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I. CONTEXT  

 

La 12 septembrie 2018, în discursul privind Starea Uniunii 2018, președintele Comisiei 

Europene dl. Jean-Claude Juncker a susținut că: „Cetățenii europeni se așteaptă ca Uniunea să îi 

protejeze. (…)  Propunem măsuri care să ne permită să combatem spălarea banilor într-un mod mai 

eficace la nivel transfrontalier”.  

Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului reprezintă o prioritate a Comisiei 

Europene și face parte integrantă din agenda de reducere a riscurilor urmărită în cadrul uniunii 

bancare (UB, proiect lansat în 2014) și a uniunii piețelor de capital (UPC, lansată în 2015). 

Adoptarea celei de a patra Directive privind combaterea spălării banilor - care este în vigoare din 

iunie 2017 - și a celei de a cincea Directive privind combaterea spălării banilor - care este în vigoare 

din 9 iulie 2018 și care trebuie transpusă până în ianuarie 2020 - a consolidat în mod considerabil 

cadrul de reglementare al UE, inclusiv normele privind cooperarea dintre autoritățile de 

supraveghere a combaterii spălării banilor și autoritățile de supraveghere prudențială.  

Comisia Europeană susține că urmărește îndeaproape punerea în aplicare corectă a celei de a 

4-a Directive privind combaterea spălării banilor, inclusiv, dacă este cazul, prin proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor.  

În ciuda acestui cadru legislativ consolidat, câteva cazuri recente de spălare a banilor în 

băncile europene au dat naștere unor îngrijorări cu privire la legătura dintre normele prudențiale și 

normele privind combaterea spălării banilor aplicabile instituțiilor financiare.  

Aceste îngrijorări au fost reiterate de Consiliul UE și de miniștrii finanțelor, cel mai recent de 

către noul președinte al Eurogrup-ului, dl. MárioCenteno, în scrisoarea din 25 iunie 2018 adresată 

președintelui Consiliului European, dl. Donald Tusk.  

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=581
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4491_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4491_ro.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/35798/2018-06-25-letter-president-centeno-to-president-tusk.pdf
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De asemenea, declarația și foaia de parcurs franco-germană de la Meseberg, publicate la 19 

iunie 2018 evidențiază această problemă. Totodată, în luna mai 2018, Comisia Europeană a înființat 

un grup de lucru în care se reunesc autoritățile europene de supraveghere (denumite generic «AES»), 

Banca Centrală Europeană și președintele Comitetului pentru combaterea spălării banilor în scopul 

de a reflecta asupra unor posibile acțiuni de asigurare a cooperării armonioase dintre autoritățile de 

supraveghere a combaterii spălării banilor și autoritățile de supraveