare a actelor de terorism. 

Oprindu-ne la planul prevenirii şi combaterii finanţării terorismului, aşa 
cum am precizat şi în Partea I a manualului, în România, Legea nr. 535/2004 
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privind prevenirea şi combaterea terorismului, la art. 36 alin. 1, descrie conceptul de 
finanţare a terorismului. Alte amendamente principale aduse de Legea nr. 230/2005 
au vizat: 
 - inserarea conceptelor de „tranzacţie suspectă", „operaţiuni ce par avea 
legătura între ele", „transferuri externe"; 
 - mărirea duratei de suspendare a operaţiunilor suspecte de spălarea banilor de la 
48 de ore la 72 de ore şi a perioadei de prelungire a suspendării operaţiunilor suspecte de 
spălarea banilor de la 3 la 4 zile lucrătoare; 
 - modificarea art. 8 din lege prin completarea categoriilor de entităţi raportoare; 
 - stabilirea atribuţiilor ofiţerilor de conformitate în aplicarea prevederilor legale 
de combatere a spălării banilor; 
 - majorarea pragului sancţiunilor contravenţionale cu rata inflaţiei; 
 - configurarea sistemului procedural de confiscare specială şi a metodelor de 
investigaţie folosite de unităţile de Parchet cu tehnici de interceptare a sistemelor de 
comunicaţii, livrarea controlată, supravegherea conturilor bancare, comunicarea actelor 
legale şi a documentelor bancare, financiar - contabile, folosirea agenţilor sub acoperire.  

Ulterior, o serie de completări la Legea 656/2002 pentru prevenirea si 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării actelor de terorism au fost aduse şi de Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 135/2005, după cum urmează: 
 - persoanele prevăzute la art. 8 alin 1 lit. e) nu au obligaţia de a raporta către 
Oficiu informaţiile pe care le primesc sau le deţin de la unul dintre clienţii lor în cursul 
determinării situaţiei juridice a acestuia sau a apărării sau reprezentării acestuia în cursul 
unei proceduri judiciare ori în legătură cu aceasta, inclusiv în ceea ce priveşte acordarea de 
consultanţă cu privire la declanşarea unei proceduri judiciare indiferent dacă aceste 
observaţii au fost primite sau obţinute înainte, în timpul sau după încheierea procedurilor; 
 - persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia să stabilească identitatea clienţilor la 
stabilirea unor relaţii de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii; 
 - persoanele prevăzute la art. 8 vor proceda la identificarea clienţilor sau 
persoanelor în numele sau în interesul cărora aceştia acţionează, chiar dacă valoarea 
operaţiunii este mai mică decât limita de 15.000 euro, de îndată ce există o suspiciune că 
prin operaţiune se urmăreşte spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism. 
 În scopul îndeplinirii recomandărilor incluse în Rapoartele Comisiei Europene 
elaborate în urma misiunilor de evaluare din anii 2005 şi 2006 a fost emisă Legea nr. 
36/2006 prin care s-au stabilit noi atribuţii Oficiului, oglindite ulterior în reorganizarea 
instituţiei, şi anume, atribuţii în ceea ce priveşte supravegherea şi controlul entităţilor 
raportoare non-financiare care nu au autoritate de supraveghere prudenţială. 
  Astfel, principalele modificări aduse legii au fost: 
 - stabilirea regimului de confidenţialitate a informaţiilor în legătură cu sesizările 
primite conform art. 3 şi 4 din Legea 656/2002 care sunt prelucrate şi utilizate în cadrul 
Oficiului. Menţionăm că, încă din anul 2005, la nivelul ONPCSB a fost implementat 
un sistem de protecţie a datelor şi informaţiilor clasificate în deplin acord cu 
prevederile legale în domeniu; 
 - stabilirea unor noi modalităţi de aplicare a prevederilor legii de către autorităţi 
sau structuri speciale; 
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 - stabilirea unor atribuţii pe linia supravegherii prudenţiale, verificării şi 
controlului persoanelor care nu au autoritate de supraveghere prudenţială, aşa cum sunt 
prevăzute la art. 17 alin. 1 lit b). Prin această modificare legislativă, ONPCSB a 
devenit autoritate de supraveghere şi control pentru entităţile raportoare care, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, nu sunt supuse supravegherii unei autorităţi; 
 - stabilirea obligaţiei pentru Oficiu, autorităţi si structuri, de a constata 
contravenţii şi a aplica sancţiuni, după caz, aşa cum este prevăzut la art. 17 şi art. 22 din 
Legea 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - introducerea unor sancţiuni contravenţionale complementare; 
 - configurarea sistemului procedural de confiscare speciala şi a metodelor de 
investigaţie ce se pot folosi de către unităţile de parchet, prin interceptarea sistemelor de 
comunicaţii, supravegherea conturilor bancare, comunicarea actelor legale şi a 
documentelor bancare, financiar - contabile şi utilizarea agenţilor sub acoperire. 
 De menţionat este şi faptul că, în anul 2006, a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 
531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului 
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 
392/08.05.2006. 
  

Începând cu luna iunie a anului 2006, Oficiul a iniţiat procesul de elaborare a 
legislaţiei secundare. Astfel, prin Decizia Plenului Oficiului nr. 496/11.06.2006 au fost 
aprobate Normele privind prevenire si combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de 
terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare 
non-financiare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale ale unor autorităţi.  

Ulterior, această Normă a fost modificată de Decizia nr. 778/2009, care, în 
scopul asigurării unui efect sancţionator disuasiv, a inclus în art. 32 un nou alineat 
care se referă, în mod specific, la publicarea trimestrială, de către Oficiu, pe site-ul 
propriu, a „sancţiunilor executorii aplicate entităţilor raportoare în temeiul legii şi 
al Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea 
si sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 594/2008.” 

 În anul 2008, prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării actelor de terorism, şi a Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a legii speciale indicate, s-a 
înregistrat un progres semnificativ în legislaţia naţională în domeniu, măsură 
necesară pentru a transpune în întregime prevederile celei de-a treia Directive şi a 
Directivei Comisiei 2006/70/EC privind persoanele expuse politic şi pentru a 
implementa recomandările experţilor MONEYVAL, incluse în Raportul Detaliat de 
Evaluare al României, elaborat urmare misiunii on-site desfăşurate în perioada 07-
10 mai 2007. 
 Principalele modificări se referă la: 

- Definirea conceptelor de „beneficiar real”, „operaţiuni ce par a avea 
legătură între ele”, „bănci fictive”, „terţe părţi”; 
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- Definirea strictă a noţiunii de „transferuri externe”, care reprezintă toate 
tranzacţiile peste 15.000 Euro, între conturile unui rezident şi ale unui nerezident, 
indiferent de locaţia nerezidentului (în străinătate sau pe teritoriul României), pentru 
raţiuni de monitorizare (rapoarte statistice); 

- Definirea conceptului de persoane expuse politic şi a categoriilor de PEP, 
precum şi introducerea de noi obligaţii pentru entităţile raportoare în legătură cu 
aceste persoane;  

- Modificarea pragului de raportare de la 10.000 Euro la 15.000 Euro pentru 
operaţiunile efectuate în numerar si pentru transferurile externe, în contextul 
standardelor de cunoaştere a clientelei şi a obligaţiilor de raportare; 

- Mărirea perioadei (de la cel mult 24 ore până la cel mult 10 zile lucrătoare) 
în care se transmit rapoartele de numerar şi rapoartele de transferuri externe; 

- Stabilirea modalităţii de furnizare de către FIU România a feedback-ului 
privind clienţii, persoane fizice/juridice expuse la riscul de spălare a banilor şi 
finanţare a actelor de terorism; 

- Redefinirea listei entităţilor raportoare;  
- Stabilirea măsurilor simplificate şi suplimentare de cunoaştere a clientelei, 

precum şi interzicerea deschiderii conturilor anonime şi iniţierea şi continuarea 
relaţiilor de afaceri cu bănci fictive; 

- Clarificarea competenţei autorităţilor de supraveghere şi control cu privire 
la activitatea desfăşurată de diferitele categorii de entităţi raportoare; 

- Introducerea livrării supravegheate a sumelor de bani, ca nouă metodă 
tehnică de investigare dispusă de procuror şi autorizată prin ordonanţă motivată; 

- Implementarea art. 15 al Regulamentului CE nr. 1781/2006 cu privire la 
informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri; 

- Stabilirea unor noi obligaţii în sarcina Autorităţii Naţionale a Vămilor, în 
conformitate cu Regulamentul CE nr. 1889/2005 privind controlul numerarului la 
intrarea sau la ieşirea din Comunitate. 

Aceste modificări legislative au condus la adoptarea Hotărârii Guvernului 
nr.1599/2008 care statuează cadrul instituţional de organizare si funcţionare al 
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. 

Vă rugăm să consultaţi permanent textul consolidat al Legii nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, 
publicat pe site-ul www.onpcsb.ro, la secţiunea Legislaţie, pentru a fi la curent 
cu ultimele evoluţii ale acestei legi.  

 
Totodată, menţionăm faptul că în anul 2008, România a transmis Comisiei 

Europene notificarea privind transpunerea deplină a Directivei 2005/60/CE şi a 
Directivei 2006/70/CE în legislaţia naţională specifică de prevenire şi combatere a 
spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, îndeplinindu-se, astfel, una dintre 
obligaţiile ţării noastre, în calitate de Stat Membru UE, de a armoniza în întregime 
acquis-ul comunitar în domeniu. 

Mai mult, luând în considerare amendamentele legislaţiei primare de 
prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, a fost 
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armonizată legislaţia secundară aplicabilă la nivel sectorial, prin acte normative 
adoptate de către autorităţile de supraveghere financiară şi de către F.I.U., respectiv: 

- Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea 
clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului; 

- Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind 
instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a 
finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, aprobat prin 
Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 83/2008; 

- Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2009 pentru 
punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor; 

- Norma nr. 9/2009 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi 
a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private; 

- Aşa cum am menţionat mai sus, prin adoptarea  Deciziei nr. 778/2009, 
Oficiul a adus completări Deciziei Plenului Oficiului nr. 496/11.06.2006 prin  
care au fost aprobate Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control 
intern pentru entităţile raportoare non-financiare care nu sunt supuse 
supravegherii prudenţiale ale unor autorităţi.  

 
Alte acte normative care fac parte din cadrul legislativ secundar ce aplică 

prevederile noilor amendamente aduse Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării actelor de terorism, sunt: 

- Hotărârea Guvernului nr. 1437/2008 privind aprobarea Listei cuprinzând 
statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanţării actelor 
de terorism; 

- Decizia Plenului Oficiului nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de 
lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a 
rapoartelor de transferuri externe; 

- Decizia Plenului Oficiului nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul 
Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi 
ale Raportului de transferuri externe. 

 
În acelaşi timp, paşi importanţi au fost făcuţi prin intrarea în vigoare a 

Ordonanţei de Urgenţă  Guvernului nr. 202/2008 privind aplicarea sancţiunilor 
internaţionale (adoptată de Parlamentul României prin Legea nr. 217/2009). Prin 
intermediul O.U.G. nr. 202/2008, s-a creat Consiliul Inter-instituţional sub 
coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, format din autorităţile de aplicare a 
legii şi cele prudenţiale (inclusiv O.N.P.C.S.B.).  

Actul prevede obligaţii pentru persoanele fizice şi juridice stipulate în 
legislaţia de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi 
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pentru autorităţile publice pentru aplicarea sancţiunilor internaţionale (a se vedea 
Secţiunea – Aplicarea regimului sancţiunilor internaţionale). 

Printre principalele reglementări emise la nivel sectorial pentru aplicarea 
O.U.G. nr. 202/2008 menţionăm: 

- Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009 pentru 
punerea în aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în 
domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale; 

- Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2009 pentru 
aprobarea Regulamentului nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în 
aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital; 

- Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 28/2009 privind 
supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale 
de blocare a fondurilor; 

- Norma nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare 
a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private, aprobată prin 
Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 
14/2009; 

- La nivelul FIU-ului au fost adoptate Procedurile interne privind implementarea în 
cadrul ONPCSB a reglementărilor referitoare la regimul sancţiunilor 
internaţionale. 
 
Menţionăm că această prezentare succintă a cadrului naţional legal în 

domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului n-ar 
putea fi considerată completă fără referirea şi respectarea tratatelor şi convenţiilor 
la care statul român şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor  ce-i revin, aceste acte, 
ratificate de Parlament, care fac parte din dreptul intern, fiind prezentate pe 
larg în Partea a-V-a -Aspecte internaţionale ale combaterii spălării banilor şi 
finanţării actelor de terorism. Textele instrumentelor internaţionale la care 
manualul face referire pot fi accesate de pe site-ul www.onpcsb.ro – secţiunea 
Legislaţie internaţională. 

 
 

2.2 AUTORITĂŢI COMPETENTE 
 

2.2.1 ROLUL OFICIULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A 
SPĂLĂRII BANILOR, UNITATEA DE INFORMAŢII FINANCIARE A 
ROMÂNIEI  
 

Unităţile de Informaţii Financiare (FIU-urile) joacă un rol din ce în ce mai 
important în lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. 
Investigaţiile financiare desfăşurate de către  FIU-uri sunt sprijinite în mare măsură 
de sistemul comprehensiv al unei ţări prin:  

a) solicitarea raportării unei anumite informaţii şi păstrarea documentaţiei 
pe o perioadă determinată de timp, 

b) facilitarea divulgării informaţiei între autorităţile competente, atât la 
nivel intern, cât şi internaţional.  
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Scopurile primordiale ale unei investigaţiei financiare efectuate de Unitatea 
de Informaţii Financiare sunt identificarea, urmărirea şi documentarea mişcării 
fondurilor, identificarea şi localizarea activelor care fac obiectul măsurilor de 
aplicare a legii şi sprijinirea urmăririi penale. 

Necesitatea înfiinţării si funcţionării unei Unităţi de Informaţii Financiare 
(FIU, UIF) este stipulată în prevederile art. 21 din Directiva 2005/60/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, 
implementată în totalitate de România ca stat membru al U.E. în legislaţia 
românească, care prevede următoarele: „Art. 21 (1) Fiecare stat membru instituie o 
Unitate de Informaţii Financiare pentru a combate cu eficacitate spălarea banilor 
şi finanţarea terorismului. (2) Unitatea de Informaţii Financiare se constituie ca o 
unitate centrală naţională. Ea este responsabilă cu primirea (şi, în măsura 
posibilului, cu solicitarea), analizarea şi comunicarea către autorităţile competente 
a informaţiilor divulgate care se referă la posibile spălări de bani, posibile 
finanţări ale terorismului sau care sunt solicitate de legislaţia sau reglementările 
naţionale. Unitatea dispune de resurse adecvate pentru a-şi îndeplini sarcinile. (3) 
Statele membre se asigură că FIU-ul are acces, în mod direct sau indirect, în timp 
util, la informaţiile financiare, administrative şi de aplicare a legii de care are 
nevoie pentru a-şi îndeplini sarcinile în mod adecvat.” 

De asemenea, necesitatea creării în fiecare ţară a unei Unităţi de Informaţii 
Financiare este evidenţiată în Cele 40 Recomandări ale Grupului de Acţiune 
Financiară Internaţională (GAFI/FATF), după cum urmează: „Autorităţile 
competente, competenţele şi resursele lor - Recomandarea 26* - Ţările trebuie să 
înfiinţeze un FIU care să servească drept centru naţional pentru primirea (şi, după 
caz, pentru solicitarea), analizarea şi difuzarea Rapoartelor de Tranzacţii Suspecte 
(RTS) şi a altor informaţii privind potenţiale cazuri de spălare a banilor sau de 
finanţare a terorismului. FIU-ul  trebuie să aibă acces, direct sau indirect, la 
momentul potrivit, la informaţiile financiare, administrative şi de aplicare a legii de 
care acesta are nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor sale, inclusiv a analizelor 
asupra RTS-urilor.” 

Experienţa României în lupta împotriva spălării banilor datează din anul 
1999, iar în combaterea  finanţării terorismului din anul 2005, experienţă care s-a 
acumulat pe parcursul celor 10 ani, prin realizarea unor obiective strategice la 
nivelul întregului sistem naţional. Înfiinţat prin Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor, conform cerinţelor Directivei 91/308/CE pentru 
prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor, Oficiul Naţional 
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor funcţionează ca Unitate de Informaţii 
Financiare a României, fiind un organ de specialitate cu personalitate juridică de tip 
administrativ în subordinea Guvernului. 

Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi a finanţării actelor de terorism, scop în care primeşte, analizează, prelucrează 
informaţii şi sesizează, în condiţiile legii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, iar in situaţia în care se constată operaţiuni suspecte de finanţare 
a terorismului, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie si Serviciul 
Român de Informaţii, fiind condus de un preşedinte, numit de Guvern din rândul 
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membrilor Plenului Oficiului, structura deliberativă şi de decizie, formată din câte 
un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă 
de Justiţie, Băncii Naţionale a României, Curţii de Conturi şi Asociaţiei Române a 
Băncilor, numit în funcţie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului. 

Personalul Oficiului este format preponderent din analişti financiari cu 
studii universitare juridice sau economice şi experienţă în domeniul financiar, 
bancar sau juridic, din asistenţi analişti cu studii medii, dar şi din personal 
contractual care ocupă funcţii specifice sectorului bugetar. 

Pe parcursul celor 10 ani de activitate, Oficiul a devenit o instituţie pe 
deplin funcţională, având o bază materială bună şi un sistem informatic eficient 
(incluzând şi o modernă bază proprie de date), capabilă să contribuie în mod eficient 
la lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, fapt pentru care 
îşi exercită, în mod competent, rolul de liant între entităţile cu obligaţii de raportare 
şi autorităţile de aplicare a legii. 

Funcţiile de bază ale Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor, în calitate de Unitate de Informaţii Financiare a României sunt 
următoarele: 
- Colectarea, procesarea şi analiza informaţiilor financiare. În condiţiile în 
care, din analiza datelor şi informaţiilor prelucrate la nivelul instituţiei, rezultă 
indicii temeinice cu privire la spălarea banilor, Oficiul sesizează de îndată Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, iar în situaţia în care se constată 
finanţarea unor acte de terorism, instituţia noastră sesizează de îndată şi Serviciul 
Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de 
terorism, în conformitate cu prevederile legii speciale, fiind astfel conturată funcţia 
de diseminare a informaţiilor către autorităţile competente; 
- Supravegherea, verificarea şi controlul entităţilor raportoare care nu sunt 
supravegheate de o altă autoritate de supraveghere prudenţială, a cărei implementare 
constă în totalitatea activităţilor de evaluare şi monitorizare sistematică a 
indicatorilor de risc de spălare de bani realizate la sediul Oficiului (off-site) şi la 
sediul entităţilor raportoare (on-site); 
- Funcţia Oficiului - de factor responsabil în procesul de implementare a 
regimului sancţiunilor internaţionale, urmare intrării în vigoare a Legii nr. 217/2009 
pentru aprobarea O.U.G. nr.202/2008 privind punerea în aplicare a regimului 
sancţiunilor internaţionale, luând în considerare calitatea sa de supraveghetor pentru 
acele entităţi raportoare care nu au o autoritate de supraveghere prudenţială, 
conform legii speciale; 
- Prevenirea şi combaterea finanţării actelor de terorism - Oficiul, prin 
atribuţiile conferite de legislaţia în materie, are un rol important în prevenirea şi 
combaterea finanţării actelor de terorism, fapt ce a determinat ca instituţia să fie 
parte componentă a Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului 
(S.N.P.C.T.), participând activ, potrivit competentelor sale, atât la activitatea de 
stopare a unor eventuale fluxuri de finanţare a grupărilor teroriste, cât şi la 
analizarea şi evaluarea riscurilor la care se expun entităţile raportoare.  
- Primirea, procesarea şi analiza cererilor de informaţii. În scopul efectuării 
unor analize complexe, cât mai ample care implică tranzacţii financiare cu elemente 
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- Cooperarea Oficiului cu autorităţile competente naţionale şi internaţionale, 
în vederea îndeplinirii cu operativitate a activităţii sale specifice.  
- Managementul resurselor umane, financiare şi contabile şi realizarea 
activităţii de audit public intern. 

Având în vedere atribuţiile conferite Oficiului prin Legea nr. 656/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, structura şi modalitatea de funcţionare a 
FIU-ului din România a fost periodic îmbunătăţită. Astfel, adoptată în luna 
decembrie 2008, actuala Hotărâre a Guvernului nr.1599/2008 statuează cadrul 
instituţional de organizare si funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire si 
Combatere a Spălării Banilor. 

În conformitate cu aceste dispoziţii, instituţia are ca principale atribuţii: 
- primeşte date şi informaţii de la persoanele fizice şi juridice prevăzute la 
art. 3 alin. 11, art. 8 şi art. 17 alin.1 lit. a) - c) din Legea nr. 656/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare (entităţile raportoare şi autorităţile de 
supraveghere prudenţială), referitoare la operaţiuni şi tranzacţii efectuate în lei 
şi/sau valută; 
- analizează şi prelucrează datele şi informaţiile primite conform legii pentru 
a identifica existenţa indiciilor temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a 
actelor de terorism; 
- solicită oricăror autorităţi şi instituţii publice, precum şi oricărei persoane 
fizice şi juridice datele şi informaţiile pe care acestea le deţin şi care sunt necesare 
în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate; aceste date şi informaţii sunt 
prelucrate şi utilizate în cadrul Oficiului, conform dispoziţiilor legale referitoare la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi a celor referitoare la informaţii clasificate; 
- colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu persoanele 
fizice sau juridice care pot furniza date utile, în vederea îndeplinirii obiectului său 
de activitate; 
- se sesizează din oficiu, când ia la cunoştinţă, pe orice cale, despre o 
tranzacţie suspectă, în condiţiile legii; 
- poate face schimb de informaţii, în baza reciprocităţii, cu instituţii străine 
care au funcţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii 
similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor sau al finanţării actelor de terorism; 
- emite, în condiţiile legii, decizii de suspendare a efectuării tranzacţiilor 
asupra cărora există suspiciunea că ar avea drept scop spălarea banilor şi/sau 
finanţarea actelor de terorism; 
- sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazurile 
prevăzute de lege; 
- sesizează de îndată Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile 
suspecte de finanţare a actelor de terorism, dacă în urma analizei şi prelucrării 
informaţiilor se constată indicii de finanţare a unor astfel de acte;  

 31 

de extraneitate, FIU România activează pe plan internaţional, punând accentul pe 
intensificarea schimbului de informaţii cu instituţiile străine care au funcţii asemă-
nătoare, în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau a finanţării actelor de 
terorism, în conformitate cu prevederile legale.
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- sesizează de îndată organul competent în cazul în care se constată existenţa 
unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor 
sau de finanţare a actelor de terorism; 
- întocmeşte şi actualizează liste cuprinzând persoane fizice şi juridice 
suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, care se transmit 
Ministerului Finanţelor Publice, conform prevederilor legale în vigoare; 
- formulează propuneri Guvernului şi organelor administraţiei publice 
centrale pentru adoptarea de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii spălării 
banilor şi finanţării terorismului, avizează proiectele de acte normative care au 
legătură cu domeniul său de activitate; 
- organizează şi realizează instruirea de specialitate a personalului propriu şi 
poate participa la programele speciale de instruire ale altor instituţii; 
- stabileşte forma şi conţinutul rapoartelor prevăzute la art. 3 alin.1, 6-7 din 
lege, precum şi metodologia de lucru privind raportările prevăzute la art. 3 alin.6 şi 
7 din lege;  
- elaborează propriile proceduri de lucru, prin direcţiile de specialitate şi 
întocmeşte raportul de activitate anual; 
- elaborează, negociază şi încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu 
instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din 
străinătate, în condiţiile legii; poate fi membru al organismelor internaţionale de 
specialitate şi poate participa la activităţile acestora. 

 
În conformitate cu prevederile legale, Oficiul primeşte de la entităţile 

raportoare trei tipuri de rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte, Raportul 
privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită 
minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro şi Raportul pentru 
transferurile externe în şi din conturi pentru sume a căror limită minimă este 
echivalentul în lei a 15.000 euro.  Decizia Plenului Oficiului nr. 674/2008 
stabileşte forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de 
tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. 

 
 
Pentru o luptă eficientă împotriva spălării banilor, un sistem exhaustiv atât 

de prevenire, cât şi de combatere trebuie să plece de la premisa existentei unei 
varietăţi de intermediari financiari şi non-financiari, în calitate de furnizori de 
informaţii, ce trebuie să coopereze, în mod responsabil, cu FIU-ul şi să reacţioneze 
în mod pro-activ împotriva pericolului de a fi implicaţi în activităţi de spălare a 
banilor şi de finanţare a terorismului. 

Din acelaşi punct de vedere, pe acelaşi palier al furnizorilor de informaţii 
pentru Oficiu, se situează si autorităţile cu atribuţii de control financiar, precum şi 
cele de supraveghere prudenţială, care au obligaţia de a sesiza Oficiul atunci când se 
detectează activităţi suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. 

În consecinţă, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
este autoritatea centrală a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării 
banilor şi de finanţare a actelor de terorism, care primeşte, analizează, prelucrează 
informaţii şi sesizează, în condiţiile existenţei unor indicii temeinice de spălare a 
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banilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv sesizează 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de 
Informaţii, cu privire la existenţa unor operaţiuni de finanţare a actelor de terorism. 
Aceste instituţii sunt unicii şi exclusivii beneficiari finali ai acestor sesizări. 
 
 
2.2.2 ALTE AUTORITĂŢI DE APLICARE A LEGII  
 

 1. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie - Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

Dimensiunile accentuate ale fenomenului infracţional, în special 
dezvoltarea criminalităţii organizate, au impus înfiinţarea unei formaţiuni 
specializate pentru combaterea formelor de manifestare a criminalităţii, mai ales sub 
aspectul său organizat. 

Astfel, prin Legea nr. 508/17 noiembrie 2004 s-a înfiinţat Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu 
modificările ulterioare, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, prin reorganizarea Secţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi 
Antidrog, ca structură specializată în combaterea şi investigarea infracţiunilor de 
criminalitate organizată şi terorism. 

Potrivit prevederilor legale această structură are în competenţă efectuarea 
urmăririi penale şi în cauzele ce au ca obiect spălarea banilor. Mai mult decât atât, 
structura este abilitată să coopereze şi cu alte structuri ale autorităţilor ce au atribuţii 
pe această componentă de prevenire şi combatere a spălării banilor şi, evident, cu 
organele specializate ale poliţiei judiciare care efectuează activităţile dispuse de 
procuror prin ordonanţe de delegare. 

Procurorii specializaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea 
penală pentru infracţiunile date prin lege în competenţa lor. 

La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel funcţionează servicii 
teritoriale, iar la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale funcţionează birouri 
teritoriale, conduse de procurori şefi, având atribuţii de investigare a infracţiunilor 
de criminalitate organizată şi terorism. 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism coordonează şi controlează activitatea serviciilor şi birourilor teritoriale 
competente înfiinţate în cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel şi parchetelor 
de pe lângă tribunale; de asemenea, supraveghează, conduce şi controlează actele de 
cercetare penală efectuate, din dispoziţia procurorului, de către ofiţerii şi agenţii de 
poliţie judiciară aflaţi în coordonarea DIICOT. 
 
 2. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  - Direcţia 
Naţională Anticorupţie 
 Direcţia Naţională Anticorupţie este o structură în cadrul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, specializată în combaterea infracţiunilor de 
corupţie si funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
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Luând în considerare complexitatea fenomenului corupţiei, sfera 
competenţei parchetului specializat cuprinde nu doar infracţiunile de corupţie, 
conexe ori în legătură directă cu acestea, ci şi infracţiuni grave considerate a fi în 
strânsă legătură cu corupţia, cum este şi infracţiunea de  spălare a banilor. 
 Competenta materială a direcţiei se referă la infracţiunile de corupţie, 
asimilate ori în legătură cu corupţia cuprinse în Legea nr. 78/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, considerate ca depăşind nivelul corupţiei mici, fie prin 
întinderea pagubei (mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 de euro), fie prin 
valoarea sumei ori bunului care a format obiectul faptei de corupţie (mai mare decât 
echivalentul în lei a 10.000 de euro). 
  

 3. Ministerul Administraţiei si Internelor -  Inspectoratul General al 
Poliţiei Române 

Inspectoratul General al Poliţiei Române este unitatea centrală a poliţiei, cu 
personalitate juridică şi competenţă teritorială generală, care conduce, îndrumă şi 
controlează activitatea unităţilor de poliţie subordonate, desfăşoară activităţi de 
investigare şi cercetare a infracţiunilor deosebit de grave, circumscrise crimei 
organizate, criminalităţii economico-financiare sau bancare, a altor infracţiuni ce fac 
obiectul cauzelor penale aflate în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi orice alte atribuţii date în competenţa sa prin 
lege. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române are în structura sa organizatorică 
direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri înfiinţate prin ordin al ministrului 
internelor şi reformei administrative. 

Pe linia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, 
menţionăm existenţa la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române a 
următoarelor structuri investigative: 
- Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor în 
cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, care desfăşoară activităţi 
investigative şi de urmărire penală pentru combaterea infracţiunilor prin care sunt 
finanţate actele de terorism, infracţiuni complexe din sfera macro-criminalităţii 
financiare, infracţiuni de spălare de bani, fals de monedă, cărţi de credit şi cecuri de 
călătorie. 
- Serviciul Recuperare Creanţe în cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor, 
care desfăşoară activităţi informative, investigative, acte premergătoare şi de 
urmărire penală, în conformitate cu prevederile legale, având în competenţă 
fraudele care se comit în mai multe domenii, inclusiv în cadrul spălării banilor. 
  

4. Serviciul Român de Informaţii 
 Serviciul Român de Informaţii este instituţia statului român cu atribuţii în 
domeniul culegerii şi valorificării informaţiilor relevante pentru securitatea 
naţională a României. Activităţile sale se desfăşoară, în principal, pe teritoriul 
naţional, precum şi în afara graniţelor, în cooperare cu alte instituţii responsabile în 
domeniul monitorizării şi prevenirii ameninţărilor transfrontaliere. 
 Serviciul Român de Informaţii a fost înfiinţat la 26 martie 1990, prin 
Decretul nr. 181, pornind de la necesitatea existenţei unei instituţii specializate şi 
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competente în domeniul culegerii de informaţii privind securitatea naţională. Unul 
dintre paşii semnificativi ai democratizării societăţii româneşti a fost reglementarea 
prin lege a organizării şi funcţionării Serviciului Român de Informaţii, de către 
primul Parlament ales după Revoluţia din 1989 (Legea nr. 51 din 1991). La baza 
funcţionării S.R.I. stă Legea nr. 14 din 1992, care îi reglementează sarcinile, 
competenţele şi atribuţiile. Existenţa instituţiei este consacrată şi în Constituţia 
României ( art.62, lit. g ) care prevede că cele două Camere ale Parlamentului se 
întrunesc în şedinţă comună pentru numirea directorului Serviciului Român de 
Informaţii şi exercitarea controlului asupra acestui serviciu, precum şi Legea nr. 
535/2004 pentru prevenirea şi combaterea terorismului.  

Prin aprobarea de către CSAT, în anul 2002, a Strategiei naţionale de 
prevenire şi combatere a terorismului, în cadrul căreia sunt stabilite obiectivele 
generale ale statului român în materie antiteroristă şi se fundamentează existenţa şi 
funcţionalitatea Sistemului de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT), 
Serviciul Român de Informaţii a fost desemnat coordonator tehnic al SNPCT, având 
în vedere şi calitatea sa de autoritate naţională în materie antiteroristă.  

Prin structurile sale specializate, S.R.I. execută activităţi informative şi 
tehnice de prevenire şi combatere a terorismului, precum şi intervenţia antiteroristă 
asupra obiectivelor atacate sau ocupate de terorişti, în scopul capturării sau anihilării 
acestora şi eliberării ostaticilor. 
  
 
2.2.3 AUTORITĂŢILE DE SUPRAVEGHERE  

 

Riscul privind spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism – reprezintă 
riscul determinat de factori interni, cum ar fi derularea neadecvată a unor activităţi 
interne, existenţa unui personal sau a unor sisteme necorespunzătoare, ori de factori 
externi, cum ar fi condiţiile economice ale entităţilor reglementate, ca urmare a 
neaplicării sau a aplicării defectuoase a dispoziţiilor legale ori contractuale, precum 
şi a lipsei de încredere a publicului în integritatea entităţii în cauză.  

Pe planul specific al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării 
actelor de terorism, în conformitate cu art. 17 alin. 1 din Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi 
completările ulterioare,  modul de aplicare a prevederilor legii speciale indicate se 
verifică şi se controlează, în cadrul atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi 
sau structuri: 

a) autorităţile de supraveghere prudenţială, pentru persoanele supuse acestei 
supravegheri, potrivit legii; 

b) Garda Financiară, precum şi orice alte autorităţi cu atribuţii de control 
financiar-fiscal, conform legii; 

c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele 
prevăzute la art. 8 lit. e) şi f); 

d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru 
toate persoanele prevăzute la art. 8, cu excepţia celor pentru care modul de aplicare 
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a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează de autorităţile şi structurile 
prevăzute la lit. a). 

În baza actelor normative de organizare si funcţionare, legiuitorul a 
conferit atribuţii de supraveghere şi control al conformităţii entităţilor incluse în 
sistemul financiar faţă de prevederile legale, următoarelor autorităţi de 
supraveghere prudenţială: 

 
- Banca Naţională a României (BNR) - Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată 
prin Legea nr.227/2007, şi ulterior modificată şi completată prin O.U.G. nr. 
26/2010, în scopul protejării intereselor deponenţilor şi al asigurării stabilităţii şi 
viabilităţii întregului sistem bancar, Banca Naţională a României asigură 
supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, persoane juridice române, 
inclusiv a sucursalelor acestora înfiinţate în alte state membre ori în state terţe, şi a 
instituţiilor de plată. De asemenea, potrivit Ordonanţei nr. 28/2006 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în scopul realizării obiectivelor sale 
privind stabilitatea financiară, Banca Naţională a României realizează 
supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul 
Special, care desfăşoară activitate pe teritoriul României. Mai multe informaţii pot 
fi accesate pe site-ul www.bnro.ro, la secţiunea Supraveghere. 
 
- Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) supraveghează şi 
controlează societăţile de fonduri de investiţii, societăţi de investiţii, societăţi de 
administrare a investiţiilor, societăţi de valori mobiliare (instituţiile financiare, 
precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine). Legislaţia 
primară în domeniu este Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 
si completările ulterioare. Mai multe informaţii pot fi accesate pe site-ul 
www.cnvmr.ro. 
 
- Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) supraveghează şi 
controlează societăţile de asigurări, reasigurări şi brokerii de asigurare şi/sau 
reasigurare, precum şi sucursalele aflate pe teritoriul României ale asiguratorilor, 
reasiguratorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări autorizaţi în alte 
state membre. Legislaţia primară în domeniu este Legea nr. 32/2000 privind 
activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor. Mai multe informaţii pot fi 
accesate pe site-ul www.csa-isc.ro. 
 
- Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) 
supraveghează şi controlează administratorii de fonduri de pensii private, în nume 
propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, agenţii de 
marketing autorizaţi/avizaţi în sistemul pensiilor private. Legislaţia primară în 
domeniu este Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Mai 
multe informaţii pot fi accesate pe site-ul www.csspp.ro. 
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- Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este 
desemnat în calitate de autoritate cu rol de supraveghere şi control asupra 
entităţilor care nu sunt supuse supravegherii unei alte autorităţi. Astfel, 
menţionăm faptul că prin prisma prevederilor Legii nr. 656/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte normative conexe 
(Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit si 
adecvarea capitalului si a altor acte normative), ONPCSB este autoritatea care 
supraveghează, verifică şi controlează modul de aplicare a prevederilor legii 
speciale a următoarelor entităţi raportoare: 

- instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul General şi în 
Registrul de Evidenţă şi furnizori de servicii poştale care prestează servicii 
de plată potrivit cadrului legislativ naţional aplicabil; 
- cazinouri; 
- auditori, persoane fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală 
sau contabilă; 
- alte persoane care exercită profesii juridice liberale; 
- furnizori de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, 
alţii decât cei prevăzuţi la art. 8 lit. e) sau f) din Legea nr. 656/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- persoane cu atribuţii în procesul de privatizare; 
- agenţi imobiliari; 
- asociaţii şi fundaţii; 
- alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau 
servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în 
numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul 
în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură 
operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. 
Mai multe informaţii pot fi accesate pe site-ul www.onpcsb.ro. 
 
Supravegherea prudenţială a sectorului profesiunilor legale (non-financiar) 

pe linia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, conform 
prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este 
asigurată de cele două asociaţii profesionale în domeniu, respectiv: 
- Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR) este o 
organizaţie profesională cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, înfiinţată 
prin lege. UNNPR coordonează la nivel naţional activitatea notarilor publici şi 
verifica respectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr. 36/1995 privind 
organizarea activităţii notarilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
Statutului UNNPR, adoptat cu ocazia Congresului al-VIII-lea al Notarilor Publici 
din România, prin Hotărârea nr. 12/21.11.2008. Sunt membri ai Uniunii toţi notarii 
publici din România.  

Uniunea funcţionează pe baza următoarelor principii: autofinanţarea 
realizată din contribuţia membrilor săi şi din alte surse, potrivit legii şi statutului; 
neangajarea politică a Uniunii şi Camerelor prin acţiunile membrilor lor; apărarea 
intereselor profesionale ale membrilor săi; obligativitatea şi caracterul executoriu al 
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actelor emise în cadrul competentelor legale şi statutare; autonomia funcţională; 
colaborarea cu organizaţiile profesiunilor liberale, interne şi internaţionale; 
responsabilitatea notarilor aleşi în organele de conducere ale Camerelor, Uniunii şi 
Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin; egalitatea de tratament a tuturor 
notarilor publici;  perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a notarilor 
publici. Mai multe informaţii se regăsesc pe site-ul www.uniuneanotarilor.ro 

Conform art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, UNNPR este şi organism de supraveghere şi control pentru 
notarii publici, privind respectarea normelor de prevenire şi combatere a spălării 
banilor şi a finanţării actelor de terorism. În acest context, UNNPR a adoptat 
Decizia nr. 44/2006, act care subliniază obligaţiile pe care le au notarii din 
perspectiva aplicării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările 
ulterioare. De asemenea, pe aceiaşi linie, subliniem încheierea protocolului de 
colaborare dintre UNNPR şi ONPCSB în data de 16 septembrie 2009. 

 
- Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) este o persoană 
juridică de interes public cu propriul său patrimoniu şi buget; UNBR este unica 
succesoare a Uniunii Avocaţilor din România. În concordanţă cu prevederile Legii 
nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi 
completările ulterioare, profesia de avocat este exercitată de avocaţii înregistraţi în 
lista curentă a membrilor Baroului de care aparţin, iar toate barourile înfiinţate în 
România trebuie să fie membre ale UNBR.  

Conform Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial nr. 45 
din 13 ianuarie 2005, şi Legii nr. 51/1995, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul U.N.B.R., în calitate de organ reprezentativ şi deliberativ al barourilor din 
România care asigură activitatea permanentă a Uniunii, are ca atribuţii principale: 

- duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor; 
- rezolvă orice probleme interesând profesia de avocat între sesiunile 
Congresului avocaţilor, cu excepţia acelora care sunt date în competenţa 
exclusivă a Congresului avocaţilor; 
- exercită controlul asupra activităţii şi asupra hotărârilor Comisiei 
permanente a U.N.B.R.; 
- organizează examenul de verificare a cunoştinţelor de drept 
românesc şi de limba română ale avocaţilor străini; 
- organizează şi conduce activitatea Institutului Naţional de Pregătire 
şi Perfecţionare a Avocaţilor, constituit ca persoană juridică de drept privat 
nonprofit şi care nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este 
supus procedurilor de autorizare şi acreditare; 
- adoptă hotărâri în toate problemele privind pregătirea şi 
perfecţionarea profesională a avocaţilor, precum şi recomandări privind 
relaţiile dintre barouri; 
- organizează şi supraveghează serviciul statistic general al U.N.B.R.; 
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- întocmeşte proiectul de buget al U.N.B.R. şi îl supune spre aprobare 
Congresului avocaţilor, precum şi execuţia bugetară anuală a bugetului 
U.N.B.R.; 
- întocmeşte raportul anual de activitate şi de gestiune a 
patrimoniului U.N.B.R. şi le supune spre aprobare Congresului avocaţilor. 
Mai multe informaţii se regăsesc pe site-ul www.unbr.ro. 
Conform art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, UNBR este şi organism de supraveghere şi control pentru 
avocaţi, privind respectarea normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi 
a finanţării actelor de terorism. 

În ceea ce priveşte activitatea de colaborare dintre UNBR şi ONPCSB pe 
linia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, aceasta este 
statuată prin protocolul încheiat între cele două instituţii în luna noiembrie 2005. 

 
Menţionăm faptul că la art. 8 lit f) sunt specificate doar acele persoane care 

fac obiectul Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
profesiile juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau 
perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de 
bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, 
administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea 
sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, 
organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării 
sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori 
conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori 
mobiliare sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor 
activităţi fiduciare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice 
operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile. 

Cu titlu de excepţie, conform art. 3 alin. 8 din Legea nr. 656/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) nu 
au obligaţia de a raporta către Oficiu informaţiile pe care le primesc sau pe care le 
obţin de la unul dintre clienţii lor în cursul determinării situaţiei juridice a acestuia 
ori al apărării sau reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în 
legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanţă cu privire la declanşarea 
unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste informaţii au fost 
primite sau obţinute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor. 
 
 
2.2.4 ASOCIAŢII PROFESIONALE ALE CATEGORIILOR DE ENTITĂŢI  
RAPORTOARE  

 

La această secţiune, am dori să ne oprim asupra asociaţiilor profesionale 
înfiinţate pentru profesiuni care sunt listate drept entităţi cu obligaţii de raportate, 
conform art. 8 din Legea nr. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism. 

Care este rolul acestor asociaţii profesionale? 
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O asociaţie profesională este o organizaţie cu personalitate juridică, cu scop 
nepatrimonial, constituită de persoane fizice, denumite membri, ce aparţin aceleiaşi 
profesiuni sau unor profesiuni înrudite, având o activitate bine determinată şi un 
statut de organizare şi funcţionare. Asociaţia profesională se constituie prin liberul 
consimţământ de asociere a membrilor ei, care, în baza unei înţelegeri, pun în 
comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în 
muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al colectivităţii sau, după 
caz, în interesul lor personal nepatrimonial. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 
38/2010, asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie 
teritorială îşi are sediul. 

Asociaţiile profesionale, în funcţie de statut şi mandatul acordat, au, în 
general, ca obiective principale: 

- dezvoltarea industriei/sectorului pe care o/îl reprezintă; 
- promovarea cooperării între membrii săi; 
- stabilirea unor norme de organizare şi funcţionare a asociaţiei 
profesionale; 
- elaborarea şi monitorizarea respectării unui regulament deontologic care 
să cuprindă atât drepturile şi îndatoririle profesionale, cât şi sancţiuni pentru 
încălcarea acestuia; 
- stabilirea unor reguli de etică profesională a membrilor săi; 
- furnizarea şi organizarea programelor de instruire profesională pentru 
membrii săi; 
- coordonarea activităţii profesionale cu autorităţile de reglementare şi cele 

de supraveghere. 
Menţionăm că în România funcţionează în calitate de asociaţii profesionale 

ale categoriilor de entităţi raportoare prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, următoarele instituţii (prezentate în ordine 
alfabetică): 

 
- Asociaţia Cazinourilor din România (ACR) a fost înfiinţată în anul 2007 
de către trei companii internaţionale care acţionează în domeniul cazinourilor. 
Scopul acestei Asociaţii este promovarea intereselor cazinourilor, inclusiv a 
Asociaţiei Europene de Cazinouri al cărui membru este ACR şi participarea la 
îmbunătăţirea standardelor cazinourilor. Informaţii despre Asociaţie se regăsesc 
pe site-ul www.casinoassociation.ro.  
 
- Asociaţia Organizatorilor de Cazinouri din România (AOCR): 
Activitatea de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc este reglementată în 
România prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, iar activitatea de 
autorizare a organizării şi exploatării jocurilor de noroc se realizează de Ministerul 
Finanţelor Publice prin Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc, care se 
organizează şi funcţionează la nivelul acestui minister, în condiţiile stabilite de 
O.U.G. indicat mai sus, de normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi 
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de alte acte normative cu incidenţă în materie. În activitatea sa, Asociaţia 
Organizatorilor de Cazinouri din România are ca obiectiv principal să contribuie 
activ şi eficient la dezvoltarea activităţii jocurilor de noroc în cadrul cazinourilor 
care funcţionează pe teritoriul României, la protejarea intereselor şi investiţiilor 
organizatorilor de cazinouri din România-membrii AOCR, la îmbunătăţirea 
relaţiilor existent cu autorităţile româneşti competente, la întărirea eforturilor pentru 
implementarea noutăţilor tehnice şi legislative existente la nivel mondial în 
domeniul jocurilor de noroc prin cazinouri, precum şi la promovarea competenţei 
profesionale în acest sector. Prin activităţile desfăşurate de AOCR, conform 
statutului său, AOCR asigură monitorizarea sectorului cazinourilor-membre, 
inclusiv prin prisma prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării 
terorismului. În acest sens, menţionăm emiterea de către AOCR, a procedurilor şi 
politicilor interne la nivel sectorial în domeniul CSB/CFT. De asemenea, pe aceeaşi 
linie, menţionăm încheierea unui protocol de colaborare între AOCR şi ONPCSB în 
luna decembrie 2004. Mai multe informaţii se regăsesc pe site-ul 
www.romaniancasinoassociation.com.  
 
- Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) 
reuneşte cele mai importante societăţi din domeniul automobilului, respectiv 
producători naţionali, importatori de autovehicule, precum şi alte companii din 
domeniul pieselor si accesoriilor auto sau al lubrifianţilor. Printre obiectivele 
principale urmărite de APIA în activitatea pe care o derulează, menţionăm: 
reprezentarea membrilor săi în faţa autorităţilor si instituţiilor de stat; promovarea 
iniţiativelor legislative in sprijinul producţiei si comerţului cu automobile; 
reprezentarea producătorilor si importatorilor romani in fata forurilor competente 
internaţionale; editarea si difuzarea statisticilor din domeniul auto; organizarea unor 
conferinţe, seminarii si alte întruniri legate de problemele automobilului; acordarea 
de consultanta de specialitate atât membrilor săi cât si altor firme româneşti sau 
străine ce derulează activităţi in domeniul auto. În ceea ce priveşte activitatea de 
colaborare dintre ALB şi ONPCSB pe linia prevenirii şi combaterii spălării banilor 
şi a finanţării terorismului, aceasta este statuată prin protocolul încheiat între cele 
două instituţii în luna decembrie 2005. Mai multe informaţii se regăsesc pe site-ul 
www.apiasoftnet.ro.  
 
- Asociaţia Profesională a Agenţilor Imobiliari din România (APAIR) 
este cea mai recentă asociaţie profesională a agenţilor imobiliari înfiinţată în 
România. Printre obiectivele stabilite de Asociaţia Profesională a Agenţilor 
Imobiliari din România (APAIR) enumerăm: furnizarea serviciilor de educaţie, 
cercetare si schimb de informaţii pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea in 
domeniul imobiliar, cu scopul de a ridica standardele de practica in domeniul 
imobiliar si de a proteja dreptul de proprietate imobiliara in interesul publicului larg; 
promovarea si menţinerea unor standarde înalte de conduita in tranzacţiile 
imobiliare; elaborarea unui cod etic pentru membrii săi; iniţierea, susţinerea si 
promovarea iniţiativelor legislative in domeniul imobiliar, etc. În ceea ce priveşte 
activitatea de colaborare dintre APAIR şi ONPCSB pe linia prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi a finanţării terorismului, aceasta este statuată prin recentul 
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protocol încheiat între cele două instituţii în luna mai 2010. Mai multe informaţii 
se regăsesc pe site-ul www.apair.ro. 
 
- Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare (ARAI) este o organizaţie 
neguvernamentală, profesională, apolitică, non-profit, şi care reuneşte agenţi 
economici cu obiect de activitate din domeniul imobiliar şi din domenii conexe de 
activitate. Conform Statutului său, A.R.A.I. numără printre scopurile principale: 
reprezentarea intereselor membrilor săi fata de organele puterii si administraţiei 
centrale si locale de stat; reprezentarea intereselor membrilor săi in relaţiile cu 
asociaţiile si organizaţiile existente pe plan naţional si internaţional in domeniile de 
interes ale A.R.A.I.; garantarea si apărarea democraţiei, a libertăţii de opinie si 
acţiune intre membrii A.R.A.I.; promovarea si asigurarea relaţiilor de colaborare 
intre membrii săi; îmbunătăţirea continua a calităţii serviciilor oferite clienţilor de 
către membrii A.R.A.I., atragerea potenţialilor investitori in domeniul de activitate 
al membrilor A.R.A.I., etc. În ceea ce priveşte activitatea de colaborare dintre ARAI 
şi ONPCSB pe linia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării 
terorismului, aceasta este statuată prin protocolul încheiat între cele două instituţii în 
luna noiembrie 2005. Mai multe informaţii se regăsesc pe site-ul www.arai.ro.  
 
- Asociaţia Română a Băncilor (ARB) este asociaţia profesională care 
reprezintă şi apără interesele profesionale ale membrilor săi, instituţiile de credit, 
având ca obiective promovarea cooperării membrilor săi cu autorităţile competente 
din România, în special cu Banca Naţională a României, informarea membrilor 
asociaţiei şi a publicului şi organizarea serviciilor de interes comun ale asociaţiei. 
Principalele atribuţii ale ARB sunt: organizarea şi asigurarea dialogului între 
instituţiile de credit, promovarea principiilor politicii bancare în domeniile de 
interes general ale membrilor; studierea problemelor de interes pentru instituţiile de 
credit, promovarea cooperării, informarea membrilor asociaţiei şi publicului, 
precum şi organizarea serviciilor de interes comun; colaborarea la publicarea de 
reviste de specialitate, studii, cărţi sau alte materiale care pot ajuta sau promova 
activitatea bancară; colaborarea cu centrul de formare profesională şi perfecţionare 
în domeniul bancar pe linia organizării de cursuri de specialitate pentru cadrele din 
sistemul bancar; asigurarea şi organizarea relaţiilor asociaţiei cu presa, radioul, 
televiziunea şi în general cu orice alt mijloc de informare în mass-media. Mai multe 
informaţii se regăsesc pe site-ul www.arb.ro.  

În ceea ce priveşte activitatea de colaborare dintre ARB şi ONPCSB pe 
linia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, aceasta este 
statuată prin protocolul încheiat între cele două instituţii în data de 15 februarie 
2005. 
 
- Asociaţia Societăţilor Financiare din România (ALB) este o asociaţie 
profesională, neguvernamentală, non-profit şi apolitică înfiinţată în conformitate cu 
legile din România, pe durată nelimitată. Scopul Asociaţiei este dezvoltarea 
serviciilor financiare şi de leasing operaţional şi crearea unei pieţe echilibrate şi 
sigure, din perspectiva tuturor părţilor implicate, respectiv al societăţilor 
financiare/de leasing şi al clienţilor acestora. În vederea atingerii scopului şi 
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îndeplinirii obiectivelor acesteia, menţionate prin Statut, Asociaţia şi-a stabilit 
realizarea următoarelor obiective: promovarea serviciilor, a celor mai bune practici 
şi a celor mai înalte standarde în desfăşurarea activităţii; susţinerea şi protejarea 
intereselor membrilor săi; educarea şi dezvoltarea comunităţii de afaceri din 
domeniul serviciilor în lumina eticii; să fie o interfaţă onestă şi de încredere între 
comunitatea Serviciilor şi terţe părţi; să prevină, să împiedice/diminueze, să 
sancţioneze infracţiunile economico-financiare, inclusiv spălarea banilor, şi să 
stopeze fenomenul de fraudă în domeniul serviciilor financiare. Asociaţia 
Societăţilor Financiare din România (ALB) este organizată în cinci Comitete de 
lucru specializate (Comitetul de marketing, Comitetul legislativ, Comitetul fiscal, 
Comitetul de Risc şi Comitetul Logistic) dedicate atât leasing-ului, cât şi creditului 
de consum sau factoring-ului şi creditului ipotecar. Comitetele sunt organisme 
consultative ce propun Consiliilor de leasing şi credit deciziile ce urmează a fi 
înaintate ulterior Adunării Generale. Mai multe informaţii se regăsesc pe site-ul 
www.alb-leasing.ro.  
 
- Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) este o persoană 
juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de 
utilitate publică fără scop patrimonial. Camera este totodată şi autoritatea 
competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de 
audit financiar în România. Aceasta a fost înfiinţată în scopul dezvoltării susţinute a 
profesiei şi întăririi acesteia cu Standardele de Audit si Codul privind conduita etică 
şi profesională în domeniul auditului financiar, prin asimilarea integrală a 
Standardelor Internaţionale şi a Codului de etică al IFAC, care să permită 
auditorilor financiari, membri ai CAFR să ofere servicii de audit financiar de o 
înaltă calitate, în interesul publicului. Activitatea de auditor financiar şi competenţa 
şi activitatea Camerei Auditorilor Financiari din România sunt reglementate prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, recent modificată şi completată de 
Legea nr. 26/2010.  În domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a 
finanţării terorismului, Consiliul CAFR a adoptat Hotărârea nr. 91/2007 privind 
aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea operaţiunilor de 
spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de terorism de către auditorii 
financiari. În conformitate cu această hotărâre, auditorii financiari desfăşoară 
activităţi de audit acordând atenţie faptului că este posibil ca societăţile comerciale 
care contractează servicii de audit să aibă contacte de afaceri cu persoane suspecte 
de activităţi de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. De asemenea, pe 
aceeaşi linie menţionăm protocolul încheiat între CAFR şi ONPCSB în luna martie 
2007. Mai multe informaţii se regăsesc pe site-ul www.cafr.ro. 
 
- Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România 
(CECCAR) este persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac 
parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, precum şi societăţile comerciale de 
expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, în condiţiile prevăzute 
de lege. Corpul, prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, acordă şi 
retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat şi 
are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi, precum şi 
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calitatea serviciilor prestate de aceştia.  Membrii Corpului, potrivit actului normativ 
de înfiinţare, îşi aleg organele de conducere care să îi reprezinte în faţa autorităţii 
publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate. CECCAR a fost înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind 
organizarea expertizei şi activităţii contabililor autorizaţi, ca o entitate juridică 
autonomă de interes public, compusă din experţi contabili şi contabili licenţiaţi şi 
are sucursale fără personalitate juridică în reşedinţele de judeţ şi în Bucureşti. 
CECCAR funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, act aprobat 
prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi 
din România nr. 1/1995. În activitatea profesională şi având legătură cu prevenirea 
şi combaterea spălării banilor, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
din România a emis Normele deontologice ale contabililor aplicabile tuturor 
contabililor din domeniul economic în vederea folosirii lor de către aceştia, precum 
şi Ghidul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi în Activitatea de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a Finanţării Actelor de Terorism 
(publicat în anul 2009 de către CECCAR). De asemenea, menţionăm faptul că 
activitatea de colaborare dintre CECCAR şi ONPCSB este statuată prin protocolul 
încheiat între cele două instituţii în luna octombrie 2004. Mai multe informaţii se 
regăsesc pe site-ul www.ceccar.ro. 
 
- Uniunea Naţională a Agenţiilor Imobiliare (UNAI) este o asociaţie ce 
reuneşte profesionişti ce activează pe piaţa imobiliara, fiind reprezentanta CEPI 
(Conseil Européen des Professions Immobilières) in România. Aşa cum prevede şi 
Statutul, UNAI a fost înfiinţată în scopul de a atinge următoarele obiective: 
susţinerea, reprezentarea şi protejarea intereselor şi a drepturilor membrilor săi faţă 
de alte persoane fizice, juridice ori faţă de stat, inclusiv organele de jurisdicţie, în 
baza unor mandate speciale atunci când este cazul; descurajarea acordurilor şi 
practicilor monopoliste ori discriminatorii în domeniul imobiliar, precum şi orice 
acte sau fapte comise de un comerciant în dauna altui comerciant, înscrise în sfera 
concurenţei neloiale, ca de exemplu, denigrarea, deturnarea clientelei, coruperea 
personalului altui comerciant, infidelitatea etc.; diminuarea şi chiar eradicarea 
practicării necalificate a activităţilor în domeniul imobiliar; promovarea sistemului 
legal de recunoaştere şi licenţiere în domeniul imobiliar, atât a societăţilor 
comerciale cu activitate specifică, cât şi a persoanelor fizice ce lucrează în domeniul 
imobiliar, etc. 

În ceea ce priveşte activitatea de colaborare dintre UNAI şi ONPCSB pe 
linia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, aceasta este 
statuată prin protocolul încheiat între cele două instituţii în luna octombrie 2004. 
Mai multe informaţii se regăsesc pe site-ul www.unairomania.ro 
 
- Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) – prezentată în 
secţiunea anterioară, având în vedere şi calitatea Uniunii de autoritate de 
supraveghere în domeniu. Mai multe informaţii se regăsesc pe  site-ul 
www.unbr.ro. 
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- Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR) – 
prezentată în secţiunea anterioară, având în vedere şi calitatea Uniunii de autoritate 
de supraveghere în domeniu. Mai multe informaţii se regăsesc pe site-ul 
www.uniuneanotarilor.ro. 
 
 
2.3 ENTITĂŢILE RAPORTOARE  
2.3.1 DEFINIREA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE  
 

Entităţile raportoare sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi 
completările ulterioare, intrând sub incidenţa acestui act normativ următoarele 
persoane fizice şi juridice: 
     a) instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit 
străine; 
    b) instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor 
financiare străine; 
     c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru 
fondurile de pensii private pe care le administrează, agenţii de marketing 
autorizaţi/avizaţi în sistemul pensiilor private; 
     d) cazinourile; 
     e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau 
contabilă; 
  f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice 
liberale, în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni 
pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau 
părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor 
financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi 
bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de 
subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei 
societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor 
comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor 
structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor activităţi fiduciare, precum 
şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori 
vizând bunuri imobile; 
     g) furnizorii de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, alţii 
decât cei prevăzuţi la lit. e) sau f); 
     h) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare; 
     i) agenţii imobiliari; 
     j) asociaţiile şi fundaţiile; 
     k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau 
servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, 
în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 
euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai 
multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. 
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În urma modificărilor şi completărilor aduse cadrului normativ naţional din 
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, 
a fost iniţiat un proces de reanalizare a entităţilor raportoare, fiind introduse anumite 
categorii noi, evidenţiate în directivele europene din acest domeniu, respectiv 
Directiva  2005/60/CE (numită şi Directiva a III-a) şi Directiva 2006/70/CE (numită 
şi Directiva de implementare).  

Categoriile de entităţi raportoare, în forma actuală, au fost definitivate în 
Lege prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2008, 
care a transpus în legislaţia română directivele menţionate anterior. 

 
2.3.2 ROLUL ENTITĂŢILOR RAPORTOARE 

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, include o serie de 
obligaţii specifice pentru persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 8 din acest act 
normativ.  

Aceste obligaţii legale, instituite de către legiuitor pentru persoanele fizice 
si juridice prevăzute la art. 8 din Lege, au un caracter de complexitate destul de 
ridicat, fiind în fapt măsuri menite să diminueze riscul de spălarea banilor şi de 
finanţare a actelor de terorism.  

Riscul crescut de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului poate fi 
diminuat prin identificarea şi stabilirea profilului comercial al tuturor clienţilor 
entităţilor raportoare. Astfel, entităţile raportoare stabilesc un profil al clienţilor în 
baza procedurilor de verificare şi monitorizare a circuitelor financiare realizate de 
către  aceştia.  

În scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, 
entităţile raportoare au obligaţia legală de a nu permite spălătorilor de bani utilizarea 
sistemului financiar-bancar şi a celui non-financiar în scopuri de reciclare a 
fondurilor ilegale sau în alte scopuri criminale.     

 
2.3.3 OBLIGAŢIILE ENTITĂŢILOR RAPORTOARE 
2.3.3.2 OBLIGAŢIA DE A DESEMNA O PERSOANĂ CU 
RESPONSABILITĂŢI ÎN APLICAREA LEGII, DE A ÎNTOCMI NORME 
INTERNE DE PREVENIRE A SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII 
ACTELOR DE TERORISM, PRECUM ŞI DE A ASIGURA  INSTRUIREA 
CORESPUNZĂTOARE A ANGAJAŢILOR 
 

Având în vedere obiectivele entităţilor raportoare, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 14 din lege, acestea au obligaţia de a desemna în cadrul societăţii 
una sau mai multe persoane cu responsabilităţi în aplicarea acestei legi, ale căror 
nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii şi a limitelor 
responsabilităţilor încredinţate.  
 Până la data apariţiei O.U.G. nr. 53/2008, care a modificat şi completat 
Legea nr. 656/2002, toate persoanele prevăzute la art. 8 aveau această obligaţie, în 
sensul desemnării a uneia sau a mai multor persoane cu responsabilităţi în aplicarea 
acestei legi.  
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 De la data intrării în vigoare a O.U.G.. nr. 53/2008, dispoziţiile art. 14 din 
lege au fost modificate şi completate, fiind instituită obligaţia în speţă numai 
persoanelor prevăzute la art. 8 lit. a) - d), g) - j), respectiv: 

- instituţiilor de credit şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit 
străine; 

- instituţiilor financiare, precum şi sucursalelor din România ale instituţiilor 
financiare străine; 

- administratorilor de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru 
fondurile de pensii private pe care le administrează, agenţilor de marketing 
autorizaţi/avizaţi în sistemul pensiilor private; 

- cazinourilor; 
- furnizorilor de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, alţii 

decât cei prevăzuţi la lit. e) sau f); 
- persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare; 
- agenţii imobiliari; 
- asociaţiile şi fundaţiile; 

De asemenea, noile dispoziţii ale prevederilor art. 14 din Lege, instituie 
această obligaţie structurilor de conducere ale profesiilor liberale ale auditorilor, 
contabililor, notarilor si avocaţilor, în vederea desemnării uneia sau mai multor 
persoane care au responsabilităţi în aplicarea legii. 

Important de reţinut este faptul că numele acestor persoane trebuie 
comunicat Oficiului, împreună cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor 
încredinţate.  

Prin desemnarea de către structurile de conducere ale profesiilor liberale 
(Uniunea Naţională a Barourilor din România, Corpul Experţilor Contabili şi al 
Contabililor Autorizaţi din România, Uniunea Naţională a Notarilor din România şi 
Camera Auditorilor Financiari din România) a unor persoane care au 
responsabilităţi în aplicarea legii, legiuitorul a permis auditorilor, contabililor, 
notarilor şi avocaţilor să îşi păstreze identitatea şi confidenţialitatea raportorilor. 

În acest sens, structurile de conducere ale profesiilor liberale, în 
conformitate cu dispoziţiile legale au încheiat protocoale de colaborare cu Oficiul 
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin care auditorii, contabilii, 
notarii şi avocaţii primesc un cod de raportor, păstrându-se identitatea raportorilor.  

Desemnarea de către entităţile raportoare a unei persoane cu responsabilităţi 
în aplicarea legii se realizează printr-un act intern care trebuie să conţină datele de 
identificare ale societăţii comerciale (entităţi raportoare) şi ale reprezentantului 
acesteia, obiectul de activitate pe care îl desfăşoară, numele şi prenumele persoanei 
împuternicite în relaţia cu Oficiul, precum şi datele de identificare şi atribuţiile 
acesteia în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului în cadrul 
societăţii comerciale.  

După realizarea şi întocmirea acestui act intern, entitatea raportoare va 
transmite acest document, direct la sediul Oficiului sau prin intermediul serviciilor 
poştale, cu confirmare de primire.  

Comunicarea de către societatea comercială a acestui document la sediul 
O.N.P.C.S.B. se realizează o singură dată şi se poate reînnoii numai în cazul în care 
persoana desemnată este înlocuită de un alt angajat sau se efectuează anumite 
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modificări la nivelul entităţii care presupun noi scheme organizatorice şi/sau 
delegări de responsabilităţi, precum şi în situaţia modificării prevederilor legale în 
acest sens. 

Persoana desemnată trebuie să aibă acces direct şi permanent la conducerea 
operativă a entităţii în cauză (sistem managerial) şi la toate evidenţele întocmite în 
baza activităţii economico-financiare a entităţii. 
 De asemenea, persoana desemnată are obligaţii directe în a aplica 
dispoziţiile legislaţiei în materia prevenirii spălării banilor în cadrul societăţii 
comerciale, pentru a diminua riscul de spălare a banilor prin stabilirea unor politici 
şi proceduri adecvate în materie de: 

 cunoaştere a clientelei,  
 de păstrare a evidenţelor secundare sau operative,  
 de control intern,  
 de evaluare şi gestionare a riscurilor,  
 de asigurare a unui management de conformitate şi de comunicare,  

pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau 
de finanţare a terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaţilor.  

Procedurile interne pentru aplicarea legislaţiei în materia prevenirii spălării 
banilor şi a finanţării actelor de terorism, vor cuprinde, cel puţin:  

Cap. I - Dispoziţii generale (definiţii si noţiuni prevăzute de actele 
normative pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării 
terorismului), 

Cap. II - Politica de acceptare a clienţilor (definirea clientului, categoriile de 
clienţi şi riscurile asociate, proceduri graduale de acceptare),  

Cap. III – Identificarea şi monitorizarea permanentă a clienţilor (măsurile 
standard de cunoaştere a clientelei,  măsurile suplimentare de cunoaştere a 
clientelei, măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei), 

Cap. IV – Monitorizarea permanentă a operaţiunilor derulate de clienţii şi 
raportarea acestora către Oficiu (identificarea şi raportarea tranzacţiilor suspecte de 
spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, raportarea transferurilor 
externe şi a operaţiunilor cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă 
reprezintă echivalentul în lei a valorii de 15. 000 euro) 
   Cap. V – Modalităţi de întocmire şi păstrarea evidenţelor secundare sau 
operative a tuturor documentelor (modul de păstrare a documentelor după 
încheierea relaţiei cu clienţii, accesul personalului la aceste documente, întocmirea 
şi transmiterea răspunsurilor către autorităţile competente ca urmare a cererilor de 
informaţii),   

Cap. VI –   Măsuri de verificare a modului de implementare a procedurilor 
interne şi de evaluare a eficienţei acesteia (modul de exercitare a controlului intern, 
standardele de pregătire a personalului în domeniul cunoaşterii clientelei şi a 
legislaţiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de 
terorism).  

Având în vedere importanţa din punct de vedere economic şi financiar a 
instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare, precum şi vulnerabilitatea acestora 
faţă de riscul de spălare a banilor şi a finanţării actelor de terorism, prin dispoziţiile 
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art. 14 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  a fost 
instituită, în mod suplimentar, obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate 
subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor şi 
procedurilor interne pentru aplicarea legislaţiei în materia prevenirii spălării banilor 
şi finanţării terorismului.  

De asemenea, instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să 
informeze toate sucursalele şi filialele lor situate în state terţe asupra politicilor şi 
procedurilor elaborate şi implementate în acest domeniu. 

Procedurile interne pentru aplicarea legislaţiei în materia prevenirii spălării 
banilor şi finanţării terorismului trebuie aprobate de către conducerea societăţii 
comerciale ş trebuie aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor care intră în relaţii de 
afaceri cu clienţii.  

O altă obligaţie specifică persoanei desemnate sau, după caz, ofiţerului de 
conformitate, este instruirea corespunzătoare a angajaţilor în acest domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, întocmind în 
acest sens procese-verbale de instruire. În această ordine de idei, programele de 
instruire a angajaţilor trebuie să conţină: 

 toate aspectele legate de prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului; 

 numele şi prenumele personalului care participă la aceste programe, precum 
şi funcţia deţinută de către aceştia; 

 orarul şi conţinutul instruirii care trebuie adaptat la necesităţile fiecărei 
entităţi. 

Obiectul activităţilor de instruire trebuie sa includă cel puţin:  
 instruirea personalului nou cu privire la importanţa programului intern de 
prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi cerinţele 
aferente; 
 instruirea personalului de primă-linie cu privire la verificarea identităţii 
clienţilor noi, monitorizarea acestora, precum şi a operaţiunilor financiare 
derulate de către clienţii noi şi cei existenţi; 
 reactualizarea continuă a datelor cu privire la clienţii existenţi; 
 detectarea operaţiunilor care aparent nu au un scop economic sau legal şi a 
acelora care, prin natură şi/sau caracter, sunt neobişnuite în raport cu activităţile 
clientului; 
 instruiri regulate de actualizare a responsabilităţilor personalului, inclusiv 
informarea personalului privind noile tendinţe în domeniu. 

Fiind parcurse toate obligaţiile legale prezentate mai sus, persoanele 
desemnate care au responsabilităţi în aplicarea legislaţiei de prevenire şi combatere 
a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, răspund şi îşi îndeplinesc 
obligaţiile stabilite prin prevederile legii speciale. 

Încălcarea dispoziţiilor menţionate anterior, prevăzute la art. 14 din Legea 
nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, atrage răspunderea 
contravenţională, fiind astfel sancţionate de art. 22 alin (2) cu amendă de la 15.000 
lei la 50.000 lei. 
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2.3.3.2 OBLIGAŢIILE DE RAPORTARE 
 

În vederea prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, 
entităţile raportoare prevăzute la art. 8 din lege ori persoanele desemnate potrivit 
dispoziţiilor art. 14, au obligaţia directă, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 
(1), (6) şi (7), să raporteze Oficiului tranzacţiile suspecte de spălarea banilor şi de 
finanţare a actelor de terorism, operaţiunile cu sume în numerar peste limita 
prevăzută şi transferurile externe.  

Oficiul va proceda la analizarea şi prelucrarea informaţiilor, iar atunci când 
se constată existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a 
actelor de terorism, va sesiza, de îndată, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie.  

În situaţia în care se constată finanţarea unor acte de terorism, Oficiul va 
sesiza de îndată şi Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte 
de finanţare a actelor de terorism. 

Dacă în urma analizării şi prelucrării informaţiilor primite de Oficiu nu se 
constată existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a 
actelor de terorism, acesta păstrează informaţiile în evidenţă. 

După primirea rapoartelor privind tranzacţiile suspecte, în cazul în care se 
constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de 
spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul va sesiza de îndată 
organul competent. 
 Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (1), (6) şi (7) din lege, 
entităţile raportoare au următoarele obligaţii: 

,,(1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre 
persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să 
fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, va 
informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în 
continuare Oficiul. Persoana desemnată va analiza informaţiile primite şi va sesiza 
Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma primirea 
sesizării. 

(6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit 
dispoziţiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, 
efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită 
minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se 
realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. 
     (7) Prevederile alin. (6) se aplică şi transferurilor externe în şi din conturi 
pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.” 
 În ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiei de raportare a operaţiunile cu 
numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 
15.000 euro, entităţile care intră sub incidenţa legii, transmit (raportează) Oficiului 
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor operaţiunile care sunt 
efectuate prin intermediul casieriei proprii.  

Operaţiunile cu sume în numerar sunt evidenţiate în contabilitate prin 
dispoziţii de plată/încasare şi chitanţe, fiind realizate în diverse scopuri, cum ar fi 
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creditarea societăţii, plata dividendelor sau orice plată sau încasare de către 
persoane fizice/persoane juridice care au sediile în străinătate, indiferent de 
justificarea economică.    
 Transferurile externe sunt realizate prin intermediul instituţiilor de credit, 
care sunt singurele entităţi raportoare cu privire la aceste operaţiuni, transmiţând 
Oficiului suma transferată beneficiarului, datele de identificare ale rezidenţilor şi 
nerezidenţilor. 

Raportarea operaţiunilor cu numerar sau a transferurilor externe către 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, se realizează de către 
entităţile raportoare sau persoanele desemnate responsabile cu aplicarea legii, prin 
completarea unui raport instituit prin Decizia Plenului Oficiului nr. 674/2008 
privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de 
tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. Modul de completare 
a acestor rapoarte se realizează de către entităţi, în conformitate cu prevederile 
Deciziei Plenului Oficiului nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru 
privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de 
transferuri externe. 

Rapoartele se transmit către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea tranzacţiei care face 
obiectul raportării (zilnic/cumulat, pentru cel mult 10 zile lucrătoare). În acest 
context, entitatea raportoare va întocmi câte un raport din fiecare tip, care cuprinde 
toate operaţiunile derulate în perioada aferentă raportării. 

 

Autoritatea Naţională a Vămilor comunică lunar Oficiului toate informaţiile 
pe care le deţine, potrivit legii, în legătură cu declaraţiile persoanelor fizice privind 
numerarul în valută şi/sau în monedă naţională, care este egal sau depăşeşte limita 
stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Comunitate, 
deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Comunitate. Autoritatea Naţională a 
Vămilor comunică Oficiului de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate 
informaţiile legate de suspiciunile de spălare de bani sau finanţare a terorismului ce 
sunt identificate în cursul activităţii specifice. 

 

Sunt exceptate de la obligaţiile de raportare prevăzute la art. 3 alin. (6) 
următoarele operaţiuni derulate în nume şi pe cont propriu: între instituţii de credit, 
între instituţii de credit şi Banca Naţională a României, între instituţii de credit şi 
trezoreria statului, între Banca Naţională a României şi trezoreria statului.  

Menţionăm că prin hotărâre a Guvernului se pot stabili, la propunerea 
Plenului Oficiului, şi alte exceptări de la cerinţele de raportare prevăzute la alin. (6), 
pe durată determinată. 

Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 3 alin. (6) şi alin. (7) din Legea 
nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, atrage răspunderea 
contravenţională a entităţilor raportoare, fiind astfel sancţionate de art. 22 alin (2) cu 
amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.  

 

    Referitor la îndeplinirea obligaţiei prevăzută la art. 3 alin. (1) din Lege, 
persoana desemnată de către societatea comercială, conform art. 14 alin. (1) din 
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acelaşi act normativ, sesizează imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor, cu privire la suspiciunile operaţiunii care urmează să fie efectuată 
cu scopul spălării banilor sau finanţarea actelor de terorism.   

Conform Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
tranzacţie suspectă se înţelege operaţiunea care aparent nu are un scop economic sau 
legal ori care, prin natura ei şi/sau caracterul neobişnuit în raport cu activităţile 
clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezeşte suspiciunea de spălare 
a banilor sau de finanţare a actelor de terorism. 
 Raportarea tranzacţiilor suspecte către Oficiul Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor se realizează de către entităţile raportoare prin 
întocmirea unui document (raport) al cărui conţinut şi formă sunt prevăzute în 
Decizia Plenului Oficiului nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de 
tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de 
transferuri externe. 

Raportul de tranzacţii suspecte transmis la Oficiu trebuie să cuprindă 
informaţii generale despre relaţia cu societatea comercială, prin identificarea 
entităţii raportoare, date de identificare ale clientului, informaţii despre conturile şi 
subconturile clientului, informaţii despre legăturile clientului cu alte persoane fizice 
sau juridice, persoana care conduce tranzacţia, date despre tranzacţie şi conturile 
implicate şi descrierea elementelor neobişnuite/suspecte.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (1), coroborate cu art. 15 din lege, 
persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) şi persoanele prevăzute la art. 8 vor 
întocmi pentru fiecare tranzacţie suspectă un raport scris, în forma stabilită de 
Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia. O caracteristică importantă a 
raportului de tranzacţii suspecte care este transmis de către entităţi Oficiului este 
aceea că acest document trebuie să conţină şi informaţii despre efectuarea 
operaţiunii suspecte. În cazul în care această operaţiune a clientului nu a fost 
efectuată, entitatea are obligaţia de a anunţa imediat Oficiul, în vederea luării sau 
neluării deciziei de suspendare a efectuării operaţiunii pe o perioadă de 48 de ore.  

 

O altă obligaţie importantă a sesizării Oficiului cu privire la suspiciuni de 
spălarea banilor sau de finanţare a terorismului este prevăzută la art. 4 din Lege, 
respectiv posibilitatea entităţilor raportoare, care au cunoştinţă că o operaţiune ce 
urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, să efectueze operaţiunea fără 
informarea prealabilă a Oficiului, numai în situaţia în care tranzacţia se impunea a fi 
efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar fi zădărnicit eforturile de urmărire a 
beneficiarilor tranzacţiei suspecte. 

Beneficiarul tranzacţiei suspecte poate fi o persoană fizică, juridică sau o 
entitate fără personalitate juridică în numele sau în interesul căreia se realizează una 
ori mai multe operaţiuni efectuate prin intermediul sistemului financiar.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din lege, entităţile raportoare sunt 
obligate să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre 
tranzacţia suspectă efectuată, precizând şi motivul pentru care nu s-a făcut 
raportarea. 
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Totodată, prin prevederile art. 4 alin. (2) din actul normativ menţionat 
anterior, se evidenţiază posibilitatea, prin intermediul politicilor interne de 
identificare a clienţilor, ca entităţile raportoare să constate dacă una sau mai multe 
dintre operaţiunile efectuate în contul acestora prezintă indicii de anomalie pentru 
activitatea specifică acestui client ori pentru tipul operaţiunii în cauză.  

 În cazul în care se constată abateri semnificative de la tipul circuitelor 
financiare efectuate, sau în cazul în care acestea au fost create în scopul spălării 
banilor sau finanţării actelor de terorism, entităţile raportoare au obligaţia de a 
sesiza de îndată Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, în 
vederea luării măsurilor ce se impun în astfel de situaţii. În acest sens, în vederea 
raportării operaţiunilor suspecte de spălarea banilor sau finanţarea actelor de 
terorism, persoanele prevăzute la art. 8 din lege au o serie de obligaţii coroborate 
(art. 3 alin. (1), art. 4 şi art. 15), care trebuie să fie îndeplinite în acelaşi timp.   

Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 3 alin. (1), art. 4 şi art. 15 din 
Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, atrage răspunderea 
contravenţională a entităţilor raportoare, fiind astfel sancţionate de art. 22 alin (2) cu 
amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.  
  Rapoartele pot fi întocmite în format tipărit, pe suport hârtie, sau în format 
electronic, pe suport magnetic ori optic. Transmiterea rapoartelor către Oficiu se 
realizează fie prin depunerea la registratura instituţiei a documentelor ori prin 
intermediul serviciilor poştale sau de curierat, cu confirmare de primire (păstrarea 
documentelor de confirmare este foarte importantă, fiind dovada imediată a 
îndeplinirii obligaţiei). 

Instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit 
străine pot transmite rapoartele în format electronic prin reţeaua de comunicaţie 
interbancară, conform protocoalelor încheiate în acest sens cu Oficiul Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.  

Entităţile raportoare, altele decât instituţiile de credit şi sucursalele din 
România ale instituţiilor de credit străine pot transmite rapoartele în format 
electronic prin intermediul aplicaţiei dedicate puse la dispoziţie de către ONPCSB, 
pe portalul de internet propriu. 

Rapoartele în format electronic constituie fişierele denumite 
cccczzllaaaa_N.dbf – numai pentru rapoartele de numerar, respectiv 
cccczzllaaaa_T.dbf – numai pentru rapoartele de transferuri externe şi se 
întocmesc în conformitate cu structura aprobată, pentru fiecare tip de fişier, prin 
Decizia Plenului Oficiului nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de 
tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de 
tranzacţii externe. 

Rapoartele în format electronic transmise prin oricare dintre aceste căi vor 
fi însoţite de o adresă de înaintare, a cărui model este anexat metodologiei de 
raportare. Adresa de înaintare cuprinde, în mod obligatoriu, caracteristicile 
fişierului: denumirea, data şi ora generării şi dimensiunea în KB. De asemenea, în 
adresa de înaintare se pot face şi alte precizări considerate necesare de către 
entitatea raportoare. 

Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail. Instituţiile de 
credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine pot transmite 
rapoartele în format electronic prin reţeaua de comunicaţie interbancară, conform 
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protocoalelor încheiate cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor. În acest caz rapoartele nu sunt însoţite de adresa de înaintare. 
Responsabilitatea asigurării confidenţialităţii datelor cuprinse în rapoarte pe toată 
durata transmiterii revine exclusiv entităţii raportoare. 

Entităţile raportoare care constată existenţa unor erori într-un raport 
ulterior transmiterii acestuia întocmesc, de îndată, un raport rectificativ care 
înlocuieşte raportul iniţial. Indiferent dacă raportul rectificativ este întocmit în 
format tipărit sau electronic, acesta conţine atât înregistrările care erau corecte în 
versiunea iniţială, cât şi înregistrările corectate de către entitatea raportoare. 

Rapoartele în format tipărit conţin la rubrica „Observaţii" menţiuni privind 
operaţiunile corectate, iar rapoartele în format electronic trebuie să aibă data 
raportării actualizată numai pentru înregistrările corectate. Pentru rapoartele 
menţionate la alin. (1), întocmite în format electronic, fişierele rectificative sunt 
denumite cccczzllaaaaX_N.dbf, respectiv cccczzllaaaaX_T.dbf. 

În cazul în care entitatea raportoare constată că un raport deja transmis este 
incomplet, datele omise se comunică de îndată, printr-un raport distinct, ce 
cuprinde la rubrica „Observaţii" expunerea motivelor care fac necesară întocmirea 
noului raport. Pentru rapoartele întocmite în format electronic, fişierele 
rectificative sunt denumite cccczzllaaaaY_N.dbf, respectiv cccczzllaaaaY_T.dbf. 
 

ADRESĂ DE ÎNAINTARE 
- model - 

 
    Entitate raportoare:                                         Nr. de 
înregistrare la emitent: 
    Denumire:                                                                               
Data raportării: 
    Cod unic de înregistrare (cod fiscal): 
    Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: 
    Adresă şi nr. de telefon/fax: 
 

Către 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: 

 
     Vă transmitem alăturat, pe suport electronic (nr. de dischete, nr. de CD-uri) 
conţinând: 
1. Raportul de tranzacţii cu numerar, denumit cccczzllaaaa_N.dbf, aferent zilei/perioadei de 
..................., creat în data de ...................., la ora ............., cu dimensiunea de .............. KB. 
2. Raportul de transferuri externe, denumit cccczzllaaaa_T.dbf, aferent zilei/perioadei de 
..................., creat în data de ...................., la ora ............., cu dimensiunea de .............. KB. 
3. Raportul de tranzacţii cu numerar rectificativ/în completare, 
denumit cccczzllaaaaX_N.dbf/cccczzllaaaaY_N.dbf, aferent zilei/perioadei de ..................., 
creat în data de ...................., la ora ............., cu dimensiunea de ............. KB. 
4. Raportul de transferuri externe rectificativ/în completare, 
denumit cccczzllaaaaX_T.dbf/cccczzllaaaaY_T.dbf, aferent zilei/perioadei de ..................., 
creat în data de ...................., la ora ............., cu dimensiunea de ............. KB. 
    Certificăm faptul că datele cuprinse în fişier sunt complete, corecte şi respectă 
dispoziţiile actelor normative în vigoare. 
 

Numele şi prenumele persoanei autorizate 
.................................................................. 

(Semnătura persoanei autorizate şi ştampila entităţii raportoare) 
_____________ 
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2.3.3.3 PROCEDURA DE SUSPENDARE A TRANZACŢIILOR SUSPECTE 
DE SPĂLARE A BANILOR SAU DE FINANŢARE A ACTELOR DE 
TERORISM  
  

În cazul infracţiunilor de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de 
terorism, legiuitorul a prevăzut o procedură administrativă prealabilă în cazul căreia 
se procedează la identificarea clienţilor şi la prelucrarea informaţiilor referitoare la 
comiterea faptei. 

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.3 din Legea 656/2002 pentru 
prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificare si 
completările ulterioare, de îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre 
persoanele fizice prevăzute la art.8 din legea menţionată, stabilite ca entităţi 
raportoare, are suspiciuni că o anumită operaţiune financiară ce urmează a se derula 
are ca scop realizarea unei activităţi de conferire a aspectului de legalitate, ce face 
parte integrantă din latura obiectivă a infracţiunii de spălare a banilor, va informa 
persoana desemnată conform art.14 alin.1 din cadrul instituţiei respective, iar 
aceasta la rândul său va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor (ONPCSB). Menţionăm faptul că, Oficiul este sesizat în această 
situaţie printr-un Raport de Tranzacţii Suspecte (RTS), în forma şi conţinutul 
stabilite de Decizia Plenului Oficiului nr. 674/2008 indicată mai sus. 

Urmare solicitării primite, dacă ONPCSB, prin intermediul direcţiei de 
specialitate, consideră necesar şi în mod întemeiat, şi dacă identifică elemente 
specifice unei tipologii relaţionate activităţii de spălare a banilor şi/sau celei de 
finanţare a terorismului, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării respectivei 
tranzacţii pe o perioadă de 48 de ore.  

Dacă după această perioadă de 48 de ore se consideră, de către aceeaşi 
instituţie că perioada de timp a fost insuficientă pentru efectuarea de verificări şi 
cercetări specializate, poate solicita, în mod motivat, o singură dată, înainte de 
expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
prelungirea suspendării cu cel mult 72 de ore. 

Suma pentru care s-a dispus suspendarea operaţiunii rămâne blocată în 
contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, 
după caz, până la dispunerea unei alte măsuri de către Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii.  

Oficiul are obligaţia, conform legii, să comunice persoanelor prevăzute la 
art.8, în termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operaţiunii 
financiare apreciate ca suspecte sau, după caz, măsura prelungirii acesteia, dispusă 
de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dacă Oficiul nu face 
nicio comunicare în acest termen, operaţiunea va putea fi efectuată, iar entitatea 
raportoare nu are dreptul, potrivit prevederilor legale, de a comunica clientului că a 
făcut obiectul unei proceduri administrative legate de spălarea banilor sau de 
finanţarea terorismului. 

Menţionăm că nerespectarea obligaţiilor impuse de dispoziţiile art.3 alin.(1) 
din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de 
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terorism, cu modificările şi completările ulterioare, atrage răspunderea 
contravenţionala a entităţilor raportoare, fiind astfel sancţionate de art.22 alin (2) cu 
amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.  
 
2.3.3.4 OBLIGAŢIA DE IDENTIFICARE A CLIENŢILOR  
 

Persoanele prevăzute la art. 8 din Lege sunt obligate ca în desfăşurarea 
activităţii în cadrul entităţii raportoare  să adopte măsuri adecvate de prevenire a 
spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi, în acest scop, pe bază de risc, să 
aplice măsuri-standard, simplificate şi/sau suplimentare de cunoaştere a clientelei, 
care să permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real în numele sau în 
interesul căreia au fost realizate una ori mai multe operaţiuni. 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la identificarea clienţilor, 
entităţile raportoare aplică măsuri standard sau suplimentare de cunoaştere, ce 
reprezintă un instrument tehnic prin care entităţile raportoare pot clasifica clienţii în 
funcţie de expunerea faţă de riscul de spălare a banilor şi/sau de finanţare a 
terorismului.  

Expunerea faţă de riscul privind spălarea banilor şi finanţarea actelor de 
terorism este determinată prin riscul produs de anumiţi factori interni, cum ar fi, 
derularea neadecvată a unor activităţi interne, existenţa unui personal sau a unor 
sisteme necorespunzătoare, ori de factori externi, cum ar fi condiţiile economice ale 
entităţilor reglementate, urmare neaplicării sau aplicării defectuoase a dispoziţiilor 
legale ori contractuale, precum şi a lipsei de încredere a publicului în integritatea 
entităţii în cauză.  

Evaluarea gradului de expunere aferent riscului privind spălarea banilor şi 
finanţarea actelor de terorism, reprezintă abordarea sistematică a principalelor 
categorii de risc în acest domeniu, respectiv:  
- riscul geografic – preponderenţa unui anumit tip de activitate expusă 
riscului la spălarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism într-o zonă 
geografică/regiune;  
- riscul de ţară – reprezintă expunerea singulară a unei ţări care are un sistem 
legislativ lacunar sau politici interne neadecvate de prevenire şi combatere a spălării 
banilor şi a finanţării actelor de terorism, a unei ţări cunoscute ca având o rată a 
criminalităţii organizate şi a corupţiei ridicate sau a unei ţări asupra căreia au fost 
impuse sancţiuni internaţionale; 
- riscul de entitate raportoare – existenţa unor sisteme necorespunzătoare în 
cadrul entităţii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor 
de terorism, lipsa unor programe adecvate de instruire a angajaţilor în scopul 
recunoaşterii operaţiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau finanţarea 
terorismului; 
- riscul de client – persoane reprezentate prin împuterniciţi, persoane expuse 
politic, persoane ce efectuează tranzacţii aparent lipsite de sens din punct de vedere 
comercial; 
- riscul de produs – sensibilitatea unui produs economico-financiar faţă de 
spălarea de bani sau de finanţarea terorismului, specific activităţii entităţii 
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- riscul de tranzacţii – sensibilitatea unor operaţiuni determinate de factori 
interni sau externi, respectiv, operaţiuni pentru care se foloseşte cu preponderenţă 
numerarul, operaţiuni repetate cu sume sub limita în lei sau în valută a 
echivalentului a 15.000 euro sau alte operaţiuni care prezintă anomalii. 
 Prezentarea acestor riscuri nu este limitativă, acestea fiind, la rândul lor, 
diferenţiate şi cu o modalitate de abordare prudenţială în funcţie de specificul 
sectorului în care entitatea raportoare îşi desfăşoară activitatea. 
 Având în vedere prevederile legale din acest domeniu, datele de identificare 
a clienţilor trebuie să cuprindă: 
     a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă menţionate în 
documentele de identitate prevăzute de lege; 
     b) în cazul persoanelor juridice - datele menţionate în documentele de 
înmatriculare prevăzute de lege, precum şi dovada că persoana fizică care conduce 
tranzacţia reprezintă legal persoana juridică. 

În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor 
fi solicitate documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de 
societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în 
tranzacţie, precum şi o traducere în limba română a documentelor autentificate de 
un birou al notarului public. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din lege, entităţile raportoare 
au obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei în următoarele 
situaţii: 
      a) la iniţierea unei relaţii de afaceri; 
     b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro 
ori echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune 
sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele; 
     c) când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea 
banilor sau finanţarea actelor de terorism, indiferent de incidenţa prevederilor 
derogatorii de la obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei 
stabilite în prezenta lege şi de valoarea operaţiunii; 
     d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de 
identificare deja deţinute despre client; 

 e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare 
minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. 
 
 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 91 din lege, entităţile 
raportoare au obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei 
tuturor clienţilor noi, precum şi, cât mai curând posibil, în funcţie de risc, în cazul 
clienţilor existenţi. 
    O obligaţie distinctă pentru  instituţiile de credit şi instituţiile financiare 
referitoare la  identitatea clienţilor este prevăzută la art. 92) alin. (1) din lege, prin 
care li se impune faptul de a nu  deschide şi de a nu opera cu conturi anonime, 
respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este 
cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător.  
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raportoare verificate, sau faţă de factori interni asociaţi obiectului de activitate al 
entităţii raportoare;



Pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la identificarea clienţilor, 
entităţile raportoare aplică, în funcţie de client, măsuri standard sau suplimentare de  
cunoaştere. Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 121 alin (1), entităţile 
raportoare au obligaţia legală de a stabili, în plus faţă de măsurile-standard de 
cunoaştere a clientelei, măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei în 
următoarele situaţii care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a 
banilor sau de finanţare a actelor de terorism: 
     a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea 
operaţiunilor; 
    b) în cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii de credit din state care nu 
sunt membre ale Uniunii Europene sau nu aparţin Spaţiului Economic European; 
     c) în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, 
care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului 
Economic European ori într-un stat terţ. 

Entităţile raportoare prevăzute la art. 8 din lege, aplică măsurile 
suplimentare de cunoaştere a clientelei şi în alte cazuri decât cele prevăzute mai sus, 
care prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a 
actelor de terorism. 

Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 9, 91, 92, 12, art. 121 alin. (1), 
din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, atrage 
răspunderea contravenţională a entităţilor raportoare, fiind astfel sancţionate de art. 
22 alin (2) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.  
 
2.3.3.5 BENEFICIARUL REAL 
 

 Conceptul de beneficiar real a fost introdus în cadrul normativ naţional de 
prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism odată cu 
transpunerea Directivei 2005/60/CE, prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 53/2008. 
 Pentru a putea fi înţeles fundamentul acestui concept, considerăm oportună 
evidenţierea documentelor (recomandărilor) elaborate de forurile internaţionale din 
acest domeniu, în mod special, de FATF – Financial Action Task Force. 
 În fapt, prin implementarea măsurilor de cunoaştere a clientelei în 
legislaţiile internaţionale, a fost identificată necesitatea suplimentării acestora, 
pentru a se putea diminua posibilitatea folosirii de interpuşi în efectuarea circuitelor 
financiare, precum şi pentru a stabili identitatea efectivă a persoanelor (grupurilor) 
care tranzacţionează în mod real. 

Având în vedere importanţa conceptului de „beneficiar real” în materia 
prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului, s-a considerat necesar ca, în 
conformitate cu noile standarde internaţionale, să se introducă dispoziţii mai precise 
şi mai detaliate referitoare la identificarea clientului şi a oricărui beneficiar efectiv şi 
verificarea identităţii acestora.  

În acest sens, atunci când încă nu s-a stabilit cine sunt beneficiarii 
individuali ai unei persoane juridice sau ai unui cadru juridic, precum o fundaţie sau 
un trust, motiv pentru care o persoană fizică este imposibil de identificat ca 
beneficiar efectiv, a fost de asemenea considerată necesară identificarea categoriei 
de persoane în calitate de beneficiar al fundaţiei sau trustului.  
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Entităţile reglementate trebuie să identifice şi să verifice identitatea 
beneficiarului real, iar pentru îndeplinirea acestei cerinţe, trebuie să aprecieze 
singure dacă vor recurge la evidenţele/registrele publice pentru aflarea beneficiarilor 
reali, dacă vor solicita clienţilor proprii aceste date sau dacă vor obţine informaţiile 
în alt mod, luând în considerare faptul că amploarea măsurilor de precauţie privind 
clientela este direct legată de riscul spălării banilor şi finanţării terorismului, care 
depinde de tipul clientelei, relaţia de afaceri, produs şi/sau tranzacţie.  

De asemenea, aceste cerinţe se aplică şi persoanelor care aduc un aport în 
bunuri unei persoane juridice sau unui cadru juridic şi care deţin un control 
important asupra utilizării bunurilor. 

În ceea ce privesc derogările specifice profesiilor juridice liberale, 
derogarea referitoare la identificarea beneficiarilor efectivi ai conturilor colective 
ţinute de notari sau de alţi membri ai profesiilor liberale juridice nu trebuie să aducă 
atingere obligaţiilor pe care respectivii notari sau membri ai altor profesii liberale 
juridice le au în temeiul legislaţiei specifice. 

 Obligaţiile în cauză includ necesitatea ca notarii sau membrii altor profesii 
liberale juridice să identifice ei înşişi beneficiarii efectivi ai conturilor colective 
deţinute de ei.  

De asemenea, atunci când înmatriculează sau când autorizează o casă de 
schimb valutar, un prestator de servicii pentru trusturi şi societăţi sau un cazinou, 
autorităţile competente trebuie să se asigure că persoanele care conduc sau vor 
conduce efectiv activitatea acestor entităţi şi beneficiarii lor efectivi sunt persoane 
competente şi potrivite. Ca o condiţie minimă, aceste criterii trebuie să reflecte 
nevoia de a proteja entităţile respective împotriva utilizării lor greşite de către 
directori sau beneficiarii lor efectivi, în scopuri infracţionale. 
 Menţionăm că prin elaborarea Normelor privind prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a 
clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse 
supravegherii prudenţiale a unor autorităţi, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului 
nr. 496/2006, ONPCSB a introdus, în calitate de autoritate de supraveghere, cerinţe 
specifice privind beneficiarul real, cu mult înaintea adoptării OUG nr. 53/2008 care 
a transpus în totalitate Directiva 2005/60/CE în legislaţia naţională din domeniu. În 
textul art. 2 al Normelor, conceptul de „beneficiar real” este descris astfel: 
     „h) beneficiar real - persoana fizică, juridică sau entitatea fără 
personalitate juridică în numele sau în interesul căreia se realizează una ori mai 
multe dintre operaţiunile prevăzute la lit. e). 
     e) client - orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate 
juridică cu care entităţile reglementate iniţiază relaţii de afaceri sau pentru care 
prestează servicii ori cu care desfăşoară alte operaţiuni cu caracter permanent sau 
ocazional. În sensul prezentelor norme, prin client se mai înţelege: 
     1. beneficiarul real al operaţiunii; 
     2. entităţile corespondente din ţară sau din străinătate ale entităţilor 
reglementate; 
     3. orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică 
care operează în numele sau în interesul altei persoane.” 
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 Intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 53/2008, care a modificat şi completat 
Legea nr. 656/2002, a adus o definiţie mai largă beneficiarului real ca fiind orice 
persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana 
fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o 
tranzacţie sau o operaţiune. În acest sens, noţiunea de «beneficiar real» include: 

     a) în cazul societăţilor comerciale: 
     1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din 
urmă o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului 
integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de 
mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică 
deţinută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acţiuni sunt 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate 
în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fixate la 
nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a 
cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune; 
     2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra 
organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; 
     b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al 
altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri: 

1. persoana fizică care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei 
persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii 
beneficiari au fost deja identificaţi; 

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori 
funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în 
care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică 
nu au fost încă identificate; 

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 
25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice. 

 
2.3.3.6 PERSOANELE EXPUSE POLITIC  
 
 La fel ca în cazul beneficiarului real, conceptul de „persoană expusă 
politic” a fost iniţial evidenţiat prin documentele programatice ale organismelor 
internaţionale din acest domeniu. Astfel, Directiva 2005/60/CE şi Directiva 
2006/70/CE au identificat în mod direct categoriile de clienţi care intră sub 
incidenţa umbrela „persoanelor expuse politic”, fiind elaborate cerinţe specifice, 
care privesc inclusiv aplicarea unor măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei. 

În concentrarea măsurilor legate de relaţiile de afaceri cu clienţi - persoane 
expuse politic, s-a considerat necesar ca entităţile raportoare să aplice, pe bază de 
risc sensibil (vulnerabilitate/expunere), măsuri sporite de cunoaştere a clientelei în 
legătură cu tranzacţiile sau relaţiile de afaceri cu acestea.  

În contextul analizei de risc, resursele entităţilor raportoare trebuie 
concentrate asupra produselor şi tranzacţiilor caracterizate a avea un risc potenţial 
ridicat faţă de spălarea banilor şi finanţarea terorismului.  

În vederea asigurării unei aplicări adecvate a conceptului de persoană 
expusă politic, atunci când se face determinarea grupurilor de persoane implicate, 
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este esenţial să se ia în considerare diferenţele sociale, politice şi economice din 
ţările de origine. Astfel, directivele menţionate anterior au prevăzut că diferenţele 
dintre funcţiile publice exercitate la nivel mai scăzut decât cel naţional să nu fie 
considerate esenţiale. Atunci când expunerea politică a unor persoane străine este 
comparabilă cu aceea a unor persoane aflate in poziţii similare de la nivel naţional, 
entităţile raportoare, pe bază de risc, ar trebui să identifice dacă clienţii lor - 
persoane care exercită funcţii publice se încadrează în categoria persoanelor expuse 
politic. Totodată, s-a considerat oportun ca după expirarea unei perioade minime în 
care persoanele au încetat să mai exercite oficial funcţiile publice importante, 
acestea să nu mai fie incluse în categoria persoanelor expuse politic. 

În ceea ce priveşte tranzacţiile sau relaţiile de afaceri cu persoanele expuse 
politic, rezidente în alt stat membru sau într-o ţară terţă, conform actelor 
comunitare, se solicită entităţilor raportoare: 

(a) să dispună de proceduri corespunzătoare, în funcţie de risc, pentru a 
stabili dacă un client este o persoană expusă politic; 

(b) să obţină aprobarea conducerii superioare pentru stabilirea unor relaţii 
de afaceri cu astfel de clienţi; 

(c) să adopte măsuri adecvate pentru a stabili sursa patrimoniului şi sursa 
fondurilor implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţie; 

(d) să efectueze o monitorizare sporită permanentă a relaţiei de afaceri. 
Acest lucru este valabil în special în cazul relaţiilor de afaceri cu persoane 

fizice care deţin sau au deţinut funcţii publice importante, în special, în ţările în care 
corupţia este larg răspândită, dar nu numai, fiind deja aplicată de către toate Statele 
Membre ale Uniunii Europene ca normă general valabilă.  

Efortul internaţional de combatere a corupţiei şi a spălării banilor justifică, 
de asemenea, necesitatea de a acorda o atenţie specială unor astfel de cazuri şi de a 
aplica măsuri standard de precauţie privind clientela, în legătură cu persoanele 
expuse politic pe plan intern sau măsuri sporite de precauţie privind clientela, în 
legătura cu persoanele expuse politic care sunt rezidente într-un alt stat membru sau 
într-o ţară terţă. 

Fiind stabilite cerinţe specifice privind implementarea unor norme în 
materie de precauţie privind clientela, inclusiv legate de precauţia sporita pentru 
clienţii sau relaţiile comerciale cu risc ridicat, trebuie elaborate proceduri şi politici 
interne în vederea constatării de facto dacă o persoană este expusă din punct de 
vedere politic, precum şi dacă este necesară aplicarea unor măsuri suplimentare de 
identificare. 
 Intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 53/2008, care a modificat şi completat 
Legea nr. 656/2002, a impus definirea persoanelor expuse politic ca fiind orice 
persoane fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii 
direcţi ai familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi 
apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante. 
 În corelare directă cu definirea acestui concept cu prevederile directivelor 
europene                     sus-menţionate, legea stabileşte la art. 21 alin. 2 care sunt 
persoanele fizice care exercită funcţii publice importante: 

    „a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, 
membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat; 
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     b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor 
înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin 
intermediul unor căi extraordinare de atac; 
     c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor 
de administraţie ale băncilor centrale; 
     d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul 
forţelor armate; 
     e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice; 
     f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi 
persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor 
comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale”. 

De asemenea, intră sub incidenţa acestei definiţii inclusiv persoanele 
asimilate, precum membrii direcţi ai familiilor persoanelor expuse politic: 

a) soţul/soţia; 
b) copiii şi soţii/soţiile acestora; 
c) părinţii. 
Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care 

exercită funcţii publice importante sunt persoanele fizice despre care se cunoaşte 
faptul că: 
    a) împreună cu una dintre persoanele expuse politic deţin ori au o influenţă 
semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau construcţii juridice ori au 
o relaţie de afaceri strânsă cu aceste persoane; 
     b) deţin sau au o influenţă semnificativă asupra unei persoane juridice ori 
entităţi sau construcţii juridice înfiinţate în beneficiul unei persoane expuse politic 
 În ceea ce priveşte perioada limită de la care o persoană încetează a mai fi 
considerată expusă politic, în legislaţia naţională se prevede că „fără a aduce 
atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de 
cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care 
persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă (...), instituţiile şi 
persoanele prevăzute la art. 8 nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă 
politic”. 

Conform prevederilor legale în materie, entitatea raportoare trebuie să 
aplice, în plus faţă de măsurile-standard de cunoaştere a clientelei, pe bază de risc, 
măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei doar în cazul unei tranzacţii 
ocazionale sau a unei relaţii de afaceri cu o persoană expusă politic, care este 
rezidentă într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 
European ori într-un stat străin (a se vedea art. 121 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
656/2002 şi art. 12 alin. 1 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind 
aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002). 

 Totodată, aşa cum este stipulat în art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului 
nr. 594/2008, în cazul tranzacţiilor ocazionale sau al relaţiilor de afaceri cu 
persoanele expuse politic, entităţile raportoare sunt obligate să aplice următoarele 
măsuri specifice:
     „a) să dispună de proceduri pe bază de risc care să le permită 
identificarea clienţilor care se încadrează în această categorie;
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     b) să obţină aprobarea conducerii executive înainte de stabilirea unei 
relaţii de afaceri cu un client din această categorie;
    c) să adopte măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor şi 
sursa fondurilor implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţia ocazională;
     d) să realizeze o supraveghere sporită, permanentă, a relaţiei de afaceri.”
 
 
2.3.3.7 PĂSTRAREA COPIILOR DE PE DOCUMENTE 
 

În cazurile în care aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei este 
obligatorie, entităţile raportoare au obligaţia de a păstra o copie de pe documentul 
utilizat ca dovadă de identitate sau referinţă de identitate o perioadă de minimum 5 
ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul. 

De asemenea, acestea trebuie să păstreze, într-o formă corespunzătoare 
pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiţie, evidenţele secundare sau 
operative şi înregistrările tuturor operaţiunilor financiare ce decurg din derularea 
unei relaţii de afaceri ori a unei tranzacţii ocazionale o perioadă de minimum 5 ani 
de la încheierea relaţiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacţiei ocazionale.  

 
Menţionăm că neîndeplinirea acestor obligaţii de către entitatea raportoare 

atrage răspunderea contravenţională, aceasta putând fi sancţionată, conform art. 22 
alin (2) din lege, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei. 

Totodată, conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind 
aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002, se solicită, 
în mod specific, instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare să deţină proceduri 
interne şi să dispună de sisteme care să le permită transmiterea promptă, la 
solicitarea Oficiului ori a organelor de urmărire penală, a informaţiilor privind 
identitatea şi natura relaţiei pentru clienţii specificaţi în solicitare, cu care sunt în 
relaţie de afaceri sau cu care au avut o relaţie de afaceri în ultimii 5 ani. Încălcarea 
de către entităţile indicate a dispoziţiilor acestui articol constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

2.3.3.8 SOLICITĂRILE DE INFORMAŢII TRANSMISE DE OFICIU 
ENTITĂŢILOR RAPORTOARE 
 

  Pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Oficiului Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, respectiv a analizării şi prelucrării 
informaţiilor financiare, legiuitorul a instituit şi obligaţia entităţilor raportoare de a 
răspunde în timp util la solicitările de informaţii transmise de către Oficiu cu privire 
la circuite financiare şi persoane fizice/juridice conexe acestora.  

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin.(2) din lege, entităţile 
raportoare au obligaţia de a transmite Oficiului datele şi informaţiile solicitate, în 
termen de 30 de zile de la data primirii cererii.  

Menţionăm că neîndeplinirea acestei obligaţii atrage răspunderea 
contravenţională a entităţilor raportoare, putând fi sancţionate, conform de art. 22 
alin (2) din lege, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.  
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2.3.3.9 OBLIGAŢIA DE A PĂSTRA CONFIDENŢIALITATEA 
INFORMAŢIILOR 
 

Entităţile raportoare şi salariaţii acestora au obligaţia, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 18 alin. (2) din lege, de a nu transmite informaţiile deţinute în 
legătură cu tranzacţii sau persoane suspecte de a fi implicate în activităţi de spălarea 
banilor şi de finanţare a actelor de terorism şi de a nu avertiza clienţii cu privire la 
sesizarea comunicată de acestea Oficiului.  
 În acest context, personalul din cadrul entităţilor raportoare are obligaţia 
legală de a nu avertiza clienţii, persoanele care acţionează pentru şi/sau în numele 
acestora sau alte terţe persoane, cu privire la: 

 transmiterea către Oficiu a sesizărilor cu privire la suspendarea 
operaţiunilor suspectate a fi utilizate în procesul de spălare a banilor sau de 
finanţare a actelor de terorism şi care nu au fost încă efectuate; 

 transmiterea către Oficiu a rapoartelor de tranzacţii suspecte de spălare a 
banilor sau de finanţare a actelor de terorism; 

 solicitările de informaţii ale Oficiului cu privire la operaţiunile derulate de 
către clienţii suspectaţi de a fi implicaţi în activităţi de spălare a banilor sau de 
finanţare a actelor de terorism. 

De asemenea, conform art. 18 alin. (3) din lege, este interzisă folosirea în 
scop personal de către salariaţii entităţilor a informaţiilor respective, atât în timpul 
activităţii, cât şi după încetarea acesteia. 

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 din Legea 656/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani.   

 
Menţionăm că săvârşirea următoarelor fapte în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu nu constituie o încălcare a interdicţiei prevăzută la art. 18 alin. (2) din Lege: 
 furnizarea de informaţii autorităţilor competente conform legii şi furnizarea 
de informaţii în cazurile prevăzute în mod expres de lege; 
 transmiterea de informaţii între instituţiile financiare din state membre ale 
Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori din state terţe care 
aparţin aceluiaşi grup şi aplică proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a 
evidenţelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege şi 
sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o manieră echivalentă celei 
reglementate prin prezenta lege; 
 transmiterea de informaţii între entităţile situate în state membre ale Uniunii 
Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe care impun cerinţe 
echivalente cu cele din prezenta lege, în cazurile legate de acelaşi client şi de 
aceeaşi tranzacţie derulată prin două sau mai multe dintre persoanele anterior 
menţionate, cu condiţia ca acestea să provină din aceeaşi categorie profesională şi să 
li se aplice cerinţe echivalente în privinţa secretului profesional şi al protecţiei 
datelor cu caracter personal. 
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2.3.3.10 FAPTELE SI SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE 
 

Contravenţia este fapta săvârşită cu vinovăţie, care prezintă un pericol 
social mai redus decât infracţiunea si este prevăzută şi sancţionată ca atare prin 
actele emise de către organele competente. 

Din această definiţie, desprindem trăsăturile specifice contravenţiei şi 
anume: 

a) este o faptă săvârşită cu vinovăţie; 
b) este o faptă care prezintă un grad de pericol social mai redus decât 

infracţiunea; 
c) este o faptă prevăzută de actele normative emise de organele competente.  

În vederea prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, 
legiuitorul a instituit în conformitate cu dispoziţiile  art. 22 din lege, contravenţiile 
si sancţiunile principale şi complementare pentru nerespectarea de către persoanele 
juridice si fizice a obligaţiilor legale, prevăzute de acest act normativ, respectiv:  

 ,,Art. 22 - (1) Constituie contravenţie următoarele fapte: 
  a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) şi (7) şi la art. 
4; 

 b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 91, 92, 12, 
art. 121 alin. (1), art. 13 - 15 şi la art. 17. 
   (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se 
sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei. 
     (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice. 
     (31) Pe lângă sancţiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se 
poate aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale 
complementare: 
     a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie; 
    b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei 
activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii agentului economic, pe o durată de 
la o lună la 6 luni; 
   c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru 
activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv; 
   d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună; 
     e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei 
activităţi; 
      f) închiderea unităţii.    [….]”. 

Totodată, conform art. 19  alin. 1 din HG nr. 594/2008, încălcarea 
prevederilor acestui act normativ de către persoanele prevăzute la art. 8 din Legea 
nr. 656/2002, respectiv „a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (1), art. 
13 alin. (2) şi (3) şi ale art. 16 constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.”, dispoziţiile art. 22 alin. (3) - (5) din Legea 
nr. 656/2002 aplicându-se în mod corespunzător.
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Contravenţiile prevăzute de lege sunt completate de dispoziţiile generale 
referitoare la regimul juridic al contravenţiilor, respectiv de Ordonanţa Guvernului 
nr. 2/2001, ulterior modificată şi completată.  

Din punct de vedere social, contravenţiile prevăzute de Legea nr. 656/2002 
şi de H.G. nr. 594/2008 sunt fapte prin care se cauzează o vătămare a autorităţilor, 
inclusiv a Oficiului Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, prin 
punerea în pericol a desfăşurării obiectului său de activitate, conform prevederilor 
legale, respectiv de a analiza şi monitoriza operaţiunile suspecte de spălarea banilor 
şi de finanţare a actelor de terorism, transferurile externe şi operaţiunile cu sume în 
numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 
15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe 
operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. Astfel, prin neîndeplinirea obligaţiilor 
de către entităţile raportoare, respectiv de către persoanele fizice şi juridice care nu 
aplică corespunzător legislaţia în materia prevenirii spălării banilor şi finanţării 
actelor de terorism, fluxurile masive de bani murdari, pot prejudicia stabilitatea şi 
reputaţia autorităţilor statului, sectorului financiar, iar terorismul bazele societăţii 
noastre.  

Mai mult, având în vedere faptul că spălarea banilor şi finanţarea 
terorismului sunt de obicei desfăşurate în context transfrontalier, iar măsurile 
adoptate doar de o singură ţară ar avea efect limitat, întreaga comunitate globală 
trebuie să adopte măsuri prin care să reglementeze şi să aplice  sancţiuni efective, 
proporţionale şi descurajatoare pentru nerespectarea acelor prevederi legale 
naţionale armonizate cu standardele internaţionale de luptă împotriva celor doua 
fenomene infracţionale grave.  

 

 
Particularităţi ale constatării contravenţiilor: 
În conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 4 din lege, contravenţiile şi 

sancţiunile se aplică de reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor sau ai altei autorităţi competente să 
efectueze controlul, potrivit legii. 

 În cazul în care controlul este efectuat de către autorităţile de supraveghere, 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către reprezentanţii 
împuterniciţi anume desemnaţi de respectivele autorităţi. 

Având in vedere faptul că dispoziţiile legii se completează în mod 
corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificări şi completări ulterioare, cu excepţia art. 28 
şi 29, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor efectuează 
controale de specialitate pe linia prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de 
terorism, prin persoanele desemnate care au calitate de agenţi constatatori. Aceştia 
efectuează verificări şi controale la sediile entităţilor raportoare, având posibilitatea 
procedurală de a constata atât faptele încălcate, cât şi de a aplica sancţiunile 
corespunzătoare.  

În cadrul acţiunilor de verificare şi control agenţii constatatori ai Oficiului 
solicită reprezentanţilor entităţilor reglementate următoarele: 
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- registrul unic de control de la sediul principal/secundar unde se desfăşoară 
controlul, 

- documente prin care s-au desemnat una sau mai multe persoane care au 
responsabilităţi în aplicarea legii, precum şi dovada comunicării acestora 
către Oficiu, împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor 
menţionate, 

- documentele interne, ale instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare, prin 
care s-a desemnat ofiţerul de conformitate subordonat conducerii executive, 
care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru 
aplicarea legislaţiei în materia prevenirii spălării banilor, 

- procedurile şi metodele adecvate de control intern, pentru a preveni şi a 
împiedica spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism şi documentele 
cu privire la instruirea angajaţilor pentru recunoaşterea operaţiunilor care 
pot fi legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi 
luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situaţii;  

- raportul de audit intern, cu privire la sistemul de implementare a măsurilor 
de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi a finanţării actelor de 
terorism, după caz;  

- modalităţile efective/politicile/procedurile de identificare a clientelei;  
- copii de pe documente sau referinţe privind identitatea clienţilor, precum şi 

copii privind evidenţele secundare sau operative şi înregistrările tuturor 
operaţiunilor financiare şi dovada păstrării lor, într-o formă adecvată, pentru 
o perioadă de minim 5 ani, începând cu data la care se încheie relaţia dintre 
entitatea raportoare şi client, respectiv de la efectuarea fiecărei operaţiuni;  

- răspunsurile transmise Oficiului cu datele şi informaţiile solicitate, în 
termen de 30 de zile de la data primirii cererii;  

- actele contabile în care sunt evidenţiate operaţiunile efectuate:  
- acte de casă – chitanţe, bonuri fiscale, dispoziţii de încasare/plată; 
- registrele de casă în lei /valută; 
- facturi fiscale de vânzări/cumpărări; 
- fişe de cont analitice/sintetice; 
- balanţe de verificare; 
- rola martor a casei de marcat electronice fiscale; 
- contracte/antecontracte care prevăd plata în numerar; 
- rapoartele privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a 

căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent 
dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între 
ele, potrivit art. 3 alin. (6) din lege, precum şi confirmarea transmiterii 
acestora către Oficiu; 

- rapoartele pentru transferurile externe în şi din conturi pentru sume a căror 
limită minimă este echivalentul în lei a 15.000 euro, potrivit art. 3 alin. (7) 
din lege, precum şi confirmarea transmiterii acestora către Oficiu; 

- rapoarte de tranzacţii suspecte întocmite, precum şi confirmarea transmiterii 
acestora către Oficiu, potrivit art.15 din lege; 

- sesizările transmise, precum şi confirmarea transmiterii acestora către 
Oficiu, în condiţiile art. 3 alin. (1) din lege; 
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- informările şi sesizările transmise, precum şi confirmarea transmiterii 
acestora către Oficiu, conform art. 4 din lege; 

- orice alte documente relevante desfăşurării acţiunii de verificare şi control. 
 Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, agenţii constatatori ai Oficiului 
Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, urmare efectuării controlului 
la sediul unei entităţi raportoare reglementate, încheie o notă de constatare care 
descrie neregulile constatate. Nota de constatare astfel încheiată, însoţeşte procesul-
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în cazul în care sunt aplicate 
sancţiuni contravenţionale entităţii raportoare.  

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor emis de către 
Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor cuprinde elemente 
obligatorii prevăzute de art. 16 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

- data şi locul unde este încheiat, 
- numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul 

constatator, 
- datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, 

ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului, 
- descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a 

fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la 
aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite, 

- indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează 
contravenţia si termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se 
depune plângerea. 
Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de către agentul constatator 

şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu 
poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, 
care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz, procesul-verbal va 
cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura 
acestuia. În lipsa unui martor, agentul constatator al Oficiului Naţional de Prevenire 
si Combatere a Spălării Banilor va preciza motivele care au condus la încheierea 
procesului-verbal în acest mod. 
    Urmare încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor de către agenţii constatatori ai Oficiului şi în situaţia în care 
contravenientul este prezent, documentul va fi înmânat ultimului sub semnătură, 
făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal.  

În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să 
semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se 
face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii. 

Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, 
cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. 
Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un 
martor. 
  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal de 
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constatare a contravenţiei se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost 
săvârşită contravenţia. Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea 
poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secţia contencios 
administrativ a tribunalului.  

Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susţinute 
şi oral în faţa instanţei. Recursul suspendă executarea hotărârii. 

Procesul-verbal neatacat în termenul de 15 zile, precum şi hotărârea 
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu 
executoriu, fără vreo altă formalitate. 

Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel: 
     a) de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - 
ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare 
a contravenţiei în termenul prevăzut de lege; 
     b) de către instanţa judecătorească - în celelalte cazuri. 
   În vederea executării amenzii, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor va comunica, din oficiu, organelor de specialitate, conform 
prevederilor legale privind executarea creanţelor bugetare, în a căror rază teritorială 
domiciliază sau îşi are sediul contravenientul,              procesul-verbal de constatare 
a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat în termen de 15 zile de la data 
înmânării sau comunicării acestuia, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti 
irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea. Executarea se face în condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor bugetare. 
Împotriva actelor de executare se poate face contestaţie la executare, în condiţiile 
legii. 

De asemenea, menţionăm că în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
656/2002, cu modificările si completările ulterioare, Banca Naţională a României, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi autorităţile cu atribuţii de 
control financiar-fiscal, prin inspectorii desemnaţi, efectuează verificări şi controale 
pe problematica spălării banilor şi finanţării terorismului, la entităţile raportoare pe 
care le supraveghează.   

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor legale ce le revin entităţilor raportoare, pe 
lângă sancţiunile contravenţionale se pot aplica de către autorităţile de supraveghere 
şi măsuri sancţionatorii specifice, potrivit competenţei acestora. 

În concluzie, încălcarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările 
ulterioare atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau 
penală. 

 
Autorităţile competente să constate contravenţiile 
În conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin (1) din Legea nr. 656/2002 pentru 

prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi 
completările ulterioare, modul de aplicare a prevederilor actului normativ, se 
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verifică şi se controlează, conform atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi 
sau structuri: 
    a) autorităţile de supraveghere prudenţială, pentru persoanele supuse acestei 
supravegheri, potrivit legii; 
     b) Garda Financiară, precum şi orice alte autorităţi cu atribuţii de control 
financiar-fiscal, conform legii; 
     c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele 
prevăzute la art. 8 lit. e) şi f); 
    d) Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 8, cu excepţia celor 
pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, se verifică şi se 
controlează de autorităţile şi structurile prevăzute la lit. a). 

Urmare efectuării controalelor de către autorităţile abilitate, în baza 
dispoziţiilor legale menţionate mai-sus, în cazul în care se constată suspiciuni de 
spălare a banilor, de finanţare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor 
legii, autorităţile şi structurile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) - c) informează de 
îndată Oficiul. 
     De asemenea, în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de 
terorism, în baza art. 17 alin. (3) din Legea 656/2002 cu modificările şi completările 
ulterioare, Oficiul poate efectua verificări şi controale comune la entităţile 
reglementate împreună cu Garda Financiară, structurile de conducere ale profesiilor 
liberale şi cu alte autorităţi cu atribuţii de control financiar-fiscal. Menţionăm că 
Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor verifică şi controlează 
modul de aplicare a prevederilor legii de către persoanele fizice sau juridice 
prevăzute la art. 8 din lege şi care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii 
prudenţiale a vreunei autorităţi publice.  
 În baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările 
ulterioare şi în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1599/2008 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor s-a înfiinţat în cadrul instituţiei, Direcţia 
Supraveghere şi Control care are următoarele atribuţii principale: 
     a) elaborează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, norme, 
metodologii şi/sau proceduri de lucru privind supravegherea pe bază de risc şi 
controlul entităţilor prevăzute la art. 8 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, 
supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice; 
     b) întocmeşte note privind verificarea expunerii la risc a entităţilor 
prevăzute la art. 8 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii 
prudenţiale a vreunei autorităţi publice, pe baza cărora se pot organiza activităţi de 
control; 
     c) întocmeşte programul acţiunilor de verificare şi control pentru entităţile 
prevăzute la art. 8 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii 
prudenţiale a vreunei autorităţi publice, şi asigură îndeplinirea acestuia; 
     d) poate solicita, în condiţiile legii, date şi informaţii necesare efectuării 
activităţilor de supraveghere pe bază de risc şi control de la instituţiile competente; 
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     e) efectuează controlul operativ şi inopinat la persoanele prevăzute la art. 8 
din lege, în baza ordinului de serviciu cu caracter permanent emis de preşedintele 
Oficiului, constată contravenţiile săvârşite şi aplică sancţiunile legale prin proces-
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în conformitate cu prevederile 
legale în materie, atribuţie realizată de către persoanele desemnate din cadrul 
Oficiului, denumite în mod generic agenţi constatatori; 
     f) formulează propuneri, pe baza analizei de risc, privind întocmirea 
programelor de instruire a persoanelor prevăzute la art. 8 din lege şi poate participa 
la efectuarea acestora; 
     g) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale direcţiei şi poate 
participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legătură cu 
activitatea specifică a Oficiului, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul 
Oficiului. 
 
 
2.4 ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL 
 
 

Atribuţiile de supraveghere şi control ce revin Oficiului sunt realizate în 
baza procedurii de lucru pentru desfăşurarea acţiunilor de supraveghere, verificare 
şi control asupra persoanelor fizice/juridice prevăzute la art. 8 din lege (proceduri 
interne). 

Aceste proceduri de lucru reprezintă instrumentul tehnico-juridic, armonizat 
cu legislaţia europeană (Directiva a III-a şi Cele 40 + 9 Recomandări ale FATF), cu 
ajutorul cărora analiştii financiari din cadrul Direcţiei Supraveghere şi Control îşi 
îndeplinesc atribuţiile de serviciu, respectiv supravegherea, verificarea şi controlul 
entităţilor raportoare.  

Procedurile de lucru pentru desfăşurarea acţiunilor de supraveghere, 
verificare şi control asupra entităţilor raportoare care nu sunt supuse supravegherii 
prudenţiale a unor autorităţi au fost structurate astfel: 

 supravegherea efectuată la sediul Oficiului, denumită supraveghere off-site; 
 verificarea şi controlul efectuat la sediul entităţilor raportoare, denumită 
supraveghere on-site. 

Supravegherea off-site se realizează prin interogarea bazelor de date 
gestionate în cadrul Oficiului, în scopul identificării unor potenţiale nerespectări ale 
obligaţiilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, precum şi al 
finanţării actelor de terorism, de către autorităţile reglementate.  

Supravegherea on-site (activităţi de control) se realizează în vederea 
constatării modului de implementare a prevederilor Legii nr. 656/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, la sediul entităţilor raportoare prevăzute la 
art.8 din lege. În acest sens, supravegherea, verificarea şi controlul entităţilor 
raportoare reprezintă totalitatea activităţilor de evaluare şi monitorizare sistematică 
a indicatorilor de risc de spălare de bani realizate la sediul O.N.P.C.S.B. (off-site) şi 
la sediul entităţilor raportoare (on-site). 

 
Evaluarea expunerii faţă de riscul de spălare a banilor şi de finanţare a 

actelor de terorism se realizează în cadrul supravegherii off-site, cu ajutorul 
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sistemului MAINSET.  Prin intermediul acestui sistem de scoring este stabilit în 
funcţie de anumiţi indicatori generali de risc (identificaţi în bazele de date accesibile 
Oficiului), nivelul de expunere la riscul de spălare a banilor sau de finanţare a 
actelor de terorism pentru fiecare entitate supravegheată.  

 
 
În esenţă, sistemul MAINSET realizează pentru entităţile prevăzute la art. 8 

din lege, o medie ponderată a punctajelor obţinute, stabilind astfel, nivelul de risc: 
 
 
 
 

RISC LIMITAT 

 
RISC PARŢIAL LIMITAT 

 
 

 
 
Supravegherea off-site a entităţilor raportoare a urmărit toate etapele 

procedurate la nivelul D.S.C., fiind desfăşurată într-un sistem foarte clar şi 
transparent, indiferent de voinţa analistului desemnat. În acest sens, identificarea 
societăţilor care urmează a fi propuse pentru activitatea de supraveghere on-site este 
independentă de voinţa analistului financiar care efectuează supravegherea off-site, 
deoarece acesta introduce datele în sistem, iar calculele, respectiv cuantificarea şi 
evaluarea indicatorilor de risc sunt făcute automat de formulele matematice care 
compun sistemul MAINSET, prin etape de lucru procedurate, în mod clar şi 
transparent, la nivelul Direcţiei Supraveghere şi Control. 

De asemenea, activitatea de control asupra entităţilor raportoare este 
realizată în baza aceluiaşi sistem de supraveghere implementat în activitatea 
specifică D.S.C., specializat în evaluarea expunerii şi vulnerabilităţii faţă de riscul 
de spălare a banilor prin nivelul de conformare cu obligaţiile legale din domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. 

După realizarea mediei ponderate a punctajelor obţinute de către entităţile 
prevăzute la art. 8 din lege, conform nivelelor de risc menţionate mai sus, Direcţia 
Supraveghere şi Control întocmeşte Planul acţiunilor de verificare şi control. Acesta 
este aprobat de către Preşedintele Oficiului şi cuprinde entităţile raportoare care au 
obţinut un grad ridicat/parţial ridicat de expunere faţă de spălarea banilor şi 
finanţarea terorismului.  

Riscul privind spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism reprezintă 
riscul determinat de factori interni, cum ar fi, derularea neadecvată a unor activităţi 
interne, existenţa unui personal sau a unor sisteme necorespunzătoare, ori de factori 
externi, cum ar fi condiţiile economice ale entităţilor reglementate, ca urmare a 
neaplicării sau a aplicării defectuoase a dispoziţiilor legale ori contractuale, precum 
şi a lipsei de încredere a publicului în integritatea entităţii în cauză.  
 
  
 

RRIISSCC  MMEEDDIIUU  
RRIISSCC  PPAARRŢŢIIAALL  LLIIMMIITTAATT  
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2.5 ALTE ELEMENTE DE INTERES 
2.5.1 CONTROLUL NUMERARULUI LA INTRAREA SAU IEŞIREA DIN 
COMUNITATEA EUROPEANĂ 

 
Contrabanda cu numerar este un mecanism atractiv, în special, pentru 

entităţile teroriste, deoarece valuta poate fi uşor convertită pe pieţele internaţionale 
informale, nu lasă dovezi pe hârtie, nu există o terţă persoană externă reţelei care să 
depisteze tranzacţia suspectă şi teroriştii pot deţine controlul total asupra mişcării 
banilor.  

Curierii de numerar sunt acei „profesionişti” care transportă fizic 
numerarul sau alte instrumente financiare peste graniţă, situându-se la polul opus al 
sistemelor electronice de plată.  

Deşi prezintă şi dezavantaje, precum costul curierilor şi al echipamentului 
de transport, riscul existenţei unor informatori în reţea, confiscările la frontiere 
urmare verificărilor efectuate de autorităţi, etc., contrabanda cu numerar rămâne una 
dintre cele mai des utilizate metode, atunci când se urmăreşte evitarea sistemului 
financiar legal. 

 
În acest context, Grupul de Acţiune Financiară Internaţională, în 

Recomandarea Specială IX, face apel la guverne să ia măsuri de detectare a 
mişcărilor fizice de numerar, inclusiv un sistem de declarare şi alte obligaţii de 
comunicare, respectiv: 

- Ţările ar trebui să dispună de măsuri pentru a detecta transporturile externe 
de valută şi de instrumente financiare, constând în sisteme de declarare sau 
alte obligaţii privind declaraţiile. 

- Ţările ar trebui să se asigure că autorităţile competente au autoritatea legală 
de a stopa sau restrânge transferul de valută sau de alte instrumente 
financiare care sunt suspectate a avea legătură cu spălarea banilor sau cu 
finanţarea terorismului sau care nu sunt declarate. 

- Ţările ar trebui să se asigure că există sancţiuni în vigoare, efective, 
proporţionale şi nediscriminatorii, care să poată fi aplicate persoanelor care 
dau declaraţii false. În cazul în care valuta sau instrumentele financiare au 
legătură cu finanţarea terorismului sau cu spălarea banilor, ţările ar trebui, 
de asemenea, să adopte măsuri, inclusiv de ordin legislativ, care să fie 
conforme cu Recomandarea 3 şi Recomandarea Specială III, ce ar putea 
permite aplicarea procedurilor de confiscare unor asemenea instrumente şi a 
sumelor de bani respective. 
 
La nivel european, prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul 
numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate, Statele Membre UE au fost 
mandatate de a lua măsuri pentru ca numerarul transportat de o persoană fizică ce 
intră sau iese din Comunitate să fie supus principiului declarării obligatorii, 
principiu care va permite autorităţilor vamale să colecteze informaţii cu privire la 
astfel de mişcări de numerar şi, acolo unde este cazul, să transmită aceste informaţii 
altor autorităţi, inclusiv Unităţii de Informaţii Financiare din statul respectiv. 
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Prin acest act comunitar, UE a descris pe larg semnificaţia termenului de 
„numerar”, respectiv: 
  (a) instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la 
purtător, precum cecuri de călătorie, instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete 
la ordin şi mandate poştale), care sunt fie la purtător, andosate fără restricţii, 
întocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie într-o astfel de formă încât 
proprietatea asupra acestora este transferată în momentul transmiterii, precum şi 
instrumente incomplete (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale) semnate, 
dar cu numele beneficiarului omis; 

(b) valută (bancnote şi monede în circulaţie, ca mijloc de schimb). 
 
Obligaţia de declarare îi revine oricărei persoane fizice ce intră sau iese 

din Comunitate şi transportă numerar în valoare de 10.000 EUR sau mai mult.  
 
Declaraţia trebuie să cuprindă informaţii reale cu privire la numele complet 

al declarantului, data şi locul naşterii, cetăţenia, cine este proprietarul numerarului, 
precum şi cine este destinatarul preconizat al numerarului, precum şi informaţii 
privind suma şi natura numerarului, provenienţa şi destinaţia numerarului, ruta şi 
mijlocul de transport. Această declaraţie este furnizată în scris, verbal sau 
electronic, în funcţie de decizia statului membru, fiind comunicată autorităţilor 
competente din statul membru prin care se intră sau se iese din Comunitate. 
 La nivel naţional, având în vedere calitatea României de Stat Membru, 
Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din 
Comunitate este considerat act cu directă aplicabilitate.  

Pentru a se asigura că acest Regulament este implementat efectiv în ţara 
noastră, prin Ordinul Vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr. 7541 din 6 august 2007 a fost stabilit formularul utilizat pentru 
declararea numerarului la frontieră şi a instrucţiunilor de completare şi utilizare a 
acestuia.  

Formularul utilizat pentru declararea la frontieră a numerarului, conform 
art. 156 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu completările ulterioare, şi 
conform Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Comunitate, 
este următorul: 
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Menţionăm că urmare primirii acestor declaraţii ale persoanelor fizice, 

conform art. 3 alin. 11 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea 
Naţională a Vămilor comunică lunar Oficiului toate informaţiile pe care le deţine, 
potrivit legii, în legătură cu declaraţiile privind numerarul în valută şi/sau în monedă 
naţională, care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 
1.889/2005.  

De asemenea, în cazul în care există suspiciuni de spălare de bani sau 
finanţare a terorismului identificate în cursul activităţii sale specifice, Autoritatea 
Naţională a Vămilor comunică Oficiului de îndată, aceste informaţii, dar nu mai 
târziu de 24 de ore. 
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2.5.2 INFORMAŢIILE PRIVIND PLĂTITORUL CARE ÎNSOŢESC 
TRANSFERURILE DE FONDURI 
 

Transferurile de bani murdari pot deteriora stabilitatea şi reputaţia sectorului 
financiar şi pot fi folosite nu numai în scopul spălării banilor, dar şi pentru 
finanţarea terorismului. Pentru a facilita activităţile lor infracţionale, cei care spală 
bani şi cei care finanţează terorismul ar putea încerca să profite de libera circulaţie a 
capitalurilor care implică o zonă financiară integrată şi să ameninţe piaţa internă.  

Conform Recomandării Speciale VII a Grupului de Acţiune Financiară 
Internaţională, ţările trebuie să ia masuri pentru a impune instituţiilor financiare, 
inclusiv serviciilor de transmitere a banilor, să deţină informaţii corecte şi 
semnificative privind ordonatorul transferului de fonduri (numele, adresa şi numărul 
contului) şi mesajele conexe transmise, iar aceste informaţii trebuie să rămână 
stocate în sistemul de plăţi. 
 De asemenea, ţările trebuie să ia masuri pentru a se asigura că instituţiile 
financiare, inclusiv serviciile de transmitere a banilor, realizează o monitorizare 
atentă a transferurilor de fonduri suspecte, care nu conţin informaţii complete 
privind originea /ordonatorul (nume, adresa, nr. cont). 

Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul care 
însoţesc transferurile de fonduri stabileşte regulile aplicabile furnizorilor de servicii 
de plată, în vederea transmiterii unor informaţii complete şi clare cu privire la 
plătitor folosind sistemele actuale de plată.  

Acest regulament se aplică numai transferurilor de fonduri, în orice 
monedă, care sunt transmise sau primite de către un prestator de servicii de plată 
stabilit în Comunitate, în această categorie nesituându-se transferurile de fonduri 
efectuate utilizând o carte de credit sau de debit, cu condiţia ca: 

(a) beneficiarul să fi încheiat un acord cu prestatorul de servicii de plată 
care să permită plata pentru furnizarea de bunuri şi servicii, şi 
(b) aceste transferuri de fonduri să fie însoţite de un identificator unic care 
să permită urmărirea tranzacţiei până la plătitor. 
 
În conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1781/2006, 

Statele Membre UE au obligaţia de a stabili un regim sancţionator eficient, 
proporţional şi cu efect descurajant, în cazul nerespectării actului comunitar, precum 
şi autorităţile competente pentru aplicarea acestuia.  

Astfel, în scopul unei efective aplicări a Regulamentului (CE) nr. 
1.781/2006, la nivel naţional, art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. nr. 656/2002 pentru prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, coroborat cu modificările 
aduse de art. V al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative, desemnează în 
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calitate de autorităţi responsabile cu supravegherea respectării dispoziţiilor privind 
informaţiile despre plătitor, care însoţesc transferurile de fonduri: 

 a) Banca Naţională a României, pentru instituţiile de credit şi instituţiile de 
plată; 
 b) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru 
furnizorii de servicii poştale care prestează servicii de plată potrivit cadrului 
legislativ naţional aplicabil. 
Totodată, O.U.G. nr. 53/2008 stabileşte la art. III alin. 3, care sunt 

contravenţiile în cazul încălcării prevederilor Regulamentului:
 a) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) ultima teză din 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 
noiembrie 2006;

  b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4, art. 5 alin. (1), (2), (4) şi (5), 
art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1) şi alin. (2) prima teză, art. 11, art. 
12, art. 13 alin. (3), (4) şi (5) şi art. 14 prima teză din Regulamentul Parlamentului 
European şi al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006.

 Contravenţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 
10.000 lei la 30.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), cu amendă de 
la 15.000 lei la 50.000 lei, acestea fiind constatate şi aplicate potrivit competenţelor, 
prin sancţiuni contravenţionale, de către reprezentanţii împuterniciţi anume 
desemnaţi de Banca Naţională a României, respectiv de Oficiul Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

2.5.3 ŢĂRI TERŢE ECHIVALENTE 
 

Directiva 2005/60/EC privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor şi finanţării terorismului lasă la latitudinea Statelor Membre 
UE să decidă cu privire la permisiunea ce poate fi acordată instituţiilor şi 
persoanelor reglementate de a recurge la terţi pentru a îndeplini cerinţele de 
cunoaştere a clientului, însă având în vedere că responsabilitatea finală pentru 
îndeplinirea cerinţelor respective revine instituţiei sau persoanei care apelează la un 
terţ. 

Astfel, statul membru respectiv permite în orice caz instituţiilor şi 
persoanelor situate pe teritoriul său, să recunoască şi să accepte rezultatul cerinţelor 
de precauţie privind clientele aplicate de către o instituţie considerată terţ din alt stat 
membru, cu excepţia caselor de schimb valutar, a instituţiilor de plată şi a 
furnizorilor de servicii poştale care prestează servicii de plată, stat care îndeplineşte 
cerinţe minime echivalente Directivei 2005/60/CE. 
 Având în vedere prevederile art. 16 alin. 2 din Directiva menţionată, este 
necesar ca Statele Membre să se informeze reciproc şi să notifice Comisiei 
Europene cu privire la cazurile în care consideră că un stat ne-membru UE 
îndeplineşte condiţiile de ţară terţă echivalentă, aceleaşi drepturi acordate Statelor 
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Membre fiind considerate aplicabile, de jure, şi statelor din Spaţiul Economic 
European.   

Directiva nu acordă un mandat Comisiei Europene să elaboreze o listă care 
să cuprindă aceste ţări, însă Statele Membre pot elabora şi agrea o Înţelegere 
Comună, document care să fie permanent actualizat, în funcţie de îndeplinirea de 
către state a „criteriilor de eligibilitate” pentru includerea pe listă. 
 Acest criterii se referă la gradul de conformare al statelor faţă de 
standardele internaţionale în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi 
finanţării terorismului, punându-se accent pe rating-urile de obţinute de state (cu 
excepţia rating-ului de neconformitate care fie exclude automat statul din listă sau 
de a fi luat în considerare pentru includerea sa pe listă) în cadrul rundelor de 
evaluare ale organismelor internaţionale de profil asupra implementării unor 
recomandări selectate din lista Celor 40+9 Recomandări ale Grupului de Acţiune 
Financiară Internaţională, respectiv a: 

- Recomandării FATF 1 – Infracţiunea de spălare a banilor 
- Recomandării FATF 4 – Confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor 
- Recomandării FATF 5 – Standardele de cunoaştere a clientului 
- Recomandării FATF 10 – Păstrarea înregistrărilor 
- Recomandării FATF 13 – Raportarea tranzacţiilor suspecte 
- Recomandării FATF 17 - Sancţiuni 
- Recomandării FATF 23 – Reglementare, supraveghere şi monitorizare 
- Recomandării FATF 29 – Autorităţile de supraveghere 
- Recomandării FATF 30 – Resurse, integritate şi instruire  
- Recomandării FATF 40 -  Alte forme de cooperare 
- Recomandării FATF Speciale II - Incriminarea finanţării terorismului şi 

a spălării banilor în legătura cu aceasta; 
- Recomandării FATF Speciale IV - Raportarea tranzacţiilor suspecte 

legate de terorism. 
 
Astfel, în data de 18 aprilie 2008, la Bruxelles, Belgia, în cadrul reuniunii 

Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului, Statele 
Membre au agreat Înţelegerea comună privind echivalenţa ţărilor terţe, document 
care a fost urmat de adoptarea de către fiecare stat UE a listei ţărilor terţe pe care 
acesta le consideră ca având sisteme echivalente de combatere a spălării banilor şi 
finanţării actelor de terorism faţă de legislaţia naţională relevantă, armonizată total 
la prevederile Directivei 2005/60/CE. 

La nivel naţional, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1437/12.11.2008 
a fost aprobată Lista cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele 
prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
actelor de terorism cu modificările şi completările ulterioare, act normativ publicat 
atât în Monitorul Oficial al României nr. 778 din 20 noiembrie 2008, cât şi pe            
site-ul oficial al instituţiei (www.onpcsb.ro). 
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 Potrivit anexei la Hotărârea aprobată de Guvern, sunt considerate ca având 
sisteme de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului echivalente celor 
din Uniunea Europeană următoarele ţări:  

Africa de Sud, 
Argentina, 
Australia, 
Brazilia, 
Canada, 
Elveţia, 

Federaţia Rusă, 
Hong Kong, 

Japonia, 
Mexic, 

Noua Zeelandă, 
Singapore, 

Statele Unite al Americii, 
Teritoriile de peste mări ale Franţei (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză,  

Saint Pierre, Miquelon, Wallis şi Futuna), 
Teritoriile de peste mări ale Olandei (Antilele Olandeze, Aruba) şi 

Dependenţele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man). 
  
 Menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 40 al Directivei 
2005/60/CE, în cazul în care o ţară terţă nu mai îndeplineşte condiţiile stipulate, 
Comisia adoptă o decizie prin care constată acest fapt. Astfel, urmare consultării cu 
Statele Membre, Lista ţărilor terţe echivalente poate înregistra modificări de 
conţinut. 
 
 
2.5.4 ŢĂRI EVALUATE CU DEFICIENŢE ÎN REGIMURILE DE SPĂLARE 
A BANILOR ŞI DE FINANŢARE A ACTELOR DE TERORISM 

 

Spălarea banilor poate fi exploatată în orice jurisdicţie, nicio ţară nefiind 
imună. Prin prisma acestui considerent, Grupul de Acţiune Financiară Internaţională 
(FATF/GAFI), organism implicat în evaluările mutuale ale membrilor săi în lupta 
împotriva spălării banilor, şi ulterior, şi a finanţării terorismului, pentru prima dată, 
în anul 2000, a identificat un număr de 15 jurisdicţii nemembre, pe care le-a 
considerat ca fiind necooperante în eforturile internaţionale împotriva spălării 
banilor.  

Astfel, în cadrul acestei iniţiative de listare a ţărilor şi teritoriilor 
necooperante (Non-cooperative Countries and Territories Initiative), în perioada 
2000-2001, un număr total de 23 de ţări au fost considerate necooperante (15 în anul 
2000 şi 8 în anul 2001), acestea fiind delistate până la sfârşitul anului 2006, datorită 
progreselor înregistrate la nivel legislativ şi instituţional în domeniul combaterii 
spălării banilor. 

Urmare încheierii acestui proces, Plenara FATF a fost de acord să înfiinţeze 
Grupul de Revizuire a Conformităţii faţă de Cooperarea Internaţională (the 
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International Co-operation Review Group - ICRG), care şi-a început activitatea 
în luna ianuarie 2007. ICRG se adresează jurisdicţiilor unde cooperarea 
internaţională întâmpină dificultăţi sau este imposibil de realizat şi unde au fost 
identificate deficienţe severe în regimurile de combatere a spălării banilor şi 
finanţării terorismului, având ca rezultat vulnerabilităţi grave pe acest palier. 

În primele faze ale acestui proces, FATF a decis să revizuiască doar câteva 
jurisdicţii asupra cărora existau suspiciuni cu privire la lipsa unor controale eficiente 
împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, precum Insulele Comore, Iran, 
São Tome & Principe, Turkmenistan, şi partea de nord a Ciprului, aceste ţări fiind 
ulterior urmate, în anul 2008, de Pakistan şi Uzbekistan. Îndemnând instituţiile 
financiare din statele lumii să aibă în vedere riscurile pe care le implică relaţiile de 
afaceri ale acestora cu persoane/entităţi din jurisdicţiile identificate cu deficienţe, 
FATF a decis publicarea acestor evaluări sub forma unor declaraţii oficiale.  

În conformitate cu priorităţile FATF din perioada 2008-2009, pentru a se 
asigura o flexibilitate şi îmbunătăţire procedurilor de evaluare, acest organism a 
analizat măsura în care sistemul FATF răspunde la ameninţările jurisdicţiilor cu risc 
înalt şi cum să se obţină mai bune rezultate activând în acest domeniu, fapt care a 
condus la modificarea procedurilor de revizuire în anul 2009. În cadrul acestei 
activităţi, FATF a lucrat îndeaproape cu organismele regionale de tip FATF 
(FSRBs), cu FMI şi Banca Mondială, precum şi cu Comitetul de la Basel,  IOSCO, 
IAIS şi FSF.  

Mai mult, pentru dezvoltarea sistemelor evaluate, au fost emise ghiduri 
privind abordarea pe bază de risc faţă de spălarea banilor şi finanţarea terorismului 
(cu accent pe zonele identificate ca având risc ridicat). 

Menţionăm că cea mai recentă evaluare a FATF-ului, dată publicităţii în 
data de 25 iunie  2010, ca parte a procesului de revizuire a conformităţii cu 
standardele de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (CSB/CFT), a 
identificat jurisdicţii care prezintă deficienţe strategice CSB/CFT, şi care ar putea 
reprezenta un risc pentru sistemul financiar internaţional. Lista ţărilor care prezintă 
deficienţe, aşa cum a fost aceasta publicată de FATF, cuprinde Iran, Republica 
Populară Democrată Coreea şi Sao Tome şi Principe.  

 
De asemenea, sub acelaşi aspect, dorim să menţionăm că tot la data de 25 

iunie 2010, FATF a dat publicităţii documentul intitulat „Îmbunătăţirea procesului 
global de conformitate CSB/CFT, proces in derulare” şi elaborat în cadrul 
procesului de revizuire a conformităţii cu standardele de combatere a spălării 
banilor şi finanţării terorismului (ICRG). În cadrul acestui document, FATF a 
identificat şi alte jurisdicţii care prezintă deficienţe strategice pe linia CSB/CFT, 
dar, comparativ cu alte documente emise anterior, fiecare dintre jurisdicţiile 
identificate a prezentat un angajament politic scris, la nivel înalt, pentru abordarea 
deficienţelor. Lista jurisdicţiilor prezentate în document monitorizate de FATF 
cuprinde Angola, Antigua şi Barbuda, Azerbaidjan, Bolivia, Ecuador, Etiopia, 
Grecia, Indonezia, Kenya, Maroc, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Paraguay, 
Qatar, Sri Lanka, Sudan, Siria, Thailanda, Trinidad şi Tobago, Turcia, 
Turkmenistan, Ucraina, Yemen. 

Menţionăm faptul că listele FATF cuprinzând ţările cu deficienţe în 
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domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului 
sunt periodic actualizate şi publicate pe site-ul oficial al organizaţiei, respectiv 
www.fatf-gafi.org - în limba engleză, precum şi pe site-ul www.onpcsb.ro  - 
versiunea în limba română. 

 
Un alt proces de evaluare al sistemelor de prevenire şi combatere a spălării 

banilor şi finanţării terorismului, recent elaborat şi dat publicităţii, este descris pe 
larg în Raportul Strategiei de Combatere Internaţională a Drogurilor pentru 
anul 2009, emis de către Biroul de Combatere Internaţională a Drogurilor şi de 
Afaceri în Domeniul Aplicării Legii din cadrul Departamentului de Stat al S.U.A., 
document care prezintă aprecieri pozitive cu privire la evoluţiile înregistrate de ţara 
noastră pe acest palier. Astfel, urmare măsurilor adoptate la nivel naţional din punct 
de vedere legislativ şi instituţional, România a fost inclusă în categoria a-II-a de risc 
de ţară faţă de spălarea banilor şi finanţarea terorismului, criteriile luate în 
considerare pentru stabilirea vulnerabilităţii ţărilor şi jurisdicţiilor fiind: 

- gradul în care instituţiile financiare din ţara sau jurisdicţia respectivă sunt 
implicate în tranzacţii cu sume mari de bani obţinute din comiterea unor 
infracţiuni grave (pentru categoria I - „Jurisdicţii de primă îngrijorare”), 
precum şi 

- evaluarea cadrului legal de combatere a spălării banilor, rolul ţării sau 
jurisdicţiei în problematica finanţării terorismului şi gradul de cooperare la 
nivel internaţional împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului 
(pentru categoria II – „Jurisdicţii asupra cărora există îngrijorări” şi 
categoria III – „Alte jurisdicţii monitorizate”). 
Sub acest aspect, sunt evidenţiate măsurile adoptate de către Guvernul 

României cu privire la incriminarea spălării banilor având ca infracţiune predicat 
principală traficul de droguri şi alte infracţiuni, raportarea tranzacţiilor cu sume 
mari, păstrarea înregistrărilor, raportarea tranzacţiilor suspecte, statutul de membru 
al Grupului Egmont al Unităţilor de Informaţii Financiare, existenţa unui sistem de 
identificare/sechestrare a activelor, cooperarea autorităţilor de aplicare a legii la 
nivel internaţional, asistenţa judiciară internaţională, reglementarea instituţiilor 
financiare non-bancare, tipping-off, incriminarea finanţării terorismului, ratificarea 
Convenţiei ONU împotriva traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, 
adoptată la Viena, în anul 1988, şi a Convenţiei Internaţionale privind Reprimarea 
Finanţării Terorismului, adoptată la New York, în anul 1999. 

Totodată, sunt prezentate sectoarele în care ţara noastră trebuie să 
adopte/întărească măsurile adoptate, respectiv cu privire la funcţionarea 
mecanismelor de repatriere a activelor şi cu privire aplicarea reglementărilor privind 
transportul internaţional de numerar. 

Lista ţărilor/jurisdicţiilor analizate, împărţită pe cele trei categorii sus-
menţionate, o puteţi găsi în Volumul II al Raportului intitulat „Spălarea Banilor şi 
infracţiunile financiare”, pe care îl puteţi accesa la următorul link: 
http://www.state.gov/documents/organization/137429.pdf  
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2.5.5 IMPLEMENTAREA REGIMULUI SANCŢIUNILOR 
INTERNAŢIONALE  

 

Regimurile sancţionatorii internaţionale sunt adoptate pentru a descuraja o 
atitudine care ar putea pune în pericol pacea şi securitatea internaţională, cum ar fi 
încălcarea dreptului internaţional sau a drepturilor omului, sau a unor politici care 
nu respectă regulile statului de drept sau principiile democratice. Măsurile luate sunt 
de natură diplomatică sau economică, fără a implica folosirea forţei armate.  

În România, până în anul 2008, Legea nr.206/2005 privind punerea în 
aplicare a unor sancţiuni internaţionale a asigurat cadrul juridic general de aplicare a 
sancţiunilor internaţionale instituite prin Rezoluţiile Consiliului de Securitate al 
ONU în baza Capitolului VII din Carta ONU, precum şi a măsurilor restrictive 
autonome ale UE stabilite prin actele comunitare adoptate în cadrul Politicii Externe 
şi de Securitate Comune (PESC).  

Începând cu luna septembrie 2006, Oficiul a fost reprezentat la reuniunile 
grupului de lucru instituit prin Legea nr.206/2005 privind punerea în aplicare a unor 
sancţiuni internaţionale, participare care a permis atât deschiderea unor noi 
oportunităţi de cooperare în domeniul prevenirii şi combaterii finanţării 
terorismului, cât şi realizarea la nivelul Oficiului a unui mecanism de implementare 
a regimului sancţiunilor internaţionale. Activitatea grupului de lucru a condus la 
întocmirea unui proiect de act normativ în domeniu, proiect aprobat de Guvernul 
României, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, adoptată cu 
modificări şi completări de Parlament prin Legea nr.217/2009.  

Menţionăm faptul că Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor, ca parte componentă în cadrul Consiliului Inter-instituţional, a avut o 
contribuţie activă, atât la nivel naţional, în cadrul procesului de elaborare şi 
aprobare a O.U.G. nr.202/2008 privind regimul sancţiunilor internaţionale, cât şi la 
nivel internaţional, prin participarea în cadrul grupului de lucru al FATF care a 
elaborat ghidul de bune practici în domeniul implementării regimului sancţiunilor 
internaţionale/Recomandarea Specială III a FATF - Blocarea şi confiscarea 
activelor teroriştilor. 

Prin aprobarea O.U.G. nr. 202/2008 au fost instituite o serie de măsuri de 
importanţă majoră pentru punerea în aplicare a regimului sancţiunilor internaţionale, 
dintre care amintim obligaţiile persoanelor fizice şi juridice private şi ale 
autorităţilor şi altor instituţii publice, subiecte de drept intern, de punere în aplicare 
a sancţiunilor internaţionale, precum şi atribuţiile autorităţilor şi ale altor instituţii 
publice privind supravegherea aplicării pe plan intern a sancţiunilor internaţionale.  

Astfel, având în vedere prevederile art. 5 alin.(1), art.15 alin.(2), art.17 
alin.(1) şi alin.(6), art.18 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.202/2008 
privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aşa cum aceasta a fost 
adoptată prin Legea nr. 217/2009, şi dispoziţiile art. 17, alin. (1), litera d) din Legea 
nr.656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul 2008, 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor deţine noi atribuţii 
privind implementarea regimului sancţiunilor internaţionale, prin prisma calităţii 
sale de autoritate de  supraveghere şi control pentru acele entităţi prevăzute de art.8 
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din Legea nr.656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt 
supravegheate de alte autorităţi.  

Privitor la punerea în aplicare a prevederilor art. 17 alin. 1 din O.U.G nr. 
202/2008, care stipulează că „Supravegherea punerii in aplicare a sancţiunilor 
internaţionale de blocare a fondurilor se face de către autorităţile şi instituţiile 
publice de reglementare, autorizare, de către autorităţile de supraveghere 
prudenţială a sectorului financiar, de către structurile de conducere ale profesiilor 
liberale şi, respectiv, de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor, pentru persoanele fizice şi juridice din domeniul lor de activitate, conform 
legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi 
finanţării terorismului.”, la nivelul O.N.P.C.S.B. au fost implementate următoarele 
măsuri:  

- Publicarea Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al O.N.U., a Poziţiilor 
Comune şi a Regulamentelor U.E. pe site-ul oficial al instituţiei, la adresa 
www.onpcsb.ro într-o secţiune specială („Sancţiuni internaţionale”). Vă 
rugăm să accesaţi site-ul, spre informare şi aplicarea corespunzătoare a 
acestor instrumente internaţionale. 

- Informarea entităţilor raportoare prin intermediul sesiunilor de instruire şi 
activităţilor de control organizate periodic de către O.N.P.C.S.B.; 

- Asigurarea asistenţei în domeniu pentru entităţile raportoare; 
- Monitorizarea continuă şi controlul aplicării sancţiunilor internaţionale în 

domeniul de competenţă, potrivit competenţelor, prevăzute atât în art. 17 
din O.U.G. nr. 202/2008, precum şi în art. 17 alin. 1 lit d) din Legea nr. 
656/2002, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Cooperarea cu toate autorităţile competente pentru eficientizarea 
implementării sancţiunilor internaţionale. 
În ceea ce priveşte activitatea de monitorizare continuă şi controlul aplicării 

sancţiunilor internaţionale în domeniul de competenţă, potrivit competenţelor, 
prevăzute atât în art. 17 din O.U.G. nr. 202/2008, precum şi în art. 17 alin. 1 lit. d) 
din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, O.N.P.C.S.B. are 
atribuţii  de autoritate de supraveghere asupra următoarelor entităţi: 

- Instituţiile financiare non-bancare înregistrate în Registrul General şi 
Registrul de Evidenţă; 

- Furnizorii de servicii poştale care prestează servicii de plată; 
- Cazinourile; 
- Auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau 

contabilă; 
- Alte persoane care exercită profesii juridice liberale; 
- Furnizorii de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, alţii decât 

cei prevăzuţi la art. 8 lit. e) sau f) din Legea nr. 656/2002 cu modificările si 
completările ulterioare; 

- Persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare; 
- Agenţiile imobiliare; 
- Asociaţiile şi fundaţiile; 
- Alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, 

numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, 
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în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 
15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură 
operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. 

 
În acelaşi registru, menţionăm că la nivelul O.N.P.C.S.B. au fost elaborate 

norme privind mecanismul de transmitere către Oficiu a rapoartelor prevăzute la art. 
18 din O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, 
aprobata cu modificări completări prin Legea nr. 217/2009.    
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PARTEA a-III-a  
ASPECTE LEGATE DE ANALIZA TRANZACŢIILOR SUSPECTE 

 
 
3.1 VULNERABILITĂŢI LA SPĂLAREA BANILOR ŞI FINANŢAREA 
TERORISMULUI  
 

Spălarea banilor constituie una dintre faţetele cele mai cunoscute ale 
criminalităţii financiare internaţionale, iar spălătorii de bani profită de 
vulnerabilităţile sistemelor financiare şi non-finaciare pentru a încerca disimularea 
provenienţei banilor rezultaţi din infracţiuni. 

Alături de pericolul social al fenomenului, spălarea banilor are o importantă 
dimensiune simbolică, situându-se la confluenţa dintre infracţiuni şi neajunsurile 
mondializării financiare, care a generat adevărate „găuri negre” prin care sunt 
orientate fluxuri masive de capital de origine ilicită. Obiectivul infractorilor este 
acela de a obţine pierderea urmei banilor şi evitarea eventualelor măsuri de 
confiscare, în cazul în care infracţiunea generatoare ar fi depistată. 

În acest context, identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor sistemului 
economic faţă de spălarea banilor şi de finanţarea terorismului reprezintă un 
instrument activ în prevenirea acestora. Pentru evaluarea lor trebuie să ţinem seama 
de evoluţiile globale, realităţile sociale şi economice actuale, precum şi de 
dezvoltarea generală a fenomenelor de spălare a banilor şi de finanţare a 
terorismului. De asemenea, trebuie avute în vedere volumul mare al activităţilor 
infracţionale şi desfăşurarea lor în timp. 

Pentru minimizarea vulnerabilităţilor, sistemul economic a fost încurajat să 
desfăşoare,             într-un mod transparent, activităţi de prevenire şi combatere a 
spălării banilor şi finanţării terorismului, destinate să menţină încrederea tuturor 
participanţilor implicaţi în tranzacţii, să se asigure că activităţile interne corespund 
cerinţelor externe, să nu admită penalităţi cauzate de implicarea directă sau indirectă 
în gestionarea fondurilor provenite din activităţi ilicite, precum şi să întreprindă 
măsurile necesare în vederea elaborării politicilor adecvate pentru identificarea 
riscurilor.  

De asemenea, sectorul economic trebuie să acorde o atenţie sporită 
persoanelor expuse politic, în scopul diminuării riscului pe care acestea le prezintă 
şi evitării de a fi implicate în activităţi de spălare a banilor. În acest sens, entităţile 
reglementate trebuie să întocmească proceduri adecvate pe bază de risc, care să 
identifice categoria de risc în care se încadrează clientul, inclusiv dacă acesta este o 
persoană expusă politic şi să se ia măsurile adecvate în derularea relaţiei de afaceri 
dintre entitate şi persoana fizică respectivă. 

În ceea ce priveşte sectoarele economice vulnerabile, care sunt supuse 
riscului de a fi folosite, atât în scopul spălării banilor, cât şi pentru finanţarea 
terorismului, s-au remarcat vulnerabilităţi în majoritatea domeniilor. Astfel, 
instituţiile de credit şi cele financiare pot fi folosite în procesul de spălare a banilor, 
datorită faptului că prin intermediul acestora se realizează operaţiuni multiple şi 
diversificate, care de multe ori pot avea la bază documente falsificate create special 
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pentru a genera transferuri aparent legale, precum şi operaţiuni fictive, care au ca 
scop ascunderea urmei banilor. 

De asemenea, o atenţie sporită trebuie să fie acordată persoanelor care 
primesc fonduri din ţările care nu dispun de norme contra spălării banilor şi 
finanţării terorismului, sau dispun de norme inadecvate în acest sens, precum şi din 
ţările cu un  nivel înalt de infracţionalitate, corupţie sau sunt implicate în activităţi 
teroriste.  

Instituţiile de credit trebuie să examineze atent transferurile electronice, 
dacă nu există informaţii suficiente despre identitatea expeditorului, precum şi orice 
alte tranzacţii care ar favoriza anonimatul. În acest context, se poate vorbi despre 
sistemul de plăţi on-line, care prezintă vulnerabilităţi datorită faptului că se reduce 
în mod evident contactul uman între client şi bancă. Clientul poate accede normal la 
contul său, având un calculator personal cu navigare pe Internet. Cum acest tip de 
acces este indirect, instituţiile de credit nu au niciun mijloc de a verifica identitatea 
individului care accesează în realitate contul. Mai mult, dat fiind caracterul din ce în 
ce mai mobil la acces la Internet, un client are posibilitatea de a accesa virtual 
contul său din orice loc din lume. Într-o asemenea situaţie, spălătorii de bani pot 
controla orice cont, chiar dacă acesta nu a fost deschis pe numele lor, ci pe numele 
unei persoane interpuse. Tot aşa, soldurile conturilor persoanelor interpuse se 
transferă ulterior, prin metoda descrisă, în contul administratorului titular, iar acesta 
poate dispune în continuare, nestingherit, de banii încasaţi.  

O metodă de contracarare a unui asemenea fenomen, care cel puţin 
experimental funcţionează, este aceea a identificării persoanei care accesează un 
cont, prin folosirea imaginii virtuale ori a amprentelor digitale. Banca ce a deschis 
contul fiind în posesia imaginii titularului şi a amprentelor sale digitale, va compara 
automat aceste imagini cu cele transmise de pe Internet de cel ce accesează contul 
şi, numai când acestea coincid, să se efectueze operaţiunea dispusă. Practic s-ar 
îmbunătăţi sistemul actual, când computerele verifică un cod sau o parolă 
recepţionată de la solicitant cu informaţiile existente în bancă, arhivate cu ocazia 
deschiderii contului. 

În operaţiunile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului pot fi 
folosite şi cardurile preplătite. Ele pot fi obţinute uşor şi sunt destinate persoanelor 
care utilizează numerarul şi tranzacţiile pe internet.  

 
O altă ţintă folosită de spălătorii de bani este sectorul instituţiilor financiare 

nebancare (IFN-uri). De exemplu, în piaţa de leasing se produc fraude care uneori 
au ca urmare şi operaţiuni de spălare de bani. Mecanismul producerii fraudei constă 
în achiziţionarea de către un grup de infractori a unor societăţi comerciale 
dezvoltate, identificarea de către furnizorul de bunuri a unui IFN căruia urmează a-i 
fi recomandate societăţile menţionate anterior, ca posibili utilizatori, după care se 
încheie simultan contracte de leasing, pentru acelaşi obiect, cu mai multe societăţi 
comerciale. În acest sens este util a se analiza în amănunt tranzacţia, la nivelul IFN-
ului, atât din punct de vedere al furnizorului, cât şi din cel al bunului şi al modului 
de dobândire al acestuia. 
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Cazinourile şi alte entităţi de jocuri de noroc sunt vulnerabile în a fi folosite 
de spălătorii de bani, datorită faptului că oferă posibilitatea folosirii intensive a 
numerarului. Mai mult decât atât, probleme serioase apar atunci când vorbim de 
cazinourile online, care permit jucătorilor să participe la jocuri de tip casino din 
confortul propriei case, singura cerinţă fiind accesul la Internet, fie prin intermediul 
unui computer, fie al unui telefon mobil.  

Operatorii de cazinouri online oferă cele mai populare şi atractive jocuri de 
casino disponibile la această dată şi fiecare cazinou online încearcă să atragă noi 
jucători prin oferirea unor bonusuri de diferite tipuri şi de valori diferite. Ele permit 
jucătorilor să beneficieze de oferte extrem de favorabile, ce îi vor ajuta să îşi 
consolideze conturile la acel cazinou online. Există diferite tipuri de bonusuri 
oferite, cele mai importante şi mai populare fiind cele de bun venit. Aceste bonusuri 
din partea cazinoului pot fi primite de acei jucători ce se înregistrează pentru prima 
oară la un anumit cazinou online. Ele pot lua forma oferirii unui anumit procent din 
prima sumă depusă sau a unei sume fixe de bani. În primul caz, se poate ajunge 
până la oferirea a 100% sau 150% din suma depusă iniţial, până la o sumă maximă, 
care la unele cazinouri online, poate ajunge la câteva sute sau mii de dolari sau euro. 
Bonusul de acest tip poate fi primit fie instantaneu după depunere, fie în rate lunare, 
pentru a asigura fidelitatea jucătorilor. A doua metodă are în vederea divizarea 
sumei de bonus primite şi oferirea unei rate în timpul fiecărei luni de joc. Alte 
bonusuri la jocuri de casino online includ anumite bonusuri aniversare, care sunt 
oferite tuturor sau unora dintre jucători, aleşi cu ocazia unor anumite evenimente 
importante. De asemenea, multe cazinouri importante au şi aşa numitele programe 
VIP, pentru jucătorii care pariază sume mari. Cu cât un jucător este considerat mai 
important de către un cazinou online, cu atât el va fi răsplătit mai des şi mai mult.  

Speculând oportunităţile oferite de acest sistem, numeroşi membri ai 
grupurilor criminale por spăla banii murdari prin depunerea în conturile deschise 
prin intermediul Internetului şi după câteva sesiuni de gaming pretind ca aşa-zisele 
câştiguri să fie trimise în contul deschis pe respectivul website. 

 
Sectorul asigurărilor poate fi şi el utilizat în scopul spălării banilor, datorită 

următoarelor vulnerabilităţi: 
- produsele industriei de asigurări sunt uşor accesibile, iar diversitatea lor 
poate conduce la realizarea unor tranzacţii complexe care să facă dificilă urmărirea 
lor; 
- datorită mărimii lui, acest sector nu este acoperit în totalitate de 
reglementări în domeniul combaterii spălării banilor şi al finanţării actelor de 
terorism; 
- în interfaţa cu clientul sunt folosiţi intermediari din industria asigurărilor, 
fapt care îngreunează detectarea tranzacţiilor suspecte.  

În cadrul acestui sector este necesar să se evalueze riscurile care pot 
conduce la folosirea sistemului în operaţiuni de spălare a banilor. Pentru a împiedica 
desfăşurarea unor operaţiuni de spălare a banilor prin intermediul acestui sector, 
este necesar să se completeze şi să se aplice normele de cunoaştere a clientelei.  
 Referitor la produsele specifice asigurărilor au fost identificate micro-
vulnerabilităţi în sectoarele „life insurance”, „non-life insurance” şi reasigurare. 
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În sectorul „life insurance”, vulnerabilităţile apar în cadrul investiţiilor 
legate de lichiditatea produsului, pierderile înregistrate în acest proces nefiind 
întotdeauna cea mai importantă preocupare a spălătorului de bani, rambursării  
anticipate a banilor în cazul produselor pe termen lung, produselor care nu intră în 
sfera regimului de confiscare (exemplu în unele jurisdicţii pensiile nu au valoare de 
răscumpărare) sau poliţelor de asigurare pot fi folosite ca garaţii pentru obţinerea de 
împrumuturi. 

În sectorul „non-life insurance”, există o piaţă cu prime de asigurare foarte 
mari, foarte atractivă din punct de vedere al spălătorilor, care permite spălarea 
rapidă a banilor şi ascunderea sursei ilicite a acestora. Folosirea brokerilor (o terţă 
parte) din jurisdicţii nereglementate cu scopul de a evita principiile cunoaşterii 
clientelei, reprezintă o altă vulnerabilitate (în unele ţări, agenţii/brokerii nu sunt 
reglementaţi, sau nu sunt obligaţi să întocmească rapoarte de tranzacţii suspecte). 
De asemenea, riscuri apar şi atunci când investigaţiile legate de obiectul asigurat nu 
sunt realizate până la momentul cererii de despăgubire. 

Spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism poate apare şi în domeniul 
reasigurărilor, fie prin înfiinţarea unor companii fictive, fie prin reasigurarea 
intermediarilor, fie prin folosirea tranzacţiilor uzuale de reasigurare. Principalele 
vulnerabilităţi în domeniul reasigurărilor recurg din: 
- plasarea deliberată prin intermediul asigurătorului a rezultatelor 
infracţiunilor către un reasigurator în scopul ascunderii sursei ilicite; 
- înfiinţarea unui reasigurator fantomă care să poată fi folosit pentru spălarea 
banilor sau poate facilita finanţarea actelor de terorism; 
- înfiinţarea unui asigurator fantomă care să faciliteze transferul banilor 
murdari sau a fondurilor destinate finanţării actelor de terorism către un reasigurator 
legal. 
 

Agenţii imobiliari trebuie să manifeste o atenţie deosebită în tranzacţiile 
care se realizează atunci când clientul nu este prezent fizic.  

De asemenea, există riscuri şi în situaţiile în care tranzacţiile se derulează 
cu firme din alte ţări, ceea ce implică transferuri transfrontaliere de fonduri care ar 
putea avea o provenienţă ilicită. Astfel, pentru a nu fi implicat în derularea unei 
tranzacţii ce poate conduce la operaţiuni de spălare a banilor, agentul imobiliar 
trebuie să analizeze tranzacţia, atât din punct de vedere al actorilor implicaţi, sens în 
care trebuie să se asigure că identitatea clienţilor este stabilită cu date, informaţii şi 
documente suplimentare, cât şi din cel al bunului implicat în tranzacţie şi al modului 
de dobândire al acestuia. 

Principalele aspecte care pot fi enumerate în acest domeniu sunt legate 
de16: 

t ce implică transferuri externe de 
bani) sa

                                                

a) aşezarea geografică a proprietăţii (fap
u locaţia actorilor implicaţi în tranzacţie. 
Din această categorie se pot menţiona următoarele vulnerabilităţi: 

 
16 Grupul de Acţiune Financiară Internaţională, Ghid privind abordarea pe baza de risc în domeniul imobiliar, 17 
iunie 2008, pag.20-22 
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- persoanele implicate în tranzacţie sunt din ţări supuse regimului sancţiunilor 
internaţionale, embargoului sau unor măsuri similare; 
- persoanele implicate în tranzacţie sunt din ţări în care nu există ori nu este 

el ridicat; 
-

cvate în domeniul combaterii spălării banilor şi a finanţării 
actelor 

rţe părţi pentru a se ascunde adevăratul cumpărător; 
folosirea pentru cumpărare a unei forme de creditare complexe, sau folosirea unor 
surse de

pot folosi, fie acţiuni deja existente, care sunt cotate public, fie pot sa 
înfiinţez

emenea, este binecunoscut faptul ca grupările infracţionale pot folosi 
active ilicite care au fost obţinute în afara pieţei valorilor mobiliare în manipularea 
acestei p

ordonatorilor sumelor 
transferate. Aceste sisteme pot oferi infractorilor şi organizaţiilor teroriste ocazia de 
a transf

 numerarul în mod intensiv. Pentru a 
preîntâm ăşurarea unor tranzacţii ilicite, este important ca în cadrul acestui 
sector să

cuprinzătoare sau nu este corect aplicată legislaţia în domeniul combaterii spălării 
banilor şi a finanţării actelor de terorism; 
- persoanele implicate în tranzacţie sunt din ţări care sunt identificate ca 
finanţând sau sprijinind activităţi teroriste; 
- persoanele implicate în tranzacţie sunt din ţări în care corupţia sau alte 
activităţi infracţionale au un niv

persoanele implicate în tranzacţie sunt din ţări în care înregistrarea unei 
proprietăţi nu este obligatorie. 

b) vulnerabilităţi legate de client. Acestea apar datorită folosirii 
numerarului în marea majoritate a tranzacţiilor, folosirii intermediarilor care nu se 
supun unei legislaţii ade

de terorism sau folosirii intermediarilor care nu sunt supuşi unei 
supravegheri adecvate. 

c) vulnerabilităţi legate de tranzacţie. Aici se poate vorbi de viteza 
tranzacţiei (o tranzacţie realizată într-un timp foarte scurt fără o explicaţie 
rezonabilă), folosirea unei te

 finanţare complexe. 
 
În ceea ce priveşte piaţa valorilor mobiliare, sistemul poate fi vulnerabil 

atunci când vorbim despre valori mobiliare cu preţ scăzut şi emitenţi privaţi. Prin 
intermediul acestui sector se pot obţine active prin manipularea pieţei şi fraudă. 
Actorii 

e o „companie scoică” (shell company) pentru a o folosi în activităţile 
ilicite. 

De as

ieţe. 
 
Sistemele alternative de transfer de fonduri constituie un sector care poate 

fi implicat atât în operaţiuni de spălare a banilor, cât şi în cele de finanţare a actelor 
de terorism. Sistemele alternative de transfer de fonduri sunt servicii care operează 
în mod tradiţional în afara sectorului financiar convenţional şi care permit 
transmiterea valorilor şi a fondurilor de la o locaţie geografică la alta, iar de cele 
mai multe ori nu se pot afla date de identificare ale 

era fonduri fără să existe posibilitatea de trasabilitate. 
 
Casele de schimb valutar sunt vulnerabile, deoarece prin intermediul 

acestora se derulează operaţiuni care implică
pina desf
 se realizeze identificarea clienţilor. 
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Organizaţiile caritabile sau organizaţiile non-profit prezintă şi ele 
caracteristici care devin atractive pentru infractori. Astfel, ele pot fi folosite mai ales 
în acţiunile de finanţare a actelor de terorism, datorită faptului că se bucură de 
încrederea publicului larg şi pot colecta fonduri uriaşe în numerar. În condiţiile în 
care provenienţa acestora nu este atât de strict monitorizată, conferă organizaţiilor 
sus-menţionate o vulnerabilitate crescândă în direcţia uzitării acestora pentru 
desfăşurarea de activităţi teroriste. Analiza specializată poate releva un nivel crescut 
de sensi

 dintre organizaţiile non-profit naţionale şi sucursalele unor 
asociaţii şi fundaţii internaţionale din ţări care pot asigura sprijinul pentru 
activităţ

acorde o atenţie maximă tranzacţiilor care ar putea fi efectuate în scopul 
spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, precum şi operaţiunilor care implică 
numera

r teroriste. Astfel, 
cele ma

o tranzacţie care are ca scop spălarea banilor sau finanţarea 
actelor 

la persoane foarte 
sărace, 

iale ale lumii. 

bilitate în cazurile in care proprietarul beneficiar al asociaţiei/fundaţiei poate 
fi o persoană expusă politic.  

Organizaţiile non-profit colectează sute de miliarde de dolari anual de la 
donatori şi distribuie aceşti bani beneficiarilor. Transparenţa este în interesul 
donatorilor, organizaţiilor şi autorităţilor. Oricum, volumul real al tranzacţiilor 
efectuate prin intermediul organizaţiilor non-profit, combinat cu dorinţa de a nu 
încărca pe nedrept organizaţiile legale, în general, subminează importanţa riscului şi 
proporţionalitatea pe bază de mărime în stabilirea nivelului adecvat de reglementare 
şi supraveghere în acest domeniu. Un alt element de risc potenţial poate fi 
reprezentat de legătura

 
ile teroriste.    
 
Datorită activităţii pe care o desfăşoară şi accesului în sistem, contabilii, 

consultanţii fiscali, notarii şi avocaţii pot fi utilizaţi de către infractori pentru 
gestionarea afacerilor, înfiinţarea de companii, efectuarea unor tranzacţii financiare 
complexe, care implică sume mari, de provenienţă ilicită. Aceste profesii liberale 
trebuie să 

r.  
 
Vulnerabilităţile comerţului internaţional sunt exploatate de către grupurile 

infracţionale care urmăresc spălarea banilor şi finanţarea actelo
i de uzitate scheme sunt cele care presupun supra/subevaluarea produselor şi 

serviciilor facturate şi expedierea acestora astfel declarate în fals. 
Folosirea tranzacţiilor prin Internet şi transferul bunurilor prin aceste canale 

cresc vulnerabilitatea comerţului internaţional. Datorita volumului foarte mare al 
comerţului internaţional, 

de terorism poate trece neobservată facilitând transferul unor sume 
însemnate peste graniţa. 

Diamantele, bijuteriile şi metalele preţioase au o caracteristică unică şi 
anume permit transferul unor valori mari în cantităţi foarte mici, uşor de transportat. 

Comerţul mondial cu aceste mărfuri variază de la tranzacţii internaţionale 
moderne, efectuate prin sistemul financiar, până la pieţe nereglementate. De 
asemenea, dealerii care acţionează pe această piaţă variază de 

până la cei mai bogaţi oameni şi cele mai mari companii multinaţionale 
situate în cele mai mari centre financiare şi comerc

Această varietate este cea care poate facilita operaţiuni care au ca scop 
spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism.  
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O serie de bunuri care sunt supuse comerţului sau sunt depozitate în zonele 
libere sunt vulnerabile datorită valorii, mărimii şi a accizelor mari, sau o combinaţie 
a acestor elemente. Ţigările, alcoolul şi alte produse cu taxe mari sunt foarte des 
subiectul contrabandei în vederea evitării plăţii taxelor şi impozitelor pentru a mări 
profiturile obţinute17. Volumul mare al containerelor în care sunt transportate astfel 
de produse, permit reîmpachetarea acestora şi reetichetarea, evitându-se astfel 
aplicare

a TVA-ului rambursat. De aceea, faptul că în zonele libere nu este o 
upraveghere foarte bună a operaţiunilor de comerţ permit obţinerea unor fonduri 
cite. 

ând astfel o reţea opacă, fapt ce poate conduce 
la ascun ţele, facilitând 

lnerabilităţi existente în acest domeniu sunt: 

ste relativ nou nu 

tructura cluburilor până la 

ai mult, circuitele financiare sunt multiple şi globale, iar fluxul de bani 

entru transferul jucătorilor sunt foarte mari (iraţionale) 

a creşterii tot mai mari a acestui 
domeniu, foarte multe cluburi de fotbal sunt sub-finanţate având nevoie de bani 
acceptând astfel tot felul de finanţări dubioase. 
                                                

a taxelor şi impozitelor aferente mărfii (exemple ţigările şi alcoolul), iar 
lipsa de supraveghere din zonele libere facilitează contrabanda.  

De asemenea, folosirea zonelor libere pentru comercializarea produselor IT 
conduce la realizarea unei fraude de tip carusel prin rambursări de TVA. Astfel, cu 
cât valoarea de comercializare a produselor este mai mare, cu atât mai mare va fi 
valoare
s
ili
 
  De menţionat sunt şi vulnerabilităţile în fotbal, domeniu care prezintă o 
caracteristică unică şi anume prezenţa unei reţele complicate de acţionari, care sunt 
legaţi prin interdependenţe între ei cre

derea sursei banilor vehiculaţi prin intermediul acestor re
astfel procesul de spălare a banilor18. 

Principalele vu
- piaţa este accesibilă spălătorilor de bani ca urmare a lipsei barierelor de 
intrare în acest sector;  
- lipsa de profesionalism a managerilor. Faptul că sectorul e
a permis, încă, dezvoltarea standardelor aplicabile la nivelul managerilor din acest 
sector, acestea pendulând încă între amatorism şi profesionalism; 
- există o diversitate foarte mare printre cluburile de fotbal cu privire la 
formele de constituire ale acestora şi anume acestea variază de la societăţi 
comerciale la fundaţii. Lipsa reglementărilor (de la s
acţionariatul acestora) şi a controlului în domeniu, pot facilita operaţiuni care au ca 
scop spălarea banilor şi a finanţării actelor de terorism. 
- sumele implicate în fotbalul profesionist sunt foarte mari. De asemenea, în 
acest sector folosirea numerarului este o practică uzitată, iar interesele sunt foarte 
mari. M
internaţional poate determina ieşirea de sub controlul naţional şi al organizaţiilor de 
fotbal. 
- preţurile practicate p
şi sunt greu de controlat, iar transferurile sunt efectuate prin toată lumea, ceea ce 
facilitează spălarea banilor. 
- necesităţi mari de finanţare - în ciud

 
17 Grupul de Acţiune Financiară Internaţională, Vulnerabilităţi de spălare a banilor în zonele libere, martie 2010, 
pag.17 
18 Grupul de Acţiune Financiară Internaţională, Spălarea banilor prin intermediul cluburilor de fotbal, iulie 2009, 
pag. 14-16 
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Vulnerabilităţile Internetului19 
Lumea informatică se regăseşte din ce în ce mai mult în viaţa noastră 

cotidiană şi ne-a modificat ireversibil valorile sociale, comportamentul, limbajul şi 
stilul de viaţă. Din punct de vedere al afacerilor, Internetul oferă o piaţă similară 
pieţei reale, în care se regăsesc aproape toate elementele implicate în tranzacţiile 
clasice (vânzător, cumpărător, ofertă, preţ...), care primesc însă alte valenţe: viteză, 
anonim

in ce 
în ce ma

nsă există o serie de proprietăţi care le fac specifice 

 sau plănuite; 

-

ve, pe de altă parte, de serviciile financiare oferite prin 
interme

în materie, căutându-se metode de 
identificare şi de contracarare a fenomenului. 

lui enumerăm: 

itate, globalizare, etc. 
Este însă evident că preluarea în spaţiul cibernetic a caracteristicilor lumii 

reale se referă nu numai la aspectele pozitive şi progresiste, ci şi la cele negative, 
acesta devenind vulnerabil la abuzuri şi infracţiuni. Infracţiunile cibernetice, printre 
care se numără şi spălarea banilor pe canale informatice sau finanţarea actelor de 
terorism, reprezintă astăzi o ameninţare serioasă pentru societate şi ele devin d

i sofisticate, iar infractorii tot mai specializaţi şi mai greu de detectat. 
Cea mai mare parte a infracţiunilor cibernetice au caracteristici similare 

infracţiunilor clasice, î
domeniului informatic: 

- pot fi comise simultan în mai multe jurisdicţii; 
- nu ţin cont de frontierele naţionale sau de regiunile geografice; 
- pot avea efecte la câţiva ani după ce au fost lansate
- pot să fie sau să nu fie pedepsite de legea penală; 

pot fi extrem de greu de investigat şi chiar mai greu de probat. 
În ceea ce priveşte spălarea banilor, ca parte a riscurilor cibernetice, această 

piaţa electronică oferă noi oportunităţi determinate, pe de o parte, de anumite 
sisteme de plăţi alternati

diul Internetului. 
Spălarea banilor prin intermediul Internetului, cyber-reciclarea, este din ce 

în ce mai mult în atenţia profesioniştilor 

 
Dintre vulnerabilităţile Internetu
Sistemele de licitaţii electronice 
Licitaţiile on-line găzduite de site-urile comerciale sunt cele în care cererea 

şi oferta se întâlnesc în spaţiul virtual, vânzătorul şi cumpărătorul fiind utilizatori ai 
serviciului respectiv. Situarea în spaţiu a celor doi nu are mare relevanţă pentru 
încheierea tranzacţiei, iar realitatea datelor cu care aceştia se identifică este uneori 
îndoielnică. Acest sistem oferă o serie de avantaje în sens strict comercial, datorită 
transparenţei operaţiunii (formarea preţului are loc instantaneu, în funcţie de cerere 
şi ofertă), vitezei de operare şi diversităţii cererii şi ofertei. Pe de altă parte însă, 
caracteristicile de mai sus pot da naştere unor abuzuri, de la fraude sau înşelăciuni, 
până la 

fonduri, folosind cardurile, ori prin sisteme de plăţi 
găzduite de site-uri comerciale. 

                                                

spălarea banilor. 
Compensarea operaţiunilor derulate pe site-uri comerciale se face prin 

sistemele de remitere rapidă de 

 
19 Informaţii furnizate şi în Raportul de Activitate al ONPCSB aferent anului 2008 
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Valoarea mare a tranzacţiilor derulate prin sistemele de licitaţii on-line, 
coroborată cu lipsa datelor de identificare certe ale participanţilor la licitaţii şi cu 
viteza de derulare a operaţiunilor, oferă celor interesaţi un spaţiu virtual propice 
pentru reciclarea banilor obţinuţi ilegal.  

O formă de spălare a bunurilor obţinute pe căi ilicite este aceea de 
comercializare pe Internet a acestora. În general sunt vândute bunuri de dimensiuni 
mici şi de valoare relativ ridicată, cum ar fi telefoanele mobile. În asemenea 
scheme, rareori bunurile sunt obţinute chiar de cel care le comercializează, regula 
fiind aceea că utilizatorul site-ului de licitaţii (vânzătorul) doar le plasează şi 
încasează banii în schimbul unui comision. Din această perspectivă, vânzătorii ar 
putea fi consideraţi chiar profesionişti în domeniu, chiar dacă spălarea se produce cu 
sume mic şi prin fluxuri financiare rudimentare. Bunurile astfel comercializate 
provin fie din contrafaceri, fie din furturi. 

O altă schemă folosită în spălarea banilor prin intermediul licitaţiilor 
electronice este cea în care o persoană operează pe un site comercial folosind două 
nume de utilizator diferite (o dată în calitate de vânzător şi apoi în calitate de 
cumpărător). Astfel, persoana oferă spre licitaţie un bun fictiv pe care şi-l adjudecă 
sieşi, sub masca celor două nume. Singura operaţiune reală în această schemă este 
cea de decontare, prin care are loc plata reală folosindu-se sistemul de plată 
electronic, oferindu-se o justificare provenienţei banilor. Sistemul se poate repeta 
ori de câte ori este necesar, folosindu-se multiple nume de utilizator. 

În faţa acestor fenomene şi ameninţări, corporaţiile ce administrează cele 
mai importante               site-uri comerciale au început deja să-şi creeze structuri de 
conformitate, ce funcţionează similar celor din bănci şi care supraveghează 
operaţiunile cu valori mari sau care conţin elemente de suspiciune de spălare a 
banilor. O atenţie deosebită este acordată decontărilor prin sistemul de plată 
electronic, structurile de conformitate informând Unităţile de Informaţii Financiare 
cu privire la transferurile care se circumscriu obligaţiilor legale de raportare către 
acestea. 

Comunităţile virtuale – SECOND LIFE 
Second Life este o lume virtuală 3D creată în întregime de către rezidenţii 

săi, ce a fost introdusă pe Internet în anul 2003, de către un ambiţios dezvoltator de 
programe informatice. Odată lansat, Second Life a avut un succes imediat, numărul 
rezidenţilor săi crescând exponenţial, astăzi ridicându-se la câteva milioane pe 
întregul glob. Second Life oferă utilizatorilor săi un continent digital, cu locuinţe, 
vehicule, cluburi, magazine, îmbrăcăminte şi peisaje. Lumea înconjurătoare este 
animată de creaţiile rezidenţilor Second Life, care, întrucât au drept de proprietate a 
produselor lor digitale, pot să tranzacţioneze cu ceilalţi rezidenţi. Pe cale de 
consecinţă, Second Life a dezvoltat o economie proprie, precum şi o piaţă pe care se 
tranzacţionează lunar milioane de dolari. Tranzacţiile se efectuează numai în 
moneda „locală”. Schimbul valutar se poate face on-line la birourile de schimb 
valutar puse la dispoziţie de Second Life. Cursul de schimb valutar variază la fel ca 
şi cel de pe piaţa valutară reală. 

În aceste condiţii, riscurile legate de posibile operaţiuni ce ar avea ca scop 
spălarea banilor sunt uşor de sesizat şi sunt legate în primul rând de schimburile 
valutare efectuate din moneda reală în cea „locală” şi invers. 
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Ca şi în cazul site-urilor comerciale, corporaţiile ce administrează 
comunităţile virtuale au început să conştientizeze vulnerabilităţile şi riscurile la care 
sunt expuse acestea, precum şi „oportunităţile” pe care le oferă unor eventuale 
atacuri la morală şi legalitate. 

Astfel, dezvoltatorul Second Life s-a preocupat de implementarea unui 
sistem de verificare a identităţii rezidenţilor, care să crească nivelul de încredere a 
tranzacţiilor şi jucătorilor din lumea virtuală şi care să închidă – chiar dacă doar 
parţial – breşele prin care aceasta este expusă abuzurilor. 

 
3.2 METODE DE SPĂLARE A BANILOR ŞI DE FINANŢARE A 
TERORISMULUI  
 

Scopul urmărit de infractori prin folosirea metodelor si tehnicilor de 
spălare a banilor este acela de a reuşi formarea unor fluxuri şi circuite cât mai 
complexe, pentru a îndepărta fondurile de sursa lor ilicită, astfel încât, în final, să 
revină la dispoziţia infractorilor ca „bani albi”, părând a avea o provenienţă legală, 
ce poate fi demonstrată în cadrul unor eventuale investigaţii efectuate de organele 
de aplicare a legii. În acest context, menţionăm şi faptul că, potrivit art. 9 pct. 5 din 
Convenţia de la Varşovia - ratificată de România prin Legea nr. 420/2006, o 
condamnare anterioară sau simultană pentru o infracţiune predicat nu este o condiţie 
pentru o condamnare pentru spălare de bani.  

Având în vedere aceste aspecte, este esenţial ca personalul entităţilor 
raportoare să deţină suficiente cunoştinţe teoretice şi practice pentru a stabili care 
dintre operaţiunile derulate de clienţii lor pot prezenta suspiciunea că ar urmări 
spălarea banilor sau finanţarea terorismului. 

Datorită strădaniilor autorităţilor de a diminua fenomenele de spălare a 
banilor şi finanţare a actelor de terorism, prin adoptarea unui cadru legal care 
acoperă toate sectoarele de activitate – financiare şi non-financiare – infractorii 
încearcă în permanenţă să identifice tehnici şi metode din ce în ce mai sofisticate, cu 
scopul de îngreuna sau chiar stopa orice investigaţie financiară.  

De aceea, în prezent, metodele de spălare a banilor şi finanţare a 
terorismului sunt extrem de variate, foarte numeroase şi pot fi derulate în toate 
sectoarele de activitate, o enumerare limitativă a acestor procedee fiind practic 
imposibilă. De aceea, în cele ce urmează, vom prezenta, cu titlu exemplificativ, 
câteva din metodele de spălare a banilor (SB) şi de finanţare a actelor de terorism 
(FT) aşa cum au fost acestea identificate în practica românească şi internaţională: 

 
O metodă foarte des folosită de infractori, ce implică utilizarea 

numerarului, este structurarea depozitelor de numerar (SMURFFING).  
Acest lucru se realizează prin divizarea sumelor în numerar în sume mai 

mici şi depunerea acestora în mai multe conturi bancare, fie de către aceeaşi 
persoană (în conturi deschise la bănci sau sucursale diferite), fie de către mai multe 
persoane (în conturi deschise la aceeaşi bancă). Prin acest procedeu, infractorii 
urmăresc să evite prevederile legale referitoare la raportarea operaţiunilor cu 
numerar, atunci când tranzacţia a depăşit o anumită valoare (echivalentul a 15.000 
EUR în legislaţia românească). 
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O altă metodă consacrată de spălare a numerarului murdar sau de 

punere a acestuia la dispoziţia unor grupări teroriste o reprezintă transportul fizic 
al banilor peste graniţele ţării (contrabanda cu numerar).  

Astfel, curierii de numerar sunt deseori folosiţi de grupările criminale în 
vederea efectuării unor operaţiuni având ca scop SB şi/sau FT. Pentru trecerea 
frauduloasă a numerarului peste frontieră, curierii preferă deplasarea cu avionul 
folosind preponderent rute scurte sau zboruri directe (ceea le conferă posibilitatea 
de a fi mereu aproape de bani şi de a ajunge rapid la destinaţie), dar folosesc şi 
diverse alte mijloace de transport (autovehicule sau vase ce transportă bunuri, în 
derularea unor operaţiuni de comerţ exterior, etc.). Conform FATF, contrabanda cu 
numerar reprezintă „una dintre principalele metode de mişcare a fondurilor ilicite, 
spălare a banilor şi finanţare a terorismului”.  

De exemplu, dintr-o analiză financiară instrumentată în cadrul Oficiului 
au rezultat următoarele aspecte: autorităţile vamale române au transmis către FIU 
România informaţii conform cărora cetăţeni nerezidenţi, şoferi de autocar, încercau 
să sustragă controlului diverse sume în numerar, prin distribuirea lor către pasageri 
transportaţi peste graniţă. În urma analizei efectuate, a rezultat că numerarul 
provenea din activităţi ilicite derulate pe teritoriul României prin intermediul 
companiei de transport la care erau angajaţi şoferii respectivi. Înainte de a fi 
identificaţi de organele de aplicare a legii, şoferii au utilizat această tehnică în 
repetate rânduri, la fiecare transport reuşind să scoată ilegal peste graniţă cca. 
100.000-200.000 USD / transport, astfel încât s-a ajuns la valoarea totală de peste 
4.000.000 USD.  

 
Preferinţele spălătorilor de bani şi a persoanelor care finanţează 

activităţile teroriste se îndreaptă deseori şi către folosirea sistemelor alternative de 
transmitere rapidă a banilor (SAT), care permit ca banii să circule în jurul lumii 
fără a utiliza sistemul bancar convenţional. SAT poate fi utilizat în scopuri legale şi 
ilegale şi poate exista în forme diverse ce includ sistemul Hawala (versiunea 
indiană), Hundi (utilizat de comunităţile pakistaneze), Poey Quan (favorizat de către 
Thais) şi Fie Ch’un (adoptat de către comunităţile chineze). De obicei, sunt păstrate 
evidente ale tuturor tranzacţiilor, dar acestea pot fi făcute în dialect, prescurtate sau 
printr-un limbaj nefamiliar investigatorilor şi poate fi dificil de interpretat20.  

Totodată, SAT (care există şi operează în afara sistemului bancar sau 
canalelor financiare „tradiţionale” sau în paralel cu acestea) are şi alte caracteristici 
atractive: este eficient, rapid, discret, uşor de folosit şi ieftin (comisioane minime).  

 De asemenea, referitor la folosirea serviciilor de transfer rapid de bani, 
precizăm că mai multe analize financiare efectuate în cadrul Oficiului au condus la 
identificarea unor operaţiuni ce urmează acelaşi tipar: diverse persoane din diferite 
localităţi din ţară au ridicat pe parcursul unui interval scurt de timp, de la aceeaşi 
agenţie (situată într-o localitate aflată la mare distanţă de localităţile în care 

                                                 
20 Uniunea Europeană şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Manual de instruire privind 
combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, Editura Imprimeria Naţională SA, Bucureşti, 2005, 
pag. 49 
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beneficiarii îşi aveau domiciliul), sume de bani cuprinse între 2.000-3.000 EUR 
(totalul încasărilor depăşind însă 1.000.000 EUR), fondurile respective provenind 
din aceeaşi ţară străină. Toţi aceşti diverşi beneficiari aveau vârste înaintate şi erau 
întotdeauna însoţiţi de o persoană tânără, care îi aştepta la ieşirea din sediul agenţiei. 
Astfel, sumele (provenind din infracţiuni săvârşite pe teritoriul altei ţări) au fost 
divizate şi transferate în favoarea unor intermediari („strawmen” – oameni de paie, 
folosiţi ca interfaţă între infractori şi operatorii financiari) care predau numerarul, la 
ieşirea din agenţie, persoanei care-i aştepta şi care avea deci rolul de a recupera 
fondurile de la aceştia şi de a „reasambla” suma totală. 

De asemenea, se poate întâmpla ca transferurile efectuate de emigranţi, prin 
intermediul entităţilor ce furnizează servicii de transfer de bani, către rudele lor sau 
către alte persoane din ţară, cu explicaţia „ajutor familial” sau „donaţie”, să 
reprezinte de fapt bani obţinuţi din infracţiuni. 
   

Totodată, precizăm că sume mari de numerar având o proveninţă ilicită 
pot fi folosite pentru achiziţii de bunuri de mare valoare (de ex. obiecte de artă, 
metale şi pietre preţioase, autoturisme şi ambarcaţiuni de lux, imobile), în nume 
propriu sau folosind interpuşi. Aceste bunuri pot reprezenta o investiţie pe termen 
lung, dar pot fi şi revândute, iar cu fondurile obţinute din aceste tranzacţii se pot 
efectua alte investiţii sau operaţiuni, pentru ca în final originea ilicită a banilor să 
devină foarte greu de depistat.  

Specularea fluctuaţiei preţurilor de pe piaţă a acestor bunuri, încheindu-se 
contracte de vânzare-cumpărare succesive, conduce în final la obţinerea unor 
fonduri având o aparenţă de legitimitate.  

Încheierea contractelor de vânzare cumpărare ce au ca obiect bunuri 
imobile se realizează în faţa notarului, unde există posibilitatea ca plata să fie 
efectuată cu cash în prezenţa acestuia, ceea ce constituie un avantaj pentru 
infractorii care dispun de numerar cu origine ilicită.  

Un aspect important de menţionat este acela că, având în vedere 
monitorizarea strictă a transferurilor efectuate prin intermediul sistemului financiar, 
infractorii aleg deseori să convertească în metale şi pietre preţioase banii destinaţi 
finanţării terorismului. 

 
O altă modalitate constă în amestecarea numerarului „murdar” de care 

dispune infractorul cu banii obţinuţi dintr-o afacere legală care îşi bazează 
încasările pe numerar, cum ar fi, restaurante, benzinării, super-market-uri, case de 
schimb valutar, etc. 

 
Totodată, precizăm că numerarul provenit din infracţiuni poate fi folosit şi 

pentru efectuarea de plăţi în cadrul unui contract de leasing, prin această 
modalitate infractorii putând folosi anumite bunuri fără a risca, în cazul în care 
activităţile lor ilicite ar fi demascate, ca bunurile respective (aflate pe perioada 
derulării contractului în proprietatea companiei de leasing) să fie confiscate sau 
sechestrate de autorităţile competente.  
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De asemenea, în practica de specialitate, o metodă des întâlnită constă în 
spălarea banilor murdari prin depunerea unor sume în numerar, cu titlul „creditare 
firmă” / „majorare capital social”, în casieria unor societăţi comerciale controlate 
de infractori, direct sau prin interpuşi. Ulterior, după ce fondurile fac obiectul unor 
transferuri succesive, sumele revin la dispoziţia infractorului, părând a avea o 
provenienţă legală: „rambursare creditare firmă” / „restituire capital social”. 

 
 Casele de schimb valutar sunt folosite de spălătorii de bani în primul rând 
pentru a evita depunerea la alte instituţii financiare a numerarului obţinut din 
activităţi ilicite, dar şi pentru că oferă infractorilor posibilitatea de a schimba 
succesiv numerarul în diferite valute, cu scopul evident de a se pierde urma banilor. 
Ca modalitate de acţiune, precizăm că sumele schimbate sunt relativ mici (pentru a 
nu atrage atenţia lucrătorului casei de schimb valutar şi pentru a se evita raportarea 
la Oficiu), motiv pentru care operaţiunile sunt multiple şi au loc în zile consecutive. 
În plus, infractorii pot folosi date de identitate false sau persoane interpuse. 

 
În prezent, majoritatea transferurilor de bani se efectuează prin 

intermediul conturilor bancare. Deşi reciclarea fondurilor prin intermediul 
conturilor prezintă riscul de a fi „la vedere”, întrucât instituţiile bancare 
înregistrează toate transferurile, precum şi identitatea persoanelor care le efectuează, 
spălătorii preferă această metodă datorită vitezei şi eficienţei cu care se efectuează 
operaţiunile, precum şi datorită faptului că banii pot fi transferaţi oriunde în lume. 
Cu cât destinaţia banilor este mai îndepărtată, cu atât devine mai dificilă investigaţia 
financiară.  

În vederea ascunderii adevăratei provenienţe a unor fonduri ilicite, 
conturile bancare pot fi folosite – în toate etapele spălării banilor (plasare, 
stratificare, integrare) cât şi în ceea ce priveşte finanţarea actelor de terorism – 
pentru efectuarea a numeroase tipuri de operaţiuni. Câteva exemple: 
- folosirea unor conturi bancare pentru a depozita temporar fonduri ce ulterior 
sunt transferate la extern; 
- efectuarea unor transferuri succesive între conturile mai multor societăţi 
comerciale (aflate sub controlul aceloraşi persoane), fiecare dintre acestea având 
când calitatea de ordonator, când cea de beneficiar (pentru a crea aparenţa unei 
activităţi comerciale normale), în final sumele implicate fiind retrase în numerar sau 
transferate la extern; 
- efectuarea a numeroase tranzacţii implicând conturile foarte multor titulari, 
prin iniţierea acestor fluxuri financiare complexe urmărindu-se îngreunarea 
identificării adevăratei origini a fondurilor şi îndepărtarea acestora de sursa 
infracţională; 
- utilizarea unor conturi preponderent pentru depuneri sau retrageri de 
numerar; 
- folosirea mai multor conturi având acelaşi titular pentru efectuarea a 
numeroase transferuri între acestea; 
- efectuarea de transferuri frecvente/semnificative între conturi având titulari 
diferiţi, dar acelaşi împuternicit; 
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- depunerea unor sume mai mici în diverse conturi şi apoi folosirea acestora 
pentru consolidarea unui cont colector, de unde sunt efectuate plăţi către beneficiari 
externi (eventual din teritorii off-shore); 
- folosirea unor conturi deschise la unităţi bancare de pe teritoriul României 
pentru a încasa de la extern sume provenite din infracţiuni săvârşite pe teritoriile 
altor state, în cadrul unor scheme de spălare a banilor cu caracter transfrontalier.   

 
Totodată, aşa cum am arătat anterior (în secţiunea referitoare la 

vulnerabilităţi), prin Internet Banking pot fi efectuate transferuri fără a exista un 
contact direct cu funcţionarul bancar, aspect care ar putea fi exploatat şi de persoane 
având ca scop SB/FT. 

 
De asemenea, conturile bancare pot fi utilizate pentru spălarea banilor 

obţinuţi din infracţionalitate informatică, fenomen care a cunoscut, în ultima 
perioadă, o dinamică deosebită. Un astfel de exemplu este prezentat în cele ce 
urmează: 

Mai mulţi cetăţeni români, care au constituit un grup infracţional organizat, 
s-au deplasat  într-o altă ţară UE, acţionând în următoarele direcţii: 
- închirierea mai multor imobile şi încheierea de contracte de furnizare 
servicii internet; de la respectivele locaţii au fost postate spre vânzare, pe site-uri 
specializate, bunuri care nu existau în realitate, în special autoturisme de lux, 
diverse utilaje, ATV-uri, motociclete, etc.; 
- banii obţinuţi fraudulos din licitaţiile fictive organizate pe internet au fost 
dirijaţi către mai multe conturi deschise de membrii grupării la diverse unităţi 
bancare ce funcţionau pe teritoriul ţării respective; ulterior, banii au fost retraşi fie 
prin intermediul ATM-urilor, fie prin intermediul transferurilor bancare on-line. 

 
Modalităţile concrete de acţiune folosite pentru manipularea spaţiului 

virtual prin activităţi ilicite au fost: 
- falsificarea site-urilor destinate vânzării de bunuri sau postarea pe site-uri 
reale a unor anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri; clienţii erau atraşi prin 
solicitarea unor preţuri mult inferioare celor practicate pe piaţă; infractorii solicitau 
ca plata să se facă în diferite conturi deschise la unităţi bancare din mai multe ţări; 
sumele de bani erau apoi rulate succesiv în diverse conturi bancare pentru a li se 
pierde urma; mai precizăm şi faptul că, pentru a convinge persoanele înşelate 
privitor la realitatea tranzacţiilor, infractorii apelau la o firmă de escrow, prezentată 
cumpărătorului ca fiind de încredere; 
- organizarea prin intermediul internetului de licitaţii fictive pe site-uri 
specializate, oferind spre vânzare bunuri pe care nu le deţin; astfel cumpărătorilor le 
era oferită posibilitatea de a achita contravaloarea produsului licitat folosind servicii 
specializate în transfer rapid de bani; sumele plătite de victime erau ridicate de 
infractori fie din ţară, fie din străinătate (uneori prin intermediul unor persoane 
interpuse), în scopul disimulării identităţii reale, membrii grupării folosind de cele 
mai multe ori acte false; 
- valorificarea datelor referitoare la cărţile de credit obţinute prin spam şi 
phishing; aceste date erau utilizate cu ocazia deschiderii unor conturi pe diferite 
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- obţinerea, în mod fraudulos, a unor date personale, prin postarea pe site-uri 
specializate a unor anunţuri prin care se oferă imobile spre închiriere, ocazie cu care 
se solicită eventualilor doritori copii după acte de identitate, facturi de utilităţi sau 
informaţii privind unităţile bancare la care au deschise conturi; datele astfel obţinute 
sunt folosite pentru contrafacerea unor acte de identitate pe care infractorii le 
folosesc pentru a-şi deschide conturi bancare (la unităţi unde ştiau că persoana a 
căror identitate o folosesc nu este client) în care depun diverse sume de bani; în 
perioada imediat următoare, efectuează transferuri de bani din contul victimei în 
contul nou deschis pe acelaşi nume; în final, fondurile sunt fie transferate în diverse 
alte conturi, fie retrase în numerar direct sau prin intermediul unor carduri. 

 
De asemenea, efectuarea unor operaţiuni comerciale oferă posibilitatea 

ca în baza unor justificări sau a unor documente fictive (supra sau sub-facturate, 
facturare multiplă a unor bunuri/servicii, declararea falsă a cantităţilor înscrise în 
documentele de transport, descrierea falsă a unor bunuri/servicii, declaraţii de 
import sau export ce conţin informaţii nereale), infractorii să integreze fondurile în 
economia legală, simulând diverse operaţiuni comerciale legitime, care să servească 
drept paravan pentru spălarea unor fonduri. Astfel, spălarea banilor prin intermediul 
operaţiunilor comerciale a fost definită ca fiind „procesul de disimulare a 
produselor infracţiunii şi transferul valorilor, folosindu-se tranzacţiile comerciale, 
în încercarea de a legitimiza originea lor ilicită”21.  

 

Banii murdari pot fi folosiţi de către infractori, direct sau prin interpuşi, 
pentru a achiziţiona diverse produse de asigurare (asigurări de viaţă, de accidente, 
de bunuri, ş.a.m.d).  

De exemplu, pentru a conferi o aparenţă de legitimitate unor fonduri 
ilegale, o persoană poate recurge la efectuarea unei plăţi cu o valoare mai mare 
decât prima de asigurare, urmată de solicitarea de plată a diferenţei într-un cont 
deschis într-o altă jurisdicţie sau chiar către o altă persoană. În acest mod, sumele 
aflate la dispoziţia beneficiarului final au o provenienţă aparent legală (transfer de la 
o companie de asigurări). 

Banii murdari pot fi transferaţi de o societate comercială evazionistă în 
favoarea unei persoane fizice care îi utilizează pentru plăţi de prime suplimentare 
aferente unor produse de asigurare, urmate de răscumpărarea poliţelor (cu asumarea 
penalizărilor prevăzute în contract). În final, în urma unor transferuri succesive, 
fondurile spălate pot ajunge la dispoziţia persoanei ce controlează firma evazionistă 
sau pot fi retrase în numerar.   

De asemenea, în cadrul unor scheme de spălare de bani, poliţele de 
asigurare plătite cu bani negri pot fi utilizate pentru a servi drept garanţie în scopul 
obţinerii unor credite bancare.  

                                                 
21 Grupul de Acţiune Financiară Internaţională, Spălarea banilor prin activitatea comercială – 23 iunie 2006 
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Totodată, apreciem că fraudele în domeniul asigurărilor sunt infracţiuni 
generatoare de fonduri care ulterior pot fi supuse unui proces de spălare, prin 
diferite procedee. 

 
Cazinourile sunt vulnerabile la utilizarea lor de către spălătorii de bani, 

întrucât acestea pot oferi posibilitatea reciclării rapide a unor sume semnificative 
în numerar. 

O metodă consacrată este aceea în care infractorii folosesc sume mari în 
numerar pentru achiziţionarea de jetoane, dar se angajează în pariuri minime. După 
un timp, aceştia renunţă la joc, îşi schimbă jetoanele în numerar sau în alte 
instrumente de plată, asumându-şi eventualele pierderi nesemnificative. Din punct 
de vedere al activităţii desfăşurate într-un cazinou, acest comportament al clientului 
este ilogic. În România, cazinourile nu oferă dovada unui câştig sau a unei pierderi, 
însă acest lucru poate fi şi în interesul infractorului, întrucât acesta poate pretinde că 
fondurile de care dispune provin din câştiguri. 

Spălătorul poate, de asemenea, să se folosească de alte persoane fie pentru 
efectuarea tranzacţiilor cu numerar, fie pentru desfăşurarea jocului efectiv, pentru a 
nu atrage atenţia asupra unor sume foarte mari aflate la dispoziţia unei singure 
persoane. 

O altă modalitate constă în încercarea de a mitui, influenţa sau corupe un 
angajat al cazinoului pentru a evita obligaţiile de raportare a unor tranzacţii 
suspecte. 

În practica internaţională22 au fost identificate şi alte metode de spălare a 
banilor prin intermediul cazinourilor, ca de exemplu: 
- achiziţionarea de către spălătorii de bani a unor jetoane, la un preţ mai mare 
decât cel al cazinoului, de la diverşi alţi jucători cu un trecut „curat”; 
- folosirea jetoanelor ca moneda de schimb pentru achiziţionarea unor 
produse interzise (de exemplu droguri); ulterior, traficanţii pot merge la cazinou 
pentru a transforma jetoanele respective (primite ca plată pentru droguri) în 
numerar. 
  

Totodată, cazinourile sunt atractive pentru crima organizată în sensul 
preluării controlului acestora de către anumite grupări criminale, care îşi asigură 
oportunitatea de a-şi spăla veniturile ilicite, dar şi de a se implica în alte tipuri de 
criminalitate. În acest caz, menţionăm utilizarea acestei tehnici de către persoanele 
fizice-membrii recunoscuţi ai grupărilor de crimă organizată, care, în procesul de 
plasare şi cel de stratificare a fondurilor obţinute ilicit, transferă sumele în numerar 
către diverse ţări unde jocurile de noroc sunt autorizate, altele decât ţările de origine 
unde acestea funcţionează ilegal, drept destinaţie pentru spălarea banilor. 

 
Experienţa liber-profesioniştilor în domenii, cum ar fi, acordarea de 

consultanţă, negocierea unor contracte, sfera legal-fiscală, precum şi cunoaşterea 
temeinică de către aceştia a mediului de afaceri poate fi extrem de utilă spălătorilor 

                                                 
22 Grupul de Acţiune Financiară Internaţională, Vulnerabilităţi ale cazinourilor şi al sectorului jocurilor de noroc – 
Martie 2009 
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de bani în vederea optimizării situaţiilor fiscale, derulării unor tranzacţii mai 
sofisticate (de exemplu: înfiinţarea sau divizarea unei companii, conturi 
corespondente, tranzacţii cu valori mobiliare, întocmirea unor evidenţe fictive, 
activităţi de comerţ internaţional implicând companii şi instituţii de credit străine, 
folosirea unor instrumente financiare complexe, simularea unor împrumuturi, etc.), 
încheierii unor contracte care să legitimeze derularea operaţiunilor ce au ca scop 
reciclarea unor fonduri, folosirii diverselor oportunităţi oferite de alte jurisdicţii şi 
de sistemul financiar, etc. 

Datorită specificului activităţii, liber-profesioniştii dispun de numeroase 
contacte şi relaţii atât în sfera publică, cât şi în mediul privat, ce pot fi utilizate de 
infractori în vederea iniţierii unor circuite financiare, identificării unor oportunităţi 
în domeniul investiţiilor pe piaţa de capital, achiziţionării de diverse bunuri la 
preţuri competitive, înfiinţării unor companii off-shore în scopul deghizării 
provenienţei bunurilor sau a altor operaţiuni ce le permit să confere o aparenţă de 
legalitate unor venituri ilicite.  

Pe lângă cele arătate, secretul profesional şi confidenţialitatea sunt motive 
întemeiate pentru ca un spălător de bani să încerce utilizarea liber-profesionistului 
ca intermediar sau interpus în cadrul unor operaţiuni sau tranzacţii având ca scop 
albirea unor fonduri. Astfel, în scopul păstrării anonimatului unor persoane, liber 
profesioniştii pot fi direct implicaţi în operaţiuni pe care le efectuează de fapt pentru 
clienţii lor, cum ar fi păstrarea, valorificarea sau administrarea unor proprietăţi, 
efectuarea plăţilor aferente achiziţionării unor bunuri de mare valoare, organizarea 
şi administrarea unor afaceri în ţară sau străinătate, etc. 

 
Un alt mod în care pot fi investite fondurile obţinute în mod ilegal este 

acela al achiziţionării unor imobile, atât în nume propriu cât şi prin folosirea unor 
mandatari sau diverşi interpuşi (caz în care scopul poate fi încercarea de a ascunde 
identitatea beneficiarului real al tranzacţiei imobiliare). Astfel, pentru a nu atrage 
atenţia autorităţilor şi pentru a ascunde adevărata sursă a banilor, infractorii preferă 
deseori: 
- să achiziţioneze proprietăţile prin folosirea unor membri ai familiei sau a 
altor persoane din sfera lor relaţională (prieteni, colaboratori de încredere, etc.); 
- să investească în imobile situate pe teritoriul altor state. 

Fluctuaţia preţurilor din domeniul imobiliar favorizează anumite speculaţii 
ale spălătorilor de bani, care, dispunând de sume semnificative, pot fructifica 
fondurile ilicite pentru achiziţionarea unor proprietăţi la un moment în care preţul 
acestora este avantajos, iar apoi le pot revinde la un preţ mult mai mare, atunci când 
cererea pe piaţa respectivă este în creştere. De asemenea, pot fi achiziţionate la un 
preţ mic proprietăţi care necesită îmbunătăţiri, după care sunt folosiţi bani negri 
pentru renovări sau diverse alte investiţii, consecinţa fiind creşterea valorii 
imobilelor respective, ceea ce permite vânzarea acestora la un preţ superior celui de 
achiziţie. 

Totodată, precizăm că tranzacţiile pe care spălătorii de bani le efectuează pe 
piaţa imobiliară pot fi, în funcţie de necesităţile acestora, atât supraevaluate cât şi 
subevaluate (de exemplu, în contract este prevăzut un preţ mult mai mic decât cel al 
pieţei, diferenţa până la preţul real fiind plătită  vânzătorului în numerar - din bani 
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negri - astfel încât infractorul obţine un activ de valoare mult mai mare decât cea 
declarată). Cea mai simplă metodă de spălare a banilor prin intermediul tranzacţiilor 
imobiliare rămâne totuşi supraevaluarea bunurilor supuse vânzării, întrucât diferenţa 
creată între preţul real şi preţul supraevaluat conferă spălătorului de bani documente 
pentru ascunderea provenienţei ilicite a sumei respective.   

În practică s-a întâlnit şi modalitatea achiziţionării unor imobile folosind 
societăţi comerciale controlate de spălătorii de bani, firmele respective fiind apoi 
dizolvate, iar infractorii răscumpărând proprietăţile la un preţ superior celui iniţial. 
O altă tehnică folosită este aceea în care acelaşi imobil face obiectul unor vânzări 
succesive fictive, la preţuri diferite, derulate între membrii unui grup infracţional.  

Precizăm şi faptul că există sectoare ale domeniului imobiliar care oferă 
multiple avantaje spălătorilor de bani. Astfel, de exemplu, achiziţionarea de 
hoteluri, restaurante sau cluburi de noapte reprezintă tot atâtea posibilităţi de a 
investi bani negri, dar şi de a derula afaceri specifice, care implică importante 
fluxuri de numerar. 

De asemenea: 
- proprietăţi imobiliare achiziţionate cu bani murdari pot fi folosite ca şi 
garanţii (ipoteci) pentru obţinerea unor credite; 
- bani sau alte bunuri având o provenienţă ilicită pot fi prezentate drept 
garanţie unei instituţii financiare, în scopul de a obţine un credit pentru cumpărarea 
unui imobil; 
- o proprietate poate fi închiriată de infractor unei firme off-shore pe care o 
controlează, banii astfel obţinuţi având aparenţa unei provenienţe legale.  

În încheierea acestei secţiuni reamintim şi faptul că finanţarea terorismului 
poate îmbrăca şi forma punerii unui imobil la dispoziţia unei entităţi teroriste (de 
exemplu pentru a oferi membrilor grupării respective adăpost sau spaţiu pentru 
instruire ori antrenament; un alt exemplu ar fi acela că banii rezultaţi din închirierea 
imobilului respectiv pot fi utilizaţi pentru finanţarea actelor de terorism sau pentru 
diverse cheltuieli ale organizaţiei, etc.). 

 
 Paradisurile fiscale sunt teritorii în care funcţionează o legislaţie ce 
favorizează atragerea capitalurilor, acordând facilităţi deosebite, dintre care cea mai 
importantă o constituie scutirea de impozite ori nivelul acestora extrem de redus 
(comparativ cu ţările de origine ale beneficiarilor acestor facilităţi). De asemenea, 
paradisurile fiscale oferă un nivel ridicat de confidenţialitate în domeniul bancar sau 
comercial (gradul de secret şi amploarea restricţiilor variază de la ţară la ţară). 
Astfel, cele mai multe paradisuri fiscale urmează o politică de practicare a unei 
distincţii între activitatea bancară a entităţilor ţării respective şi aceea a celor străine 
(acestea din urmă bucurându-se de reglementări mult mai lejere). 

Paradisurile fiscale asigură anonimatul necesar investitorilor care nu doresc 
să-şi dezvăluie identitatea sau originea veniturilor lor, adăugând un element de 
dificultate eventualelor investigaţii ale organelor de aplicare a legii din ţările lor de 
origine. 

Paradisurile fiscale sunt caracterizate printr-un nivel scăzut al impozitelor, 
resursele necesare finanţării cheltuielilor publice fiind obţinute în aceste teritorii în 
principal prin: 
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- colectarea taxelor de autentificare, de înmatriculare şi reînnoire a firmelor 
înfiinţate în respectivele paradisuri fiscale; 
- înfiinţarea de noi locuri de muncă în domeniul consultanţei financiare şi 
juridice, dezvoltarea serviciilor de telecomunicaţii şi turism etc.; 
 Companiile off-shore sunt acelea care nu desfăşoară activităţi comerciale în 
ţara în care au fost înregistrate şi care, din punct de vedere al actelor comerciale 
săvârşite, sunt considerate ca fiind firme străine. O companie offshore nu realizează 
venituri in tara in care a fost înmatriculată. În mod teoretic, o companie off-shore se 
poate înfiinţa oriunde, dar nu toate statele oferă facilităţile de care se bucură astfel 
de firme în paradisurile fiscale. Aceste facilităţi constau în principal în: anonimat şi 
confidenţialitate (oamenii de afaceri doresc, în anumite situaţii, să menţină 
anonimatul în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate, profiturile acumulate, 
investiţiile, ş.a.m.d.), suportarea unor taxe reduse (folosirea entităţilor off-shore în 
scopul dirijării profiturilor către acestea pentru a plăti cât mai puţine taxe), lipsa, în 
anumite cazuri, a controalelor valutare restrictive, etc. 
          Utilizarea paradisurilor fiscale nu implică în mod obligatoriu existenţa unor 
intenţii de derulare a unor activităţi ilegale, dar caracteristicile anterior arătate fac ca 
folosirea acestora să fie atrăgătoare pentru evazionişti şi spălătorii de bani. Un 
paradis fiscal poate fi folosit de un spălător de bani pentru a complica şi descuraja 
încercările investigatorilor de a documenta veniturile nedeclarate ori de a analiza 
fluxul fondurilor implicate în astfel de operaţiuni.  

 
Prezentăm, cu titlu de exemplu, câteva metode de spălare a banilor folosind 

companii                  off-shore: 
- achiziţionarea unor companii gata înfiinţate („Ready Made” – adică au fost 
deja înregistrate într-un paradis fiscal de un agent autorizat şi rămân în aşteptare „pe 
raftul” acestuia până când sunt cumpărate de un client interesat) pentru a obţine 
documente formale ce pot conferi o aparenţă de legitimitate unor fonduri de 
provenienţă suspectă (de exemplu, în cazul în care o persoană deţine fonduri a căror 
origine licită nu poate fi demonstrată, achiziţionează o astfel de companie înfiinţată 
legal cu mai mult timp în urmă într-un paradis fiscal şi poate produce apoi 
documente antedatate ale acestei companii - contracte, facturi, împrumuturi, etc. - 
pentru a mima o activitate legală, generatoare de bani albi; 
- efectuarea de către persoanele implicate în fluxuri suspecte a unor 
încasări/plăţi semnificative şi/sau frecvente către parteneri (uneori având ca adresă o 
doar o căsuţă poştală) din paradisuri fiscale; deseori se observă că 
documentele/contractele prezentate ca justificare pentru aceste tranzacţii par a avea 
un caracter formal; în astfel de situaţii, având în vedere anonimatul asigurat de 
folosirea paradisurilor fiscale, este foarte dificil de stabilit beneficiarul real al unor 
fonduri (aceste tranzacţii succesive presupun înfiinţarea unei companii off-shore, 
care la rândul său creează o alta, care apoi procedează în mod similar, fondurile 
fiind transferate în mod repetat şi cu diverse justificări între acestea, în final fiind 
foarte dificil de precizat care este persoana ce controlează în realitate toate aceste 
companii şi cine este adevăratul beneficiar al fondurilor)   
- prezentarea, cu titlul de document justificativ, a unor contracte prin care 
companii înregistrate în paradisuri fiscale prestează unor persoane (fizice sau 

 104

103



- efectuarea de către o entitate a unor exporturi de mărfuri sub-evaluate către 
o companie              off-shore pe care acesta o controlează; ulterior, compania off-
shore revinde bunurile la preţul real, realizând profituri pentru care, potrivit 
legislaţiei din paradisul fiscal, plăteşte impozite foarte mici; 
- o altă modalitate constă în depunerea de către spălătorii de bani a 
numerarului (provenit din săvârşirea unor infracţiuni pe teritoriile altor state) în 
conturi deschise la bănci din paradisuri fiscale; după ce au intrat în sistemul bancar, 
profitându-se de anonimatul asigurat de legislaţia paradisurilor fiscale şi de 
mijloacele moderne de comunicaţie de care dispun aceste teritorii, fondurile pot fi 
transferate cu uşurinţă către orice altă destinaţie dorită; astfel, de exemplu, spălătorii 
de bani pot folosi depozitele din paradisuri fiscale ca garanţii pentru obţinerea unor 
credite în propria lor ţară, credite pe care nu le mai rambursează, în vederea 
executării garanţiei (în acest mod, fondurile primesc aparenţa legală a provenienţei 
din credite bancare); de asemenea, spălătorii de bani pot înscena un proces în urma 
căruia o companie off-shore pe care o controlează (în contul căreia au fost iniţial 
depuşi banii negri) este condamnată la plata unor despăgubiri (fondurile se întorc la 
dispoziţia infractorilor având aparenţa unei origini licite – despăgubiri). 

 
Conform Raportului publicat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OECD) în data de 02 aprilie 2009 şi dat publicităţii cu ocazia Summit-
ului G20 de la Londra, existau două liste ale paradisurilor fiscale, una „neagră” 
(statele care nu respectă reglementările fiscale) şi alta „gri”(statele care le respectă 
parţial), această ierarhizare fiind realizată de către organismul internaţional conform 
unei metodologii proprii prin care o ţară, pentru a se încadra în categoria 
paradisurilor fiscale, trebuie să îndeplinească cumulativ patru criterii, respectiv:  
- nivelul impozitelor percepute care este foarte scăzut, iar în unele cazuri 
zero; 
- lipsa transparenţei operaţiunilor bancare; 
- existenţa unor reglementări care împiedică schimbul de informaţii 
referitoare la impozite şi taxe între guverne, şi  
- lipsa unor condiţiilor ca activităţile economice întreprinse de companii să 
fie unele substanţiale. Acest ultim criteriu poate releva intenţia anumitor state de a 
atrage investiţii doar pe baza oportunităţilor oferite de nivelul de impozitare – aşa-
numitele centre off-shore. 
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            Urmare evoluţiilor înregistrate de către statele incluse în aceste liste, 
OECD23 a realizat în luna iunie 2010 un Raport de progres, actualizând listele 
privind implementarea standardelor fiscale. Conform acestui nou raport, nu există 
ţări care să nu se fi angajat politic să îndeplinească cerinţele pentru implementarea 
adecvată a standardelor fiscale, însă au rămas câteva state/centre financiare care nu 
au aplicat substanţial aceste standarde (a se vedea tabelul de mai jos). 
 

 
 
Firmele fantomă sunt cele care nu funcţionează la sediul declarat, fiind 

înfiinţate doar pe hârtie, pentru a fi folosite în cadrul unor tranzacţii având ca scop 
                                                 
23 http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf  
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spălarea banilor (mimând activităţi comerciale obişnuite) sau derularea unor 
activităţi evazioniste (inclusiv prin solicitarea unor rambursări ilegale de TVA).  

Sute de firme fantomă înfiinţate în România au avut ca ţintă fraudarea 
TVA-ului aferent unor tranzacţii intra-comunitare. În acest scop, firmele fantomă 
utilizate de infractori sunt schimbate periodic, fiind fie abandonate, fie cesionate, de 
multe ori unor persoane fictive, purtând asupra lor integral obligaţiile fiscale 
aferente tranzacţiilor. Astfel, firmele fantomă derulează o scurtă perioadă de timp 
(câteva luni) o activitate comercială deosebit de intensă acumulând obligaţii fiscale 
semnificative, pe care însă nu le mai achită, neputând fi găsite de organele de 
control la sediile declarate. În acest context, precizăm şi faptul că, în majoritatea 
cazurilor, asociaţii/administratorii declaraţi ai firmelor fantomă sunt persoane fără 
adăpost, elevi, persoane fără discernământ, cetăţeni străini care au părăsit ţara, 
persoane fictive (fiind folosite documente de identitate falsă), astfel încât aceştia nu 
pot fi traşi la răspundere de organele de control sau de aplicare a legii. Astfel, 
adevăraţii beneficiari din spatele firmelor fantomă îşi pot însuşi nestingheriţi banii 
obţinuţi din frauda fiscală.  

Subliniem faptul că frauda TVA-ul de tip „carusel" este dificil de detectat 
şi produce consecinţe deosebit de grave datorită valorii semnificative a taxelor 
sustrase de la plată. Acest tip de fraudă are la bază un mecanism destul de simplu, 
cel puţin în aparenţă: operatorul economic din ţara de origine facturează fără TVA 
(deoarece efectuează o livrare intra-comunitară, care intră în categoria operaţiunilor 
scutite de TVA cu drept de deducere), iar operatorul economic din ţara de destinaţie 
va aplica regimul taxării inverse pentru această operaţiune (deoarece efectuează o 
achiziţie intra-comunitară, calculând şi înregistrând TVA aferent achiziţiilor intra-
comunitare, la cota de impozitare a ţării sale, atât ca TVA colectată, cât şi ca TVA 
deductibilă, fără însă a o plăti în mod efectiv). Ulterior efectuării achiziţiei intra-
comunitare, operatorul economic în cauză dispare fără să înregistreze (din punct de 
vedere contabil), să declare (din punct de vedere fiscal) şi să plătească TVA-ul 
colectat aferent livrărilor ulterioare efectuate pe piaţa sa internă (aşa-numitele firme 
de tip „bidon”, colectoare a unor obligaţii fiscale privind TVA, care însă nu vor fi 
niciodată achitate). Acest operator economic (în speţă, firma de tip „bidon”) mai 
este denumit, datorită comportamentului său volatil, de tip „fantomă”, în practicile 
de investigare a fraudei de tip „carusel”, şi „veriga lipsă din comerţul intra-
comunitar”24. 

Un alt aspect îl constituie faptul că persoanele ce controlează societăţile 
comerciale mari cu activitate în domeniul construcţiilor, publicitate,  comerţ, 
telefonie şi chiar mass-media pot scoate bani din conturile acestor companii prin 
efectuarea de transferuri în favoarea unor firme fantomă, de unde fondurile pot fi 
retrase în numerar (deseori cu justificări fictive cum ar fi: „achiziţii cereale”, 
„achiziţii animale vii”, etc.). Respectivele firme fantomă sunt înfiinţate special 
pentru a servi la efectuarea unor astfel de transferuri şi percep, pentru astfel de 
servicii, comisioane reprezentând un procent din suma retrasă de la bancă. Astfel, se 

                                                 
24 Dr. Dragoş Pătroi, Frauda de tip carusel privind taxa pe valoarea adăugată aferentă tranzacţiilor intracomunitare 
(material prezentat la sediul Oficiului). 
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observă că firmele fantomă furnizează documente fictive societăţilor comerciale 
reale, în vederea înregistrării lor în contabilitate şi facilitează efectuarea de 
transferuri bancare în conturile lor.  

Reamintim faptul că pentru a putea fi pierdută urma unor bani murdari, 
infractorii folosesc numeroase conturi bancare având ca titulari firme fantomă; prin 
intermediul unor astfel de conturi, firmele fantomă pot transfera la extern sume 
semnificative, pe baza unor documente financiar-bancare şi vamale false. 

De asemenea, firmele fantomă pot fi folosite pentru derularea unor 
activităţi de import cu marfa subevaluată, precum şi pentru comercializarea 
produselor astfel importate. 

În urma mai multor analize financiare derulate în cadrul Oficiului, a fost 
identificat un fenomen răspândit, implicând operaţiuni de comerţ cu produse 
perisabile, în special fructe şi legume proaspete. Astfel: 
- prin conturile unor societăţi comerciale recent înfiinţate sunt rulate sume 
foarte mari de bani, „circuitul” banilor fiind extrem de complex, de multe ori acea 
sumă trecând prin conturile unor firme intermediare, până la beneficiarul final; 
- în urma monitorizării activităţii conturilor acestor firme, a rezultat că multe 
dintre acestea schimbă imediat în valută străină sumele încasate (prin depuneri de 
numerar şi prin transferuri de la alte societăţi) şi efectuează, într-un timp foarte 
scurt, plăţi externe de mare valoare; 
- asociaţi şi administratori la societăţile comerciale respective sunt cetăţeni 
nerezidenţi (din ţări non-UE); 
- persoanele care efectuează tranzacţiile sunt împuternicite pe conturile mai 
multor societăţi implicate în circuitele financiare; 
- mai multe din societăţile comerciale implicate au acelaşi reprezentant legal; 
- deşi sunt nou înfiinţate, prin conturile acestor firme se derulează operaţiuni 
cu sume foarte mari de bani; 
- societăţile comerciale implicate, care efectuează achiziţii intracomunitare şi 
importuri de legume şi fructe proaspete (pe care nu le înregistrează în evidenţele 
contabile) nu raportează la termenul stabilit de lege declaraţiile recapitulative pentru 
achiziţiile intra-comunitare, sustrăgându-se de la plata TVA către bugetul de stat; 
- o mare parte dintre societăţile comerciale, după ce au desfăşurat operaţiuni 
comerciale de valori foarte mari, au fost cesionate către alte persoane; astfel, 
analizele financiare efectuate au scos în evidenţă faptul că există anumiţi cetăţeni 
care acţionează pe teritoriul României doar în scopul preluării unor societăţi cu 
„probleme” (prin intermediul cărora administratorii anteriori săvârşiseră 
infracţiuni). 
    

Piaţa de capital reprezintă una dintre principalele căi de accesare a 
sistemului financiar, existând situaţii în care infractorii pot profita de anumite 
oportunităţi pentru a investi sume mari de bani. Astfel, banii negri sunt utilizaţi 
pentru achiziţionarea de acţiuni, obligaţiuni sau alte valori mobiliare, prin a căror 
valorificare ulterioară se obţin fonduri cu origine aparent licită. 

Totodată, ilegalităţile care se comit prin intermediul pieţei de capital (de 
exemplu, manipularea pieţei, frauda şi folosirea unor informaţii privilegiate) 
generează fonduri ilicite care sunt apoi supuse procesului de spălare.   
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De exemplu, un grup infracţional organizat a racolat mai mulţi angajaţi 
din cadrul unor importante instituţii ce funcţionează în domeniul pieţei de capital, 
obţinând informaţii confidenţiale de la aceştia. Astfel, în urma tranzacţionării ilegale 
a unor acţiuni deţinute de mai multe persoane fizice (domiciliate în diverse zone ale 
ţării), gruparea respectivă a obţinut venituri semnificative. Ulterior, fondurile 
rezultate în urma săvârşirii unor infracţiuni, cum ar fi, înşelăciunea şi manipularea 
pieţei de capital au fost transferate în conturi pe care membrii grupării, folosind 
documente false, le-au deschis la mai multe unităţi bancare pe numele persoanelor 
cărora li s-au tranzacţionat ilegal acţiunile. 

 
Banii murdari pot fi folosiţi de infractori şi pentru efectuarea de plăţi 

aferente unor credite contractate cu diverse instituţii financiare (în nume propriu 
sau folosind alte persoane fizice sau juridice) sau pentru constituirea unor garanţii 
necesare obţinerii creditelor respective.  

De asemenea, există posibilitatea ca respectivele credite să constituie doar 
un paravan care să mascheze originea ilicită a unor resurse aflate la dispoziţia 
infractorului (se creează aparenţa obţinerii unor bunuri/servicii sau efectuării unor 
investiţii cu bani cu bani obţinuţi din împrumuturi).  

 
Referitor la persoanele expuse politic (PEP), precizăm că există situaţii în 

care unele dintre acestea, datorită funcţiei pe care o deţin şi nivelului de decizie la 
care au acces, sunt implicate direct sau indirect, în reciclarea unor fonduri provenite 
din mită, primirea unor foloase necuvenite sau a unor recompense ilegal obţinute, 
deturnări de fonduri, în activităţi de crimă organizată sau în diverse afaceri aflate la 
limita legalităţii.  

Potrivit prevederilor legislaţiei în materie, tranzacţiile derulate de PEP 
trebuie să fie foarte atent monitorizate de toate categoriile de entităţi raportoare. De 
aceea, pentru a-şi asigura anonimatul, PEP-urile folosesc, în vederea efectuării unor 
operaţiuni de spălare a banilor, diverşi interpuşi (persoane fizice sau juridice pe care 
le controlează în mod direct sau indirect, liber profesionişti specializaţi în iniţierea 
şi derularea unor tranzacţii complexe şi sofisticate sau în plasarea fondurilor in 
investiţii avantajoase, etc.). Astfel, de exemplu, sumele având o provenienţă ilicită 
pot fi: 
- transferate în numeroase conturi bancare deschise la mai multe bănci (de pe 
teritoriul României sau mai ales din alte jurisdicţii) în nume propriu sau pe numele 
unor titulari diverşi (de exemplu, există situaţii în care PEP-urile deschid conturi pe 
numele copiilor lor minori, tranzacţiile suspecte realizându-se prin intermediul 
acestora); 
- folosite, prin intermediul unor complici, pentru efectuarea unor tranzacţii 
imobiliare complexe (de exemplu vânzări, cumpărări, construiri sau renovări de 
imobile) sau pentru achiziţionarea unor bunuri de mare valoare; o metodă de spălare 
a banilor prin intermediul tranzacţiilor imobiliare în care este implicat un PEP este 
aceea prin care unui PEP sau unei persoane din cercul relaţional al acesteia i se 
facilitează cumpărarea unui imobil la o valoare diminuată, după care îl vinde la 
valoarea reală (fiind posibil ca diferenţa de preţ să mascheze plata mitei oferită 
PEP-ului);  
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- dirijate, prin persoane interpuse, spre organizaţii non-profit dintr-o altă ţară, 
acestea având rolul de paravan pentru reciclarea unor fonduri (în final, după 
efectuarea mai multor operaţiuni, de aşa-zisele „donaţii” pot beneficia membrii 
familiei PEP-ului sau alte persoane din cercul relaţional al acestora); 
- implicate în efectuarea de încasări şi plăţi prin intermediul unor companii 
scoică din teritorii off-shore; 
- divizate în sume mai mici care să nu atragă atenţia entităţilor raportoare sau 
a autorităţilor; 
- folosite pentru tranzacţii pe piaţa de capital (de exemplu, unui PEP îi este 
înlesnită, în mod ilegal, tranzacţionarea în condiţii foarte profitabile a unor valori 
mobiliare, ca plată pentru anumite „servicii”); 
- integrate în afaceri legale controlate, direct sau indirect, de PEP (prin 
diverse metode cum ar fi, introducerea în contabilitate a unor facturi false, 
încheierea unor contracte fictive, plata unor servicii gen „consultanţă”, a căror 
prestare reală este foarte dificil de realizat, etc.). 
 
 
3.3 TIPOLOGII DE SPĂLARE A BANILOR ŞI DE FINANŢARE A 
TERORISMULUI 
3.3.1 TIPOLOGII DE SPĂLARE A BANILOR 
1) Spălarea banilor obţinuţi din fraude  

Mai multe persoane fizice - cetăţeni români au iniţiat şi constituit un grup 
infracţional ce a avut drept scop procurarea de echipamente utilizate la efectuarea de 
fraude la bancomate, pe care să le folosească în mai multe state europene.  

Câţiva din membrii grupului au fost surprinşi pe teritoriul unui alt stat în 
timp ce comiteau fraude la bancomat. Astfel, aceştia au utilizat la ATM carduri 
false ce aveau trecute pe banda magnetică datele de identificare ale unor 
instrumente de plată electronică aparţinând mai multor persoane (adevăraţii titulari 
ai cardurilor). Datele fuseseră obţinute prin trecerea cardului original printr-un 
aparat care citeşte şi înregistrează datele aflate în banda magnetică a cardurilor. De 
asemenea, s-a constatat că infractorii cunoşteau şi codul PIN al cardurilor originale, 
întrucât, atunci când au utilizat ATM-ul, au reuşit să realizeze tranzacţiile solicitate. 

Transmiterea în ţară a sumelor rezultate din infracţiuni a fost efectuată de 
membrii grupului (folosind acte false de identitate) prin:  

- intermediul unei firme dintr-una din ţările europene unde îşi derulau 
activităţile infracţionale, care a preluat sumele şi le-a transferat în conturi deschise 
la bănci din România pe numele unor persoane de încredere ale membrilor grupului 
(rude sau prieteni);  

- sistemele de transfer rapid de bani. 
Tehnicile de spălare a banilor folosite de membrii grupării au fost foarte 

variate, de la cele mai simple metode până la unele complexe. Astfel, complicii din 
ţară, care aveau rolul de „a albi” fondurile ilicite primite de la extern, au procedat 
la ascunderea adevăratei naturi a provenienţei banilor, prin folosirea sistemului 
financiar-bancar, respectiv prin intermediul conturilor pe care le-au deschis la mai 
multe unităţi bancare de pe teritoriul României. Procedeele utilizate au fost 
următoarele: 
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- deschiderea unui număr mare de conturi la sucursalele aceleiaşi bănci şi 
dispunerea de transferuri repetate ale unor sume mari de bani între aceste 
conturi; 

- depuneri şi retrageri de numerar neobişnuit de mari; 
- depuneri de numerar în mai multe conturi, astfel încât fiecare sumă este 

mică, dar totalul este semnificativ; 
- depuneri frecvente de numerar efectuate în contul clienţilor de terţe 

persoane, fără legătură aparentă cu destinatarul contului. 
De asemenea, membrii grupării s-au orientat şi spre investirea banilor 

obţinuţi din fraudarea bancomatelor dintr-o ţară străină în terenuri şi locuinţe. 
Imobilele respective au fost achiziţionate (direct sau prin persoane interpuse) şi 
ulterior revândute în scopul obţinerii de profituri, dar şi pentru a justifica sumele 
mari de bani de care dispuneau, în condiţiile în care niciunul din membrii grupării 
nu desfăşura o activitate remunerată. Imobilele respective au fost: 

- fie achiziţionate în vederea păstrării şi renovării; 
- fie nou construite; 
- fie cumpărate şi imediat revândute (situaţie în care gruparea a urmărit doar 

rularea mai multor apartamente într-o perioadă scurtă de timp, preţul de vânzare 
fiind acelaşi sau mai mic decât cel de cumpărare, încercând să facă pierdută orice 
urmă care ar fi putut duce la originea fondurilor);  

- fie dobândite în urma activităţilor de camătă (de la persoane care nu 
reuşeau să le restituie banii împrumutaţi şi dobânda).  
 

 
 
 
2) Spălarea unor sume de bani provenite din evaziune fiscală efectuată 
prin intermediul unor firme fantomă care derulează afaceri cu fier vechi 
 Trei persoane fizice au primit în proprietate (ca urmare a unei cereri de 
retrocedare) un imobil situat în zona centrală a Bucureştiului. La câteva luni după 
aceasta, persoanele respective au vândut imobilul către SC C SRL pentru suma de 
250.000 EUR. Această societate comercială s-a dovedit a fi o firmă „fantomă”, care 
avea ca obiect de activitate declarat „recuperarea deşeurilor metalice”.  
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 Este de menţionat faptul că pe parcursul a doi ani, din conturile SC C SRL a 
fost retrasă în numerar o sumă reprezentând echivalentul a cca. 1.000.000 EUR cu 
justificarea „plăţi către persoane fizice pentru achiziţie deşeuri metalice”, în 
condiţiile în care, în evidenţele organelor financiar-fiscale societatea nu figurează cu 
declaraţii privind obligaţiile datorate bugetului de stat consolidat, cu deconturi de 
TVA şi nici cu bilanţuri contabile aferente activităţii comerciale desfăşurată în 
această perioadă. 
 După aproximativ o lună, SC C SRL a vândut imobilul către persoana fizică 
X, cu acelaşi preţ cu care l-a achiziţionat, respectiv 250.000 EUR, tranzacţie aparent 
lipsită de logică comercială. Este important de precizat că X are calitatea de 
împuternicit de a dispune pe conturile SC C SRL, calitate în care a ridicat în 
numerar cei 1.000.000 EUR în echivalent, menţionaţi în paragraful anterior. 
 După alte câteva luni, X a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare cu 
o altă persoană fizică, la preţul de 2.500.000 EUR, stabilind un avans de 70.000 
EUR, bani care i-au fost transferaţi de cumpărătorul promitent în contul curent.  
 În perioada imediat următoare, X a mai încheiat cu alte nouă persoane fizice 
antecontracte de vânzare-cumpărare, în condiţii asemănătoare, obţinând suma totală 
de 700.000 EUR, pe care, în final, a ridicat-o în numerar în mai multe tranşe. Cele 
zece persoane fizice care aveau calitatea de cumpărător promitent: 

- aveau aceleaşi nume de familie şi domiciliau în aceeaşi localitate; 
- aveau calitatea de asociaţi şi administratori la numeroase societăţi 
comerciale al căror obiect de activitate este „recuperarea şi reciclarea 
deşeurilor metalice”; din conturile acestor societăţi comerciale a fost retrasă 
în numerar, pe parcursul a doi ani, suma totală de 8.500.000 EUR în 
echivalent RON. 

 După scurgerea unui alt interval de timp, X a încheiat cu SC A SRL un 
contract de vânzare-cumpărare a imobilului respectiv pentru suma de 4.500.000 
EUR, contract autentificat la un alt birou notarial.  
 Analiza contului bancar al SC A SRL a evidenţiat faptul că acesta a fost 
alimentat prin numeroase depuneri de numerar efectuate de persoane din familia lui 
X totalizând echivalentul a 4.500.000 EUR cu justificarea „încasări din vânzări”.  
 SC A SRL a achitat în numerar o primă tranşă din preţul imobilului, 
respectiv echivalentul a 1.500.000 EUR, la momentul semnării contractului, plată 
efectuată în faţa notarului, care i-a solicitat vânzătorului (X) să aplice pe contract 
amprenta digitală. De menţionat este şi faptul că, atât în faţa acestui notar, cât şi în 
tranzacţiile ulterioare efectuate la ghişeele băncilor la care are deschise conturi, X s-
a prezentat însoţit de alte două persoane îl sfătuiau permanent cum să procedeze. 
Posibil ca X să fie o persoană analfabetă.  
 SC A SRL a plătit a doua tranşă din preţul imobilului prin virament bancar 
în unul din conturile lui X, respectiv echivalentul a 3.000.000 EUR. În aceeaşi zi, X 
s-a prezentat la ghişeul băncii anunţând că va primi în cont suma respectivă de la A 
SRL şi că doreşte să ridice în numerar, a doua zi, banii respectivi.  Angajaţii băncii 
au încercat să-i explice, atât cetăţeanului X, cât şi celor doi însoţitori ai acestuia, 
faptul că la acel moment suma nu fusese încasată în cont şi faptul că, având în 
vedere cantitatea foarte mare de numerar solicitată, este nevoie de o programare 
prealabilă. 
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 În dimineaţa zilei următoare, X împreună cu cei doi „consilieri” a venit la 
bancă şi au ameninţat că dacă plata nu se face pe loc, vor transfera întreaga sumă 
într-un cont deschis la altă bancă, ceea ce au şi dus la bun sfârşit. 
 Astfel, deşi mai deţinea conturi şi la alte bănci, X a deschis un nou cont la o 
altă unitate bancară, a revenit la banca care îi refuzase plata, a emis un ordin de 
plată egal cu suma disponibilă în cont şi a transferat toţi banii în noul cont, de unde 
i-a retras în numerar. 

 

 
 
 
3) Spălarea unor sume de bani provenite din trafic de droguri 

Prin intermediul unui Raport de Tranzacţii Suspecte, o bancă comercială a 
transmis Oficiului informaţii referitoare la operaţiunile suspecte derulate prin 
intermediul contului persoanei fizice A, cetăţean al unei ţări din Orientul Mijlociu, 
dar având reşedinţa în România. Suspiciunile constau în faptul că acesta a încasat 
diverse sume de bani cu titlul „returnare împrumut” de la persoane fizice 
nerezidente, iar apoi a retras în numerar fondurile respective, prin mai multe 
operaţiuni situate valoric sub limita de raportare. 

Din analiza financiară efectuată în cadrul Oficiului, au rezultat următoarele 
aspecte: 
Persoana fizică A a fost beneficiarul unor transferuri efectuate dintr-un cont 

deschis la o bancă dintr-o ţară din Asia de Est, după cum urmează: de la persoana 
fizică B (cetăţean al ţării respective) a primit echivalentul a cca. 55.000 EUR, iar de 
la persoana fizică C (cetăţean român) a primit echivalentul a cca. 40.000 EUR. La 
efectuarea acestor operaţiuni a fost folosită moneda naţională a ţării din care au fost 
efectuate transferurile.   

În cadrul verificărilor referitoare la provenienţa fondurilor, Oficiul a 
solicitat date şi informaţii de la Unitatea de Informaţii Financiare (FIU) din 
respectiva ţară din Asia de Est. Urmare acestui demers, FIU partener a comunicat 
Oficiului faptul că B, care foloseşte mai multe pseudonime, este cunoscut pentru 
comiterea infracţiunilor de deţinere ilegală şi trafic de droguri, iar C a fost 
semnalată ca făcând parte din cercul relaţional al acestuia. 
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Referitor la persoana fizică C, este important de precizat şi faptul că aceasta 
este actuala soţie a lui A, iar anterior fusese căsătorită cu un cetăţean al ţării din care 
sunt transferate fonduri. De asemenea, în urma consultării bazei de date a Oficiului 
au fost identificate următoarele: 
a) transferuri efectuate de B după cum urmează: echivalentul a 110.000 EUR 
în favoarea lui  D (fratele lui A) şi echivalentul a 145.000 EUR în favoarea lui  E 
(cumnata lui A), în conturile acestora deschise la bănci din România. Din analiza 
conturilor persoanelor fizice D şi E (ambii cetăţeni al aceleiaşi ţări din Orientul 
Mijlociu ca şi A) a rezultat că aceştia au schimbat în EUR fondurile primite de la B 
în moneda naţională a ţării din Asia de Est şi au transferat sumele de 110.000 EUR, 
respectiv de 145.000 EUR în contul lui A, cu titlul „restituire împrumut”; 
b) transferuri efectuate de C (soţia lui A), dintr-un cont deschis în la o bancă 
din ţara din Asia de Est, în favoarea aceloraşi rude ale soţului său, respectiv D 
(echivalentul a cca. 68.000 EUR) şi E (echivalentul a cca. 35.000 EUR); ca şi în 
situaţia precedentă, fondurile ajung, după ce în prealabil au fost schimbate în EUR, 
tot în contul lui A, deschis la banca din România. 

Persoana fizică A a retras în numerar, prin mai multe operaţiuni sub limita 
de raportare la Oficiu, o parte din fondurile încasate aşa cum s-a arătat mai sus (total 
cca. 110.000 EUR), iar o altă parte din acestea a fost folosită pentru efectuarea unor 
transferuri bancare cu justificarea „achiziţii imobile” (cca. 340.000 EUR). 

În concluzie, se poate aprecia că au fost identificate indicii de spălare a unor 
fonduri ce ar putea proveni din săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri. 

 

 
 
 
4) Tipologie „Persoană expusă politic” 

Un cetăţean român a înfiinţat o societate comercială (SC X SRL) împreună 
cu soţia sa. După câţiva ani, cetăţeanul român a dobândit o funcţie importantă în 
administraţia de stat, devenind PEP şi s-a retras împreună cu soţia din societatea pe 
care o înfiinţase,  părţile sociale fiind preluate de un fost angajat de-al său, cu care 
se afla şi într-o relaţie de rudenie mai îndepărtată.  
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Cesiunea părţilor sociale s-a făcut cu titlu gratuit, deşi la data cesiunii firma 
avea un capital social reprezentând echivalentul a câtorva zeci de mii de EUR şi 
înregistra profituri semnificative. Aceste aspecte constituie indicii că cesiunea a 
avut un caracter formal, iar persoana care a preluat firma acţiona ca un interpus 
pentru PEP.  

Precizăm că PEP şi-a folosit influenţa pentru ca societăţii comerciale X 
SRL să-i fie atribuite în mod ilegal contracte cu mai multe instituţii publice, firma 
obţinând astfel profituri semnificative, o mare parte din acestea ajungând, sub 
diferite forme la PEP.  

De exemplu, SC X SRL a achiziţionat un teren extravilan prin cumpărare de 
la diverse persoane fizice cărora li se reconstituise dreptul de proprietate. Ulterior, 
SC X SRL a vândut soţiei PEP terenul respectiv, la un preţ mult mai mic decât cel al 
pieţei (cca. 10.000 EUR faţă de 50.000 EUR, cât era preţul normal).  

Uzând de influenţa pe care o avea, PEP a reuşit să scoată din circuitul 
agricol terenul respectiv (deşi autorităţile locale refuzaseră, în numeroase rânduri, 
solicitări de acest gen efectuate de alte persoane). 

La puţin timp după aceasta, cei doi soţi au vândut terenul, la un preţ cu mult 
supraevaluat (cca. 2.000.000 EUR), unei alte societăţi comerciale româneşti (SC Y 
SRL), care are ca unic asociat o firmă dintr-o jurisdicţie off-shore.  

S-a constatat că achiziţionarea imobilului de către SC Y SRL nu avea o 
niciun sens economic, întrucât firma a plătit un preţ mult mai mare decât cel 
practicat pe piaţă pentru un imobil căruia ulterior nu i-a fost dată nicio destinaţie 
productivă (a rămas pur şi simplu în patrimoniul SC Y SRL).  

Prin urmare, este posibil ca suma de 2.000.000 EUR primită de PEP ca 
plată pentru teren să reprezinte în realitate o parte din profitul realizat de X SRL 
(controlată de PEP printr-un interpus) în urma amplei derulări a unor contracte cu 
instituţii publice (a căror câştigare a fost facilitată de PEP). 
 

 
 
5) Spălarea banilor obţinuţi din evaziune fiscală 

O societate comercială A a încasat de la societatea comercială B suma de 1 
milion EUR, cu titlul „contravaloare teren”. La scurt timp după cumpărarea 
terenului, B SRL a încasat de la C SRL suma de 2,2 milioane EUR, cu titlul 
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„contravaloare teren”. Conform documentelor depuse la bancă s-a constatat că este 
vorba de acelaşi teren pe care B SRL l-a cumpărat de la A SRL. 

A SRL şi C SRL aveau acelaşi administrator, iar, după încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare dintre B SRL şi C SRL şi transferul celor 2,2 
milioane EUR, administratorul lui A şi C a devenit şi administratorul lui B SRL. 
Prin urmare, nu era vorba numai de acelaşi teren, ci şi de aceeaşi persoană fizică ce 
controla toate cele 3 societăţi comerciale. 

Astfel, terenul care valora în principiu 1 milion EUR a fost vândut la preţul 
de 2,2 milioane EUR, adică mult supraevaluat, această operaţiune având drept scop 
„scoaterea” din societate de bani şi folosirea nejustificată a acestora (posibilă 
infracţiune predicat, faptă prevăzută de Legea nr. 31/1991 privind societăţile 
comerciale). 

După ce B SRL a cumpărat terenul cu preţul de 1 milion EUR, aceasta a 
apelat la o societate specializată ce a făcut o reevaluare a terenului la preţul de 2,9 
milioane EUR, fiind o reevaluare nejustificată. 
 Urmare a reevaluării, scăderea din gestiune a terenului din contabilitatea lui 
B SRL a fost făcută, conform normelor legale, la valoarea de 2,9 milioane EUR, 
valoarea reevaluării, astfel încât, în urma acestei tranzacţii B SRL a înregistrat o 
pierdere scriptică. 
 Cu alte cuvinte, din punctul de vedere al fluxurilor de trezorerie, B SRL a 
înregistrat un câştig de 1,2 milioane EUR (diferenţa dintre preţul cumpărării şi 
preţul vânzării), care în mod normal ar fi trebuit să se constituie profit impozabil, 
însă, datorită manoperei cu reeevaluarea, scriptic, B SRL a înregistrat o pierdere de 
0,7 milioane EUR (diferenţa dintre preţul vânzării şi valoarea reevaluării), 
sustrăgându-se astfel de la plata impozitului/profit datorat bugetului de stat, astfel că 
societăţile erau implicate şi în evaziune fiscală. 
 Cu puţin timp înainte de tranzacţiile cu terenul, descrise mai sus, C SRL a 
încasat de la compania F LTD, cu sediul în Belize, suma de 2 milioane EUR, cu 
titlul „împrumut”. Această sumă nu a fost înregistrată în contabilitate ca şi creditare 
externă, ci ca o creditare efectuată de asociaţi, fiind înregistrată în contul 455, ceea 
ce a condus la ideea că în spatele firmei din paradisul fiscal se află aceiaşi asociaţi şi 
administrator (ai lui A, B şi C SRL). 
 În continuare, după efectuarea operaţiunile descrise, A SRL a transferat în 
Belize, către F LTD, suma de 1 milion EUR, cu titlul „restituire împrumut”, iar B 
SRL a transferat aceeaşi sumă cu acelaşi titlu. Astfel, banii murdari, obţinuţi din 
evaziune, folosind un teren, au fost transferaţi într-un paradis fiscal. 
 De asemenea, au fost identificate o serie de fluxuri financiare între F LTD şi 
P, în sumă de aproximativ 0,8 milioane EUR, bani care puteau să provină practic 
din transferurile succesive descrise mai sus. 
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6) Spălarea banilor obţinuţi din fraudă în legătură cu cardurile bancare 
Un cetăţean român împreună cu un cetăţean american au iniţiat, prin 

intermediul unor companii controlate de ei, următoarele circuite financiare:  
Cetăţeanul român a încasat, în baza unor contracte de împrumut fictive, într-

un cont deschis la o bancă din România, sume considerabile de la o companie 
americană ce avea ca obiect de activitate comercializarea de carduri telefonice 
preplătite şi avea ca asociat pe cetăţeanul american. Sumele au fost transferate în 
România dintr-un cont deschis la o bancă din SUA dar şi dintr-un cont deschis la o 
bancă din Insulele Bermude, unde compania americană mai avea un sediu. 

De asemenea, din informaţii suplimentare primite de Oficiu de la partenerii 
din străinătate, a rezultat că cetăţeanul american a fost implicat în fraude legate de 
cardurile bancare. Banii încasaţi de cetăţeanul român în contul personal au avut 
următorul traseu: 

- o parte a fost retrasă în numerar; 
- o parte a fost folosită pentru achiziţionarea unui teren; 
- o parte a fost transferată către o societate comercială română controlată de 

cetăţeanul român, cu titlul „creditare societate”; 
- suma de bani încasată de societatea românească a fost transferată, în baza 

unei facturi fictive, în contul altei societăţi ce avea ca asociat unic compania 
americană. 
Astfel, banii transferaţi din conturile companiei americane către persoana 

fizică română s-au întors la ordonatorul iniţial, după ce au fost „plimbaţi” prin 
conturile personale ale cetăţeanului român şi prin conturile unor societăţi comerciale 
controlate de acesta. 

În aceste condiţii, s-a presupus că toate aceste circuite financiare, implicând 
sume considerabile, efectuate în baza unor documente posibil false (contracte de 
împrumut, facturi etc.), au fost derulate în scopul ascunderii originii ilicite a 
sumelor de bani obţinute din săvârşirea de infracţiunii în legătură cu cardurile 
bancare, fapte săvârşite de cetăţeanul american şi de cetăţeanul român, prin 
intermediul companiilor controlate de aceştia. 
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7) Spălarea banilor obţinuţi din săvârşirea de infracţiuni în legătură cu 
adopţiile internaţionale 

Un cetăţean cipriot a încasat într-un cont deschis la o bancă din România o 
sumă de bani de la o companie străină, ce avea sediul în Cipru. Adresa companiei 
cipriote era o căsuţă poştală şi s-a presupus că aparţinea unui birou de avocaţi sau 
unei sucursale bancare ce avea legătură cu compania cipriotă. La scurt timp, banii 
au fost retraşi de un cetăţean român, ce era împuternicit pe contul cetăţeanului 
cipriot. Din informaţiile obţinute prin accesarea bazelor de date, cetăţeanul român a 
apărut ca persoană suspectă în intermedierea de adopţii internaţionale de către 
cetăţeni ciprioţi. 

Din analiza conturilor deţinute de cetăţeanul român au rezultat următoarele: 
- acesta a încasat, anterior transferului descris mai sus, în decursul unei 
perioade de 2 ani, sume mari de bani de la aceeaşi companie cipriotă; 
- o parte din banii încasaţi au fost retraşi în numerar; 
- o parte a fost transferată către o societate de servicii de investiţii financiare, 
cu titlul „contravaloare acţiuni”; 
- o parte a fost transferată către o societate de asigurări, cu titlul 
„contravaloare poliţă”; 
- o parte a fost transferată către o societate comercială românească, cu titlul 
„contravaloare terenuri”. 

Societatea română avea ca asociat unic compania cipriotă care a fost 
ordonator pentru cetăţeanul cipriot. La scurt timp după efectuarea acestor 
operaţiuni, societatea românească a efectuat un transfer de bani către compania 
cipriotă. 

Astfel, s-a presupus că aceste circuite financiare au fost efectuate în scopul 
ascunderii originii ilicite a sumelor de bani obţinute din săvârşirea de infracţiunii în 
legătură cu adopţiile internaţionale, fapte săvârşite de cetăţeanul român, prin 
intermediul unei companii situată într-un paradis fiscal, având ca adresă o cutie 
poştală, prin intermediul unei societăţi româneşti controlate de el, precum şi prin 
intermediul unui cetăţean cipriot, care în final s-a dovedit a fi doar un „om de paie”. 
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8-9) Spălarea banilor prin intermediul unor produse de asigurări 
8) Oficiul a primit de la o companie de asigurări un raport de tranzacţii 

suspecte, referitor la o cerere de răscumpărare anticipată a unei poliţe de asigurare 
de viaţă semnată de un cetăţean român (X) cu doar şase luni în urmă. Cu trei 
săptămâni înainte de solicitarea de răscumpărare, X plătise, în zile consecutive, 
două prime suplimentare a câte 20.000 EUR fiecare (în total, 40.000 EUR). 

Din analiza financiară efectuată de Oficiu au rezultat următoarele aspecte: 
- potrivit informaţiilor de la autorităţile fiscale, veniturile declarate de 

cetăţeanul român X sunt mai mici decât sumele pe care acesta le plătise cu 
titlul de „prime”; 

- din analiza operaţiunilor derulate în contul bancar al lui X a rezultat ca 
acesta a încasat (cu titlul „salarii”) suma de 75.000 EUR de la o societate 
comercială cunoscută ca fiind implicată în activităţi de evaziune fiscală 
(inclusiv rambursări ilegale de TVA); 

- folosind o parte din sumele astfel încasate, X a plătit cele două prime 
suplimentare totalizând 40.000 EUR, iar trei săptămâni mai târziu a solicitat 
răscumpărarea poliţei, primind 25.000 EUR de la compania de asigurări; 

- cei 25.000 EUR încasaţi în urma răscumpărării poliţei au fost folosiţi după 
cum urmează: 9.000 EUR au fost retraşi în numerar, iar 15.500 EUR au fost 
transferaţi în contul unei alte persoane fizice (Y) – nimeni altul decât 
administratorul societăţii comerciale evazioniste menţionată anterior; 

- la rândul său, Y a folosit banii respectivi pentru a constitui un depozit la 
termen şi pentru efectuarea unei retrageri de numerar. 

 
9) Oficiul a primit de la o companie de asigurări un raport de tranzacţii 

suspecte, referitor la un contract de asigurare de viaţă în sumă de 50.000 EUR 
pentru 30 de ani, negociat de societatea comercială 1 SRL pentru administratorul 
său, cetăţeanul român Z. Suspiciunile semnalate au constat în: 
-  în timpul negocierilor, clientul a manifestat un interes deosebit referitor la 

posibilitatea preluării sau anulării contractului; 
-  respectivul client a solicitat o derogare de la clauza obişnuită conform căreia 

răscumpărarea nu poate fi solicitată mai devreme de 4 ani (clientul dorea 
reducerea perioadei la 2 ani). 

Din analiza financiară efectuată au rezultat următoarele aspecte: 
- autorităţile fiscale au comunicat Oficiului ca SC 1 SRL este implicată în 

evaziune fiscală; 
- SC 1 SRL este cunoscută şi ca „rău platnic” şi deci nu poate obţine credite 

bancare; 
- Z a folosit poliţa de asigurare drept garanţie pentru obţinerea unui credit 

bancar în sumă de 30.000 EUR;  
- Z a folosit suma provenind din creditul contractat în nume propriu pentru 

efectuarea unei plăţi în favoarea SC 1 SRL cu titlul „aport personal”. 
 
3.3.2 TIPOLOGII DE FINANŢARE A TERORISMULUI  
1) Tranzacţii cu beneficiari multiplii 
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Cu ocazia analizării unor operaţiuni suspecte derulate de mai multe 
persoane fizice nerezidente, cetăţeni ai statului european vecin A, s-a constatat ca 
aceştia încasau, în mod frecvent, diverse sume (ordonatorii fiind alţi cetăţeni străini) 
prin intermediul unor agenţii ce furnizează servicii de transfer rapid de bani situate 
într-o localitate de pe teritoriul României.  

Pe lângă faptul că aveau aceeaşi cetăţenie, analiza efectuată în cadrul 
Oficiului a mai reliefat o serie de trăsături comune ale beneficiarilor nerezidenţi 
menţionaţi: aceştia erau persoane tinere (cca. 20 de ani), majoritatea necăsătorite şi 
foloseau mai multe cărţi de identitate emise în aceeaşi localitate a statului A.  

După obţinerea unor informaţii suplimentare, Oficiul a identificat faptul 
că şi în ţara lor beneficiarii fondurilor efectuează acelaşi tip de tranzacţii (încasează 
de la ordonatori din state UE şi non-UE sume prin intermediul unor agenţii ce 
furnizează servicii de transfer rapid de bani); mai mult, în urma unei analize 
comparative s-a constatat că unii dintre ordonatorii erau aceiaşi cu cei din 
tranzacţiile efectuate în România. De asemenea, mulţi dintre beneficiarii respectivi 
au avut mai multe nume anterioare (fapt ce poate fi considerat suspect având în 
vedere faptul că toţi erau foarte tineri) şi că unii dintre aceştia fuseseră implicaţi în 
emiterea unor documente false şi în folosirea de bancnote false pe teritoriul altor 
state.  

Faptul că operaţiuni de genul celor pe care cetăţenii străini respectivi le 
derulau în România se desfăşurau şi în ţara de origine a acestora conduce spre 
suspiciunea că, prin extinderea teritoriului pe care acţionează, persoanele implicate 
încercau îndepărtarea fondurilor de adevărata lor sursă de provenienţă.  

Precizăm că deşi luate fiecare în parte sumele încasate pe teritoriul 
României de cetăţenii străini erau mici, acestea au totalizat peste 200.000 EUR pe o 
perioadă de trei luni. 

Din verificările efectuate în cadrul analizei a rezultat că numele 
ordonatorilor coincideau sau erau asemănătoare cu cele ale unor persoane cunoscute 
ca fiind implicate în finanţarea unor acte de terorism. 

 
2) Firme străine implicate în operaţiuni suspecte 

În urma unei analize financiare a rezultat că cetăţeanul nerezident X este 
titularul mai multor conturi deschise la unităţi bancare de pe teritoriul României, 
care au fost alimentate prin încasări de la extern totalizând 550.000 EUR, sumele 
provenind din ţara sa de origine. Fondurile menţionate au fost transferate în 
România din conturile sale personale externe sau din cele ale unor persoane având 
acelaşi nume de familie cu cetăţeanul nerezident (fiind deci posibil să fie membri ai 
familiei acestuia). În aceeaşi perioadă, suma a fost fie returnată în conturile celor de 
la care a provenit (500.000 EUR), fie transferată în conturile deschise în ţara lui X 
pe numele unei societăţi comerciale româneşti, la care cetăţeanul nerezident este 
asociat/administrator (50.000 EUR). Acest tip de operaţiuni generează suspiciuni cu 
privire la motivaţia pentru care sumele respective au fost transferate în conturi din 
România, pentru ca ulterior cea mai mare parte din ele să fie virată înapoi către 
persoanele din statul străin de la care au provenit. 

Referitor la una dintre societăţile comerciale româneşti controlate de X 
(SC 1 SRL), precizăm că aceasta a fost radiată urmare încheierii procedurii 

 120

119



falimentului; anterior momentului respectiv, deşi nu figura cu operaţiuni de comerţ 
exterior aferente perioadei analizate, SC 1 SRL a transferat fonduri în favoarea 
firmelor străine A LTD (30.000 EUR) şi B LTD (20.000 EUR), plăţi motivate 
băncii ca reprezentând contravaloarea unor importuri realizate cu respectivii 
parteneri externi (fiind astfel evidentă intenţia de a ascunde băncii adevărata 
motivaţie a transferurilor menţionate). 

Referitor la cei doi beneficiari externi ai plăţilor ordonate de SC 1 SRL, 
precizăm că despre aceştia există informaţii ca au fost implicaţi şi în alte tranzacţii 
suspecte, după cum urmează: 

- despre A LTD se deţin date conform cărora aceasta a fost 
beneficiara unei sume de bani reprezentând plata pentru răpirea 
unei persoane; 

- despre B LTD se deţin date conform cărora este implicată în acţiuni 
având ca scop obţinerea de sume destinate unei organizaţii terorist 
extremiste. 

 

 
 
 
 
 
 
3) Utilizarea fondurilor obţinute din evaziunea fiscală 

În urma primirii unui Raport de Tranzacţii Suspecte de la o instituţie de 
credit, care făcea referire la depuneri frecvente de numerar înregistrate în conturile 
personale ale unor cetăţeni nerezidenţi, ce controlau două societăţi comerciale 
româneşti (SC X SRL şi SC Y SRL), analiza financiară efectuată a condus la 
următoarele concluzii: 
- cetăţenii nerezidenţi menţionaţi erau membrii fondatori ai fundaţiei F, care 
se afla în legătură cu o organizaţie teroristă (desfăşurând activităţi de prozelitism şi 
propagandă); principala sursă de venit a fundaţiei respective o reprezentau donaţiile 
benevole făcute de diverse persoane fizice şi juridice; fondurile ajungeau în posesia 
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- o parte din fondurile colectate în România spre a fi puse la dispoziţia 
fundaţiei F proveneau de la SC X SRL, care nu a evidenţiat în contabilitate o parte 
importantă a veniturilor obţinute din activitatea comercială desfăşurată; banii 
nedeclaraţi autorităţilor fiscale erau retraşi în numerar din contul firmei şi apoi erau 
depuşi: 
o fie în conturile administratorilor SC X SRL (cetăţenii nerezidenţi membri ai 
fundaţiei F); o parte din sumele astfel primite erau puse de aceste persoane fizice la 
dispoziţia fundaţiei F; 
o fie în conturile SC Y SRL (administrată de aceeaşi cetăţeni nerezidenţi); SC 
Y SRL era o casă de schimb valutar, prin intermediul acesteia banii fiind schimbaţi 
în altă valută şi înmânaţi, în numerar, unui alt cetăţean nerezident (care avea şi el 
legătură cu fundaţia F) pentru a-i transporta în afara ţării şi a-i pune la dispoziţia 
unui apropiat al persoanelor care controlau societăţile comerciale X SRL şi Y SRL.  
 

 
 
 
3.4 EXEMPLE DE INDICATORI PENTRU DETECTAREA 
TRANZACTIILOR SUSPECTE IDENTIFICATE DIN ANALIZELE FIU-
ULUI ŞI DIN PRACTICA INTERNAŢIONALĂ  
 

Caracterul suspect al unei tranzacţii poate fi stabilit de către entitatea 
raportoare doar în urma unei analize atente şi responsabile a tuturor informaţiilor 
referitoare la clienţii lor, la afacerile acestora şi la serviciile şi produsele oferite, 
urmând a fi luate în considerare toate elementele necesare pentru o înţelegere şi 
evaluare în ansamblu a fenomenului. Este important de menţionat şi faptul că 
anumite tranzacţii care în sine par neutre (nu prezintă caracteristici ce ar putea trezi 
suspiciunea, nedeosebindu-se cu nimic de altele de acelaşi gen) pot deveni semnale 
atunci când sunt alăturate persoanelor suspecte de anumite conexiuni şi implicaţii în 
acţiuni vizând terorismul.  
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Prin urmare, având în vedere numărul infinit de situaţii ce pot fi întâlnite 
în practică, nu recomandăm utilizarea restrictivă a indicatorilor prezentaţi (cu titlu 
exemplificativ) în cele ce urmează, aceştia putând fi completaţi cu cei din alte 
manuale sau ghiduri, iar în acest sens, dorim să menţionăm că ONPCSB, în cadrul 
unor proiecte anterioare derulate cu parteneri străini (Ufficio dei Cambi şi 
Ministerul Economiei şi Finanţelor din Italia), finanţate de Uniunea Europeană, a 
emis în anul 2004 Ghidul de Tranzacţii Suspecte (versiunea actualizată a celui 
publicat în anul 2002), iar în anul 2005, Manualul de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului (de asemenea, versiunea actualizată a 
celui publicat în anul 2002). Aceste două documente reprezintă, în opinia autorilor, 
instrumente de lucru importante, care se pot constitui ca bază de plecare în 
detectarea de entitatea raportoare a unor anomalii în cadrul 
tranzacţiilor/operaţiunilor derulate cu clienţii săi. Pentru vizualizarea Ghidului şi 
Manualului, vă rugăm accesaţi pagina de web a Oficiului (www.onpcsb.ro).  

Revenind, dorim să precizăm că este necesar ca entităţile raportoare să 
aplice riguros şi în toate situaţiile prevederile legale referitoare la cunoaşterea 
clienţilor şi monitorizarea continuă a relaţiilor de afaceri cu aceştia, în scopul 
identificării oricărui aspect ce ar putea genera suspiciuni de spălare a 
banilor/finanţarea terorismului (SB/FT). 

Toate entităţile raportoare trebuie să folosească, în activitatea de 
prevenire şi combatere a SB şi FT, abordarea pe bază de risc (riscuri de ţară/zonă 
geografică, riscuri legate de client, de tipul tranzacţiilor derulate de acesta, de 
produsele şi serviciile oferite). Astfel, apreciem că este necesar ca toate categoriile 
de entităţi raportoare să acorde o atenţie sporită: 
- transferurilor din/către ţări/zone geografice cu risc crescut şi clienţilor care provin 

din zonele respective, ca de exemplu: 
- ţări care au reglementări lacunare în domeniul SB/FT; 
- ţări care sunt subiectul unor sancţiuni, embargouri sau alte măsuri similare 

impuse de diverse organisme internaţionale; 
- ţări în care este cunoscut că operează grupări teroriste sau că este sprijinită 

finanţarea terorismului; 
- ţări cunoscute pentru un nivel crescut al infracţionalităţii (de exemplu: 

corupţie, trafic de droguri, de fiinţe umane, contrabandă, fraude, jocuri de 
noroc ilegale, etc.) 

o anumitor categorii de clienţi cum ar fi: 
- persoanele expuse politic, care prin funcţiile pe care le deţin şi nivelul de 

decizie la care au acces, pot fi controlate şi implicate, în mod direct sau 
indirect, voluntar sau nu, în procesul de spălare a banilor; 

- clienţi sau persoane aflate în legătură cu acesta (împuterniciţi, reprezentanţi 
legali, parteneri în cadrul unor tranzacţii, etc.) despre care există informaţii 
privind suspiciuni referitoare la conexiuni şi implicaţii în acţiuni vizând 
terorismul sau finanţarea acestuia;  

- clienţi care efectuează operaţiuni sau tranzacţii de la/către zone de risc;  
- organizaţii non-profit care nu sunt supuse supravegherii şi monitorizării de 

către autorităţi competente; 
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- clienţi care nu intră în contact direct cu funcţionarul entităţii („non-face-to-
face transactions”);  

- clienţi care se deplasează la distanţe inexplicabil de mari, pentru a efectua 
anumite tranzacţii, acest aspect neavând aparent nicio justificare rezonabilă; 

- clienţi care efectuează transferuri care nu par a avea o motivaţie legală sau 
economică; 

- clienţi care încearcă să-şi structureze tranzacţiile pentru a evita atingerea 
plafonului de raportare; 

- clienţi care încearcă să mituiască personalul entităţilor raportoare; 
- clienţi care încearcă să folosească interpuşi în vederea ascunderii identităţii 

beneficiarului real; 
- clienţi care furnizează date de identificare false sau insuficiente; 
- clienţi care par a acţiona în numele altcuiva, dar nu doresc să dezvăluie 

acest lucru; 
- clienţi care nu par să cunoască prea multe detalii despre tranzacţiile pe care 

doresc să le efectueze sau care evită să furnizeze informaţiile solicitate; 
- clienţi identificaţi sau cunoscuţi ca fiind în legătură cu alte persoane / 

entităţi cu o reputaţie îndoielnică sau care s-au aflat în atenţia organelor de 
aplicare a legii pentru implicarea în diverse activităţi infracţionale; 

- clienţi care derulează tranzacţii implicând sume de bani mult mai mari decât 
cele pe care le-ar putea obţine din sursele/activităţile licite declarate la 
iniţierea relaţiei de afaceri sau pe parcursul acesteia; 

- clienţi care furnizează documente justificative care par a fi false ori apare 
suspiciunea că au fost întocmite doar pentru a conferi unei tranzacţii un 
caracter aparent legal; 

- clienţi care efectuează tranzacţii neobişnuit de mari sau frecvente folosind 
numerarul, mai ales dacă ar fi putut fi utilizate alte instrumente de plată; 

- clienţi care recurg la scindarea unor mari sume în numerar, prin efectuarea 
mai multor operaţiuni sau prin folosirea mai multor persoane fizice / 
juridice interpuse artificial; 

- clienţi care exercită presiuni (grabă nejustificată, comportament irascibil 
sau persuasiv) asupra reprezentantului entităţii raportoare, încercând să se 
sustragă de la aplicarea verificărilor şi procedurilor uzuale, sau sugerând ca 
acestea să fie efectuate în mod superficial; 

- clienţi care par neinteresaţi de costurile/taxele aferente unor servicii 
furnizate de entitate; 

- clienţi care nu aleg cea mai simplă modalitate de a efectua o tranzacţie; 
- efectuarea oricărui tip de tranzacţie care implică o persoană ce nu poate fi 

identificată. 
 

Din analizele efectuate în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor – Unitatea de Informaţii Financiare a României, 
precum şi din practica internaţională în materie, dorim să prezentăm mai jos câteva 
exemple de indicatori de suspiciune cu privire la tranzacţiile implicate în activităţi 
de spălare a banilor şi/sau de finanţare a terorismului: 
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3.4.1 INDICATORI DE SPĂLARE A BANILOR PENTRU SECTORUL 
FINANCIAR 
Exemple de indicatori pentru instituţiile de credit: 
1. În cazul operaţiunilor cu numerar: 

- depuneri şi retrageri de numerar, neobişnuit de mari, efectuate de un client 
care în mod uzual efectuează tranzacţii folosind cecuri sau alte instrumente 
de plată, ori de regulă, foloseşte un cont curent; 

- schimbarea unor cantităţi importante de bancnote cu valoare mică, contra 
bancnote cu valoare mare sau schimbul de sume dintr-o valută în alta, fără 
nici un scop economic evident, atunci când clientul efectuează astfel de 
operaţiuni în mod frecvent; 

- creşterea deosebită a depozitelor în numerar care aparţin unor persoane 
fizice/juridice, fără vreun motiv anume, urmând ca aceste depozite să fie 
transferate imediat către o destinaţie care, în mod normal, nu are nicio 
legătură cu activitatea clientului; 

- depozite în numerar create prin numeroase virări de sume, valoarea fiecărei 
depuneri fiind neglijabilă, dar suma totală fiind semnificativă; 

- depuneri şi retrageri de sume importante în numerar, care depăşesc cu mult 
valoarea cifrei de afaceri realizată de client; 

- crearea mai multor conturi curente în care se efectuează frecvent depuneri 
în numerar, în fiecare dintre ele; 

- tranzacţii efectuate de clienţi care, împreună sau simultan, folosesc ghişee 
diferite pentru a depune/retrage sume în numerar; 

- depuneri/retrageri în numerar efectuate de un client, în aceeaşi zi, la mai 
multe sucursale ale aceleiaşi bănci; 

- constituirea de depozite la mai multe sucursale ale aceleiaşi bănci, fără un 
sens anume;  

- retrageri în numerar dintr-un cont care până atunci era inactiv sau dintr-un 
cont care tocmai a fost creditat cu o sumă însemnată de bani; 

- sporirea depozitelor în numerar sau în valori negociabile de către o societate 
care utilizează conturi – client sau conturi intermediare în mod special, dacă 
depozitele sunt transferate rapid către alte conturi – client; 

- clienţii care, în mod constant, realizează depuneri de numerar pentru 
acoperirea cambiilor, a transferurilor de bani sau a altor instrumente 
negociabile sau instrumente de plată uşor vandabile; 

- depuneri de numerar ce conţin bancnote false sau instrumente contrafăcute;    
- retrageri de numerar dintr-un cont, după care clientul ordonă închiderea 

acestuia; 
- depuneri de numerar urmate imediat de transferul sumei într-un alt cont 

deschis la o instituţie de credit din ţară sau străinătate; 
- retrageri frecvente de numerar, a căror justificare nu este în concordanţă cu 

obiectul de activitate declarat de societate; 
- creditări ale conturilor societăţii comerciale de către asociaţi/administratori, 

urmate de retrageri repetate de numerar, justificate ca „rambursare 
împrumut“; 
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- utilizarea căsuţelor de valori pe timp de noapte pentru depunerile unor sume 
mari în numerar; 

- depuneri frecvente de numerar efectuate în contul unui client de către terţe 
părţi, care aparent nu au legătură cu deţinătorul contului. 

 
2. În cazul tranzacţiilor prin conturi bancare: 

- conturile deschise de o persoană fizică/juridică nu reflectă o activitate 
uzuală, ci sunt folosite pentru efectuarea unor încasări, urmate de retrageri 
în numerar sau pentru depuneri în numerar, urmate de plăţi; 

- folosirea unui cont prin care, de regulă, nu se desfăşoară o activitate intensă, 
pentru depozitarea unor fonduri care sunt transferate ulterior în străinătate; 

- deschiderea a numeroase conturi, pentru acelaşi client, la mai multe 
sucursale ale aceleiaşi bănci, urmate de transferuri repetate de fonduri între 
aceste conturi; 

- transferuri de fonduri, efectuate în aceeaşi zi, între conturile deschise de mai 
multe persoane fizice/juridice, astfel încât, prin circuitul creat, ordonatorul 
iniţial este şi beneficiarul final al fondurilor respective; 

- deschiderea şi închiderea repetată a conturilor unui client, fără un motiv 
întemeiat; 

- încasări frecvente de sume de la persoane fizice/juridice care au conturi 
deschise în zone off-shore, urmate de retragerea banilor în numerar sau de 
transferuri în alte ţări, fără a exista o justificare pertinentă pentru acest gen 
de tranzacţii; 

- alimentarea contului prin cecuri emise de terţe părţi, în sume mari, semnate 
în favoarea clientului; 

- mişcări de fonduri de la bancă la alta, astfel încât să se creeze un circuit prin 
intermediul căruia sumele să se întoarcă la banca de la care a fost iniţiat 
procedeul; 

- transferuri periodice din conturi personale în conturi deschise în centre off-
shore; 

- plăţi/încasări care nu au la bază documente justificative; 
- transferuri de fonduri de mare valoare, în numele unui client, fără o 

motivaţie plauzibilă. 
 
3. În cazul transferurilor electronice: 

- transferuri neobişnuite de fonduri între conturi conexe sau conturi care 
implică acelaşi administrator sau administratori care au legătură între ei; 

- transferuri frecvente efectuate între conturile deschise pentru mai multe 
societăţi comerciale care au acelaşi împuternicit/reprezentant legal; 

- transferuri frecvente din conturile unor persoane juridice în conturile unor 
persoane fizice şi invers, fără a exista motivaţie cu privire la natura 
transferurilor; 

- transferuri on-line, atunci când sunt efectuate frecvent şi sunt justificate 
economic; 

- transferuri electronice în care nu se deţin date şi informaţii suficiente despre 
identitatea expeditorului şi care pot favoriza anonimatul; 
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- transmiterea sau primirea frecventă a unor volume mari de transferuri 
electronice către şi dinspre companii off-shore; 

- conturi multiple deschise de un client, între care se fac transferuri de bani, 
iar ulterior sumele sunt transferate într-un cont colector; 

- un client transmite şi primeşte transferuri electronice pentru care nu există 
motivaţie economică sau acestea sunt în contradictoriu cu activitatea 
desfăşurată de client sau cu trecutul acestuia; 

- în activitatea clientului se evidenţiază o creştere bruscă a transferurilor 
electronice internaţionale sau interne, prin transmiterea sau primirea unor 
sume mari de bani, iar astfel de transferuri sunt contradictorii cu activitatea 
clientului; 

- încasări frecvente de sume mici, prin transfer electronic, fără motivaţie 
plauzibilă şi care nu concordă cu activitatea clientului; 

- realizarea unor depozite folosind cecuri sau ordine de plată, iar soldul creat 
se transferă electronic în alt oraş sau în altă ţară, atunci când activitatea este 
contradictorie cu activitatea desfăşurată de client sau cu trecutul acestuia; 

- un client desfăşoară o activitate intensă de transferuri electronice, deşi 
anterior acesta nu desfăşura, în mod obişnuit o astfel de activitate; 

 
4. În cazul operaţiunilor externe: 

- constituirea de solduri mari, nepotrivite cu activitatea economică realizată 
de client, urmată de transferuri ulterioare către conturi din străinătate; 

- folosirea de linii de credit sau alte metode de finanţare pentru efectuarea 
transferurilor externe, când tranzacţia nu justifică activitatea obişnuită a 
clientului; 

- efectuarea de transferuri externe din disponibilităţi valutare proprii de către 
rezidenţi a căror activitate normală nu justifică natura declarată a operaţiunii 
valutare; 

- transferuri externe frecvente şi în sume mari, efectuate de persoane fizice; 
- efectuarea de plăţi externe în avans pentru importuri pentru care nu s-a 

livrat marfa, nu s-a executat operaţiunea, nu s-a prestat serviciul în termenul 
contractual prevăzut, neurmate de restituirea avansului plătit, repatrierea 
sumelor, respectiv justificarea plăţilor în avans; 

- plăţi externe redirecţionate, efectuate către alţi beneficiari decât cei 
menţionaţi în Declaraţiile vamale de import şi în facturile externe; 

- transferuri externe având ca justificare cumpărarea de acţiuni la firme 
înregistrate în paradisuri fiscale. 

 
5. În cazul operaţiunilor de credit: 

- rambursarea neaşteptată a împrumuturilor cu fonduri a căror sursă este 
necunoscută; 

- scopul declarat de client pentru împrumut nu este justificat şi propune o 
garanţie în numerar sau o menţionează în momentul precizării scopului 
împrumutului; 

- solicitarea de către client a unui credit, în condiţiile în care din analiza 
documentelor economico-financiare nu reiese necesitatea unui împrumut; 
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- utilizarea sumelor unui împrumut într-o manieră care este contradictorie cu 
scopul solicitat la acordarea împrumutului; 

- sumele încasate din împrumut sunt transferate sau transmise în mod 
neaşteptat, la o bancă dintr-un centru off-shore sau unei terţe părţi; 

- cererile de împrumut însoţite de garanţii de la terţe parţi sau de la o bancă, 
dacă originea garanţiei nu este cunoscută sau dacă garanţia nu este 
conformă cu statutul clientului; 

- solicitarea unui împrumut este însoţită de o garanţie constând într-un 
certificat de depozit emis de către o bancă străină; 

- clientul cumpără certificate de depozit pe care le plasează ca şi garanţie 
bancară la împrumut; 

- solicitarea de acordare a unui împrumut unei companii off-shore sau a unui 
împrumut garantat de obligaţiile băncilor off-shore; 

- cereri de împrumut făcute de clienţi noi, prin intermediari de profesie 
(avocaţi, consultanţi financiari, companii de intermediere); 

- rambursarea creditului acordat unei societăţi de o altă societate; 
- trageri din linii în valută utilizate prin conversii în RON, pentru plăţi 

curente în lanţ, de aceeaşi valoare, către diverse societăţi comerciale, ultima 
dintre acestea efectuând plăţi externe în avans, prin conversie din RON în 
valută. 

 
6. În cazul tranzacţiilor legate de investiţii: 

- achiziţionarea de valori mobiliare care să fie păstrate în siguranţă de către 
bănci, atunci când acest lucru nu este în concordanţă cu activitatea 
clientului; 

- solicitări din partea clienţilor de a beneficia de administrarea investiţiilor 
(fie în valută străină, fie în hârtii de valoare), atunci când sursa fondurilor 
este neclară şi nu este în concordanţă cu activitatea economică a clientului; 

- tranzacţionarea de titluri de valoare pentru numerar sau în scopul procurării 
de alte titluri de valoare când tranzacţia nu este efectuată prin intermediul 
contului curent al clientului; 

- vânzarea neobişnuită a unor titluri de valoare mare în schimbul 
numerarului, care ulterior este retras; 

- utilizarea numerarului pentru tranzacţionarea de valori mobiliare în locul 
viramentelor bancare, mai ales atunci când se vehiculează sume mari de 
bani; 

- solicitarea unui client pentru emiterea de către bancă a unui certificat de 
garanţie pentru titluri a căror autenticitate nu poate fi verificată; 

- păstrarea mai multor conturi sau investiţii fără a exista o raţiune de afaceri. 
 
7. Documentaţia de credit şi garanţii: 

- solicitantul sau beneficiarul indicaţi sunt companii cu adrese necunoscute; 
- numele beneficiarului garanţiei nu este menţionat; 
- folosirea scrisorilor de credit, a documentaţiei de credit sau a garanţiilor 

privind furnizarea de bunuri către ţări care în mod obişnuit nu au astfel de 
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- indicaţia faptului că garanţia este divizibilă, incluzând adesea un addendum, 
transferabil şi divizibil fără plata unui onorariu la transfer; 

- clientul furnizează o documentaţie neobişnuită şi incompletă, sau foloseşte 
nume asemănătoare cu cele ale unor binecunoscute instituţii legitime şi/sau 
utilizarea unui limbaj ambiguu sau a unor termeni pseudoexperţi. 

 
Exemple de indicatori pentru instituţii financiare non-bancare: 

- solicitarea achitării împrumuturilor în mod neaşteptat, cu fonduri a căror 
sursă este necunoscută; 

- scopul împrumutului declarat de client nu este justificat; 
- clientul propune drept garanţie o sumă în numerar a cărei origine nu este 

cunoscută şi pe care o menţionează atunci când se specifică scopul 
împrumutului; 

- clienţi care solicită împrumuturi, deşi analizele economico-financiare nu 
evidenţiază necesitatea împrumutului; 

- tranzacţii în care activele sunt retrase imediat ce au fost depozitate, în afara 
cazului când activitatea economică a clientului furnizează un motiv 
plauzibil pentru retragerea imediată a acestora; 

- sumele împrumutului sunt transferate imediat sau expediate prin poştă către 
o bancă off-shore sau o terţă parte; 

- tranzacţii efectuate în contradicţie cu activităţile obişnuite ale clientului; 
- utilizarea sumelor unui împrumut într-o manieră care este în contradicţie cu 

scopul specificat la acordarea împrumutului; 
- clientul schimbă destinaţia împrumutului; 
- furnizarea unei garanţii personale sau indemnizaţii drept garanţie pentru 

împrumuturi între terţe părţi, care nu sunt conforme condiţiilor de piaţă; 
- plata de cecuri la un număr mare de terţe părţi, semnate în favoarea 

clientului; 
- cereri de împrumut însoţite de garanţii emise de la terţe părţi sau de o 

bancă, dacă originea acelei garanţii nu este cunoscută sau dacă nu este în 
conformitate cu statutul clientului; 

- garanţii depuse de terţe părţi care nu sunt cunoscute de bancă şi care nu au 
relaţii cu clientul, neexistând un motiv plauzibil de a garanta un asemenea 
activ; 

- solicitări de împrumuturi de la companii off-shore sau împrumuturi 
asigurate prin obligaţiile băncilor off-shore; 

- tranzacţii implicând o bancă off-shore al cărei nume poate fi asemănător cu 
cel al unei instituţii legitime importante; 

- încasări sub denumirea „facilităţi de credit” sau „împrumut“, sau „avans“, 
în special, când plăţile vin din afara ţării, creditorul indicat fiind căsuţă-
poştală, o persoană sau o întreprindere care nu are nicio relaţie de afaceri cu 
clientul; 

- cereri de împrumut făcute de clienţi noi, prin intermediul unor intermediari 
de profesie (avocaţi, consultanţi financiari, companii de intermediere). 
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Exemple de indicatori pentru entităţi care prestează servicii de plată: 

- un client care îşi schimbă frecvent numele şi/sau adresa; 
- un client care este beneficiar al unor sume primite de la mai multe persoane 

din diverse zone geografice; 
- un client care transmite frecvent sume către beneficiari din alte ţări, dar nu 

pare a avea vreo legătură cu zonele de destinaţie a banilor; 
- o reţea de clienţi folosind aceeaşi adresă; 
- un client primeşte o sumă de bani pe care o transmite, în întregime, imediat 

sau în ziua următoare, altor beneficiari; 
- un client ordonă transmiterea unei sume de bani după care, imediat sau la 

scurt timp, este beneficiar al unui transfer având aceeaşi valoare; 
- creşterea bruscă şi aparent nemotivată, a frecvenţei/valorii tranzacţiilor 

efectuate de un client; 
- tranzacţii neconforme cu profilul clientului; 
- clientul este o persoană foarte tânără sau dimpotrivă are o vârstă foarte 

înaintată şi primeşte bani de la mai multe persoane din zone diferite; 
- lipsa unor informaţii sau informaţii insuficiente despre originea fondurilor 

implicate în tranzacţii; 
- clientul este însoţit de o persoană care pare a-l supraveghea sau care îl 

aşteaptă la ieşirea din sediul entităţii (mai ales dacă se observă acelaşi 
comportament în repetate rânduri – de exemplu aceeaşi persoană aşteaptă la 
ieşire mai mulţi clienţi); 

- clientul citeşte instrucţiunile referitoare la transfer (părând a nu le cunoaşte 
prea bine) sau primeşte instrucţiuni de la alte persoane; 

- clientul pare a fi pus în încurcătură dacă i se solicită informaţii suplimentare 
referitoare la un transfer; 

- mai mulţi clienţi care colaborează în vederea divizării artificiale a unei 
tranzacţii, fiecare dintre aceştia efectuând una sau mai multe operaţiuni.  
 

Exemple de indicatori pentru casele de schimb valutar: 
- solicitarea de a schimba bancnote de valoare nominală mică în bancnote de 

valoare nominală mare; 
- clienţi care încearcă să schimbe numeroase bancnote murdare, deteriorate, 

împachetate neglijent sau având alte caracteristici suspecte; 
- operaţiuni în cadrul cărora se observă scindarea artificială a unor sume de 

bani; 
- schimbul valutar al unor sume mari sau schimburi valutare frecvente, dacă 

acestea nu sunt conforme cu activitatea clientului; 
- clientul solicită ca în urma schimbului valutar să-i fie furnizată o cantitate 

neobişnuit de mare de bancnote având o valoare nominală mică; 
- clientul cumpără valută dintr-o locaţie aflată la o mare distanţă de zona în 

care îşi are sediul sau adresa, fără a exista o aparentă justificare pentru acest 
lucru; 

- achiziţionarea de alte valute folosind sume mari în numerar; 
- schimburi valutare neobişnuit de frecvente efectuate de cetăţeni străini; 
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- suma schimbată de un client este semnificativ mai mare decât fondurile 
implicate în operaţiunile efectuate de acesta în mod obişnuit; 

- creşterea bruscă a frecvenţei schimburilor valutare efectuate de către un 
client; 

- efectuarea, într-o perioadă de timp scurtă a mai multor schimburi valutare 
implicând sume sub limita de raportare la Oficiu. 
 

Exemple de indicatori pentru asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare 
şi/sau reasigurare: 

- clienţi dezinteresaţi de componenta investiţională a unui produs, dar 
manifestă un interes crescut faţă de valoarea de răscumpărare a poliţei; 

- clienţi care solicită sau acceptă condiţii contractuale ce le sunt evident 
nefavorabile; 

-         clientul are un comportament suspect (nu doreşte să analizeze ofertele, 
nu este interesat de costurile aferente unui produs, optează pentru cea mai 
costisitoare variantă, deşi aceasta nu i se potriveşte cel mai bine); 

- clientul este însoţit de persoane care par a-l influenţa sau controla şi/sau al 
căror comportament trezeşte suspiciuni; 

- implicarea în tranzacţii/contracte a unor clienţi, beneficiari sau fonduri care 
provin din zone de risc sau teritorii off-shore; 

- existenţa oricărei situaţii care conferă unei tranzacţii o lipsă de transparenţă 
sau care ridică suspiciuni referitoare la beneficiarul real; 

- alegerea unor produse de asigurare care acoperă riscuri ce nu au legătură cu 
activitatea sau profilul clientului; 

- clientul nu prezintă credibilitate, întrucât există informaţii referitoare la 
implicarea acestuia în fraude, tranzacţii suspecte sau incidente de plată; 

- implicarea unor alte persoane, fapt dezvăluit într-un stadiu avansat al 
derulării tranzacţiei; 

- plata unor sume mai mari decât valoarea primelor de asigurare, urmată de 
solicitarea  ca suma plătită în plus să-i fie transferată într-un alt cont sau 
către un alt beneficiar; 

- plata primelor se face din conturi deschise la unităţi bancare situate în alte 
jurisdicţii decât cea în care proprietarul poliţei îşi are domiciliul sau 
reşedinţa; 

- efectuarea unor plăţi frecvente în afara graficului stabilit pentru achitarea 
primelor aferente contractului; 

- efectuarea plăţii primelor de asigurare pentru un client persoană fizică cu 
fonduri ce aparţin unei persoane juridice, în absenţa unei justificări 
pertinente (acest indicator nu se referă, de exemplu, la situaţia în care 
respectivul client este angajatul unei persoane juridice, care îi oferă un 
produs de asigurare); 

- schimbarea proprietarului poliţei chiar înainte de survenirea unei daune sau 
a furtului bunului asigurat; 

- clientul retrage solicitarea de despăgubire şi renunţă la drepturile sale atunci 
când compania de asigurări îi solicită informaţii sau documente 
suplimentare; 
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- clientul solicită, în mod nejustificat, ca despăgubirea să-i fie plătită unei 
terţe persoane; 

- clientul preferă să primească drept despăgubire o sumă mai mică, atunci 
când compania de asigurări amână plata pentru a efectua cercetări 
suplimentare; 

- clientul solicită ca despăgubirea să-i fie plătită în numerar sau să-i fie 
transferată într-un cont extern, într-o altă valută decât cea folosită pentru 
achitarea primelor de asigurare. 
 
La acest punct, considerăm că entitatea raportoare din categoria 

asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare trebuie să 
se ghideze şi după indicatorii menţionaţi în art. 18 din Normele privind prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei 
asigurărilor25. Dintre aceştia amintim: 

- cumpărarea de poliţe de asigurare de viaţă care necesită plata unor prime 
mari şi care par a fi contradictorii cu profilul economic al clientului sau cu 
capacitatea sa de a obţine venituri; 

- plata frecventă a unor prime în numerar ori în valută pentru sume mari care 
par a fi contradictorii cu capacităţile financiare ale clientului sau cu 
activitatea sa; 

- plăţi frecvente de prime în numerar efectuate prin sume fracţionate, care 
prin cumul ar depăşi valorile minime prevăzute la art. 12 alin. (1)26; 

- numirea unor beneficiari pentru poliţele de asigurare de viaţă, astfel încât 
sumele prevăzute a fi plătite fiecăruia dintre ei şi stabilite în baza 
contractului de asigurare, ca fracţiuni din suma totală, să depăşească prin 
cumul valorile minime prevăzute la art. 12 alin. (1), în cazul în care relaţia 
dintre asigurat şi beneficiar nu justifică acest lucru; 

- semnarea unor poliţe de asigurare cu plata primelor folosind cecuri emise 
de terţe părţi, în special, unde nu există vreo legătură aparentă între terţi şi 
client; 

- semnarea de către acelaşi contractant a unor poliţe de asigurare de viaţă de 
acelaşi tip, care au beneficiari diferiţi; 

- schimbarea beneficiarului poliţei de asigurare în favoarea unor terţe părţi 
care nu aparţin familiei asiguratului sau care nu au nicio legătură cu acesta, 
într-o manieră justificată; 

- clientul refuză ori este reţinut în furnizarea de informaţii necesare pentru 
încheierea contractului de asigurare sau dă informaţii nereale; 

- clientul persoană juridică prezintă declaraţii financiare care nu sunt 
întocmite de către un contabil; 

                                                 
25 Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24 din 22 decembrie 2008 pentru punerea în aplicare a 
Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei 
asigurărilor 
26  Art. 12 - (1) Datele privind identitatea clientului se verifică şi se actualizează sau se completează, după caz, dacă 
este necesar, pentru orice tranzacţie care implică o sumă reprezentând echivalentul în lei a minimum 15.000 euro, 
indiferent dacă tranzacţia este efectuată printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni, legate între ele. 
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- clientul prezintă documente de proprietate a bunului ce urmează a fi 
asigurat, care nu sunt conforme cu realitatea sau care prezintă urme de fals; 

- clientul refuză să îi permită reprezentantului entităţii să se convingă de 
existenţa bunului care face obiectul contractului de asigurare; 

- clientul evită contactele directe cu angajaţii sau colaboratorii entităţii, prin 
emiterea frecventă de mandate ori împuterniciri, într-o manieră 
nejustificată; 

- clientul evită în mod repetat contactele directe cu entitatea, comunicările 
având loc prin fax sau prin alte mijloace; 

- deschiderea de către client a unui număr mare de conturi la mai multe 
sucursale ale unei/unor instituţii de credit şi efectuarea de transferuri 
repetate ale unor sume semnificative de bani, cu care urmează a fi achitate 
primele de asigurare; 

- achitarea primelor de asigurare folosind conturile unei societăţi comerciale, 
care indică o activitate redusă şi care nu ar justifica încheierea unor 
contracte de asigurare pentru sume semnificative; 

- solicitarea ca prima operaţiune să se realizeze prin intermediul unui cont 
deschis în numele clientului la o instituţie de credit care nu este supusă unor 
cerinţe echivalente privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a 
finanţării terorismului. 

 
Exemple de indicatori de anomalie pentru piaţa de capital 
1) Indicii de anomalie referitoare la conturi: 

- Clientul manifestă o preocupare neobişnuită în ceea ce priveşte 
conformitatea firmei cu cerinţele legale în materie de spălare a banilor, în 
special, cu privire la datele personale de identificare, tipul afacerii şi 
activele firmei, sau este reticent sau refuză să dezvăluie orice informaţie cu 
privire la activităţi comerciale sau furnizează documente de afaceri sau de 
identificare neobişnuite sau suspecte. 

- Informaţiile furnizate de către client cu privire la sursa fondurilor sunt false, 
înşelătoare sau incorecte în mod substanţial. 

- La cerere, clientul refuză să identifice sau nu este capabil să indice nicio 
sursă legitimă pentru fondurile sau bunurile sale. 

- Clientul (sau o persoană asociată public cu clientul) are un trecut dubios sau 
este subiectul unor articole media, existând indicii despre posibile încălcări 
ale prevederilor legale. 

- Clientul este o persoană care deţine sau a deţinut o înaltă funcţie politică 
sau publică. Acest risc se extinde membrilor familiei sale şi asociaţilor săi 
cunoscuţi. 

- Clientul provine dintr-o ţară sau teritoriu identificată că nu se conformează 
suficient celor 40+9 de Recomandări FATF sau are conturi deschise la 
bănci din această ţară sau teritoriu. 

- Clientul provine dintr-o ţară sau teritoriu ce are reputaţia de a opera ca un 
refugiu pentru fondurile murdare sau are conturi deschise la bănci din 
această ţară sau teritoriu. 
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- Clientul apare ca acţionând ca agent pentru o companie-mamă 
neidentificată, iar agentul refuză sau este reticent să furnizeze informaţii 
despre aceea persoană sau entitate-mamă. 

- Clientul are dificultăţi în descrierea felului afacerii sale sau nu dispune de 
cunoştinţele generale legate de domeniul său de activitate. 

- Clientul administrează mai multe conturi sau administrează conturi în 
numele familiei sau în numele unor entităţi corporative, fără să pară a avea 
un scop de afaceri sau alt scop. 

- Un client care joacă la fel ca un jucător experimentat (angrosist de valori 
mobiliare), dar este lipsit de profesionalism sau naiv în deschiderea 
contului. 

- Un client care joacă la fel ca un jucător experimentat, care pare 
neexperimentat în pieţele de angro şi care nu are un palmares. 

 
2) Indicii de anomalie referitoare la fondurile de investiţii: 

- Clientul încercă să facă depozite mari de valută în mod frecvent. 
- Clientul decontează în numerar aproape de termenul limită de decontare. 
- Clientul insistă să lucreze doar în echivalent cash sau solicită scutiri de la 

politicile firmei cu privire la depunerea de numerar şi echivalente de 
numerar. 

- Clientul depune numerar sub limita de raportare obligatorie la diferite filiale 
ale instituţiilor financiare. 

- Contul clientului prezintă numeroase tranzacţii de valută sau verificări ale 
tranzacţiilor de casierie concentrate pe sume semnificative. 

- Contul clientului prezintă o activitate excesivă de transferuri electronice în 
mod brusc sau inexplicabil. 

- Contul clientului prezintă intrări de fonduri sau alte active peste veniturile 
sau resursele cunoscute ale acestuia. 

- Transferuri regulate de valori mobiliare de vânzare din contul unei alte 
companii de valori mobiliare. 

 
3) Indicii de anomalie referitoare la tranzacţii: 

- Clientul doreşte să se angajeze în tranzacţii lipsite de sens din punct de 
vedere comercial sau din perspectiva unei strategii aparente de dezvoltare 
sau în tranzacţii care nu sunt compatibile cu strategia de afaceri declarată de 
client. 

- Clientul prezintă lipsa de preocupare legată de riscuri, comisioane sau alte 
costuri ale tranzacţiei. 

- Clientul încearcă să facă depozite frecvente sau depozite mari de valută, 
insistă să lucreze numai cu numerar sau cere scutiri de la politicile firmei 
legate de depozitele în cash sau echivalent cash. 

- Clientul se angajează în tranzacţii care implică cash sau echivalent cash sau 
alte instrumente monetare care par structurate să evite cerinţele de raportare 
obligatorie, în mod special dacă cash-ul sau instrumentele monetare sunt în 
cuantum exact sub nivelul de raportare sau sub pragurile de înregistrare. 
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- Clientul cere ca o tranzacţie să fie operată de aşa manieră pentru a se evita 
cerinţele de documentare normale ale firmei. 

- Contul clientului arată un nivel ridicat de operaţiuni (depuneri/retrageri de 
numerar, plăţi, încasări) însă un nivel redus al tranzacţiilor pe piaţa de 
capital. 

- Vânzări - cumpărări care se anulează reciproc (prin acelaşi cont sau prin 
conturi legate). 

 
4) Indicii de anomalie la decontarea tranzacţiilor: 

- Clientul are multe conturi sub un singur sau mai multe nume, cu un număr 
mare de transferuri între aceste conturi sau cu conturi deţinute de o terţă 
parte, fără o motivaţie economică aparentă. 

- Contul clientului prezintă inexplicabil sau brusc o activitate excesivă de 
transfer electronic, în mod special, în cazul conturilor care au avut o 
activitate redusă în trecut sau deloc. 

- Contul clientului prezintă un număr mare de transferuri cu terţe părţi ce nu 
au legătură cu scopul legitim al afacerilor clientului. 

- Contul clientului prezintă transferuri electronice mari sau frecvente cu 
retrageri imediate din cont fără nicio legătură cu scopurile afacerii sale. 

- Contul clientului prezintă transferuri electronice ce nu au legătură aparentă 
cu scopurile afacerii sale, transferuri către sau dinspre o ţară recunoscută cu 
risc în privinţa spălării banilor/finanţării terorismului sau ca având privilegii 
în materie de secret bancar. 

- Clientul face un depozit urmat de o cerere imediată ca banii să fie 
transferaţi sau retraşi de o terţă parte sau alta firmă, fără niciun scop aparent 
legat de afaceri. 

- Clientul face un depozit de fonduri în scopul efectuării unei investiţii pe 
termen lung, urmat imediat după de o cerere de lichidare a poziţiei şi 
transferul veniturilor din cont în afară. 

- Clientul se angajează în transferuri între conturi independente fără legătură, 
neavând niciun scop aparent legat de afaceri. 
 

5) Indicii de anomalie legate de companii fictive: 
- Absenţa informaţiei legată de orice activitate legitimă a companiei, ca şi 

entitate de afaceri (în ţara unde este înregistrată). 
- Dificultate în a descrie locaţia fizică a personalului şi/sau a directorilor 

(înlocuitori, reprezentanţi) sau a tipului activităţii companiei. 
- Dificultate în obţinerea informaţiei de identificare a directorilor şi 

membrilor cheie ai personalului. 
- Neconcordanţă între cifra de afaceri a companiei declarată în conturile 

statutare şi nivelul taxelor plătite. 
- O persoană care deţine funcţiile de fondator, preşedinte, director executiv şi 

director financiar. 
- Înregistrarea mai multor companii de către o persoană sau la aceeaşi adresă. 
- Înregistrarea companiei folosind documente suspecte ce sugerează falsuri. 
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- Încheierea de contracte care nu conţin informaţii cu privire la clasificarea 
bunurilor sau la lista de servicii prestate, cu privire la termenele de execuţie 
şi la măsurile adecvate pentru neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor. 

 
3.4.2 INDICATORI DE SPĂLARE A BANILOR PENTRU SECTORUL NON-
FINANCIAR 
Exemple de indicatori de anomalie pentru cazinouri 

- Un client se foloseşte de o altă persoană sau de mai multe persoane pentru a 
cumpăra jetoane pentru joc. 

- Doi sau mai mulţi clienţi care sunt împreună îşi împart numerarul, astfel 
încât, fiecare cumpără un număr de jetoane a căror valoare este sub limita 
impusă de obligaţiile de raportare, divizând astfel suma totală de care 
aceştia dispun. Ulterior banii se adună. 

- Clienţi care schimbă numerarul în diverse valute (clientul foloseşte casieria 
cazinoului în scopul unui schimb valutar mascat). 

- Clienţi care cumpără jetoane de la alţi clienţi din cazino, evitând astfel 
cumpărarea acestora prin casierie. 

- Clienţi care cumpăra jetoane cu sume mari de numerar, pentru ca apoi să 
efectueze pariuri minime. 

- Clienţi care dispun de sume mari de numerar, care solicită mese private de 
joc dar după scurt timp, în mod ilogic, încheie jocul, schimbând jetoanele în 
numerar, asumându-şi şi o eventuală pierdere. 

- Clienţi care schimbă numerarul la masa de joc. 
- Un client care nu este un „obişnuit" al cazinoului, dispune de sume mari de 

numerar şi care se angajează în activităţi anormale de joc. 
- Clienţi care schimbă numerarul în jetoane, mizând la aceeaşi mână în 

compensaţie, respectiv suma câştigată să fie egală cu suma pierdută (ex. 
pariu în acelaşi cuantum atât pe culoarea roşie, cât şi pe cea neagră), pentru 
ca apoi să schimbe jetoanele în numerar. 

- Clienţi care furnizează documente de identitate suspecte ce sugerează 
falsuri. 

- Clienţi care încearcă să mituiască sau să influenţeze un angajat al cazinoului 
în scopul de a evita obligaţiile de raportare. 

- Clienţi care joacă la diverse mese, schimbând de fiecare dată jetoanele în 
numerar şi numerarul în jetoane, încercând astfel să efectueze mai multe 
tranzacţii succesive. 

- Clienţi care cumpără jetoane cu bancnote de valoare mică şi care la 
schimbul jetoanele în numerar solicită bancnote de valoare mare, sau invers. 

- Clienţi care invocă diverse superstiţii, având un comportament de joc 
nerezonabil sau ilogic sau orice alt comportament care nu se încadrează în 
tiparele jucătorilor obişnuiţi sau consacraţi. 

- Clienţi care periodic pleacă cu jetoane din cazino. 
- Clienţi care la schimbul jetoanelor în numerar apelează la alte persoane 

(una sau mai multe) pentru a efectua această operaţiune, schimbând astfel 
beneficiarul real al sumelor de bani. 
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Exemple de indicatori de anomalie pentru auditori si contabili  

- Operaţiuni planificate sau efectuate cu valori clar diferite de cele existente 
pe piaţă (preţurile înregistrate în facturile contabile sunt supraevaluate 
pentru a justifica circuite financiare suplimentare cu scopul de spălare a 
fondurilor murdare). 

- Contracte ale căror clauze sunt diferite sau anormale faţă de uzanţele 
comerciale (ex. termene de plată extrem de flexibile, absenţa penalizărilor 
în caz de întârziere a plăţii, împrumuturi date de terţi fără dobândă). 

- Operaţiuni pentru care clientul solicită implicarea directă a contabilului, în 
circumstanţe în care situaţia nu o impune sau relaţia existentă între acesta şi 
client nu presupune efectuarea unor astfel de operaţiuni. 

- Operaţiuni care nu par a fi în concordanţă cu scopurile declarate, cum ar fi 
plata unor facturi emise de terţi care nu se numără printre partenerii 
obişnuiţi ai companiei client sau care nu par a avea un obiect de activitate 
compatibil cu cel menţionat în factură. 

- Operaţiuni contabile menite să tăinuiască sau să camufleze sursele de venit, 
de exemplu prin supraevaluarea bunurilor. 

- Operaţiuni frecvente de cumpărare-cesionare de firme, nejustificate de 
caracteristicile economice ale părţilor interesate sau cedarea de acţiuni sau 
plăţi către firme ce se realizează prin metode neobişnuite sau prin 
interpunerea unor terţi. 

- Recurgerea nejustificată la tehnici de fracţionare a plăţii unor facturi prin 
divizarea valorii în sume mai mici, pentru a se evita raportarea ori pentru a 
nu se ridica suspiciuni (SMURFFING). 

- Implicarea în tranzacţie a unor părţi stabilite în zone avantajoase din 
punctul de vedere al fiscalităţii sau al secretului bancar (paradisuri fiscale), 
sau în ţări indicate de FATF ca fiind necooperante în materie de spălarea 
banilor/finanţarea terorismului. 

- Solicitarea de consultanţă financiar-fiscală de către persoane care aparent 
doresc să investească sume mari de bani, cu justificarea micşorării legale a 
obligaţiilor fiscale. 

- Creditări frecvente ale societăţii direct cu numerar în casierie, efectuate 
eventual în baza unor contracte îndoielnice. 

- Creditări ale firmei de către persoane situate în jurisdicţii off-shore, mai ales 
atunci când ponderea acestora este mai mare decât valoarea celorlalte 
creditări externe. 

- Înregistrări multiple în contul 455 în cazul în care situaţia financiară a 
firmei nu pare să aibă nevoie de împrumuturi din surse externe. În cazul în 
care creditorul societăţii este localizat într-o zonă off-shore, gradul de 
suspiciune creşte. 

- Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate cu aceleaşi firme, atât în calitate de 
clienţi, cât şi de furnizori, soldul operaţiunilor fiind aproape de zero. 

- Plăţi de mare valoare efectuate către furnizori, pentru care contabilul 
suspectează că nu există marfa aferentă înregistrărilor. 
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- Operaţiuni externe de valori asemănătoare înregistrate contabil ca încasări 
clienţi şi plăţi furnizori, având ca obiect furnizarea de servicii, în cazul în 
care firma nu prestează în mod normal serviciile respective sau nu pare a 
avea nevoie de serviciile furnizate de partenerul extern. În cazul în care 
partenerul extern este situat într-un paradis fiscal, gradul de suspiciune 
creşte. 

- Reticenţă în a furniza informaţii complete referitoare la identitatea 
persoanelor fizice şi/sau juridice implicate. 

- Furnizarea de informaţii false în legătură cu identitatea persoanelor fizice 
şi/sau juridice implicate. 

 
Exemple de indicatori pentru notari publici, avocaţi şi alte persoane care exercită 
profesii juridice liberale (în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau 
perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de 
bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, 
administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea 
sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, 
organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării 
sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori 
conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori 
mobiliare sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor 
activităţi fiduciare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice 
operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile): 

- clienţi care îşi derulează afacerile în circumstanţe neobişnuite sau solicită 
servicii în astfel de condiţii; 

- solicitarea de către client a unor servicii având ca scop ascunderea 
beneficiarului real, pentru ca acesta să nu poată fi identificat de autorităţile 
competente; 

- clienţi care au săvârşit infracţiuni generatoare de fonduri ilicite şi care 
solicită preluarea sau administrarea afacerilor lor; 

- clienţi care îşi modifică instrucţiunile fără o explicaţie rezonabilă; 
- clienţi care dispun de proprietăţi sau sume de bani a căror provenienţă nu 

poate fi legal justificată şi solicită identificarea unor modalităţi de ascundere 
a acestora de autorităţile competente; 

- evitarea de către client, în mod nejustificat, a întocmirii sau perfectării de 
operaţiuni în nume propriu, solicitând în acest sens serviciile liber-
profesionistului; 

- solicitarea clientului ca liber-profesionistul să-i intermedieze sau să-l 
reprezinte în tranzacţii financiare sau imobiliare ce nu par a avea o 
justificare economică sau legală; 

- solicitarea de către client a unor servicii ce nu par a fi în concordanţă cu 
profilul acestuia; 

- efectuarea de către client a unor operaţiuni ce par a avea o justificare fictivă 
sau care implică interpunerea nejustificată a unor terţe persoane; 

- intervenţia unui liber-profesionist nu pare a fi necesară; 
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- transferul succesiv al dreptului de proprietate asupra unor imobile între mai 
multe persoane, într-o perioadă neobişnuit de scurtă de timp; 

- plata onorariilor este efectuată de o terţă persoană, care nu pare a avea vreo 
legătură cu clientul. 
 

Exemple de indicatori pentru agenţii imobiliari: 
- imobilul ce face obiectul unor tranzacţii este situat într-o zonă de risc; 
- tranzacţia imobiliară se desfăşoară rapid, fără a exista o motivaţie 

rezonabilă pentru aceasta; 
- aceeaşi proprietate face obiectul unei tranzacţii succesive, la preţuri diferite, 

într-o scurtă perioadă de timp; 
- divizarea unei proprietăţi, în condiţii suspecte; 
- folosirea unor mandatari / intermediari, fără o justificare plauzibilă; 
- supra sau sub evaluarea evidentă a preţului unui imobil; 
- vânzarea unor proprietăţi imediat după declararea stării de insolvenţă; 
- clientul deţine sau achiziţionează imobile a căror valoare depăşeşte în mod 

evident posibilităţile financiare ale acestuia; 
- clientul nu poate justifica provenienţa fondurilor aflate la dispoziţia sa; 
- plata unui imobil folosind sume mari în numerar; 
- tranzacţii în care numele cumpărătorului/vânzătorului real este dezvăluit în 

ultimul moment; 
- clientul încearcă să cumpere un imobil în numele altei persoane, fără a avea 

vreo legătură cu aceasta; 
- clientul  achiziţionează un imobil fără a-şi manifesta interesul cu privire la 

aflarea unor informaţii suplimentare despre acesta (de exemplu privitoare la 
starea sau gradul de uzură al unei locuinţe); 

- tranzacţii în care este implicată o organizaţie non-profit, atunci când astfel 
de tranzacţii nu au nicio legătură cu scopurile respectivei organizaţii.  
 

Exemple de indicatori privind tranzacţii sau activităţi având legătură cu 
organizaţiile non-profit: 

- o persoană - în calitate de reprezentant sau împuternicit al uneia sau mai 
multor organizaţii non-profit – ordonă frecvent efectuarea de transferuri din 
contul acestora în favoarea a numeroşi beneficiari din diferite ţări (mai ales 
în cele în care este cunoscut că îşi au sediul sau activează grupări teroriste);  

- organizaţii non-profit care operează în diverse sectoare sau ţări sub nume 
diferite; 

- contul unei organizaţii non-profit este alimentat frecvent cu sume 
semnificative in numerar, cu explicaţii vagi (de exemplu se precizează că 
fondurile reprezintă „donaţii”, fără a fi precizată identitatea donatorilor), 
iar ulterior banii sunt transferaţi în contul personal al reprezentantului 
organizaţiei respective, de unde pot ajunge în final la dispoziţia unor 
persoane ce le pot folosi în scopul finanţării terorismului; 

- folosirea unor fonduri de către o organizaţie non-profit, într-un mod care nu 
este compatibil cu scopul pentru care aceasta a fost înfiinţată; 
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- discrepanţa între tipul tranzacţiilor şi valoarea sumelor implicate pe de o 
parte şi tipul activităţii desfăşurate de organizaţia non-profit (de exemplu 
organizează un spectacol însă sumele justificate ca fiind colectate din 
încasările aferente sunt mult mai mari decât cele care ar fi putut rezulta din 
acest gen de activitate); 

- creşterea bruscă a frecvenţei încasărilor înregistrate în contul unei 
organizaţii non-profit şi/sau a valorii sumelor încasate; 

- organizaţia non-profit depozitează în contul fonduri pe care le păstrează o 
lunga perioada de timp; 

- donatorii nu sunt persoane din ţara în care organizaţia non-profit îşi are 
sediul; 

- organizaţia non-profit, condusă de persoane fizice nerezidente, face 
transferuri având ca destinaţie ţara de origine a persoanelor respective; 

- operaţiuni de acelaşi tip efectuate în nume propriu de către directorii 
organizaţiilor non-profit care provin din tari cu risc ridicat; 

- mai multe organizaţii non-profit îşi transferă banii între ele, au aceeaşi 
adresă şi/sau aceeaşi manageri; 

- deşi prin conturile unei organizaţii non-profit sunt rulate sume 
semnificative, aceasta are un număr redus de personal, nu are sedii 
adecvate, etc. 

- utilizarea unor false organizaţii caritabile la adăpostul cărora acţionează de 
fapt grupări teroriste şi inducerea în eroare a donatorilor (aceştia cred că 
banii oferiţi vor fi folosiţi pentru ajutarea unor categorii defavorizate de 
persoane, dar banii sunt utilizaţi integral pentru finanţarea terorismului);  

- o organizaţie caritabilă poate folosi fondurile donatorilor atât pentru a 
derula activităţi umanitare reale (ceea de îi permite să obţină un statut de 
credibilitate şi posibilitatea de a explicaţii privitor la modul de utilizare al 
banilor), cât şi pentru a finanţa activităţi de terorism. 
 

 
3.4.3 INDICATORI DE DETECTARE A OPERAŢIUNILOR SUSPECTE DE 
FINANŢARE A TERORISMULUI 
Exemple de indicatori privind tranzacţii neobişnuite: 

- Devierea  fondurilor prin fraudă, prin direcţionarea sumelor colectate în 
scopuri caritabile către organizaţiile teroriste. 

- Utilizarea unor companii sau organizaţii fantomă care lucrează pentru 
grupările teroriste.  

- Efectuarea unor multiple operaţiuni în numerar de către persoane fizice 
fictive în contul personal al unei terţe persoane, cu justificarea donaţii. 

- Efectuarea unor plăţi care constau în transferuri către organizaţii non-profit 
şi transferuri internaţionale către persoane fizice, unde ordonatorul este 
cunoscut ca având legături cu membrii ai grupărilor teroriste. 

- Deschiderea unor conturi bancare cu documente de identitate false şi 
utilizarea acestora pentru trageri de cecuri după ce sume mari de bani au 
fost acumulate, în scopul achiziţionării de bunuri. Ulterior acestea sunt 
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- Achiziţionări de bunuri prin Internet cu carduri de credit aparţinând unor 
terţe persoane, necesare pentru activitatea operativă a grupărilor teroriste. 

- Utilizarea persoanelor expatriate sau a comunităţilor din diaspora de către 
grupările teroriste şi susţinătorii acestora pentru colectarea de fonduri, prin 
şantaj, şi transferul acestora către ţări cu risc crescut de terorism. 

- Frecvente transferuri prin swift în conturi aflate în ţări diferite, în scopul 
achitării unor chirii, cumpărării şi vânzării de autovehicule şi a unor 
componente electronice, ce urmează a fi folosite de grupările teroriste. 

- Creditarea contului cu sume mari de bani în USD de către companii active 
în industria prelucrării diamantelor şi debitarea acestor fonduri prin 
transferuri în altă valută către Orientul Mijlociu. 

- Transferul de fonduri prin intermediul curierilor în numerar către ţări cu risc 
de terorism. 

- Creditări de fonduri în contul unei companii din partea unor organizaţii 
caritabile, justificate ca servicii de consultanţă, şi transferul acestora către 
organizaţii caritabile din zone cu risc de terorism. 

- Creditări de fonduri în contul unei persoane fizice, având ca sursă ţări cu 
risc de terorism, cu justificarea plată salarii, urmată de folosirea unei sume 
mari din fondurile primite drept garanţie pentru achiziţionarea unui bun 
imobiliar.  

- Frecvente călătorii ale unor persoane fizice deţinând sume mari de bani la 
purtător, ocazie cu care traversează jurisdicţii multiple, pentru a ascunde 
destinaţia finală. 

- Tranzacţii multiple internaţionale într-o perioadă scurtă de timp, pentru a 
face dificilă identificarea sursei fondurilor. 

- Transferuri periodice către o locaţie specifică sau un cont desemnat, fără 
justificare economică. 

- Achiziţionarea şi transferul periodic către ţări cu risc de terorism, cu 
ajutorul curierilor de numerar, a unor componente necesare pentru 
improvizarea explozibililor.  

- Frecvente transferuri interne şi internaţionale prin servicii de transfer de 
bani. 

- Operaţiuni multiple de depuneri şi retrageri în numerar, prin interpuşi, în 
conturi deţinute de persoane fizice în străinătate.  

- Operaţiuni multiple în numerar în sume mici într-un cont, urmate de un 
transfer implicând sume mari în străinătate. 

- Creditări frecvente în contul unei persoane cunoscute ca neavând o profesie, 
dar care, în schimb, efectuează călătorii multiple. 

Exemple de indicatori privind comportamente neobişnuite: 
- Tranzacţii care nu sunt consistente cu profesia şi profilul clientului. 
- Părţile implicate în tranzacţie (proprietar, beneficiar, etc.) sunt originare din 

ţări cunoscute ca susţinătoare a activităţilor şi organizaţiilor teroriste. 
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- Utilizarea de către o persoană sau entitate a unor companii fictive sau scoică 
în activităţile economice. 

- Includerea persoanei sau entităţii pe listele de sancţiuni ONU sau în 
reglementările Uniunii Europene privind persoane/entităţi suspecte de 
finanţare a terorismului sau având legături cu organizaţiile teroriste. 

- Imposibilitatea identificării beneficiarului real al tranzacţiei/contului. 
- Utilizarea conturilor de administrare, ale celor deţinute de membrii familiei 

sau ale unor terţe persoane. 
- Utilizarea unei identităţi false, pentru a ascunde legătura persoanei cu 

organizaţiile teroriste. 
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- PARTEA a-IV-a 
FUNCŢIONAREA MECANISMELOR DE COORDONARE LA NIVEL 

NAŢIONAL 
 
 
4.1 MECANISMUL NAŢIONAL DE COOPERARE ÎN DOMENIU 
 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) ş lit. q) din Hotărârea Guvernului 
nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru îndeplinirea 
obiectului său de activitate, Oficiul are ca atribuţii principale: 

d) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu persoanele 
fizice sau juridice care pot furniza date utile; 

q) elaborează şi încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din 
ţară care au atribuţii în domeniu. 

Cooperarea inter-instituţională şi mecanismele de coordonare la nivel 
naţional au fost constant în atenţia conducerii Oficiului, reprezentând un factor critic 
pentru succesul activităţilor de CSB/CFT la nivel sistemic. Scopul cooperării inter-
instituţionale este stabilirea unor relaţii durabile şi viabile între instituţiile implicate. 

În scopul îndeplinirii atribuţiilor conferite de lege, Oficiul a acţionat în 
sensul creării, dezvoltării şi consolidării unor mecanisme de coordonare la nivel 
naţional, prin utilizarea următoarelor instrumente:  

- protocoale/ înţelegeri bilaterale cu instituţiile şi entităţile cu atribuţii în 
domeniu; 

- plan de acţiune comun cu autorităţile de aplicare a legii; 
- plan de acţiune comun cu autorităţile de supraveghere prudenţială, 

precum şi cu asociaţiile profesionale ale entităţilor raportoare.  
În baza protocoalelor încheiate de Oficiul cu autorităţi competente 

naţionale, instituţii publice şi asociaţii profesionale, instituţia are acces on-line 
la o serie de baze de date relevante pentru a obţine informaţiile necesare în timp 
real. 

 
Mecanismul naţional de cooperare în domeniul prevenirii şi combaterii 

spălării banilor şi finanţării terorismului include: 
 A) Unitatea de Informaţii Financiare a României ( FIU, UIF), respectiv 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (denumit în 
continuare O.N.P.C.S.B) - organ de specialitate, de tip administrativ, ce are ca 
obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării 
terorismului, scop în care primeşte, analizează, prelucrează informaţii şi sesizează, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazul constatării unor 
indicii temeinice de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi Serviciul 
Român de Informaţii în cazul unor indicii temeinice de finanţare a terorismului. 

O.N.P.C.S.B., conform prevederilor legale în domeniul prevenirii şi 
sancţionării spălării banilor şi a finanţării terorismului primeşte, prelucrează, 
stochează şi analizează informaţiile transmise de:  
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a) entităţile raportoare nominalizate la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
masuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) autorităţile de supraveghere prudenţială, respectiv Banca Naţională a 
României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private; 

c) instituţii publice şi structuri cu atribuţii de informare şi/sau control pe 
linia activităţilor în domeniu: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 
inclusiv prin Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor, 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei 
de Frontieră, structuri de conducere ale profesiilor liberale; 

d) serviciile naţionale de informaţii şi alte structuri departamentale de 
informaţii; 

e) Unităţile de Informaţii Financiare partenere. 
 
B) Autoritatea naţională în domeniul prevenirii şi combaterii 

terorismului: Serviciul Român de Informaţii (S.R.I.) este organul de stat 
specializat în domeniul informaţiilor privitoare la siguranţa naţională a României, 
parte componentă a sistemului naţional de apărare, activitatea sa fiind organizată şi 
coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. În baza Legii nr. 535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului, Serviciul Român de Informaţii deţine 
rolul de coordonator tehnic al Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Terorismului (S.N.P.C.T), atribuţie exercitată prin intermediul Centrului de 
Coordonare Operativă Antiteroristă (C.C.O.A).  

Serviciul Român de Informaţii este informat de O.N.P.C.S.B, în 
conformitate cu prevederile legale, în legătură cu situaţiile în care există suspiciuni 
de derulare a unor activităţi în scopul finanţării terorismului, în vederea desfăşurării 
investigaţiilor specifice, potrivit competenţelor. 
 Serviciul Român de Informaţii transmite O.N.P.C.S.B informaţii, în urma 
semnalărilor acestuia, referitoare la elemente cu relevanţă pe profil antiterorist sau 
suspectate de susţinere logistică şi financiară a unor entităţi teroriste. 
 În situaţia unor indicii temeinice privind elemente constitutive ale 
infracţiunii de finanţare a terorismului, Serviciul Român de Informaţii transmite 
datele şi informaţiile obţinute în acest sens Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie.     
 
 C) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (P.I.C.C.J) - 
şi, după caz, Serviciul Român de Informaţii – sunt beneficiari exclusivi ai 
sesizărilor transmise de O.N.P.C.S.B, în ipoteza când acesta constată existenţa unor 
indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, aşa cum 
prevăd dispoziţiile art. 6 alin (1) din legea specială.  

În scopul unor verificări suplimentare necesare documentării procedural 
penale a datelor şi informaţiilor, P.I.C.C.J poate solicita O.N.P.C.S.B completarea 
acestora. 
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 Totodată, instanţele de judecată soluţionează cauzele penale deduse 
judecăţii privind existenţa unor infracţiuni de spălare a banilor şi/sau finanţare a 
terorismului.  
 
 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 656/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi atribuţiile stabilite de actele normative specifice 
pentru fiecare dintre instituţiile, autorităţile şi entităţile care sunt părţi componente 
ale mecanismului naţional de cooperare descris la punctul 1.1 din prezentul capitol, 
se poate identifica un circuit al informaţiilor financiare, prezentat în diagrama de 
mai jos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 PLANUL DE ACŢIUNE DE COOPERARE INTER-INSTITUŢIONALĂ 
 

La sfârşitul lunii iulie 2005, Oficiul a finalizat cu succes implementarea 
Proiectului PHARE RO02-IB/JH-08 – Componenta de twinning, finanţată de 
Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2002, cu suma de 1 milion Euro, având 
ca parteneri de proiect, Ufficio Italiano dei Cambi şi Ministerul Economiei şi 
Finanţelor din Italia.  

În cadrul acestui proiect a fost elaborat Planul de Acţiune de cooperare 
inter-instituţională, ca element de eficientizare a activităţilor specifice, pe cele 
două paliere instituţionale menţionate mai sus, respectiv pentru autorităţile de 
aplicare a legii, pe de o parte, şi autorităţile de supraveghere prudenţială şi  
asociaţiile profesionale, pe de altă parte.  Această distincţie are la bază rolul 

Instanţe  

PICCJ SRI 

FIU-uri partenere  
O.N.P.C.S.B 

Autorităţi de   
supraveghere prudenţială 

Serviciile naţionale de 
informaţii si alte 

structuri 
departamentale de 

informaţii  

Entităţi 
raportoare 

Instituţii publice si 
structuri  cu atribuţii de 
informare si/sau control 
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instituţiilor implicate. Este necesar să subliniem că există o interconectare sistemică 
între cele două planuri de acţiune care reprezintă părţi ale aceluiaşi sistem. 

Obiective pe termen scurt: 
a. Adoptarea Planului de Acţiune, stabilirea unei organizări flexibile şi a 
procedurilor de implementare pentru îmbunătăţirea cooperării, în scopul de a fi 
adoptat şi revăzut ori de cate ori este necesar; 
b. Înfiinţarea unui/unor Grup/Grupuri de Acţiune pentru rezolvarea promptă a 
problemelor; 
c. Evaluarea implementării şi a rezultatelor. 
 

Obiective pe termen lung: 
a. Îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor implicate (prin atragerea de fonduri 
nerambursabile şi activităţi interne incluzând sprijin inter-instituţional la nivel 
naţional, ex. instruire oferită de către instituţii); 
b. Coordonarea între instituţiile româneşti în domeniu; 
c. Monitorizarea eficienţei sistemului; 
d. Crearea condiţiilor de menţinere a sistemului. 
 

Oficiul a continuat implementarea planurilor de acţiune comune prin 
organizarea următoarelor activităţi: 

- întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor de aplicare a legii în scopul analizării 
problemelor cu care se confruntă instituţiile în aplicarea prevederilor legale în 
domeniu şi identificării soluţiilor pentru o interpretare şi aplicare unitară a legii, 
precum şi în scopul eficientizării cooperării şi schimbului de informaţii şi a calităţii 
informaţiilor furnizate  

- întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor de aplicare a legii în scopul evaluării 
funcţionării mecanismelor de cooperare destinate maximizării rezultatelor finale, 
prin creşterea numărului de rechizitorii şi condamnări pentru infracţiunile specifice; 

- participarea la seminarii de instruire pentru personalul entităţilor cu 
obligaţii de raportare, în scopul cunoaşterii evoluţiilor legislative şi a perfecţionării 
activităţii de identificare şi raportare a tranzacţiilor suspecte; 

- participarea la proiecte realizate de autorităţile de aplicare a legii 
(Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Direcţia Naţională Anticorupţie) având ca obiective perfecţionarea cadrului 
procedural intern în scopul eficientizării funcţionarii sistemului de combatere a 
spălării banilor şi finanţare a terorismului, precum şi pentru crearea cadrului legal şi 
instituţional privind recuperarea activelor provenite din infracţiuni. 
 
4.3 STRATEGIA NAŢIONALĂ DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A 
SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI 

 România, în calitate de Stat Membru al Consiliului Europei, a parcurs trei 
runde de evaluare a experţilor desemnaţi de către MONEYVAL27, pe probleme de 

                                                 
27 Sistemul de evaluare al MONEYVAL este bazat pe modelul Grupului de Acţiune Financiară Internaţională 
(FATF), totuşi procesul de auto-evaluare şi de evaluare mutuală este efectuat pe un set de standarde de combatere a 
spălării banilor şi a finanţării terorismului mai extins. 
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combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, ultima misiune de evaluare 
având loc în perioada 2007-2008.  Echipa de experţi evaluatori a prezentat la sfârşitul 
vizitei on-site un scurt rezumat cuprinzând principalele constatări asupra stadiului 
aplicării în sistemul românesc de prevenire şi combatere a spălării banilor a 
standardelor internaţionale, una dintre principalele concluzii fiind faptul că de la 
cea de-a doua evaluare a României până în prezent au fost înregistrate progrese 
majore, legislaţia de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului a fost 
implementată, în linii mari, în conformitate cu cerinţele internaţionale în domeniu, 
incluse în noua Metodologie de evaluare, iar Legea nr. 656/2002, cu modificările şi 
amendamentele ulterioare, furnizează o bază solidă pentru regimul de combatere a 
spălării banilor şi finanţării terorismului în România.  

 În ceea ce priveşte activitatea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere 
a Spălării Banilor, evaluatorii au apreciat că instituţia „este un FIU de tip 
administrativ, care îndeplineşte un rol de conducere în dezvoltarea, coordonarea şi 
implementarea sistemului de CSB/CFT. În efectuarea activităţilor sale, ca o 
administraţie independentă în subordinea Guvernului, primeşte, obţine fără limite, 
analizează şi difuzează informaţii către organismele relevante. FIU-ul a introdus un 
nou sistem de securitate avansat, extinzându-şi accesul la bazele de date aflate în 
cadrul altor autorităţi şi a introdus o nouă infrastructură IT şi măsuri de securitate 
în legătură cu protecţia reţelei IT împotriva accesului neautorizat. FIU-ul din 
România este acum responsabil şi pentru supravegherea CSB/CFT a entităţilor 
financiare non-bancare (DNFBP) şi pentru combaterea finanţării terorismului. 
Evaluatorii au fost de părere că FIU-ul operează efectiv cu partenerii internaţionali 
şi demonstrează o bună cooperare în privinţa prevederilor legale şi a schimbului de 
informaţii.” 

Având în vedere recomandările Raportului Moneyval, respectiv 
„implementarea în practică a mecanismului de cooperare şi coordonare în 
vigoare, care va trebuie să devină efectiv”, dar şi experienţa proprie, obţinută în cei 
peste 10 ani de funcţionare, privind crearea şi funcţionarea mecanismelor de 
cooperare cu sistemul complex de autorităţi, instituţii şi entităţi implicate în 
activităţile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, 
Oficiul a luat iniţiativa creării unui instrument de coordonare a politicilor în 
domeniul CSB/CFT, prin elaborarea unui proiect al strategiei naţionale de 
prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.  

 Proiectul strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi 
finanţării terorismului a fost elaborat în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională 
RO/2007-IB/JH/05 „Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului”, 
finanţat de Uniunea Europeană, în cadrul Facilităţii de Tranziţie. În scopul redactării 
documentului, a fost format un grup de lucru,  la nivel de experţi, cu participarea 
reprezentanţilor următoarelor instituţii şi autorităţi: Ministerul Justiţiei, Ministerul 
Finanţelor Publice (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Garda Financiară),  
Ministerul Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, Serviciul Român de 
Informaţii, Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private. De asemenea, activitatea grupul de experţi a beneficiat de 
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asistenţa a 2 experţi din partea Unităţii de Informaţii Financiare din Polonia şi un 
expert din partea Unităţii de Informaţii Financiare din Republica Cehă. 

Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului este un document programatic, ce urmăreşte valorificarea expertizei 
acumulate şi optimizarea activităţilor în domeniu la nivel naţional. Pentru a 
fundamenta în mod unitar şi coerent acţiunile sectoriale, precum şi cele specifice 
instituţiilor şi autorităţilor cu responsabilităţi în domeniu, strategia sintetizează 
obiective, defineşte şi corelează direcţii de acţiune pentru toate componentele 
instituţionale, în acord cu cerinţele Strategiei de securitate naţională a României şi 
ale standardelor internaţionale în materie.  

Arhitectura conceptuală a acestei strategii are la bază elemente definitorii 
pentru actualitatea socială, economică, precum şi relaţiile ce guvernează specificul 
acestora, ţinând cont de perspectivele previzibile pe termen scurt şi mediu ale vieţii 
interne şi internaţionale. 

 Mecanismul naţional de cooperare în domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării terorismului are în vedere totalitatea mijloacelor, 
reglementărilor, autorităţilor şi instituţiilor publice naţionale, cu competenţe în 
domeniu. 
 În scopul implementării prevederilor strategiei, un Plan de Acţiune, cu 
termene şi responsabilităţi concrete pentru fiecare componentă a mecanismului 
naţional, va fi finalizat şi aprobat. 

 
    
 

PARTEA a-V-a  
ASPECTE INTERNAŢIONALE ALE COMBATERII SPĂLĂRII 

BANILOR  
ŞI FINANŢĂRII ACTELOR DE TERORISM 

 
 
5.1 UNIUNEA EUROPEANĂ  
 

Primele măsuri împotriva spălării banilor luate la nivel european au coincis 
cu Reuniunea Consiliului European de la Tampere, din 15-16 octombrie 1999, 
care decidea cu acea ocazie crearea progresivă a unui spaţiu de libertate, securitate 
şi justiţie pe întreg teritoriul Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile 
Titlului VI - Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală - a Tratatului 
de la Amsterdam. 
 Cu această ocazie, în concluziile reuniunii de la Tampere s-a solicitat o 
atenţie specială luptei împotriva spălării banilor, care reprezintă „inima 
criminalităţii organizate”, în special întreprinderea unor paşi concreţi pentru 
urmărirea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din infracţiuni, aceste 
acţiuni fiind menite să întărească necesitatea transpunerii de către Statele Membre 
UE, în legislaţia naţională, a prevederilor Directivei Consiliului 91/308/CE din 10 
iunie 1991 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării 
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banilor, ulterior modificată prin Directiva 2001/97/CE a Parlamentului şi 
Consiliului Uniunii Europene din 04 decembrie 2001. 
 La începutul anului 2006, Comisia Europeană a înfiinţat Comitetul de 
Prevenire a Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului, înlocuind astfel fostul 
comitet de contact pe spălarea banilor care şi-a desfăşurat activitatea în anul 2005. 
Acest nou comitet este o structură de reglementare compusă din reprezentanţii 
autorităţilor din statele membre UE implicate în lupta împotriva spălării banilor şi 
finanţării terorismului, comitetul fiind prezidat de către Comisia Europeană, prin 
Direcţia Generală Piaţa Internă. Rolul principal al Comitetului de Prevenire a 
Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului este de a furniza informaţii complete şi 
consistente privind implementarea de către statele membre ale Uniunii Europene a 
prevederilor Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar 
în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului (Directiva a III a). 

 Totodată, în acelaşi an, Comisia Europeană a creat o „Platformă a FIU-
urilor din Uniunea Europeană” formată din Şefii Unităţilor de Informaţii 
Financiare ale Statelor Membre. Comitetul are ca principal obiectiv facilitarea 
cooperării între FIU-uri în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării actelor de 
terorism, pentru implementarea Directivei 2005/60/CE pentru prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Deciziei 
cadru a Consiliului UE 642/2000/JAI privind acordurile de cooperare între unităţile 
de informaţii financiare ale statelor membre în ceea ce priveşte schimbul de 
informaţii. 

Lista principalelor acte normative, care formează acquis-ul comunitar în 
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului cuprinde: 
1. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2005/60/CE din 26 octombrie 
2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi 
finanţării actelor de terorism (Directiva a-III-a); 
2. Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de 
punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului în ceea ce priveşte definiţia „persoanelor expuse politic” şi criteriile 
tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum 
şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional 
sau la scară foarte limitată 
3. Directiva 2007/64/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 
privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne. Acest act normativ pune în 
aplicare şi Recomandarea Specială VI a FATF privind sistemele alternative de 
transfer de fonduri, în coroborare cu prevederile Directivei                 a-III-a; 
4. Directiva 2009/110/CE privind accesul la activitate, desfăşurarea şi 
supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică, 
de modificare a Directivelor 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 
2000/46/CE, act comunitar adoptat recent de către Parlamentul şi Consiliul 
European, în vederea eliminării obstacolelor din calea intrării pe piaţă a furnizorilor 
de servicii de plată şi asigurarea unui tratament identic în supraveghere pentru 
riscuri identice pentru toţi furnizorii de servicii de plată. Mai mult, Directiva impune 
instituţiilor emitente de monedă electronică să fie supuse unor reguli eficiente de 
combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. 
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5. Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul care 
însoţesc transferurile de fonduri. Acesta pune în aplicare şi Recomandarea Specială 
VII a FATF privind transferurile prin swift. 
6. Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 privind controlul numerarului la intrarea sau 
ieşirea din Comunitate - de punere în aplicare şi a Recomandării Speciale IX a 
FATF privind curierii de numerar. 
  

Directiva 2005/60/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din data 
de 26.10.2006 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării 
banilor şi  finanţării terorismului a intrat în vigoare la data de 15 decembrie 2005, 
Statele Membre având ca termen de implementare a acestui act comunitar în 
legislaţia naţională data de 15 decembrie 2007. Directiva a-III-a este succesorul 
primei directive28 în sfera combaterii spălării banilor, aşa cum a fost modificată de 
Directiva a doua a UE în domeniu29. Directiva a-III-a interzice spălarea banilor, 
precum şi finanţarea terorismului, fiind aplicabilă atât sectorului financiar, cât şi 
avocaţilor, notarilor, contabililor, agenţilor imobiliari, cazinourilor, furnizorilor de 
servicii de companii şi administrare de fonduri ale companiilor, precum şi tuturor 
furnizorilor de bunuri (atunci când se efectuează plăţi în numerar peste limita a 
15.000 Euro). Aceste entităţi trebuie: 

 (a) să identifice şi să verifice identitatea clientului şi a oricărui proprietar(i) 
beneficiar(i) şi să monitorizeze tranzacţiile cu clientul, sub o abordare pe bază de 
risc;  

(b) să raporteze suspiciuni de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului 
Unităţii de Informaţii Financiare (FIU), şi  

(c) să ia măsuri suplimentare, cum ar fi păstrarea înregistrărilor, instruirea 
personalului şi stabilirea de politici interne şi proceduri.  
 Totodată, luând în considerare caracterul internaţional al spălării banilor şi 
al finanţării terorismului, în Directivă sunt încurajate, în cea mai mare măsură 
posibilă, coordonarea şi cooperarea dintre FIU-uri, aşa cum prevede de altfel şi 
Decizia 2000/642/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind modalităţile de 
cooperare între unităţile de informaţii financiare ale statelor membre în privinţa 
schimbului de informaţii, inclusiv instituirea unei reţele europene de unităţi de 
informaţii financiare.  
 

Pe problematica finanţării actelor de terorism, menţionăm existenţa 
următoarelor documente programatice elaborate la nivelul Uniunii Europene: 
 Strategia UE privind finanţarea terorismului a fost elaborată de 
Consiliul Uniunii Europene în baza propunerilor comune ale Secretarului 
General/Înaltului Reprezentant şi ale Comisiei Europene, fiind adoptată în cadrul 
Consiliului European din 16-17 decembrie 2004, document care acoperă cei trei 
piloni ai UE.  

Prin această strategie, Uniunea Europeană are ca principale obiective:  
                                                 
28 Directiva Consiliului 91/308/CEE din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul 
spălării banilor, abrogată 
29 Directiva 2001/97/CE a Parlamentului European si a Consiliului, din 4 decembrie 2001, care a amendat Directiva 
Consiliului 91/308/CEE privind prevenirea folosirii sistemului financiar in scopul spălării banilor, abrogată 
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- protejarea cetăţenilor Uniunii Europene, cât mai eficient, împotriva 
fenomenului de terorism, asigurând astfel un spaţiu cert de securitate; 
- prevenirea accesului teroriştilor la resursele financiare, care reprezintă un 
element-cheie al luptei Uniunii Europene împotriva terorismului; 
- stabilirea unor acţiuni prioritare trebuie să aibă la bază o evaluare a 
ameninţării privind finanţarea terorismului; 
- luarea măsurilor privind transparenţa, pentru a se asigura că statele membre 
dispun de instrumentele necesare pentru prevenirea şi combaterea finanţării 
terorismului; 
- îmbunătăţirea modalităţilor de îngheţare şi de confiscare a activelor deţinute 
de terorişti şi a veniturilor provenite din săvârşirea de infracţiuni; 
- continuarea dialogurilor constructive cu partenerii-cheie, respectiv cu 
FATF, ONU, Statele Unite ale Americii şi Consiliul de Cooperare pentru Statele 
Arabe din Golf. 
 Ghidul privind abordarea comună în lupta împotriva terorismului 
elaborat de către Grupul de Lucru COTER din cadrul Consiliului Uniunii Europene, 
constituie un instrument util în dialogul politic, precum şi în relaţiile externe ale 
Uniunii Europene, fiind o bază pentru Uniunea Europeană în a-şi demonstra 
angajamentul său în prevenirea şi reprimarea terorismului, într-o manieră vizibilă şi 
coerentă. Documentul însoţeşte Planul de Acţiune UE adoptat la data de 21 
septembrie 2001 de către Consiliul European şi, totodată, stabileşte în linii mari 
abordarea antiteroristă la nivelul Uniunii. 
 Ghidul privind cele mai bune practici ale Uniunii Europene de aplicare 
eficientă a măsurilor restrictive a fost elaborat de către grupul de experţi privind 
sancţiunile înfiinţat în anul 2004, prin mandat acordat de COREPER. Ghidul este un 
instrument care urmăreşte identificarea elementelor-cheie în ceea ce priveşte 
punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, inclus a celor legate de terorism şi 
activităţile conexe de finanţare, ţinând seama în acest sens de situaţia specifică din 
cadrul sistemului juridic al Uniunii Europene, revizuirea stadiului actual al 
procesului de punere în aplicare a sancţiunilor, importanţa sublinierii unor bune 
practici deja existente, care reflectă priorităţile actuale ale Statelor Membre. 

De asemenea, începând cu 11 Septembrie 2001, un număr de liste, anexate 
la reglementările Consiliului Uniunii Europene, care impun blocarea tuturor 
bunurilor persoanelor fizice şi juridice având legătură cu Al-Qaeda, Talibanii şi 
Usama Bin Laden, au circulat în toate ţările implicate în lupta împotriva acestei 
infracţiuni.  

Astfel, una dintre listele permanent actualizate la nivel european este 
inclusă în Regulamentul (CE) 2580/2001 referitor la îngheţarea fondurilor 
persoanelor suspectate de terorism care, împreună cu Regulamentul (CE) 881/2002 
referitor la punerea în aplicare a sancţiunilor ONU cu privire la reţeaua Al-Qaeda şi 
la Talibani, care pun în aplicare Recomandarea Specială III a FATF privind 
îngheţarea activelor deţinute de terorişti. 
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5.2 CONSILIUL EUROPEI – COMITETUL MONEYVAL  
Consiliul Europei a fost primul organism internaţional care a evidenţiat 

importanţa elaborării şi implementării unor măsuri în ceea ce priveşte prevenirea şi 
combaterea spălării banilor. 
 Încă din 1977, Comitetul European pentru Probleme Infracţionale (CDPC) a 
decis să instituie un comitet format din experţi ai statelor membre care să examineze 
problemele legate de transferul ilicit al fondurilor de origine infracţională. De-a 
lungul timpului, Consiliul Europei a emis o serie de convenţii şi programe specifice 
prevenirii şi combaterii spălării banilor, fiind de referinţă Convenţia de la 
Strasbourg ratificată de 48 de state, dintre care 47 de state membre şi 1 stat non-
membru (Australia). 

În anul 1997 a fost înfiinţat Comitetul Experţilor pentru Evaluarea 
Măsurilor de Prevenire a Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului / Moneyval. 
Acesta este recunoscut internaţional ca un for de specialitate,  încadrat în categoria 
FSRB (Organism Regional de tip FATF), fiind de departe cel mai important din 
această categorie. De asemenea, Moneyval elaborează studii de specialitate în 
domeniu, de cazuistică (tipologii) şi deleagă experţi pentru studiile derulate de 
FATF. 

Moneyval este îndrituit să evalueze sistemele naţionale CSB/CFT ale 
statelor membre, atribuind ratinguri privind conformarea cu standardele 
internaţionale din acest domeniu. 

Evaluarea Moneyval este deosebit de importantă, în contextul în care pentru 
un anumit grad de neconformare poate emite şi impune măsuri de restricţionare a 
relaţiilor (în special financiare) dintre instituţiile statelor membre şi instituţiile 
statului evaluat cu un grad necorespunzător de conformare (ex. Azerbaidjan, pentru 
care Consiliul Europei a emis astfel de măsuri în anul 2009, retrase doar până în 
martie 2010 pentru o re-evaluare a sistemului CSB/CFT). 

Procedura de evaluare a Moneyval este extrem de complexă; aceasta 
priveşte conformarea sectorului financiar şi non-financiar, conformarea cadrului 
legislativ şi/sau de reglementare din acest domeniu, eficienţa punerii în aplicare a 
măsurilor de către autorităţile responsabile, eficienţa activităţii desfăşurate de aceste 
autorităţi, etc.  

Pot fi cooptaţi evaluatori din cadrul Moneyval, FATF, FMI, etc., fiind 
desemnaţi câte 4 pentru un raport (doi pentru sectorul financiar, unul pentru sectorul 
legislativ şi unul pentru sectorul reprezentat de sistemul de aplicare a legii).  Un 
raport de evaluare al unui stat membru este urmat în principiu de două rapoarte de 
progres, acest documente fiind considerate ca parte integrantă în evaluarea 
ratingului de conformare în sectorul financiar şi non-financiar. 

Moneyval este Membru Asociat si Observator în cadrul FATF, având în 
componenţă 28 de membrii permanenţi şi 2 membrii temporari.  

Consiliul de Miniştri ai CE a acordat Israelului statutul de Observator Activ 
începând cu anul 2006. SUA este de asemenea membru observator al Moneyval. 
Totodată, statutul de observatori în Moneyval este acordat şi altor organisme 
internaţionale, precum FMI, Banca Mondială, etc. 
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Statele membre Moneyval aleg pentru o perioadă de 2 ani (posibil încă 2) 
un Birou format din Preşedinte, Vicepreşedinte şi alţi trei membri. Biroul este ajutat 
de un Secretariat furnizat de Consiliul Europei. 

 Rapoartele de evaluare ale Moneyval evidenţiază sistemul Country Profile, 
fiind considerate extrem de importante faţă de identificarea riscului investiţional, 
reputational şi respectiv tranzacţional. 

În condiţiile în care se constată un grad de neconformare cu standardele de 
referinţă din domeniul CSB/CFT, Moneyval poate solicita statelor membre 
Rapoarte de Conformare (până la impunerea unor măsuri de restricţionare). 
 Toate rapoartele de evaluare (ţară) ale Comitetului Moneyval sunt făcute 
publice, fiind transpuse în activitatea desfăşurată de organismele de emitere ale 
ratingurilor generale de ţară sau de către organizaţiile de evaluare generală a 
riscurilor (ex. FMI). 

Standardele internaţionale urmărite în cadrul rapoartelor de evaluare 
Moneyval sunt emise de Consiliul Europei (ex. Convenţia CETS nr. 141), de FATF 
(40 + 9 Rec.), de Uniunea Europeană (Dir. 2005/60/EC, Dir. 2007/64/EC, Reg. 
1781/2006, Reg.1889/2005), precum şi de ONU (numeroase convenţii 
internaţionale). 

Pe problematica incriminării spălării banilor, Consiliul Europei a adoptat 
două instrumente30 juridice internaţionale, respectiv: 
- Convenţia31 europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi 
confiscarea produselor infracţiunii, adoptată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990 
(până în prezent semnată şi ratificată de 48 de state), prin care este incriminată 
spălarea banilor32, în termeni similari celor incluşi în Convenţia de la Palermo şi în 
textul căreia sunt stabilite obligaţiile părţilor de a „adopta măsurile pe care le 
consideră necesare pentru a conferi, în baza dreptului sau intern, caracterul de 
infracţiune tuturor sau unei părţi din faptele prevăzute la alin. 1 în unul sau în toate 
cazurile următoare, când autorul: a) trebuia să prezume că bunul constituie un 
produs al infracţiunii; b) a acţionat în scop lucrativ (profitabil); c) a acţionat 
pentru a facilita continuarea unei activităţi infracţionale”.33 
- Convenţia34 Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea şi 
confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptată la 
Varşovia, la 16 mai 2005 (până în prezent semnată de 33 de state şi ratificată de 16), 
care constituie primul instrument internaţional ce include prevederi atât cu privire la 
prevenirea şi combaterea spălării banilor, cât şi la finanţarea actelor de terorism, 
stabilind accesul rapid la informaţiile financiare ori cu privire la bunurile deţinute de 
organizaţiile criminale şi grupările teroriste. Convenţia este structurată în 7 capitole 
                                                 
30 Legătura dintre cele două instrumente juridice este explicată la art. 49 alin. 5 şi 6 din Convenţia de la Varşovia 
(Semnarea şi intrarea în vigoare), în care se stipulează faptul că: „Art. 49 (5) Niciuna dintre părţile la Convenţia din 
1990 nu va ratifica, accepta sau aproba prezenta convenţie fără a se considera legată cel puţin de prevederile 
corespunzătoare celor ale Convenţiei din 1990 pe care este obligată să le respecte. (6) Odată cu intrarea sa în 
vigoare, părţile la prezenta convenţie care sunt în acelaşi timp şi părţi la Convenţia din 1990: a) vor aplica 
prevederile prezentei convenţii în relaţiile reciproce; b) vor aplica în continuare prevederile Convenţiei din 1990 în 
relaţiile cu alte părţi la amintita convenţie, dar nu la prezenta convenţie.” 
31 Semnată de România şi ratificată prin Legea nr. 263/15 mai 2002 
32 Art. 6 alin. 1 din Convenţie 
33 Art. 6 alin. 3 din Convenţie 
34 Semnată de România şi ratificată prin Legea nr. 420/22 noiembrie 2005 
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şi urmăreşte luarea unor măsuri eficiente în lupta împotriva spălării banilor şi 
finanţării actelor de terorism, respectiv de blocare, punere sechestru şi confiscare a 
venitului infracţional, de realizare a cooperării internaţionale şi de asigurare a 
asistenţei tehnice în domeniu. 

Conform art. 9 din această ultimă Convenţie, fiecare parte trebuie să adopte 
măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi 
caracterul de infracţiune, conform dreptului său intern, atunci când sunt comise cu 
intenţie, următoarelor fapte: 

„a) transformarea sau transferul bunurilor, cunoscând că aceste bunuri 
constituie produse, în scopul de a disimula sau a ascunde originea ilicită a acestor 
bunuri ori de a ajuta orice persoană implicată în comiterea unei infracţiuni 
predicat să se sustragă de la consecinţele juridice ale faptelor sale; 

b) disimularea sau ascunderea naturii, originii, amplasării, dispunerii, 
circulaţiei  ori a proprietăţii reale a bunurilor sau a drepturilor relative la acestea, 
despre care autorul ştie că acestea constituie produse; şi, sub rezerva principiilor 
sale constituţionale şi a conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic: 

c) achiziţionarea, deţinerea sau folosirea bunurilor despre care cel care le 
achiziţionează, le deţine sau le foloseşte ştie, în momentul dobândirii lor, că acestea 
constituie produse; 

d) participarea, asocierea, conspirarea pentru a comite una dintre 
infracţiunile prevăzute în prezentul articol, precum şi tentativa, complicitatea, 
instigarea, facilitarea şi consilierea privind comiterea oricăreia dintre infracţiunile 
specificate în prezentul articol.” 

De asemenea, art. 10 al Convenţiei consfinţeşte răspunderea persoanelor 
juridice pentru infracţiunile de spălare de bani, comise în interesul lor de orice 
persoană fizică ce acţionează fie în nume propriu, fie ca parte a unui organ al 
persoanei juridice, care deţine o funcţie de conducere în cadrul persoanei juridice, în 
baza: „a) unei împuterniciri de reprezentare a persoanei juridice; b) unei atribuţii 
de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau c) unei atribuţii de a exercita un 
control în cadrul persoanei juridice respective, precum şi în cazul implicării unei 
astfel de persoane fizice în calitate de complice sau instigator.” 

Documentul include la Capitolul IV, denumit Cooperarea internaţională, un 
mecanism menit să asigure implementarea corespunzătoare de către statele părţi, 
stabilind totodată principiile generale ale cooperării, formalităţile de desfăşurare şi 
suportarea cheltuielilor aferente acesteia. De asemenea, pentru prima dată, într-un 
instrument juridic internaţional se stabileşte obligaţia unei Unităţi de Informaţii 
Financiare (FIU) de a iniţia rapid acţiuni, la cererea unui FIU străin, pentru 
suspendarea sau neacordarea acceptului pentru derularea unei tranzacţii pe 
perioadele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia internă pentru amânarea 
tranzacţiilor, în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor 
de terorism (art. 47 – Cooperarea internaţională în vederea amânării tranzacţiilor 
suspecte). Este demn de menţionat faptul că România se numără printre primele 6 
state care au semnat şi ratificat această Convenţie, dându-i astfel dreptul de a fi 
membru în Conferinţa părţilor35, patronată de Consiliul Europei, prin care se 

                                                 
35 România a prezidat Prima Conferinţă a Părţilor organizată în luna aprilie 2009 de către Consiliul Europei.  
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urmăreşte stabilirea modalităţilor de implementare a acestei Convenţii, la nivel 
unitar, de către statele părţi. 

Convenţia prevede un mecanism prin care statele semnatare vor implementa 
la nivelul legislaţiei naţionale prevederile tratatului. Legea nr. 420/2006 care ratifică 
Convenţia desemnează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Ministerul Administraţiei şi  Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice drept 
autorităţi competente să aplice prevederile tratatului. 

La data de 10.05.2006, Guvernul României a aprobat proiectul de Lege 
privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, 
sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, 
adoptată la Varşovia la 16 mai 2005. Proiectul de lege, care a fost adoptat de 
Parlamentul României, devenind Legea nr. 420 din 22.11.2006 (lege promulgată 
prin Decretul nr. 1293/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 968/04.12.2006), 
desemnează ONPCSB ca fiind una dintre principalele autorităţi de implementare a 
Convenţiei, fapt care a sporit rolul FIU-ului de factor activ în cadrul Sistemului 
Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului. 

Anul 2009 a însemnat în fapt transpunerea în cadrul mecanismelor 
naţionale de implementare a cadrului legislativ  menţionat mai sus prin dezvoltarea 
de norme şi proceduri specifice la nivelul tuturor structurilor componente ale 
mecanismului naţional în domeniul prevenirii şi combaterii activităţilor de 
finanţare a terorismului, a implementării regimurilor sancţiunilor internaţionale şi a 
Convenţiei de la Varşovia. 

 
5.3 GRUPUL DE ACŢIUNE FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ  
 

Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI/FATF) este un 
organism                 inter-guvernamental stabilit în anul 1989 în urma Summit-ului 
G7 de la Paris, în scopul dezvoltării, implementării şi promovării de politici 
naţionale şi internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. 
Preşedinţii statelor G7 (inclusiv şefii de guverne), alături de Preşedintele Comisiei 
Europene, au decis înfiinţarea acestui organism ca un răspuns faţă de pericolul şi 
vulnerabilităţile sistemului financiar (în special bancar) asupra riscului de spălare a 
banilor. În prezent, FATF include 32 de state membre şi 2 organizaţii regionale: 
Comisia Europeană şi Consiliul de Cooperare în zona Golfului. 

Menţionăm că organisme de tip GAFI/FATF există şi la nivel regional 
pentru o mai bună coordonare a politicilor şi standardelor internaţionale în domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism (denumite 
FATF Regional Style Body – FRSB), dintre care amintim: Caribbean Financial 
Action Task Force (CFATF), GAFISUD, Asia/Pacific Group on Money Laundering 
(APG), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), 
Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa 
(GIABA), Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of 
Terrorism (EAG). 
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FATF a fost însărcinat cu responsabilitatea examinării tehnicilor de spălare 
a banilor şi a trendurilor din domeniu, având totodată rolul de a dezvolta măsuri 
specifice de prevenire şi combatere. 

Prima ediţie a Celor 40 Recomandări ale Grupului de Acţiune 
Financiară Internaţională (GAFI/FATF) – organism internaţional de profil - a fost 
emisă în anul 1990 urmare iniţiativei de a combate folosirea necorespunzătoare a 
sistemelor financiare de către persoane care spală banii proveniţi din droguri. 
Ulterior, Recomandările au fost modificate în anul 1996, acestea fiind recunoscute 
de peste 130 de ţări, precum şi de Fondul Monetar Internaţional şi de Banca 
Mondială drept standardele internaţionale în materia combaterii spălării banilor.  
 Cele 40 de Recomandări precizează faptul că fiecare ţară trebuie să extindă 
infracţiunea de spălare a banilor la toate infracţiunile grave, în vederea includerii în 
cadrul acesteia a celei mai vaste game de infracţiuni premisă. 
 De asemenea, prin acest document, FATF recomandă luarea următoarelor 
măsuri de către şi cu privire la instituţiile financiare şi de profesiunile nefinanciare: 

- identificarea clienţilor şi păstrarea înregistrărilor; 
- raportarea tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor; 
- aplicarea unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi descurajante, fie ele 

penale, civile sau administrative, persoanelor fizice sau juridice care nu se 
conformează cerinţelor privind spălarea banilor; 

- interzicerea iniţierii sau acceptării continuării unei relaţii de afaceri cu bănci 
fantomă; 

- implementarea unor măsuri aplicabile pentru detectarea sau monitorizarea 
transporturilor fizice de bani peste graniţă şi a instrumentelor negociabile de 
plată la purtător; 

- raportarea tuturor tranzacţiilor interne şi externe mai mari de un plafon fix; 
- acordarea unei atenţii deosebite relaţiilor de afaceri şi tranzacţiilor cu 

persoane, inclusiv societăţi comerciale şi instituţii financiare din ţările care 
nu aplică sau aplică insuficient Recomandările FATF; 

- asigurarea că instituţiile financiare sunt subiect al reglementărilor adecvate 
şi al supravegherii şi implementează efectiv Recomandările FATF. 
Totodată, cu privire la autorităţile competente implicate în prevenirea şi 

combaterea spălării banilor, FATF solicită tuturor statelor să înfiinţeze o Unitate de 
Informaţii Financiare (FIU) care să servească drept centru naţional pentru primirea 
(şi, după caz, solicitarea), analizarea şi difuzarea rapoartelor de tranzacţii suspecte 
(RTS-urilor) şi a altor informaţii privind potenţiale cazuri de spălarea banilor sau de 
finanţare a terorismului.  

În acest caz, principala condiţie pentru existenţa unui FIU eficient vizează 
accesul direct sau indirect la informaţiile financiare, administrative şi de aplicare a 
legii de care acesta are nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor sale, inclusiv a 
analizelor asupra RTS-urilor. 

Reacţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională faţă de atacurile 
teroriste din SUA, din 11 Septembrie 2001, a fost una rapidă. În perioada 29-20 
octombrie 2001, FATF s-a întrunit la Washington într-o şedinţă plenară 
extraordinară şi a decis extinderea mandatului său dincolo de combaterea spălării 
banilor (prezentat în cele 40 de Recomandări), incluzând astfel şi combaterea 
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finanţării terorismului. În cadrul aceleiaşi reuniuni, FATF a adoptat un nou set de 8 
Recomandări speciale privind finanţarea terorismului. În acest sens, FATF a 
solicitat membrilor săi să ia masurile necesare pentru implementarea 
Recomandărilor Speciale, elaborând şi un Chestionar de Autoevaluare pentru 
implementarea acestor recomandări. În luna septembrie 2002, FATF a raportat ca 
peste 120 de state au răspuns pozitiv la acest chestionar. Aceste recomandări 
reprezintă noile standarde internaţionale de luptă împotriva finanţării 
terorismului. Acordul asupra Recomandărilor Speciale obligă membri FATF la: 
I. Luarea imediată de măsuri pentru ratificarea şi implementarea 
instrumentelor O.N.U. 
II. Incriminarea finanţării terorismului, a actelor şi organizaţiilor teroriste.  
III. Blocarea şi confiscarea activelor teroriste. 
IV. Raportarea tranzacţiilor suspecte având legătura cu terorismul. 
V. Furnizarea de asistenţă extinsă posibilă autorităţilor de aplicare a legii şi de 

reglementare din alte ţări pentru investigarea finanţării terorismului. 
VI. Impunerea cerinţelor de combatere a spălării banilor către sistemele de 

transmitere rapidă a banilor. 
VII.     Întărirea măsurilor de identificare a clientului la transferurile prin swift 

interne şi internaţionale. 
VIII.   Asigurarea că entităţile, în special, organizaţiile non-profit, nu pot fi utilizate 

în scopul finanţării terorismului. 
Menţionăm că o recomandare suplimentară, „Recomandarea Specială IX”, 

privind transportul de numerar prin curieri, a fost adoptată în data de 22 octombrie 
2004 de către acest organism internaţional de profil. 

În vederea asigurării conformităţii statelor în aplicarea acestor recomandări, 
FATF a emis, în anul 2004, o metodologie de evaluare, ca instrument de referinţă 
pentru statele supuse acestui proces, care recent, în anul 2009, a fost modificată şi 
completată. Documentul se doreşte a fi un ghid care indică modalitatea de 
interpretare a aplicării celor 40+9 Recomandări Speciale FATF şi care include 
criteriile esenţiale şi elementele suplimentare necesare stabilirii rating-ului de 
conformitate.36 
 
5.4 ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE  

Ca organism internaţional, Organizaţia Naţiunilor Unite şi-a concentrat 
atenţia asupra dezvoltării politicilor şi cadrului normativ pentru combaterea 
criminalităţii grave, precum şi pe implementarea regimului sancţiunilor 
internaţionale. 

În cadrul ONU funcţionează Biroul Naţiunilor Unite de Combatere a 
Drogurilor (U.N.D.O.C.), structură care operează în toate regiunile globului şi este 
mandatată să asiste Statele Membre în combaterea traficului ilicit de droguri, 
criminalităţii şi terorismului.  

Cele trei sectoare în care U.N.D.O.C. îşi desfăşoară activitatea sunt: 

                                                 
36 Metodologia de Evaluare a Conformităţii faţă de Cele 40 Recomandări FATF şi cele 9 Recomandări Speciale 
FATF, 2004 (actualizată în luna februarie 2009) 
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- Proiecte de cooperare tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii Statelor 
Membre de a acţiona împotriva traficului ilicit de droguri, criminalităţii şi 
terorismului; 

- Cercetare şi analiză pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a înţelegerii 
aspectelor legate de droguri şi criminalitate, precum şi pentru a extinde politicile şi 
deciziile operaţionale; 

- Asistenţa acordată pe plan legislativ Statelor Membre în vederea ratificării 
şi implementării tratatelor internaţionale relevante, îmbunătăţirii legislaţiei interne 
privind combaterea drogurilor şi terorismului, etc. 

Printre instrumentele internaţionale adoptate de către Statele Membre, sub 
egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, enumerăm: 

- Convenţia37 Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi 
substanţe psihotrope, adoptată la Viena, la 20 decembrie 1988, şi intrată în 
vigoare la data de 11 noiembrie 1990, este prima convenţie internaţională privind 
spălarea banilor, în care traficul de droguri a fost admis ca principală infracţiune 
premisă generatoare de bani murdari. Până în prezent, Convenţia a fost semnată de 
87 de state şi ratificată de 184. 

Adoptarea Convenţiei de către Organizaţia Naţiunilor Unite reflectă 
preocuparea constantă a acestui organism internaţional în găsirea modalităţilor 
concrete care, prin armonizarea legislaţiilor naţionale, pot permite promovarea unei 
politici comune de către statele membre în domeniul combaterii traficului de 
droguri şi cel al spălării banilor. 

- Un alt instrument juridic internaţional în domeniu este reprezentat de 
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în 
special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi Protocolul împotriva traficului 
ilegal de migraţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia 
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (denumită 
Convenţia de la Palermo). Convenţia a fost adoptată la New York, la 15 noiembrie 
200038, fiind, până în prezent, semnată de 147 de state şi ratificată de 153. În 
termenii folosiţi de Convenţie, spălarea banilor include ca infracţiuni premisă toate 
infracţiunile grave prevăzute la art. 2 lit. b)39 al actului, precum şi infracţiunile 
referitoare la participarea la un grup infracţional organizat, corupţie şi la 
împiedicarea bunei funcţionări a justiţiei. 
 Totodată, Convenţia stabileşte la art. 7 principalele măsuri de luptă 
împotriva spălării banilor, care trebuie luate de către fiecare stat parte a acestui 
instrument juridic internaţional: 

- instituirea unui regim intern complet de reglementare şi de control al 
băncilor şi instituţiilor financiare nebancare, precum şi al altor organisme 
supuse în mod deosebit riscului spălării banilor, în scopul prevenirii şi 
descoperirii tuturor formelor de spălare a banilor, regim care pune accentul 

                                                 
37 Semnată de România şi ratificată prin Legea nr. 118/15 decembrie 1992 
38 Semnată de România şi ratificată prin Legea nr. 565/16 octombrie 2002 
39 Art. 2 lit. b) – “expresia infracţiune gravă înseamnă un act care constituie o infracţiune pasibilă de o pedeapsă 
privativă de libertate al cărei maximum nu trebuie să fie mai mic de 4 ani sau de o pedeapsă mai grea” 
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pe exigenţele în materie de identificare a clienţilor, de înregistrare a 
operaţiunilor şi de declarare a operaţiunilor suspecte; 

- asigurarea că autorităţile administrative, de reglementare, de descoperire şi 
de reprimare de luptă împotriva spălării banilor sunt în măsură să coopereze 
şi să schimbe informaţii la nivel naţional şi internaţional, în condiţiile 
definite de dreptul său intern; în acest scop se are în vedere crearea unei 
Unităţi de Informaţii Financiare care va îndeplini rolul de centru naţional de 
colectare, analiză şi difuzare a informaţiilor privind eventuale operaţiuni de 
spălare a banilor; 

- înfăptuirea de către statele părţi a unor măsuri realizabile de descoperire şi 
de supraveghere a circulaţiei transfrontaliere de numerar şi de titluri 
negociabile corespunzătoare, sub rezerva garanţiilor permiţând asigurarea 
unei folosiri corecte a informaţiilor şi fără să se împiedice în niciun fel 
circulaţia fondurilor licite; 

- instituirea obligaţiei pentru sectorul privat de a raporta transferurile 
transfrontaliere ale unor cantităţi importante de monedă şi titluri negociabile 
corespunzătoare; 

- dezvoltarea şi promovarea cooperării mondiale, regionale, subregionale şi 
bilaterale între autorităţile judiciare, serviciile de descoperire şi de 
represiune şi autorităţile de reglementare financiară, în lupta împotriva 
spălării banilor. 
- Convenţia Internaţională a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 

Reprimarea Finanţării Terorismului40 a fost adoptată de către Adunarea 
Generală O.N.U. în data de 9 Decembrie 1999, la New York. Convenţia a fost 
semnată de 132 de state şi a fost ratificată, până în prezent, de 171 de  state. 
Convenţia conţine trei obligaţii principale pentru statele părţi: 

                                                

1) Statele trebuie să incrimineze infracţiunea de „finanţare a actelor 
de terorism” în legislaţia lor naţională; 

2) Statele trebuie să coopereze cu celelalte state părţi şi să furnizeze 
asistenţă judiciară în conformitate cu prezenta Convenţie; 

3) Statele trebuie să îndeplinească cerinţele impuse privind rolul 
instituţiilor financiare în detectarea şi raportarea suspiciunilor de finanţare a actelor 
de terorism. 

Conform prevederilor Convenţiei „finanţarea terorismului” este definită 
ca o infracţiune comisă de o persoană care, „prin orice mijloc, direct sau indirect, 
în mod ilicit şi deliberat, furnizează sau strânge fonduri cu intenţia de a le utiliza 
sau ştiind ca acestea vor fi utilizate, în întregime sau în parte, în vederea comiterii: 
    a) unei fapte care constituie infracţiune în cadrul şi astfel cum este definită în 
unul dintre tratatele enumerate în Anexa la Convenţie; 
    b) oricărei alte fapte de natura sa determine moartea sau vătămarea corporală 
grava a unui civil sau a oricărei alte persoane care nu participa direct la ostilităţi 
într-o situaţie de conflict armat, când, prin natura sau contextul sau, aceasta fapta 
are ca scop intimidarea populaţiei sau constrângerea unui guvern ori a unei 

 
40 Semnată de România la 26 septembrie 2000 şi ratificată prin Legea nr. 623/19.11.2002  
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organizaţii internaţionale sa îndeplinească sau sa se abţină de la îndeplinirea unui 
act oarecare.”  

Există două aspecte privind latura obiectivă a finanţării terorismului, aşa 
cum sunt definite în Convenţie. În primul rând, actul trebuie comis în mod 
intenţionat, iar în al doilea rând, infractorul trebuie să fi avut intenţia sau să fi 
cunoscut că aceste fonduri sunt sau vor fi utilizate în astfel de scopuri. Sub acest al 
doilea aspect, intenţia şi cunoaşterea sunt elemente alternative. 

Definiţia infracţiunii de finanţare a terorismului din Convenţie conţine două 
elemente materiale principale. Prima se referă la „finanţare”, care este definită 
foarte larg prin „furnizarea sau colectarea de fonduri”. Acest element este stabilit 
de o persoană „prin orice mijloace, direct sau indirect, ilegal şi deliberat, care 
furnizează sau colectează fonduri...”. 

Cel de-al doilea element material se referă la actele teroriste, care sunt 
definite făcându-se referire la două surse separate. Prima sursă este lista celor 9 
tratate internaţionale care au fost deschise pentru semnare în perioada 1970 - 1997, 
şi care solicită părţilor să legifereze diverse infracţiuni de terorism. Lista este 
inclusă in Anexa la Convenţie. Convenţia permite statelor părţi să excludă un tratat 
din listă doar dacă statul nu este parte la acel tratat. Anexa la Convenţie stabileşte 
lista celor 9 tratate internaţionale care stipulează infracţiunile de terorism, după cum 
urmează: 
     1. Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite de aeronave (Haga, 16 
decembrie 1970); 
     2. Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva 
securităţii aviaţiei civile (Montreal, 23 septembrie 1971); 
     3. Convenţia asupra prevenirii şi reprimării infracţiunilor îndreptate 
împotriva persoanelor care se bucură de o protecţie internaţională, incluzând pe 
agenţii diplomaţiei, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 14 
decembrie 1973; 
     4. Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici, adoptată de 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 17 decembrie 1979; 
     5. Convenţia internaţională asupra protecţiei fizice a materiilor nucleare 
(Viena, 3 martie 1980); 
     6. Protocolul asupra reprimării actelor ilicite de violenta în aeroporturi 
servind aviaţiei civile internaţionale, complementar Convenţiei pentru reprimarea 
actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile (Montreal, 24 februarie 
1988); 
     7. Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva 
securităţii navigaţiei maritime (Roma, 10 martie 1988); 
     8. Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva 
securităţii platformelor fixe situate pe platoul continental (Roma, 10 martie 1988); 
    9. Convenţia internaţională pentru reprimarea atentatelor teroriste cu 
explozivi, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 15 decembrie 1997. 

 
- Rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 

privind Finanţarea Terorismului 
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Consiliul de Securitate a caracterizat actele teroriste ca ameninţări la adresa 
păcii şi securităţii internaţionale. Rezoluţia 1373 (2001) exprimă această 
caracterizare în termeni foarte largi, afirmând ca actul terorist din 11 Septembrie 
2001, „ca orice act terorist internaţional”, constituie o ameninţare la adresa păcii şi 
securităţii internaţionale, luându-se în acest sens măsuri colective (sau „sancţiuni”), 
stipulate în Capitolul VII al Cartei ONU. În al doilea rând, măsurile colective 
adoptate de către Consiliul de Securitate ca reacţie la terorism, solicita statelor sa 
întreprindă acţiuni împotriva persoanelor fizice, grupurilor, organizaţiilor si 
activelor acestora. Deşi Rezoluţia 1373 (2001) a fost adoptată ca reacţie la atacurile 
teroriste din 11 Septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii, măsurile includ 
termeni mult mai largi şi nu se limitează la identificarea şi pedepsirea persoanelor 
suspectate de comiterea acestor atacuri. Rezoluţia solicită îngheţarea activelor 
teroriste, lăsând neschimbat regimul special stabilit în Rezoluţiile anterioare ale 
Consiliului de Securitate.  

Rezoluţia conţine două cerinţe separate cu referire la combaterea finanţării 
terorismului: 
-  prima este prevăzută în paragrafele 1(a) si 1(b) în care se solicită statelor 
„să prevină şi să suprime finanţarea actelor teroriste;”, respectiv „să incrimineze 
asigurarea sau colectarea voită de fonduri de către conaţionalii lor ori pe teritoriile 
lor, prin orice mijloace, direct sau indirect, cu intenţia ca fondurile să fie utilizate 
sau având cunoştinţă că acestea urmează să fie utilizate în scopul săvârşirii de acte 
teroriste”; 
-  a doua cerinţă este inclusă în paragraful 1(d) al Rezoluţiei care solicită 
statelor „să interzică naţionalilor sau persoanelor şi entităţilor din teritoriile lor de 
a pune la dispoziţie, în mod direct sau indirect, orice fonduri, bunuri financiare sau 
resurse economice ori servicii financiare sau alte servicii asemănătoare în 
beneficiul persoanelor care comit, încearcă să comită, facilitează sau participă la 
comiterea actelor teroriste, al entităţilor aflate în proprietatea lor sau controlate în 
mod direct ori indirect de asemenea persoane sau de persoane şi entităţi acţionând 
în numele ori sub conducerea acestor persoane”. Această parte a Rezoluţiei 
stabileşte o obligaţie autonomă, care nu este conţinută de Convenţie, deoarece 
Convenţia nu abordează aspecte legate de susţinerea financiară a teroriştilor sau 
entităţilor teroriste. 

 
5.5 GRUPUL EGMONT  

Grupul Egmont este o organizaţie profesională internaţională a Unităţilor 
de Informaţii Financiare, creată în anul 1995, care asigură cadrul de eficientizare a 
cooperării privind schimbul de informaţii, instruire, schimb de experienţă şi de 
know-how în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor 
de terorism. Acest organism are ca scop îmbunătăţirea interacţiunii între Unităţile de 
Informaţii Financiare (FIU-uri) în domeniul comunicaţiilor, al schimbului de 
informaţii şi al coordonării activităţilor de instruire. Obiectivul Grupului Egmont 
este de a asigura un forum pentru toate FIU-urile din întreaga lume, pentru a 
îmbunătăţi sprijinul acordat la nivel naţional în lupta împotriva spălării banilor şi 
finanţării terorismului. Acest sprijin include extinderea şi sistematizarea schimbului 
de informaţii financiare şi o mai bună comunicare între                FIU-uri. Reţeaua 
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Securizată a Grupului Egmont (ESW) permite membrilor săi, comunicarea printr-un 
e-mail securizat, prin care se pot solicita sau se pot furniza informaţii financiare cu 
privire la un anumit caz de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului, precum 
şi publicarea de informaţii folositoare privind tipologiile, instrumentele analitice şi 
recentele evoluţii tehnice. În prezent, Grupul Egmont41 are 116 membri.   

La nivelul acestui organism internaţional, au fost stabilite anumite criterii 
de aderare pentru FIU-urile care doresc să devină membrii Egmont, un accent 
punându-se pe problematica combaterii finanţării terorismului şi a competenţelor pe 
care un FIU trebuie să le aibă în acest domeniu. Astfel, conform definiţiei Grupului 
Egmont, Unităţile de Informaţii Financiare (FIU) „sunt agenţii centrale, 
responsabile la nivel naţional cu primirea, solicitarea, analizarea şi transmiterea 
către autorităţile competente a dezvăluirilor privind informaţiile financiare: 
referitoare la venituri suspectate a fi provenite din infracţiuni şi posibila finanţare a 
terorismului, sau prevăzute de legislaţia sau reglementările naţionale, în vederea 
combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului.” 

Unităţile de Informaţii Financiare (FIU-urile) joacă un rol din ce în ce mai 
important în lupta împotriva finanţării terorismului, scopurile primordiale ale 
investigaţiei financiare în lupta împotriva terorismului fiind identificarea, urmărirea 
şi documentarea mişcării fondurilor, identificarea şi localizarea activelor care fac 
obiectul măsurilor de aplicare a legii şi sprijinirea urmăririi penale. Având în vedere 
aceste scopuri, următoarele cerinţe minime au fost stabilite de Egmont pentru a fi în 
conformitate cu elementele incluse în definiţia FIU-ului cu privire la aspectul 
finanţării terorismului:42 

- Trebuie înfiinţat un sistem obligatoriu de raportare a tranzacţiilor suspecte 
care au legătură cu finanţarea terorismului, în fiecare ţară. 

- FIU-ul trebuie să fie punctul de primire central al unor astfel de rapoarte; 
- Obligaţia de raportare a suspiciunilor de finanţare a terorismului către FIU 

trebuie inclusă oficial în lege, indiferent de toate situaţiile de facto; 
- FIU-ul trebuie să aibă autoritatea deplină şi abilitatea de a efectua schimbul 

de informaţii cuprinzând suspiciuni de finanţare a terorismului cu partenerii 
săi. 

 
5.6 PLATFORMA FIU.NET  

La nivel european, organismul similar Grupului Egmont, creat însă la o 
scară mai mică şi doar în scopul realizării schimbului de informaţii securizat între 
FIU-urile din Statele Membre ale Uniunii Europene, este reprezentat de Reţeaua 
FIU.NET. FIU.NET încurajează cooperarea şi permite FIU-urilor să realizeze un 
schimb de informaţii financiare în mod rapid, sigur şi eficient. Obiectivele sale 
principale sunt lupta împotriva criminalităţii organizate şi stoparea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului. 
 
 

                                                 
41 Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (FIU România) este membru al Grupului Egmont 
din luna mai 2000. 
42 Grupul Egmont, Nota interpretativă complementară privind combaterea finanţării terorismului, Guernsey, 2004 
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5.7 FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL  
 

Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.) contribuie la eforturile internaţionale 
de luptă împotriva spălării banilor, în concordanţă cu sfera sa de competenţă. 
Obiectivele F.M.I. privesc realizarea schimbului de informaţii, promovarea 
standardelor şi politicilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului. Principalele trei domenii în care este implicat F.M.I.-ul, în prezent, 
sunt următoarele: 

- Evaluare: Toate evaluările punctelor tari şi slabe în sectorul financiar au 
fost realizate în cadrul Programului de Evaluare a Sectorului Financiar (FSAP) şi al 
Programului privind Centrele Financiare Offshore, care include o evaluare a 
jurisdicţiilor pe problematica combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; 

- Asistenţa tehnică: Împreună cu Banca Mondială, F.M.I. furnizează 
asistenţa tehnică statelor membre în vederea întăririi cadrului legal, de reglementare 
şi de supraveghere financiară în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi Unităţilor de Informaţii Financiare; 

- Dezvoltarea politicilor: Personalul F.M.I. şi al Băncii Mondiale este 
implicat activ în studierea şi analizarea practicilor internaţionale, în implementarea 
regimurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, ca bază pentru 
o viitoare furnizare de asistenţă tehnică. 
 
5.8 COMITETUL DE SUPRAVEGHERE DE LA BASEL  
 

Comitetul Basel privind Supravegherea Bancară furnizează cadrul de 
cooperare în domeniul bancar. Obiectivele sale majore sunt aprofundarea 
cunoaşterii aspectelor cheie în domeniul supravegherii şi îmbunătăţirea calităţii 
supravegherii bancare în lume. Activitatea Comitetului este bazată pe elaborarea de 
ghiduri şi de standarde în domeniul supravegherii prudenţiale. Sub acest aspect, 
Comitetul este cunoscut pentru elaborarea standardelor internaţionale privind 
adecvarea capitalului, a principiilor centrale pentru o supraveghere bancară eficientă 
şi concordanţa privind supravegherea bancară transfrontalieră. 
 
5.9 GRUPUL WOLFSBERG 
 

Grupul Wolfsberg este o asociaţie formată din 12 instituţii de credit (bănci), 
având ca scop principal dezvoltarea standardelor pentru serviciile financiare, a 
standardelor de cunoaştere a clientelei şi a politicilor de combatere a spălării banilor 
şi finanţării terorismului. În ianuarie 2002, Grupul a publicat Declaraţia privind 
Finanţarea Terorismului, şi a emis, în luna noiembrie 2002, Principiile Wolfsberg 
de Combatere a Spălării Banilor cu privire la corespondenţa bancară. În septembrie 
2003, Grupul Wolfsberg a publicat Declaraţia privind Screening-ul în Monitorizare 
şi Căutare, iar în 2004, s-a focalizat pe dezvoltarea modelului cu privire la 
standardele de cunoaştere a clientelei pentru instituţiile financiare. În luna iunie 
2006, Grupul a emis următoarele documente importante: 
- Ghidul privind abordarea pe bază de risc în vederea gestionării riscurilor de 
spălare a banilor; 
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- Ghidul de combatere a spălării banilor pentru fondurile mutuale şi alte societăţi 
de investiţii. 

La începutul anului 2007, Grupul Wolfsberg a emis Declaraţia privind 
lupta împotriva corupţiei în asociere cu Transparency Internaţional şi Institutul 
Basel privind Guvernarea. 
 De asemenea, în anul 2009, Grupul Wolfsberg a editat Ghidul de 
Combatere a Spălării Banilor în Activităţile de Emitere a Cardurilor de 
Credit/Debit şi de Contractare a Mărfurilor. 
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ANEXA NR. 1 
 

 
Parlamentul României 

 
Legea nr. 656 din 7 decembrie 2002 

pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea  
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 

 
Cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în: 
O.U.G. Nr. 26/31.03.2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 208/01.04.2010 
 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
    Cap. I 
    Dispoziţii generale 
 
    Art. 1 - Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor, 
precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării actelor de terorism. 
    Art. 2 - În sensul prezentei legi: 
    a) prin spălarea banilor se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 23; 
    a1) prin finanţarea actelor de terorism se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 36 din 
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului; 
    b) prin bunuri se înţelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, 
precum şi actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la 
acestea; 
    c) prin tranzacţie suspectă se înţelege operaţiunea care aparent nu are un scop economic 
sau legal ori care, prin natura ei şi/sau caracterul neobişnuit în raport cu activităţile 
clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezeşte suspiciunea de spălare a 
banilor sau de finanţare a actelor de terorism; 
    d) prin transferuri externe în şi din conturi se înţelege transferurile transfrontaliere, 
astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naţionale în materie, precum şi 
operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul 
României. 
    e) prin instituţie de credit se înţelege orice entitate care desfăşoară una dintre activităţile 
definite de art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 227/2007; 
    f)*) prin instituţie financiară se înţelege orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, 
alta decât instituţia de credit, care desfăşoară una ori mai multe dintre activităţile 
prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) - l), n) şi n1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii poştale care prestează servicii de 
plată şi entităţile specializate care desfăşoară activităţi de schimb valutar. Intră în această 
categorie şi: 
    1. asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, autorizaţi potrivit 
prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele aflate pe teritoriul 
României ale asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări 
autorizaţi în alte state membre; 
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    2. societăţile de servicii de investiţii financiare, consultanţii de investiţii, societăţile de 
administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii, operatorii de piaţă, operatorii de sistem, 
aşa cum sunt definiţi potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia; 
_____________ 
    *) Referirile la litera n1) din cuprinsul literei f) a art. 2 intră în vigoare la data de 30 
aprilie 2011. (art. VII din O.U.G. nr. 26/2010) 
 
    g) prin relaţie de afaceri se înţelege relaţia profesională sau comercială legată de 
activităţile profesionale ale persoanelor prevăzute la art. 8 şi despre care, la momentul 
iniţierii, se consideră a fi de o anumită durată; 
    h) prin operaţiuni ce par a avea o legătură între ele se înţelege operaţiunile aferente 
unei singure tranzacţii decurgând dintr-un singur contract comercial sau înţelegere de orice 
natură între aceleaşi părţi şi a căror valoare este fragmentată în tranşe mai mici de 15.000 
euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiaşi zile 
bancare, în scopul evitării cerinţelor legale; 
    i) prin bancă fictivă se înţelege o instituţie de credit ori o instituţie care desfăşoară 
activitate echivalentă, înregistrată într-o jurisdicţie în care aceasta nu are o prezenţă fizică, 
respectiv conducerea şi administrarea activităţii şi evidenţele instituţiei nu sunt situate în 
acea jurisdicţie, şi care nu este afiliată la un grup financiar reglementat; 
    j) prin furnizori de servicii pentru societăţile comerciale şi alte entităţi sau 
construcţii juridice se înţelege orice persoană fizică sau juridică care prestează cu titlu 
profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terţi: 
    1. constituie societăţi comerciale sau alte persoane juridice; 
    2. exercită funcţia de director ori administrator al unei societăţi sau are calitatea de 
asociat al unei societăţi în comandită ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice 
sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcţii ori calităţi; 
    3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate 
comercială, o societate în comandită sau orice altă persoană juridică ori construcţie juridică 
similară; 
    4. are calitatea de fiduciar în derularea unor activităţi fiduciare exprese sau a altor 
operaţiuni juridice similare ori intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate; 
    5. acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acţioneze ca acţionar pentru o 
persoană, alta decât o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată 
care este supusă unor cerinţe de publicitate în conformitate cu legislaţia comunitară sau cu 
standarde fixate la nivel internaţional; 
    k) prin grup se înţelege un grup de entităţi, aşa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a 
instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de 
servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un 
conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007. 
    Art. 21*) - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice 
care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii direcţi ai familiilor 
acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice 
care exercită funcţii publice importante. 
    (2) Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcţii publice importante 
sunt: 
    a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii 
guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat; 
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    b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe 
judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi 
extraordinare de atac; 
    c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie 
ale băncilor centrale; 
    d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate; 
    e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice; 
    f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care 
deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital 
majoritar de stat şi ale companiilor naţionale. 
    (3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a) - f) nu include persoane care 
ocupă funcţii intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a) - e) 
cuprind, după caz, funcţiile exercitate la nivel comunitar sau internaţional. 
    (4) Membrii direcţi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: 
    a) soţul/soţia; 
    b) copiii şi soţii/soţiile acestora; 
    c) părinţii. 
    (5) Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi persoanelor fizice care exercită 
funcţii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate că: 
    a) împreună cu una dintre persoanele prevăzute la alin. (2) deţin ori au o influenţă 
semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau construcţii juridice ori au o 
relaţie de afaceri strânsă cu aceste persoane; 
    b) deţin sau au o influenţă semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau 
construcţii juridice înfiinţate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2). 
    (6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor 
suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la 
care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2), 
instituţiile şi persoanele prevăzute la art. 8 nu mai consideră persoana respectivă ca fiind 
expusă politic. 
_____________ 
    *) Art. 21 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 53/2008, publicată în M. Of. Nr. 333 din 30 
aprilie 2008. 
 
    Art. 22*) - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană 
fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori 
în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiune. 
    (2) Noţiunea de «beneficiar real» va include cel puţin: 
    a) în cazul societăţilor comerciale: 
    1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană 
juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui 
număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, 
inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate 
comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă 
unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu 
standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul 
deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune; 
    2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de 
administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; 
    b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităţi 
ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri: 
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    1. persoana fizică care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei persoane 
juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au 
fost deja identificaţi; 
    2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o 
persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice 
care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate; 
    3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din 
bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice. 
_____________ 
    *) Art. 22 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 53/2008, publicată în M. Of. Nr. 333 din 30 
aprilie 2008. 
 
    Cap. II 
    Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la 
spălarea banilor 
 
    Art. 3 - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice 
prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop 
spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform 
art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată va analiza informaţiile 
primite şi va sesiza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma 
primirea sesizării. 
    (11) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va 
informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operaţiunilor 
prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, 
comunicând şi motivul pentru care s-a dispus soluţia respectivă. 
    (2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării 
operaţiunii pe o perioadă de 48 de ore. În cazul în care cele 48 de ore se împlinesc într-o zi 
nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima zi lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus 
suspendarea operaţiunii rămâne blocată în contul titularului până la expirarea perioadei 
pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii. 
    (3) Dacă Oficiul consideră că perioada prevăzută de alin. (2) nu este suficientă, poate 
solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie prelungirea suspendării efectuării operaţiunii cu cel mult 72 de ore. În 
cazul în care cele 72 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la 
prima zi lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate autoriza o 
singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării 
operaţiunii. Decizia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se comunică 
de îndată Oficiului. 
    (4) Oficiul trebuie să comunice persoanelor prevăzute la art. 8, în termen de 24 de ore, 
decizia de suspendare a efectuării operaţiunii ori, după caz, măsura prelungirii acesteia, 
dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 
    (5) Dacă Oficiul nu a făcut comunicarea în termenul prevăzut la alin. (4), persoanele la 
care se referă art. 8 vor putea efectua operaţiunea. 
    (6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispoziţiilor art. 14 
alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operaţiunilor cu 
sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 
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15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce 
par a avea o legătură între ele. 
    (7) Prevederile alin. (6) se aplică şi transferurilor externe în şi din conturi pentru sume a 
căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro. 
    (8) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) nu au obligaţia de a raporta către Oficiu 
informaţiile pe care le primesc sau pe care le obţin de la unul dintre clienţii lor în cursul 
determinării situaţiei juridice a acestuia ori al apărării sau reprezentării acestuia în cadrul 
unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanţă cu 
privire la declanşarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste 
informaţii au fost primite sau obţinute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor. 
    (9) Forma şi conţinutul raportului pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1), (6) şi (7) vor 
fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. Raportările prevăzute la alin. (6) şi (7) se transmit Oficiului o dată 
la 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu. 
    (10) În cazul persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) şi f), raportările se fac către persoanele 
desemnate de către structurile de conducere ale profesiilor liberale, care au obligaţia de a le 
transmite Oficiului în cel mult 3 zile de la primire. Informaţiile se transmit Oficiului 
nealterate. 
    (11) Autoritatea Naţională a Vămilor comunică lunar Oficiului toate informaţiile pe care 
le deţine, potrivit legii, în legătură cu declaraţiile persoanelor fizice privind numerarul în 
valută şi/sau în monedă naţională, care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin 
Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Comunitate, deţinute de acestea la 
intrarea sau ieşirea din Comunitate. Autoritatea Naţională a Vămilor va comunica Oficiului 
de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate informaţiile legate de suspiciunile de spălare 
de bani sau finanţare a terorismului ce sunt identificate în cursul activităţii specifice. 
    (12) Sunt exceptate de la obligaţiile de raportare prevăzute la alin. (6) următoarele 
operaţiuni derulate în nume şi pe cont propriu: între instituţii de credit, între instituţii de 
credit şi Banca Naţională a României, între instituţii de credit şi trezoreria statului, între 
Banca Naţională a României şi trezoreria statului. Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili, 
la propunerea plenului Oficiului, şi alte exceptări de la cerinţele de raportare prevăzute la 
alin. (6), pe durată determinată. 
    Art. 4 - (1) Persoanele prevăzute la art. 8, care au cunoştinţă că o operaţiune ce urmează 
să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, pot să efectueze operaţiunea fără informarea 
prealabilă a Oficiului, dacă tranzacţia se impune a fi efectuată imediat sau dacă 
neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei suspecte. 
Aceste persoane sunt obligate însă să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 
de ore, despre tranzacţia efectuată, precizând şi motivul pentru care nu au făcut informarea, 
potrivit art. 3. 
    (2) Persoanele prevăzute la art. 8, care constată că o operaţiune sau mai multe operaţiuni 
care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea 
acestui client ori pentru tipul operaţiunii în cauză, vor sesiza de îndată Oficiul, dacă există 
suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor 
de terorism. 
    Art. 5 - (1) Oficiul poate cere persoanelor menţionate la art. 8, precum şi instituţiilor 
competente datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege. 
Informaţiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 şi 4 sunt prelucrate şi utilizate în 
cadrul Oficiului în regim de confidenţialitate. 
    (2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor transmite Oficiului datele şi informaţiile solicitate, 
în termen de 30 de zile de la data primirii cererii. 
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    (3) Secretul profesional şi bancar la care sunt ţinute persoanele prevăzute la art. 8 nu sunt 
opozabile Oficiului. 
    (4) Oficiul poate face schimb de informaţii, în baza reciprocităţii, cu instituţii străine care 
au funcţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, dacă 
asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau a 
finanţării actelor de terorism. 
    Art. 6 - (1) Oficiul va proceda la analizarea şi prelucrarea informaţiilor, iar atunci când 
se constată existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de 
terorism, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În 
situaţia în care se constată finanţarea unor acte de terorism, va sesiza de îndată şi Serviciul 
Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism. 
    (11) Identitatea persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul 
nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării. 
    (2) Dacă în urma analizării şi prelucrării informaţiilor primite de Oficiu nu se constată 
existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, 
Oficiul păstrează informaţiile în evidenţă. 
    (3) Dacă informaţiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se 
clasează în cadrul Oficiului. 
    (4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau 
alte structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, pot solicita, motivat, 
Oficiului completarea acestora. 
    (5) Oficiul are obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie sau altor structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit 
legii, la solicitarea acestora, datele şi informaţiile pe care le-a obţinut potrivit dispoziţiilor 
prezentei legi. 
    (6) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau structurile din cadrul 
Ministerului Public, competente potrivit legii, care au formulat solicitări potrivit alin. (4), 
vor comunica trimestrial Oficiului stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise, precum şi 
cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus 
blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate sau a măsurilor asigurătorii dispuse. 
    (7) Oficiul va furniza persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 8, precum şi 
autorităţilor cu atribuţii de control financiar şi celor de supraveghere prudenţială, printr-o 
procedură considerată adecvată, informaţii generale privind tranzacţiile suspecte şi 
tipologiile de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism. 
    (71) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b), ori de câte ori este 
posibil, în regim de confidenţialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, 
informaţii cu privire la clienţi, persoane fizice şi/sau juridice expuse la risc de spălare a 
banilor şi de finanţare a actelor de terorism. 
    (8) După primirea rapoartelor privind tranzacţiile suspecte, în cazul în care se constată 
existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a 
banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul va sesiza de îndată organul 
competent. 
    Art. 7 - Aplicarea, cu bună-credinţă, a prevederilor art. 3 - 5 de către persoane fizice 
şi/sau juridice nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora. 
    Art. 8 - Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele persoane fizice sau juridice: 
    a) instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine; 
    b) instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare 
străine; 
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    c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de 
pensii private pe care le administrează, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi în sistemul 
pensiilor private; 
    d) cazinourile; 
    e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă; 
    f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul 
în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor 
privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente 
ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale 
clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente 
financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, 
funcţionării sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori 
conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor activităţi fiduciare, 
precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori 
vizând bunuri imobile; 
    g) furnizorii de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, alţii decât cei 
prevăzuţi la lit. e) sau f); 
    h) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare; 
    i) agenţii imobiliari; 
    j) asociaţiile şi fundaţiile; 
    k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în 
măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror 
limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se 
execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură 
între ele. 
    Art. 81*) - Persoanele prevăzute la art. 8 sunt obligate ca în desfăşurarea activităţii lor să 
adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi, 
în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de 
cunoaştere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real. 
_____________ 
    *) Art. 81 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 53/2008, publicată în M. Of. Nr. 333 din 30 
aprilie 2008. 
 
    Art. 82*) - Instituţiile de credit nu vor intra în relaţii de corespondent cu o bancă fictivă 
sau cu o instituţie de credit despre care se ştie că permite unei bănci fictive să îi utilizeze 
conturile şi dacă au astfel de relaţii le vor termina. 
_____________ 
    *) Art. 82 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 53/2008, publicată în M. Of. Nr. 333 din 30 
aprilie 2008. 
 
    Art. 9*) - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia de a aplica măsurile-standard de 
cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii: 
    a) la stabilirea unei relaţii de afaceri; 
    b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori 
echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai 
multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele; 
    c) când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau 
finanţarea actelor de terorism, indiferent de incidenţa prevederilor derogatorii de la 
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obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei stabilite în prezenta lege şi 
de valoarea operaţiunii; 
    d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de identificare 
deja deţinute despre client; 
    e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă 
reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. 
    (2) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizică sau 
juridică obligată să stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a 
acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost 
atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b). 
    (3) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia să asigure aplicarea prevederilor acestei 
legi şi în cazul activităţilor externalizate ori al celor desfăşurate prin agenţi. 
    (4) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaştere 
a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta cel puţin echivalente cu cele 
prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele şi filialele acestora situate în state terţe. 
_____________ 
    *) Modificările aduse prezentului articol intră în vigoare la 14 iunie 2008 (art. II  O.U.G. 
53/2008). 
   
    Art. 91*) - Persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a 
clientelei tuturor clienţilor noi, precum şi, cât mai curând posibil, în funcţie de risc, în cazul 
clienţilor existenţi. 
_____________ 
    *) Art. 91 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 53/2008, publicată în M. Of. Nr. 333 din 30 
aprilie 2008. 
    **) Dispoziţiile prezentului articol intră în vigoare la 14 iunie 2008 (art. II  O.U.G. 
53/2008). 
 
    Art. 92*) - (1) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor deschide şi nu vor opera 
conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu 
este cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător. 
    (2) În aplicarea prevederilor art. 91, persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-
standard de cunoaştere a clientelei tuturor titularilor şi beneficiarilor conturilor anonime 
existente cât mai curând posibil şi oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel. 
_____________ 
    *) Art. 92 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 53/2008, publicată în M. Of. Nr. 333 din 30 
aprilie 2008. 
    **) Dispoziţiile prezentului articol intră în vigoare la 14 iunie 2008 (art. II  O.U.G. 
53/2008). 
 
    Art. 10 - (1) Datele de identificare a clienţilor vor cuprinde: 
    a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă menţionate în documentele de 
identitate prevăzute de lege; 
    b) în cazul persoanelor juridice - datele menţionate în documentele de înmatriculare 
prevăzute de lege, precum şi dovada că persoana fizică care conduce tranzacţia reprezintă 
legal persoana juridică. 
    (2) În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi 
solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, 
locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacţie, precum 
şi o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public. 
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    Art. 11 - *** Abrogat de O.U.G. Nr. 135/2005 
    Art. 12*) - Persoanele prevăzute la art. 8 pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a 
clientelei în următoarele situaţii: 
    a) în cazul poliţelor de asigurare de viaţă, dacă prima de asigurare sau ratele de plată 
anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică 
de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de 
primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în aşa fel încât să 
depăşească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 
euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei; 
    b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii; 
    c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situaţiile şi în condiţiile 
prevăzute de regulamentul la prezenta lege; 
    d) în cazul în care clientul este o instituţie de credit sau financiară, în înţelesul art. 8, 
dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori, după 
caz, o instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune cerinţe similare cu 
cele prevăzute de prezenta lege şi le supraveghează referitor la aplicarea acestora; 
    e) în alte cazuri şi condiţii, referitoare la clienţi, operaţiuni sau produse, care prezintă risc 
scăzut în privinţa spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, prevăzute de 
regulamentul de aplicare a prezentei legi. 
_____________ 
    *) Modificările aduse prezentului articol intră în vigoare la 14 iunie 2008 (art. II  O.U.G. 
53/2008). 
 
    Art. 121*) - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică, în plus faţă de măsurile-standard de 
cunoaştere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei în următoarele 
situaţii care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare 
a actelor de terorism: 
    a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor; 
    b) în cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii de credit din state care nu sunt membre 
ale Uniunii Europene sau nu aparţin Spaţiului Economic European; 
    c) în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt 
rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European 
ori într-un stat terţ. 
    (2) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei 
şi în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit 
de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism. 
_____________ 
    *) Art. 121 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 53/2008, publicată în M. Of. Nr. 333 din 30 
aprilie 2008. 
    **) Dispoziţiile prezentului articol intră în vigoare la 14 iunie 2008 (art. II  O.U.G. 
53/2008). 
 
    Art. 13 - (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor 
prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 8, care are obligaţia 
identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau 
referinţe de identitate, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia 
cu clientul. 
    (2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor păstra evidenţele secundare sau operative şi 
înregistrările tuturor operaţiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o 
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perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operaţiuni, într-o formă corespunzătoare, pentru a 
putea fi folosite ca mijloace de probă în justiţie. 
    Art. 14 - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe 
persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi 
 comunicate Oficiului, împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor menţionate. 
    (11)*) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a) - d), g) - j), precum şi structurile de conducere 
ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) vor desemna una sau mai multe 
persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi 
comunicate Oficiului, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, şi 
vor stabili politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, 
de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a 
riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica 
operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând instruirea 
corespunzătoare a angajaţilor. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare au obligaţia de a 
desemna un ofiţer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează 
implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi. 
    (2) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (11) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor 
stabilite în aplicarea prezentei legi. 
    (3) Dispoziţiile alin. (1), (11) şi (2) nu sunt aplicabile persoanelor fizice şi juridice 
prevăzute la art. 8 lit. k). 
    (4) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să informeze toate sucursalele şi 
filialele lor situate în state terţe asupra politicilor şi procedurilor stabilite potrivit alin. (11). 
_____________ 
    *) Modificarea adusă alin. 11 intră în vigoare la 14 iunie 2008 (art. II  O.U.G. 53/2008). 
 
    Art. 15 - Persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) şi persoanele prevăzute la art. 8 
vor întocmi pentru fiecare tranzacţie suspectă un raport scris, în forma stabilită de Oficiu, 
care va fi transmis imediat acestuia. 
    Art. 16 - (1) ***Abrogat de O.U.G. Nr. 53/2008 
    (11) Structurile de conducere ale profesiilor liberale vor încheia cu Oficiul, în termen de 
60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare. 
    (2) Oficiul poate organiza seminarii de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor şi 
finanţării actelor de terorism. Oficiul şi autorităţile de supraveghere pot participa la 
programele speciale de instruire a reprezentanţilor persoanelor prevăzute la art. 8. 
    Art. 17 - (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează, 
în cadrul atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi sau structuri: 
    a) autorităţile de supraveghere prudenţială, pentru persoanele supuse acestei 
supravegheri, potrivit legii; 
    b) Garda Financiară, precum şi orice alte autorităţi cu atribuţii de control financiar-fiscal, 
conform legii; 
    c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevăzute la art. 8 
lit. e) şi f); 
    d) Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 8, cu excepţia celor pentru care 
modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează de autorităţile şi 
structurile prevăzute la lit. a). 
    (2) Când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanţare a actelor 
de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile şi structurile 
prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) vor informa de îndată Oficiul. 
    (3) Oficiul poate efectua verificări şi controale comune cu autorităţile prevăzute la alin. 
(1) lit. b) şi c). 
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    Art. 18 - (1) Personalul Oficiului are obligaţia de a nu transmite informaţiile primite în 
timpul activităţii decât în condiţiile legii. Obligaţia se menţine şi după încetarea funcţiei, pe 
o durată de 5 ani. 
    (2) Persoanele prevăzute la art. 8 şi salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite, în 
afara condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi 
finanţarea actelor de terorism şi de a nu avertiza clienţii cu privire la sesizarea Oficiului. 
    (3) Este interzisă folosirea în scop personal de către salariaţii Oficiului şi ai persoanelor 
prevăzute la art. 8 a informaţiilor primite, atât în timpul activităţii, cât şi după încetarea 
acesteia. 
    (4) Săvârşirea următoarelor fapte în exercitarea atribuţiilor de serviciu nu constituie o 
încălcare a interdicţiei prevăzute la alin. (2): 
    a) furnizarea de informaţii autorităţilor competente prevăzute la art. 17 şi furnizarea de 
informaţii în cazurile prevăzute în mod expres de lege; 
    b) transmiterea de informaţii între instituţiile de credit şi instituţiile financiare din state 
membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori din state terţe care 
aparţin aceluiaşi grup şi aplică proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a 
evidenţelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege şi sunt 
supravegheate referitor la aplicarea acestora de o manieră echivalentă celei reglementate 
prin prezenta lege; 
    c) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) din state 
membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe care 
impun condiţii echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, care îşi desfăşoară activitatea 
profesională în cadrul aceleiaşi entităţi juridice ori al aceleiaşi structuri în care acţionariatul, 
administrarea sau controlul de conformitate este comun; 
    d) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. a), b), e) şi f), situate 
în state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe 
care impun cerinţe echivalente cu cele din prezenta lege, în cazurile legate de acelaşi client 
şi de aceeaşi tranzacţie derulată prin două sau mai multe dintre persoanele anterior 
menţionate, cu condiţia ca acestea să provină din aceeaşi categorie profesională şi să li se 
aplice cerinţe echivalente în privinţa secretului profesional şi al protecţiei datelor cu 
caracter personal. 
    (5) Atunci când Comisia Europeană adoptă o decizie prin care constată că un stat terţ nu 
îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (4) lit. b), c) sau d), persoanele prevăzute la art. 8 şi 
salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite către acest stat sau către instituţii ori 
persoane din statul în cauză informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi 
finanţarea actelor de terorism. 
    (6) Nu se consideră o încălcare a obligaţiilor prevăzute la alin. (2) fapta persoanelor 
prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) care, în conformitate cu prevederile statutare, încearcă să 
descurajeze un client să desfăşoare activităţi ilicite. 
 
    Cap. III 
    Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
 
    Art. 19 - (1) Oficiul funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în 
subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti. 
    (2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a 
finanţării actelor de terorism, scop în care primeşte, analizează, prelucrează informaţii şi 
sesizează, în condiţiile art. 6 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 
    (21) Oficiul efectuează analiza tranzacţiilor suspecte: 
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    a) la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 8; 
    b) din oficiu, când ia cunoştinţă pe orice cale despre o tranzacţie suspectă. 
    (3) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, la nivel 
central, a cărui organigramă se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
    (4) Oficiul este condus de un preşedinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului 
Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri. 
    (5) Plenul Oficiului este structura deliberativă şi de decizie, fiind format din câte un 
reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului de 
Interne, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Băncii Naţionale a României, 
Curţii de Conturi şi Asociaţiei Române a Băncilor, numit în funcţie pe o perioadă de 5 ani, 
prin hotărâre a Guvernului. 
    (51) Activitatea deliberativă şi de decizie prevăzută la alin. (5) se referă la lucrările de 
specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natură economico-
administrativă plenul Oficiului se pronunţă doar la solicitarea preşedintelui. 
    (6) În exercitarea atribuţiilor sale plenul Oficiului adoptă decizii cu votul majorităţii 
membrilor acestuia. 
    (7) Membrii plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele 
condiţii: 
    a) să fie licenţiaţi şi să aibă cel puţin 10 ani vechime într-o funcţie economică sau 
juridică; 
    b) să aibă domiciliul în România; 
    c) să aibă numai cetăţenia română; 
    d) să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice; 
    e) să se bucure de o înaltă competenţă profesională şi morală neştirbită. 
    (8) Se interzice membrilor plenului Oficiului să facă parte din partide politice sau să 
desfăşoare activităţi publice cu caracter politic. 
    (9) Funcţia de membru al plenului Oficiului este incompatibilă cu orice altă funcţie 
publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. 
    (10) Membrii plenului Oficiului au obligaţia să comunice de îndată, în scris, 
preşedintelui Oficiului apariţia oricărei situaţii de incompatibilitate. 
    (11) În perioada ocupării funcţiei membrii plenului Oficiului vor fi detaşaţi, respectiv 
raportul de muncă al acestora va fi suspendat, urmând ca la încetarea mandatului să revină 
la funcţia deţinută anterior. 
    (12) În caz de vacanţă a unui post în cadrul plenului Oficiului, conducătorul autorităţii 
competente va propune Guvernului o nouă persoană, în termen de 30 de zile de la data 
vacantării postului. 
    (13) Mandatul de membru al plenului Oficiului încetează în următoarele situaţii: 
    a) la expirarea termenului pentru care a fost numit; 
    b) prin demisie; 
    c) prin deces; 
    d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni; 
    e) la survenirea unei incompatibilităţi; 
    f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit. 
    (14) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa nici un post sau nu poate îndeplini 
vreo funcţie în cadrul nici uneia dintre persoanele juridice prevăzute la art. 8 în acelaşi timp 
cu activitatea de salariat al Oficiului. 
    (15) Pentru funcţionarea Oficiului Guvernul va transmite în administrarea acestuia 
imobilele necesare - terenuri şi clădiri - din domeniul public şi privat, în termen de 60 de 
zile de la data înregistrării cererii. 
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    (16) Oficiul poate participa la activităţile organismelor internaţionale de specialitate şi 
poate fi membru al acestora. 
    Art. 20 - *** Abrogat prin L. nr. 330/2009 
 
    Cap. IV 
    Răspunderi şi sancţiuni 
 
    Art. 21 - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, 
disciplinară, contravenţională sau penală. 
    Art. 22 - (1) Constituie contravenţie următoarele fapte: 
    a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) şi (7) şi la art. 4; 
    b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 91, 92, 12, art. 121 alin. (1), 
art. 13 - 15 şi la 17. 
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 
100.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se 
sancţionează cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei. 
    (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice. 
    (31) Pe lângă sancţiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau 
mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare: 
    a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie; 
    b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, 
după caz, suspendarea activităţii agentului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni; 
    c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de 
comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv; 
    d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună; 
    e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi; 
    f) închiderea unităţii. 
    (4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de 
reprezentanţii împuterniciţi, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, potrivit 
legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de autorităţile de 
supraveghere, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
reprezentanţii împuterniciţi anume desemnaţi de respectivele autorităţi. 
    (41) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), pe lângă sancţiunile contravenţionale se pot 
aplica de către autorităţile de supraveghere şi măsuri sancţionatorii specifice, potrivit 
competenţei acestora. 
    (5) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează în mod 
corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29. 
    Art. 23 - (1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 la 12 ani: 
    a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, 
în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a 
ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la 
urmărire, judecată sau executarea pedepsei; 
    b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a 
circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că 
bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; 
    c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din 
săvârşirea de infracţiuni. 
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    (2) *** Abrogat de L. Nr. 39/2003 
    (3) Tentativa se pedepseşte. 
    (4) Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se 
aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 
531 alin. (3) lit. a) - c) din Codul penal. 
    (5) Cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi 
deduse din circumstanţele faptice obiective. 
    Art. 231*) - Persoana care a comis infracţiunea prevăzută la art. 23, iar în timpul urmăririi 
penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor 
participanţi la săvârşirea infracţiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor 
pedepsei prevăzute de lege. 
_____________ 
    *) Art. 231 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 53/2008, publicată în M. Of. Nr. 333 din 30 
aprilie 2008. 
 
    Art. 24 - Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 
    Art. 241*) - În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de spălare a banilor sau de finanţare 
a actelor de terorism, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie. 
_____________ 
    *) Art. 241 a fost introdus prin L. Nr. 230/2005, publicată în M. Of. Nr. 618 din 15 iulie 
2005. 
 
    Art. 25 - (1) În cazul infracţiunilor de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de 
terorism se aplică dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor. 
    (2) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau 
bunurile dobândite în locul acestora. 
    (3) Veniturile sau alte beneficii materiale obţinute din bunurile prevăzute la alin. (2) se 
confiscă. 
    (4) Dacă bunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite 
în mod legal, se confiscă bunuri până la concurenţa valorii bunurilor supuse confiscării. 
    (5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi veniturilor sau altor beneficii 
materiale obţinute din bunurile supuse confiscării, ce nu pot fi individualizate faţă de 
bunurile dobândite în mod legal. 
    (6) Pentru a garanta ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea 
măsurilor asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală. 
    Art. 26 - În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 23 şi 24, precum şi în cazul infracţiunii 
de finanţare a actelor de terorism, secretul bancar şi secretul profesional nu sunt opozabile 
organelor de urmărire penală şi nici instanţelor de judecată. Datele şi informaţiile se 
transmit la solicitarea scrisă a procurorului sau a organelor de cercetare penală, dacă cererea 
acestora a fost autorizată de procuror, ori a instanţelor de judecată. 
    Art. 27 - (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare a 
banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în scopul strângerii de probe sau al 
identificării făptuitorului pot fi dispuse următoarele măsuri: 
    a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; 
    b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicaţiilor; 
    c) accesul la sisteme informatice; 
    d) livrarea supravegheată a sumelor de bani. 
    (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi dispusă de procuror pe o durată de cel 
mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungită de procuror 
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prin ordonanţă motivată, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata maximă a 
măsurii dispuse este de 4 luni. 
    (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi dispuse de judecător, potrivit 
dispoziţiilor art. 911 - 916 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod 
corespunzător. 
    (4) Procurorul poate dispune să i se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare 
ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1). 
    (5) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. d) poate fi dispusă de procuror şi este autorizată prin 
ordonanţă motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 203 din 
Codul de procedură penală, următoarele: 
    a) indiciile temeinice care justifică măsura şi motivele pentru care măsura este necesară; 
    b) detalii cu privire la banii care fac obiectul supravegherii; 
    c) timpul şi locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs în 
vederea efectuării livrării, dacă acestea sunt cunoscute; 
    d) datele de identificare a persoanelor autorizate să supravegheze livrarea. 
    Art. 271 - În cazul în care există indicii temeinice şi concrete că s-a săvârşit sau că se 
pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni de spălare a banilor ori de finanţare a actelor de 
terorism, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificaţi prin alte 
mijloace, pot fi folosiţi, în vederea strângerii datelor privind existenţa infracţiunii şi 
identificarea făptuitorilor, investigatori sub acoperire, în condiţiile prevăzute de Codul de 
procedură penală. 
_____________ 
    *) Art. 271 a fost introdus prin L. Nr. 230/2005, publicată în M. Of. Nr. 618 din 15 iulie 
2005. 
 
    Art. 272*) - (1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trimite trimestrial 
Oficiului copii ale hotărârilor judecătoreşti definitive privind infracţiunea prevăzută la art. 
23. 
    (2) Oficiul ţine evidenţa statistică a persoanelor condamnate pentru infracţiunea 
prevăzută la art. 23. 
_____________ 
    *) Art. 272 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 53/2008, publicată în M. Of. Nr. 333 din 30 
aprilie 2008. 
 
    Cap. V 
    Dispoziţii finale 
 
    Art. 28 - Identificarea clienţilor, potrivit art. 9, se va face de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
    Art. 29 - Limitele minime ale operaţiunilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi e) şi 
limitele maxime ale sumelor prevăzute la art. 12 lit. a) pot fi modificate prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Oficiului. 
    Art. 30 - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Oficiul va 
prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul său de organizare şi funcţionare. 
    Art. 31 - Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999, cu modificările 
ulterioare, se abrogă. 
 
    Prin prezenta lege sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1), art. 3 pct. 1, 2 
şi 6 - 10, art. 4, 5, 6, 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (5) şi (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. 
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(1) - (3) şi (5), art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, art. 28 alin. (2) - (7), art. 29, art. 31 
alin. (1) şi (3), art. 32, art. 33 alin. (1) şi (2), art. 34, art. 35 alin. (1) şi (3), art. 37 alin. (1) - 
(3) şi (5), precum şi ale art. 39 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 
2005/60/CE din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, şi ale art. 2 din Directiva Comisiei 
Europene 2006/70/CE din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a 
Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2005/60/CE în ceea ce priveşte definiţia 
„persoanelor expuse politic" şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de 
precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare 
desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006. 
_____________ 
    *) Menţiunea a fost introdusă prin O.U.G. Nr. 53/2008, publicată în M. Of. Nr. 333 din 
30 aprilie 2008. 
 
    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2002, cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. 
 
p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 
DORU IOAN TĂRĂCILĂ 
 
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu 
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. 
 
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
VIOREL HREBENCIUC 
 
Notă: Legea include şi anexa cu salarizarea membrilor plenului şi personalului Oficiului Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
           
 

 
ANEXA NR. 2 

 
Guvernul României 
 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 53 din 21 aprilie 2008 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării actelor de terorism 

 
Cuprinde modificările prevăzute în: 
O.U.G. nr. 26/31.03.2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 208/01.04.2010 
 
     Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate 
în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană şi necesitatea de a transpune în 
legislaţia internă Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi 
finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 
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25 noiembrie 2005, şi Directiva 2006/70/CE a Comisiei Europene din 1 august 2006 de 
stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia „persoanelor expuse politic" şi 
criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, 
precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional 
sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 
din 4 august 2006, 
    întrucât termenul-limită de implementare pentru toate statele membre a fost 15 decembrie 
2007, neexistând derogări pentru noile state membre, 
    văzând şi necesitatea adoptării unor măsuri privind aplicarea Regulamentului 
Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 cu privire la 
informaţiile privind plătitorul, care însoţesc transferurile de fonduri, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 345 din 8 decembrie 2006, 
    se impune modificarea în regim de urgenţă a cadrului legal, fiind vorba de o situaţie 
extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată. 
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
    Art. I - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1. La articolul 2, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „c) prin tranzacţie suspectă se înţelege operaţiunea care aparent nu are un scop economic 
sau legal ori care, prin natura ei şi/sau caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului 
uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezeşte suspiciunea de spălare a banilor sau de 
finanţare a actelor de terorism; 
    d) prin transferuri externe în şi din conturi se înţelege transferurile transfrontaliere, 
astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naţionale în materie, precum şi 
operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul 
României;". 
    2. La articolul 2, după litera d) se introduc şapte noi litere, literele e) - k), cu 
următorul cuprins: 
    „e) prin instituţie de credit se înţelege orice entitate care desfăşoară una dintre activităţile 
definite de art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 227/2007; 
    f) prin instituţie financiară se înţelege orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, 
alta decât instituţia de credit, care desfăşoară una ori mai multe dintre activităţile prevăzute 
la art. 18 alin. (1) lit. b) - l) şi n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, inclusiv oficiile poştale şi alte 
entităţi specializate care prestează servicii de transfer de fonduri şi cele care desfăşoară 
activităţi de schimb valutar. Intră în această categorie şi: 
    1. asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, autorizaţi potrivit 
prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele aflate pe teritoriul României 
ale asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări autorizaţi 
în alte state membre; 
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    2. societăţile de servicii de investiţii financiare, consultanţii de investiţii, societăţile de 
administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii, operatorii de piaţă, operatorii de sistem, 
aşa cum sunt definiţi potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia; 
    g) prin relaţie de afaceri se înţelege relaţia profesională sau comercială legată de 
activităţile profesionale ale persoanelor prevăzute la art. 8 şi despre care, la momentul 
iniţierii, se consideră a fi de o anumită durată; 
    h) prin operaţiuni ce par a avea o legătură între ele se înţelege operaţiunile aferente unei 
singure tranzacţii decurgând dintr-un singur contract comercial sau înţelegere de orice natură 
între aceleaşi părţi şi a căror valoare este fragmentată în tranşe mai mici de 15.000 euro ori 
echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiaşi zile bancare, în 
scopul evitării cerinţelor legale; 
    i) prin bancă fictivă se înţelege o instituţie de credit ori o instituţie care desfăşoară 
activitate echivalentă, înregistrată într-o jurisdicţie în care aceasta nu are o prezenţă fizică, 
respectiv conducerea şi administrarea activităţii şi evidenţele instituţiei nu sunt situate în 
acea jurisdicţie, şi care nu este afiliată la un grup financiar reglementat; 
    j) prin furnizori de servicii pentru societăţile comerciale şi alte entităţi sau construcţii 
juridice se înţelege orice persoană fizică sau juridică care prestează cu titlu profesional 
oricare dintre următoarele servicii pentru terţi: 
    1. constituie societăţi comerciale sau alte persoane juridice; 
    2. exercită funcţia de director ori administrator al unei societăţi sau are calitatea de asociat 
al unei societăţi în comandită ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau 
intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcţii ori calităţi; 
    3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate 
comercială, o societate în comandită sau orice altă persoană juridică ori construcţie juridică 
similară; 
    4. are calitatea de fiduciar în derularea unor activităţi fiduciare exprese sau a altor 
operaţiuni juridice similare ori intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate; 
    5. acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acţioneze ca acţionar pentru o 
persoană, alta decât o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată 
care este supusă unor cerinţe de publicitate în conformitate cu legislaţia comunitară sau cu 
standarde fixate la nivel internaţional; 
    k) prin grup se înţelege un grup de entităţi, aşa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a 
instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de 
servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un 
conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007." 
    3. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 şi 22, cu următorul 
cuprins: 
    „Art. 21 - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care 
exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii direcţi ai familiilor acestora, 
precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care 
exercită funcţii publice importante. 
    (2) Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcţii publice importante 
sunt: 
    a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii 
guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat; 
    b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe 
judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare 
de atac; 
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    c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie 
ale băncilor centrale; 
    d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate; 
    e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice; 
    f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care 
deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital 
majoritar de stat şi ale companiilor naţionale. 
    (3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a) - f) nu include persoane care 
ocupă funcţii intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a) - e) 
cuprind, după caz, funcţiile exercitate la nivel comunitar sau internaţional. 
    (4) Membrii direcţi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: 
    a) soţul/soţia; 
    b) copiii şi soţii/soţiile acestora; 
    c) părinţii. 
    (5) Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi persoanelor fizice care exercită 
funcţii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate că: 
    a) împreună cu una dintre persoanele prevăzute la alin. (2) deţin ori au o influenţă 
semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau construcţii juridice ori au o relaţie 
de afaceri strânsă cu aceste persoane; 
    b) deţin sau au o influenţă semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau 
construcţii juridice înfiinţate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2). 
    (6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor 
suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la 
care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2), 
instituţiile şi persoanele prevăzute la art. 8 nu mai consideră persoana respectivă ca fiind 
expusă politic. 
    Art. 22 - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică 
ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în 
interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiune. 
    (2) Noţiunea de «beneficiar real» va include cel puţin: 
    a) în cazul societăţilor comerciale: 
    1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană 
juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui 
număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, 
inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate 
comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă 
unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu 
standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul 
deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune; 
    2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de 
administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; 
    b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităţi ori 
construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri: 
    1. persoana fizică care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice 
sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja 
identificaţi; 
    2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană 
juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice care 
beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate; 
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    3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din 
bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice." 
    4. La articolul 3, alineatele (1), (11), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
    "Art. 3 - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice 
prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop 
spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform 
art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată va analiza informaţiile primite 
şi va sesiza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma 
primirea sesizării. 
    (11) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va 
informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operaţiunilor 
prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, 
comunicând şi motivul pentru care s-a dispus soluţia respectivă. 
    (2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării 
operaţiunii pe o perioadă de 48 de ore. În cazul în care cele 48 de ore se împlinesc într-o zi 
nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima zi lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus 
suspendarea operaţiunii rămâne blocată în contul titularului până la expirarea perioadei 
pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii. 
    (3) Dacă Oficiul consideră că perioada prevăzută de alin. (2) nu este suficientă, poate 
solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie prelungirea suspendării efectuării operaţiunii cu cel mult 72 de ore. În 
cazul în care cele 72 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la 
prima zi lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate autoriza o 
singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării 
operaţiunii. Decizia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se comunică 
de îndată Oficiului." 
    5. La articolul 3, alineatele (6) - (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „(6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispoziţiilor art. 14 
alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operaţiunilor cu 
sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 
15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par 
a avea o legătură între ele. 
    (7) Prevederile alin. (6) se aplică şi transferurilor externe în şi din conturi pentru sume a 
căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro. 
    (8) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) nu au obligaţia de a raporta către Oficiu 
informaţiile pe care le primesc sau pe care le obţin de la unul dintre clienţii lor în cursul 
determinării situaţiei juridice a acestuia ori al apărării sau reprezentării acestuia în cadrul 
unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanţă cu 
privire la declanşarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste 
informaţii au fost primite sau obţinute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor. 
    (9) Forma şi conţinutul raportului pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1), (6) şi (7) vor 
fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. Raportările prevăzute la alin. (6) şi (7) se transmit Oficiului o dată 
la 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu." 
    6. La articolul 3, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10), (11) 
şi (12), cu următorul cuprins: 
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    „(10) În cazul persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) şi f), raportările se fac către persoanele 
desemnate de către structurile de conducere ale profesiilor liberale, care au obligaţia de a le 
transmite Oficiului în cel mult 3 zile de la primire. Informaţiile se transmit Oficiului 
nealterate. 
    (11) Autoritatea Naţională a Vămilor comunică lunar Oficiului toate informaţiile pe care 
le deţine, potrivit legii, în legătură cu declaraţiile persoanelor fizice privind numerarul în 
valută şi/sau în monedă naţională, care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin 
Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Comunitate, deţinute de acestea la intrarea 
sau ieşirea din Comunitate. Autoritatea Naţională a Vămilor va comunica Oficiului de 
îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate informaţiile legate de suspiciunile de spălare de 
bani sau finanţare a terorismului ce sunt identificate în cursul activităţii specifice. 
    (12) Sunt exceptate de la obligaţiile de raportare prevăzute la alin. (6) următoarele 
operaţiuni derulate în nume şi pe cont propriu: între instituţii de credit, între instituţii de 
credit şi Banca Naţională a României, între instituţii de credit şi trezoreria statului, între 
Banca Naţională a României şi trezoreria statului. Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili, 
la propunerea plenului Oficiului, şi alte exceptări de la cerinţele de raportare prevăzute la 
alin. (6), pe durată determinată." 
    7. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(3) Secretul profesional şi bancar la care sunt ţinute persoanele prevăzute la art. 8 nu sunt 
opozabile Oficiului." 
    8. La articolul 6, alineatele (4) - (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „(4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau 
alte structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, pot solicita, motivat, 
Oficiului completarea acestora. 
    (5) Oficiul are obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie sau altor structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, 
la solicitarea acestora, datele şi informaţiile pe care le-a obţinut potrivit dispoziţiilor 
prezentei legi. 
    (6) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau structurile din cadrul 
Ministerului Public, competente potrivit legii, care au formulat solicitări potrivit alin. (4), 
vor comunica trimestrial Oficiului stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise, precum şi 
cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus 
blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate sau a măsurilor asigurătorii dispuse." 
    9. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu 
următorul cuprins: 
    „(71) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b), ori de câte ori este 
posibil, în regim de confidenţialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, 
informaţii cu privire la clienţi, persoane fizice şi/sau juridice expuse la risc de spălare a 
banilor şi de finanţare a actelor de terorism." 
    10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „Art. 7 - Aplicarea, cu bună-credinţă, a prevederilor art. 3 - 5 de către persoane fizice 
şi/sau juridice nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora." 
    11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „Art. 8 - Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele persoane fizice sau juridice: 
    a) instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine; 
    b) instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare 
străine; 
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    c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de 
pensii private pe care le administrează, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi în sistemul 
pensiilor private; 
    d) cazinourile; 
    e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă; 
   f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul 
în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind 
cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale 
fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, 
constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, 
organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau 
administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea 
societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor 
structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor activităţi fiduciare, precum şi în 
cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri 
imobile; 
    g) furnizorii de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, alţii decât cei 
prevăzuţi la lit. e) sau f); 
    h) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare; 
    i) agenţii imobiliari; 
    j) asociaţiile şi fundaţiile; 
    k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în 
măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror 
limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se 
execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură 
între ele." 
    12. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 şi 82, cu următorul 
cuprins: 
    „Art. 81 - Persoanele prevăzute la art. 8 sunt obligate ca în desfăşurarea activităţii lor să 
adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi, în 
acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de 
cunoaştere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real. 
    Art. 82 - Instituţiile de credit nu vor intra în relaţii de corespondent cu o bancă fictivă sau 
cu o instituţie de credit despre care se ştie că permite unei bănci fictive să îi utilizeze 
conturile şi dacă au astfel de relaţii le vor termina." 
    13. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „Art. 9 - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia de a aplica măsurile-standard de 
cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii: 
    a) la stabilirea unei relaţii de afaceri; 
    b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori echivalent, 
indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni 
ce par a avea o legătură între ele; 
    c) când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau 
finanţarea actelor de terorism, indiferent de incidenţa prevederilor derogatorii de la obligaţia 
de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei stabilite în prezenta lege şi de 
valoarea operaţiunii; 
    d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de identificare 
deja deţinute despre client; 
    e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă 
echivalentul în lei a 2.000 euro. 
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    (2) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizică sau 
juridică obligată să stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a 
acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost 
atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b). 
    (3) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia să asigure aplicarea prevederilor acestei legi 
şi în cazul activităţilor externalizate ori al celor desfăşurate prin agenţi. 
    (4) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaştere a 
clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta cel puţin echivalente cu cele 
prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele şi filialele acestora situate în state terţe." 
    14. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 91 şi 92, cu următorul 
cuprins: 
    „Art. 91 - Persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a 
clientelei tuturor clienţilor noi, precum şi, cât mai curând posibil, în funcţie de risc, în cazul 
clienţilor existenţi. 
    Art. 92 - (1) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor deschide şi nu vor opera 
conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu 
este cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător. 
    (2) În aplicarea prevederilor art. 91, persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-
standard de cunoaştere a clientelei tuturor titularilor şi beneficiarilor conturilor anonime 
existente cât mai curând posibil şi oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel." 
    15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „Art. 12 - Persoanele prevăzute la art. 8 pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a 
clientelei în următoarele situaţii: 
    a) în cazul poliţelor de asigurare de viaţă, dacă prima de asigurare sau ratele de plată 
anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică 
de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de 
primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în aşa fel încât să 
depăşească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 
euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei; 
    b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii; 
    c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute 
de regulamentul la prezenta lege; 
    d) în cazul în care clientul este o instituţie de credit sau financiară, în înţelesul art. 8, dintr-
un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori, după caz, o 
instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune cerinţe similare cu cele 
prevăzute de prezenta lege şi le supraveghează referitor la aplicarea acestora; 
    e) în alte cazuri şi condiţii, referitoare la clienţi, operaţiuni sau produse, care prezintă risc 
scăzut în privinţa spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, prevăzute de 
regulamentul de aplicare a prezentei legi." 
    16. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul 
cuprins: 
    „Art. 121 - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică, în plus faţă de măsurile-standard de 
cunoaştere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei în următoarele 
situaţii care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a 
actelor de terorism: 
    a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor; 
    b) în cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii de credit din state care nu sunt membre 
ale Uniunii Europene sau nu aparţin Spaţiului Economic European; 
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    c) în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt 
rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European 
ori într-un stat terţ. 
    (2) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei şi 
în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de 
spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism." 
    17. La articolul 14, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(11) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a) - d), g) - j), precum şi structurile de conducere 
ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) vor desemna una sau mai multe persoane 
care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate 
Oficiului, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, şi vor stabili 
politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a 
evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, 
managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile 
suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând instruirea 
corespunzătoare a angajaţilor. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare au obligaţia de a 
desemna un ofiţer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează 
implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi." 
    18. La articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi 
(4), cu următorul cuprins: 
    „(3) Dispoziţiile alin. (1), (11) şi (2) nu sunt aplicabile persoanelor fizice şi juridice 
prevăzute la art. 8 lit. k). 
    (4) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să informeze toate sucursalele şi 
filialele lor situate în state terţe asupra politicilor şi procedurilor stabilite potrivit alin. (11)." 
    19. La articolul 16, alineatul (1) se abrogă. 
    20. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(2) Oficiul poate organiza seminarii de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor şi 
finanţării actelor de terorism. Oficiul şi autorităţile de supraveghere pot participa la 
programele speciale de instruire a reprezentanţilor persoanelor prevăzute la art. 8." 
    21. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „Art. 17 - (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează, 
în cadrul atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi sau structuri: 
    a) autorităţile de supraveghere prudenţială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, 
potrivit legii; 
    b) Garda Financiară, precum şi orice alte autorităţi cu atribuţii de control financiar-fiscal, 
conform legii; 
    c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevăzute la art. 8 lit. 
e) şi f); 
    d) Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 8, cu excepţia celor pentru care modul 
de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează de autorităţile şi 
structurile prevăzute la lit. a). 
    (2) Când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanţare a actelor 
de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile şi structurile 
prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) vor informa de îndată Oficiul. 
    (3) Oficiul poate efectua verificări şi controale comune cu autorităţile prevăzute la alin. 
(1) lit. b) şi c)." 
    22. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) 
şi (6), cu următorul cuprins: 
    „(4) Săvârşirea următoarelor fapte în exercitarea atribuţiilor de serviciu nu constituie o 
încălcare a interdicţiei prevăzute la alin. (2): 
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    a) furnizarea de informaţii autorităţilor competente prevăzute la art. 17 şi furnizarea de 
informaţii în cazurile prevăzute în mod expres de lege; 
    b) transmiterea de informaţii între instituţiile de credit şi instituţiile financiare din state 
membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori din state terţe care 
aparţin aceluiaşi grup şi aplică proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a 
evidenţelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege şi sunt 
supravegheate referitor la aplicarea acestora de o manieră echivalentă celei reglementate 
prin prezenta lege; 
    c) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) din state 
membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe care 
impun condiţii echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, care îşi desfăşoară activitatea 
profesională în cadrul aceleiaşi entităţi juridice ori al aceleiaşi structuri în care acţionariatul, 
administrarea sau controlul de conformitate este comun; 
    d) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. a), b), e) şi f), situate 
în state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe 
care impun cerinţe echivalente cu cele din prezenta lege, în cazurile legate de acelaşi client 
şi de aceeaşi tranzacţie derulată prin două sau mai multe dintre persoanele anterior 
menţionate, cu condiţia ca acestea să provină din aceeaşi categorie profesională şi să li se 
aplice cerinţe echivalente în privinţa secretului profesional şi al protecţiei datelor cu caracter 
personal. 
    (5) Atunci când Comisia Europeană adoptă o decizie prin care constată că un stat terţ nu 
îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (4) lit. b), c) sau d), persoanele prevăzute la art. 8 şi 
salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite către acest stat sau către instituţii ori 
persoane din statul în cauză informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea 
actelor de terorism. 
    (6) Nu se consideră o încălcare a obligaţiilor prevăzute la alin. (2) fapta persoanelor 
prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) care, în conformitate cu prevederile statutare, încearcă să 
descurajeze un client să desfăşoare activităţi ilicite." 
    23. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
    „(21) Oficiul efectuează analiza tranzacţiilor suspecte: 
    a) la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 8; 
    b) din oficiu, când ia cunoştinţă pe orice cale despre o tranzacţie suspectă." 
    24. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu 
următorul cuprins: 
    „(51) Activitatea deliberativă şi de decizie prevăzută la alin. (5) se referă la lucrările de 
specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natură economico-
administrativă plenul Oficiului se pronunţă doar la solicitarea preşedintelui. 
    25. La articolul 19, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(16) Oficiul poate participa la activităţile organismelor internaţionale de specialitate şi 
poate fi membru al acestora." 
    26. La articolul 22 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 91, 92, 12, art. 121 alin. 
(1), art. 13 - 15 şi la 17." 
    27. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de 
reprezentanţii împuterniciţi, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, potrivit 
legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de autorităţile de 
supraveghere, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
reprezentanţii împuterniciţi anume desemnaţi de respectivele autorităţi." 
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    28. La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu 
următorul cuprins: 
    „(41) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), pe lângă sancţiunile contravenţionale se pot 
aplica de către autorităţile de supraveghere şi măsuri sancţionatorii specifice, potrivit 
competenţei acestora." 
    29. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi 
(5), cu următorul cuprins: 
    „(4) Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se 
aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 
531 alin. (3) lit. a) - c) din Codul penal. 
    (5) Cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi 
deduse din circumstanţele faptice obiective." 
    30. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul 
cuprins: 
    „Art. 231 - Persoana care a comis infracţiunea prevăzută la art. 23, iar în timpul urmăririi 
penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor participanţi 
la săvârşirea infracţiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute 
de lege." 
    31. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „Art. 26 - În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 23 şi 24, precum şi în cazul infracţiunii 
de finanţare a actelor de terorism, secretul bancar şi secretul profesional nu sunt opozabile 
organelor de urmărire penală şi nici instanţelor de judecată. Datele şi informaţiile se transmit 
la solicitarea scrisă a procurorului sau a organelor de cercetare penală, dacă cererea acestora 
a fost autorizată de procuror, ori a instanţelor de judecată." 
    32. La articolul 27 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu 
următorul cuprins: 
    „d) livrarea supravegheată a sumelor de bani;". 
    33. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu 
următorul cuprins: 
    „(5) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. d) poate fi dispusă de procuror şi este autorizată prin 
ordonanţă motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 203 din 
Codul de procedură penală, următoarele: 
    a) indiciile temeinice care justifică măsura şi motivele pentru care măsura este necesară; 
    b) detalii cu privire la banii care fac obiectul supravegherii; 
    c) timpul şi locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs în 
vederea efectuării livrării, dacă acestea sunt cunoscute; 
    d) datele de identificare a persoanelor autorizate să supravegheze livrarea." 
    34. După articolul 271 se introduce un nou articol, articolul 272, cu următorul 
cuprins: 
    „Art. 272 - (1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trimite trimestrial 
Oficiului copii ale hotărârilor judecătoreşti definitive privind infracţiunea prevăzută la art. 
23. 
    (2) Oficiul ţine evidenţa statistică a persoanelor condamnate pentru infracţiunea prevăzută 
la art. 23." 
    35. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „Art. 29 - Limitele minime ale operaţiunilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi e) şi 
limitele maxime ale sumelor prevăzute la art. 12 lit. a) pot fi modificate prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Oficiului." 
    36. După articolul 31 se introduce următoarea menţiune: 
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    „Prin prezenta lege sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1), art. 3 pct. 1, 2 
şi 6 - 10, art. 4, 5, 6, 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (5) şi (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. 
(1) - (3) şi (5), art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, art. 28 alin. (2) - (7), art. 29, art. 31 
alin. (1) şi (3), art. 32, art. 33 alin. (1) şi (2), art. 34, art. 35 alin. (1) şi (3), art. 37 alin. (1) - 
(3) şi (5), precum şi ale art. 39 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 
2005/60/CE din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, şi ale art. 2 din Directiva Comisiei 
Europene 2006/70/CE din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a 
Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2005/60/CE în ceea ce priveşte definiţia 
«persoanelor expuse politic» şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de 
precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare 
desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006."  
    Art. II - (1) Prevederile punctelor 13 - 17 ale articolului I intră în vigoare la 45 de zile de 
la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Până la intrarea în vigoare a acestor prevederi rămân aplicabile dispoziţiile legale în vigoare 
anterior acestei date. 
    (2) Guvernul adoptă, prin hotărâre, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, cu consultarea autorităţilor de supraveghere prudenţială, a 
celor de control financiar-fiscal, a structurilor de conducere ale profesiilor liberale şi a 
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, un regulament de aplicare 
a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu 
modificările şi completările ulterioare, în care vor fi detaliate măsurile standard, simplificate 
sau suplimentare de cunoaştere a clientelei, precum şi conţinutul şi condiţiile de aplicare a 
Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (3) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor adoptă metodologia de 
lucru prevăzută la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
    (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor va prezenta Guvernului spre 
aprobare un nou regulament de organizare şi funcţionare. 
    (5) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
autorităţile de supraveghere prudenţială, autorităţile de control financiar-fiscal al persoanelor 
prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi structurile de conducere ale profesiilor liberale emit, potrivit competenţei lor, norme de 
cunoaştere a clientelei. 
    (6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
structurile de conducere ale profesiilor liberale vor încheia cu Oficiul Naţional de Prevenire 
şi Combatere a Spălării Banilor protocoale de colaborare, iar protocoalele existente se vor 
actualiza în funcţie de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. 
    Art. III - (1) În aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) 
nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul, care 
însoţesc transferurile de fonduri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 345 
din 8 decembrie 2006, se desemnează în calitate de autorităţi responsabile cu supravegherea 
respectării dispoziţiilor privind informaţiile despre plătitor, care însoţesc transferurile de 
fonduri: 
    a) Banca Naţională a României, pentru instituţiile de credit şi instituţiile de plată; 
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    b) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru furnizorii de 
servicii poştale care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ naţional 
aplicabil. 
    (2) Sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al 
Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 transferurile de fonduri prevăzute la 
art. 3 alin. 6 din regulament. 
    (3) Constituie contravenţii următoarele fapte: 
    a) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) ultima teză din Regulamentul 
Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006; 
    b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4, art. 5 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 6 alin. (2), 
art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1) şi alin. (2) prima teză, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (3), (4) 
şi (5) şi art. 14 prima teză din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) 
nr. 1.781/2006. 
    (4) Contravenţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei 
la 30.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), cu amendă de la 15.000 lei la 
50.000 lei. 
    (5) Contravenţiile se constată şi sancţiunile contravenţionale se aplică de către 
reprezentanţii împuterniciţi anume desemnaţi de Banca Naţională a României, respectiv de 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit competenţelor. 
    (6) Prevederile art. 22 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
se aplică în mod corespunzător. 
    Art. IV - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
 
PRIM-MINISTRU 
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
 
Contrasemnează: 
Ministrul justiţiei, 
Cătălin Marian Predoiu 
 
p. Ministrul internelor şi reformei administrative, 
Liviu Radu, 
secretar de stat 
 
Departamentul pentru Afaceri Europene, 
Adrian Ciocănea, 
secretar de stat 
 
p. Ministrul economiei şi finanţelor, 
Cătălin Doica, 
secretar de stat 
_____________ 
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ANEXA NR. 3 
 

Guvernul României 
 

HOTĂRÂRE nr. 594 din 4 iunie 2008 
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 

pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 

 
Cuprinde modificările prevăzute în: 
O.U.G. Nr. 26/31.03.2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 208/01.04.2010 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
     Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data prevăzută la art. II alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. 

Prin regulamentul prevăzut la art. 1 sunt transpuse prevederile art. 6, 7, art. 8 alin. 
(1) şi (2), art. 9 alin. (1), alin. (5) teza a doua şi alin. (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), 
(3), (4) şi (5), art. 12, art. 13 alin. (2), (3) şi (4), art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16 alin. (1), art. 
18, art. 19, art. 30 lit. a) şi b), art. 31 alin. (1) şi (2) şi ale art. 32 din Directiva 2005/60/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea folosirii sistemului financiar în 
scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, şi ale art. 3 alin. (3) din Directiva 
2006/70/CE a Comisiei Europene din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în 
aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce 
priveşte definiţia „persoanelor expuse politic" şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor 
simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi 
financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006. 
 
PRIM-MINISTRU 
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
 
Contrasemnează: 
p. Ministrul justiţiei, 
Theodor Cătălin Nicolescu, secretar de stat 
 
Ministrul internelor şi reformei administrative, 
Cristian David 
 
Departamentul pentru Afaceri Europene, 
Adrian Ciocănea, secretar de stat 
 
p. Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
comerţ, turism şi profesii liberale, 
Ştefan Imre, secretar de stat 
 
p. Ministrul economiei şi finanţelor, 
Cătălin Doica, secretar de stat 
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   Anexă 

 
REGULAMENT 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 

finanţării actelor de terorism 
 

    Cap. I 
    Dispoziţii generale 
 
    Art. 1 - În aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în 
continuare Legea nr. 656/2002, prezentul regulament reglementează măsurile de prevenire 
şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. 
    Art. 2 - (1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
    a) Raport de tranzacţii suspecte - documentul ale cărui conţinut şi formă se stabilesc prin 
decizie a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit 
în continuare Oficiul, prin care persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 
transmit Oficiului informaţiile privind operaţiunile suspecte de spălare a banilor sau de 
finanţare a actelor de terorism; 
    b) Raport de tranzacţii cu numerar - documentul ale cărui conţinut şi formă se stabilesc 
prin decizie a Plenului Oficiului şi prin care persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 
656/2002 transmit Oficiului informaţiile privind tranzacţiile cu sume în numerar, a căror 
limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro; 
    c) Raport de transferuri externe - documentul ale cărui conţinut şi formă se stabilesc 
prin decizie a Plenului Oficiului şi prin care persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 
656/2002 transmit Oficiului informaţiile privind transferurile externe în şi din conturi, a 
căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro; 
    d) Terţe părţi - instituţiile de credit şi instituţiile financiare, situate în state membre, 
precum şi cele similare, situate în state terţe, care îndeplinesc următoarele condiţii: 
    1. sunt supuse unei proceduri obligatorii de înregistrare profesională pentru desfăşurarea 
activităţii, recunoscută de legislaţia aplicabilă; 
    2. aplică proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la 
aceasta, similare celor prevăzute în Legea nr. 656/2002 şi în prezentul regulament, şi sunt 
supravegheate, referitor la aplicarea acestora, de o manieră echivalentă celei reglementate 
prin Legea nr. 656/2002. 
    (2) Nu sunt considerate terţe părţi în sensul alin. (1) lit. d) entităţile specializate ce 
desfăşoară activitate de schimb valutar, instituţiile de plată care, dintre serviciile de plată 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, 
le furnizează doar pe cele de la art. 8 lit. f) şi furnizorii de servicii poştale care prestează 
servicii de plată. 
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Cap. II 
    Proceduri de cunoaştere a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la 
spălarea banilor şi finanţarea terorismului 
 
    Art. 3 - Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 sunt obligate ca în 
desfăşurarea activităţii lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor şi a 
finanţării actelor de terorism şi, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, 
simplificate sau suplimentare de cunoaştere a clientelei, care să le permită identificarea, 
după caz, şi a beneficiarului real. 
 
    Secţiunea 1 
    Măsuri-standard de cunoaştere a clientelei 
 
    Art. 4 - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligaţia de a aplica 
măsurile-standard de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii: 
    a) la stabilirea unei relaţii de afaceri; 
    b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori 
echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai 
multe operaţiuni care par a avea o legătură între ele; 
    c) când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau 
finanţarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operaţiunii sau de incidenţa 
prevederilor derogatorii de la obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a 
clientelei, stabilite în Legea nr. 656/2002 şi în prezentul regulament; 
    d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de identificare 
deja deţinute despre client; 
    e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă 
reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. 
    (2) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizică sau 
juridică obligată să stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a 
acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost 
atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b). 
    (3) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica măsurile-standard de 
cunoaştere a clientelei tuturor clienţilor noi, precum şi, cât mai curând posibil, în funcţie de 
risc, în cazul tuturor clienţilor existenţi. 
    (4) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor deschide şi opera conturi anonime, 
respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului nu este cunoscută şi 
evidenţiată în mod corespunzător. 
    (5) În aplicarea prevederilor alin. (3), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 
656/2002 vor aplica cât mai curând posibil măsurile-standard de cunoaştere a clientelei 
tuturor titularilor şi beneficiarilor conturilor şi carnetelor de economii anonime existente. 
    (6) Utilizarea în orice fel a conturilor şi carnetelor de economii anonime existente nu va 
fi permisă decât după aplicarea măsurilor-standard de cunoaştere a clientelei prevăzute la 
alin. (5). 
    Art. 5 - (1) Măsurile-standard de cunoaştere a clientelei sunt: 
    a) identificarea clientului şi verificarea identităţii acestuia pe bază de documente şi, după 
caz, de informaţii obţinute din surse de încredere independente; 
    b) identificarea, dacă este cazul, a beneficiarului real şi verificarea pe bază de risc a 
identităţii acestuia, astfel încât informaţiile deţinute să fie satisfăcătoare pentru persoana 
prevăzută la art. 8 din Legea nr. 656/2002 şi să permită, inclusiv, înţelegerea structurii de 
proprietate şi de control a clientului entitate juridică; 
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    c) obţinerea de informaţii despre scopul şi natura relaţiei de afaceri; 
    d) monitorizarea continuă a relaţiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacţiilor 
încheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura că aceste tranzacţii corespund 
informaţiilor deţinute despre client, profilul său de risc şi profilul activităţii, inclusiv, după 
caz, despre sursa fondurilor, şi prin asigurarea actualizării documentelor, datelor şi 
informaţiilor deţinute. 
    (2) Datele de identificare a clienţilor vor cuprinde cel puţin: 
    a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă menţionate în documentele de 
identitate prevăzute de lege; 
    b) în cazul persoanelor juridice - datele menţionate în documentele de înmatriculare 
prevăzute de lege, precum şi dovada că persoana fizică care conduce tranzacţia reprezintă 
legal persoana juridică. 
    (3) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica toate măsurile 
prevăzute la alin. (1) lit. a) - d), putând să le circumstanţieze pe bază de risc, în funcţie de 
tipul de client, de relaţia de afaceri, de produs sau tranzacţie, caz în care trebuie să poată 
demonstra autorităţilor sau structurilor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 656/2002 că 
măsurile de cunoaştere a clientelei sunt adecvate în raport de riscul de spălare a banilor şi 
finanţare a terorismului. 
    (4) Atunci când persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu pot aplica 
prevederile alin. 1 lit. a) - c), acestea au obligaţia, după caz, de a nu efectua tranzacţia, de a 
nu începe relaţia de afaceri sau de a termina relaţia de afaceri şi de a semnala de îndată 
acest aspect Oficiului. 
    (5) Dispoziţiile alin. (4) nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) din Legea 
nr. 656/2002 în ceea ce priveşte informaţiile obţinute de la sau despre clienţi, în cazurile în 
care evaluează situaţia juridică a acelui client, reprezintă sau asistă respectivul client în 
cadrul ori în legătură cu o procedură judiciară sau îl consiliază în scopul iniţierii ori evitării 
unei astfel de proceduri, chiar dacă respectivele informaţii au fost obţinute anterior, în 
cursul sau după procedura în cauză. 
    (6) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligaţia de a verifica 
identitatea clientului şi a beneficiarului real înainte de stabilirea relaţiei de afaceri sau de 
efectuarea tranzacţiei ocazionale. 
    Art. 6 - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot utiliza, în scopul 
aplicării măsurilor-standard de cunoaştere a clientelei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) - c), 
informaţiile referitoare la client obţinute de la terţe părţi, chiar dacă respectivele informaţii 
se obţin pe baza unor documente a căror formă diferă de cea folosită la nivel intern. 
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), responsabilitatea pentru îndeplinirea tuturor 
măsurilor-standard de cunoaştere a clientelei aparţine persoanelor care utilizează 
informaţiile obţinute de la terţa parte. 
    (3) Terţa parte din România care intermediază contactul cu clientul va transmite 
persoanei care aplică măsurile-standard de cunoaştere a clientelei toate informaţiile obţinute 
în cadrul procedurilor proprii de identificare, astfel încât să fie respectate cerinţele 
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) - c). 
    (4) Copii ale documentelor pe baza cărora s-au realizat identificarea şi verificarea 
identităţii clientului şi, după caz, a beneficiarului real vor fi transmise imediat de terţa parte 
din România, la cererea persoanei căreia i-a fost recomandat clientul. 
    (5) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligaţia să asigure aplicarea 
prevederilor Legii nr. 656/2002 şi ale prezentului regulament şi în cazul activităţilor 
externalizate ori al celor desfăşurate prin agenţi. Agenţii şi entităţile prin care sunt 
desfăşurate activităţi externalizate de către persoanele anterior menţionate nu pot fi 
considerate terţe părţi, în înţelesul art. 2 alin. (1) lit. d). 
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    (6) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu vor utiliza pentru 
îndeplinirea cerinţelor de cunoaştere a clientelei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) - c) 
măsurile de cunoaştere a clientelei aplicate de o terţă parte dintr-un stat terţ, cu privire la 
care Comisia Europeană a adoptat o decizie în acest sens. 
 
    Secţiunea a 2-a 
    Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei 
 
    Art. 7 - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d), persoanele 
prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplică măsuri simplificate de cunoaştere a 
clientelei în cazul în care clientul este o instituţie de credit sau financiară dintr-un stat 
membru sau, după caz, o instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune 
cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 şi le supraveghează referitor la 
aplicarea acestora. 
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d), persoanele prevăzute 
la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei în 
următoarele situaţii: 
    a) în cazul poliţelor de asigurare de viaţă, dacă prima de asigurare sau ratele de plată 
anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică 
de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de 
primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în aşa fel încât să 
depăşească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv echivalentului în lei a 2.500 
euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei; 
    b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii; 
    c) în cazul monedei electronice definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, în legătură cu produsele şi tranzacţiile care au 
următoarele caracteristici: 
    1. în cazul în care dispozitivele electronice pentru stocarea monedei electronice nu sunt 
reîncărcabile şi suma maximă ce poate fi stocată pe acestea nu depăşeşte echivalentul în lei 
a 150 euro; sau 
    2. dispozitivele electronice pentru stocarea monedei electronice sunt reîncărcabile şi 
valoarea totală a tranzacţiilor realizate pe parcursul unui an este limitată la echivalentul în 
lei a 2.500 euro, cu excepţia situaţiei în care o sumă în valoare de cel puţin echivalentul în 
lei a 1.000 euro a fost răscumpărată în cursul aceluiaşi an. 
    Art. 8 - Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d), persoanele prevăzute 
la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei în 
cazul următorilor clienţi: 
    a) societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată în înţelesul Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, în unul sau mai multe state membre şi societăţile listate pe o piaţă 
din state terţe şi care sunt supuse unor cerinţe de raportare şi transparenţă echivalente cu 
legislaţia comunitară; 
    b) beneficiarii reali ai tranzacţiilor derulate prin conturile colective administrate de notari 
şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale din state membre sau din state terţe 
care impun cerinţe de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului 
echivalente standardelor prevăzute de Legea nr. 656/2002 şi de prezentul regulament şi le 
supraveghează referitor la aplicarea acestora, cu condiţia ca, la cerere, administratorii 
respectivelor conturi colective să furnizeze depozitarilor conturilor informaţii privind 
identitatea beneficiarilor reali; 
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    c) autorităţile publice naţionale; 
    d) clienţii care prezintă un risc scăzut din perspectiva spălării banilor sau a finanţării 
terorismului şi care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 
    1. sunt autorităţi sau organisme publice învestite cu respectivele competenţe în baza 
legislaţiei comunitare; 
    2. identitatea acestora este disponibilă public, transparentă şi certă; 
    3. activitatea şi evidenţele contabile ale acestora sunt transparente; 
    4. respectivul client este răspunzător în faţa unei instituţii comunitare sau a unei autorităţi 
a unui stat membru ori activitatea clientului este supusă controlului prin proceduri de 
verificare adecvate. 
    Art. 9 - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d), persoanele 
prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a 
clientelei în cazul produselor şi al operaţiunilor aferente acestora, care îndeplinesc 
cumulativ următoarele criterii: 
    a) produsul este oferit pe baza unui contract scris; 
    b) operaţiunea aferentă produsului este desfăşurată prin intermediul unui cont al 
clientului deschis la o instituţie de credit din state membre sau din state terţe care impun 
cerinţe similare cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002 şi în prezentul regulament; 
    c) produsul sau operaţiunea aferentă este nominativă şi prin natura ei permite aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c); 
    d) valoarea produsului nu depăşeşte limita prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea 
nr. 656/2002, în cazul poliţelor de asigurare şi al produselor de economisire similare, sau 
limita de 15.000 euro ori echivalent, în cazul celorlalte produse; 
    e) beneficiarul produselor sau al operaţiunilor aferente acestora nu poate fi o terţă 
persoană, cu excepţia cazurilor de deces, invaliditate, vârstă predeterminată sau a altor 
situaţii similare; 
    f) în cazul în care produsele sau operaţiunile aferente acestora permit investiţii în active 
financiare sau creanţe, inclusiv asigurări de orice tip ori alte creanţe contingente, dacă se 
îndeplinesc următoarele criterii cumulative: 
    1. beneficiile produsului sau ale operaţiunilor aferente acestuia se materializează doar pe 
termen lung; 
    2. produsul sau operaţiunea aferentă acestuia nu poate fi utilizată drept garanţie; 
    3. pe parcursul relaţiei contractuale nu pot fi făcute plăţi anticipate, nu există clauze de 
reziliere anticipată şi nu se pot stinge anticipat obligaţii contractuale. 
    Art. 10 - (1) În situaţiile prevăzute la art. 7 şi 8, persoanele prevăzute la art. 8 din Legea 
nr. 656/2002 trebuie să obţină informaţii suficiente despre clienţi şi să monitorizeze 
permanent activitatea acestora pentru a stabili că aceştia se încadrează în categoria pentru 
care este prevăzută respectiva derogare. 
    (2) Oficiul informează autorităţile cu competenţe similare din alte state membre şi 
Comisia Europeană asupra cazurilor în care apreciază că un stat terţ îndeplineşte cerinţele 
prevăzute la art. 7 şi 8 sau în situaţiile prevăzute de art. 9. 
    Art. 11 - Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu pot aplica prevederile 
art. 7 - 9 în cazul clienţilor instituţii de credit, instituţii financiare sau societăţi ale căror 
valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din statele terţe, cu 
privire la care Comisia Europeană a adoptat o decizie în acest sens. 
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 Secţiunea a 3-a 
    Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei 
 
    Art. 12 - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplică, în plus faţă de 
măsurile-standard de cunoaştere a clientelei, pe bază de risc, măsuri suplimentare de 
cunoaştere a clientelei în toate situaţiile care prin natura lor pot prezenta un risc sporit de 
spălare a banilor sau de finanţare a terorismului. Aplicarea măsurilor suplimentare de 
cunoaştere a clientelei este obligatorie cel puţin în următoarele situaţii: 
    a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor; 
    b) în cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii de credit din state terţe; 
    c) referitor la tranzacţiile ocazionale sau relaţiile de afaceri cu persoanele expuse politic, 
care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 
European ori într-un stat străin. 
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 
656/2002 aplică una sau mai multe dintre următoarele măsuri, fără ca această enumerare să 
fie limitativă: 
    a) solicită documente şi informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului; 
    b) întreprind măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor 
furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei instituţii de credit ori financiare 
supuse unor cerinţe de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului 
echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 şi în prezentul regulament; 
    c) solicită ca prima operaţiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în 
numele clientului la o instituţie de credit supusă unor cerinţe de prevenire şi combatere a 
spălării banilor şi finanţării terorismului echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 
656/2002 şi în prezentul regulament. 
    (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), instituţiile de credit vor aplica următoarele 
măsuri: 
    a) obţin suficiente informaţii despre instituţia de credit din statul terţ pentru a înţelege pe 
deplin natura activităţii acesteia şi pentru a determina, pe baza informaţiilor disponibile în 
mod public, reputaţia acesteia şi calitatea supravegherii la care este supusă; 
    b) evaluează mecanismele de control implementate de instituţia de credit din statul terţ în 
scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism; 
    c) obţin aprobarea conducerii executive înainte de stabilirea fiecărei noi relaţii de 
corespondent; 
    d) stabilesc pe bază de documente răspunderea fiecăreia dintre cele două instituţii de 
credit; 
    e) în cazul conturilor de corespondent accesibile direct clienţilor instituţiei de credit din 
statul terţ, se asigură că aceasta a aplicat măsuri-standard de cunoaştere a clientelei tuturor 
clienţilor care au acces la aceste conturi şi că este în măsură să ofere, la cerere, informaţii 
despre clienţi, obţinute prin aplicarea respectivelor măsuri. 
    (4) În cazul tranzacţiilor ocazionale sau al relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse 
politic, persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 sunt obligate să aplice 
următoarele măsuri: 
    a) să dispună de proceduri pe bază de risc care să le permită identificarea clienţilor care 
se încadrează în această categorie; 
    b) să obţină aprobarea conducerii executive înainte de stabilirea unei relaţii de afaceri cu 
un client din această categorie; 
    c) să adopte măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor şi sursa fondurilor 
implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţia ocazională; 
    d) să realizeze o supraveghere sporită, permanentă, a relaţiei de afaceri. 
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    (5) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor acorda atenţie sporită 
tranzacţiilor şi produselor care, prin natura lor, pot favoriza anonimatul sau pot avea 
legătură cu spălarea banilor ori cu finanţarea terorismului. 
 
    Cap. III 
    Alte dispoziţii procedurale şi sancţiuni 
 
    Art. 13 - (1) Instituţiile financiare şi instituţiile de credit aplică, după caz, în sucursale şi 
în filialele majoritare situate în state terţe măsuri de cunoaştere a clientelei şi de ţinere a 
evidenţelor cel puţin echivalente celor prevăzute de Legea nr. 656/2002 şi de prezentul 
regulament. 
    (2) În cazul în care legislaţia statului terţ nu permite aplicarea unor astfel de măsuri 
echivalente, instituţiile de credit şi instituţiile financiare vor informa autorităţile române 
competente potrivit art. 17 din Legea nr. 656/2002. 
    (3) În cazul în care legislaţia statului terţ nu permite aplicarea măsurilor obligatorii de 
cunoaştere a clientelei, instituţiile de credit şi instituţiile financiare vor aplica măsurile 
necesare de cunoaştere a clientelei pentru a face faţă în mod eficace riscului de spălare a 
banilor sau de finanţare a terorismului. 
    Art. 14 - (1) În cazurile în care aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei este 
obligatorie, persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor păstra o copie de pe 
documentul utilizat ca dovadă de identitate sau referinţă de identitate o perioadă de 
minimum 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul. 
    (2) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor păstra, într-o formă 
corespunzătoare pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiţie, evidenţele 
secundare sau operative şi înregistrările tuturor operaţiunilor financiare ce decurg din 
derularea unei relaţii de afaceri ori a unei tranzacţii ocazionale o perioadă de minimum 5 
ani de la încheierea relaţiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacţiei ocazionale. 
    Art. 15 - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a) - d), g) - j), precum şi structurile de 
conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) din Legea nr. 656/2002 vor 
desemna printr-un act intern, întocmit potrivit anexei care face parte din prezentul 
regulament, una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea Legii nr. 
656/2002 şi a prezentului regulament, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună 
cu natura şi cu limitele responsabilităţilor menţionate. Actul intern va fi comunicat direct la 
sediul Oficiului sau prin intermediul serviciilor poştale, cu confirmare de primire. 
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor stabili politici şi proceduri adecvate în materie de 
cunoaştere a clientelei, de raportare şi de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de 
control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi 
comunicare pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau 
finanţarea actelor de terorism, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaţilor. Instituţiile 
de credit şi instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate 
subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor şi 
procedurilor interne pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 şi a prezentului regulament. 
    (3) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (2) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor 
stabilite în aplicarea Legii nr. 656/2002. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) - (3) nu sunt aplicabile persoanelor fizice şi juridice prevăzute la 
art. 8 lit. k) din Legea nr. 656/2002. 
    (5) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să informeze toate sucursalele şi 
filialele lor situate în state terţe asupra politicilor şi procedurilor stabilite potrivit alin. (2). 
    Art. 16 - Instituţiile de credit şi instituţiile financiare sunt obligate să aibă proceduri 
interne şi să dispună de sisteme care să le permită transmiterea promptă, la solicitarea 
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Oficiului ori a organelor de urmărire penală, a informaţiilor privind identitatea şi natura 
relaţiei pentru clienţii specificaţi în solicitare, cu care sunt în relaţie de afaceri sau cu care 
au avut o relaţie de afaceri în ultimii 5 ani. 
    Art. 17 - (1) Raportările prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 se transmit 
Oficiului de îndată, iar cele prevăzute la art. 3 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 656/2002, în cel 
mult 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate în acest sens de Oficiu. 
    (2) Oficiul stabileşte printr-o metodologie de lucru internă un sistem de efectuare a 
analizelor financiare, care va fi adaptat periodic în funcţie de indicatorii de risc identificaţi. 
    Art. 18 - (1) Oficiul va informa autorităţile cu atribuţii similare din alte state membre şi 
Comisia Europeană asupra cazurilor de state terţe despre care apreciază că îndeplinesc 
cerinţele prevăzute la art. 18 alin. (4) lit. b) - d) din Legea nr. 656/2002. 
    (2) Oficiul va informa Comisia Europeană asupra cazurilor în care un stat terţ se află în 
situaţia prevăzută la art. 13 alin. (3). 
    (3) Oficiul va informa autorităţile cu atribuţii similare din alte state membre şi Comisia 
Europeană asupra cazurilor în care apreciază că un stat terţ impune aplicarea de proceduri 
de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta echivalente cu 
cele prevăzute în Legea nr. 656/2002 şi în prezentul regulament, iar aplicarea acestora este 
supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin Legea nr. 656/2002 şi prin 
prezentul regulament. 
    Art. 19 - (1) Încălcarea de către persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 a 
dispoziţiilor art. 6 alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (2) şi (3) şi ale art. 16 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. 
    (2) Dispoziţiile art. 22 alin. (3) - (5) din Legea nr. 656/2002 se aplică în mod 
corespunzător. 
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Anexă la regulament 
 
  Denumirea persoanei juridice: ............. 
  Codul unic de înregistrare ................ 
  Numărul de înregistrare la oficiul 
  registrului comerţului .................... 
  Sediul social ............................. 
  Telefon/fax ............................... 
           
     

Către, 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 

           
 
Persoana juridică ......................................., reprezentată de ..........................................................., 
având ca obiect (administrator/director/preşedinte - nume, prenume, CNP) principal de activitate 
................................, în conformitate cu (denumire şi cod CAEN) prevederile art. 14 din Legea nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, 
împuterniceşte pe .........................., posesor/posesori (numele şi prenumele uneia sau mai multor 
persoane) al/ai CI seria ... nr. ............., CNP ......................, în relaţia cu Oficiul Naţional de Prevenire 
şi Combatere a Spălării Banilor, având responsabilităţi în aplicarea actului normativ menţionat mai 
sus. 
Pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
persoana/persoanele desemnată/desemnate în relaţia cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor va/vor avea următoarele responsabilităţi: 
.......................................................................................................................... 
           

                                                        L.S. 
                                                     Semnătură, ........... 

           
 
  NOTĂ: 
  - un exemplar se transmite la sediul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor. 
  - un exemplar se păstrează la sediul emitentului. 
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decembrie 1988; 
 Legea nr. 36/1995 privind organizarea activităţii notarilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, abrogată; 
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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit 
financiar, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor; 
 Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 51/2001 privind siguranţa naţională a României; 
 Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 263/15 mai 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene privind spălarea, 
descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii, adoptată la Strasbourg, la 8 
noiembrie 1990; 
 Legea nr. 565/16 octombrie 2002 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite 
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind prevenirea, 
reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la 
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi a 
Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, 
adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 
adoptate la New York la 15 noiembrie 2000;  
 Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea terorismului, 2002;  
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcţia Naţională 
Anticorupţie; 
  Legea nr. 623/19 noiembrie 2002 pentru ratificarea Convenţiei Internaţionale a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Reprimarea Finanţării Terorismului, adoptată la New 
York, în data de 9 Decembrie 1999; 
 Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii;  
 Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului; 
 Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital; 
 Legea nr. 420/22 noiembrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi 
finanţarea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005; 
 Legea nr.206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale, 
abrogată; 
 Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Hotărârea de Guvern nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, abrogată; 
 Decizia Plenului Oficiului nr. 496/11.06.2006 privind aprobarea Normelor privind 
prevenire si combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere 
a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare non-financiare care nu sunt supuse 
supravegherii prudenţiale ale unor autorităţi, cu completările aduse de Decizia nr. 778/2009; 
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 Ordonanţa nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 
 Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 privind aprobarea Codului Vamal al României, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr.227/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu completările şi 
modificările ulterioare; 
 Hotărârea CAFR nr. 91/2007 privind aplicarea legislaţiei specifice privind 
combaterea şi prevenirea operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de 
terorism de către auditorii financiari; 
 Ordinul Vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7541 din 
6 august 2007 privind aprobarea formularului de declarare a numerarului la frontieră şi a 
instrucţiunilor de completare şi utilizare a acestuia; 
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată 
în: Monitorul Oficial nr. 333 din 30 aprilie 2008; 
 Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; 
 Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea 
clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului; 
 Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind 
instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de 
terorism prin intermediul pieţei de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare nr. 83/2008; 
 Hotărârea Guvernului nr. 1437/2008 privind aprobarea Listei cuprinzând statele 
terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării actelor de terorism; 
 Decizia Plenului Oficiului nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru 
privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri 
externe; 
 Decizia Plenului Oficiului nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de 
tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri 
externe. 
 Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008 pentru punerea în 
aplicare a Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor 
de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor; 
 Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale; 
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc; 
 Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009 pentru punerea în 
aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării 
sancţiunilor internaţionale; 
 Norma nr. 9/2009 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de 
terorism în sistemul de pensii private; 
 Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor 
internaţionale pe piaţa de capital; 
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 Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 28/2009 privind supravegherea 
modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor; 
 Norma nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a 
sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2009; 
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit si adecvarea 
capitalului şi a altor acte normative; 
 Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a Finanţării 
Terorismului, Bucureşti, 2010. 
 
Materiale electronice şi adrese utile de Internet: 

 www.onpcsb.ro  www.bnro.ro  
www.cnvmr.ro www.csa-isc.ro 
www.csspp.ro www.uniuneanotarilor.ro 
www.unbr.ro www.casinoassociation.ro 
www.romaniancasinoassociation.com www.apiasoftnet.ro 
www.apair.ro www.arai.ro 
www.arb.ro www.alb-leasing.ro 
www.cafr.ro www.ceccar.ro 
www.unairomania.ro http://www.onpcsb.ro/pdf/MANUAL%20INSTRUIRE%20-

%20ROMANA.pdf 
http://www.egmontgroup.org http://www.onpcsb.ro/pdf/ghid%20tranzactii%20suspecte%20

omana.pdf  
http://www.fiu.net  www.unodc.org; 
http://www.europa.eu  www.un.int 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-
crime/index_en.htm#moneylaundering  

www.worldbank.org  

http://www.coe.int/moneyval/ http://www.imf.org/ 
 

http://www.fatf-gafi.org http://www.bis.org/ 
www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/54/40339628.pdf  http://www.state.gov/documents/organization/137429.pdf 
http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf http://www.wolfsberg-principles.com 
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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în: Monitorul Oficial nr. 333 din 30 aprilie 2008; 
 Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; 
 Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul 
prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului; 
 Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de 
prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, 
aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 83/2008; 
 Hotărârea Guvernului nr. 1437/2008 privind aprobarea Listei cuprinzând statele terţe care impun 
cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism; 
 Decizia Plenului Oficiului nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea 
rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe; 
 Decizia Plenului Oficiului nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, 
ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. 
 Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor 
privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei 
asigurărilor; 
 Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind 
punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale; 
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc; 
 Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor 
privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale; 
 Norma nr. 9/2009 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind cunoaşterea 
clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private; 
 Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 
9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital; 
 Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în 
aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor; 
 Norma nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale 
în sistemul pensiilor private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
nr. 14/2009; 
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit si adecvarea capitalului şi a altor acte normative; 
 Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului, 
Bucureşti, 2010. 
 
Materiale electronice şi adrese utile de Internet: 

 www.onpcsb.ro  www.bnro.ro  
www.cnvmr.ro www.csa-isc.ro 
www.csspp.ro www.uniuneanotarilor.ro 
www.unbr.ro www.casinoassociation.ro 
www.romaniancasinoassociation.com www.apiasoftnet.ro 
www.apair.ro www.arai.ro 
www.arb.ro www.alb-leasing.ro 
www.cafr.ro www.ceccar.ro 
www.unairomania.ro http://www.onpcsb.ro/pdf/MANUAL%20INSTRUIRE%20-

%20ROMANA.pdf 
http://www.egmontgroup.org http://www.onpcsb.ro/pdf/ghid%20tranzactii%20suspecte%20r

omana.pdf  
http://www.fiu.net  www.unodc.org; 
http://www.europa.eu  www.un.int 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-
crime/index_en.htm#moneylaundering  

www.worldbank.org  

http://www.coe.int/moneyval/ http://www.imf.org/ 
 

http://www.fatf-gafi.org http://www.bis.org/ 
www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/54/40339628.pdf  http://www.state.gov/documents/organization/137429.pdf 
http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf http://www.wolfsberg-principles.com 
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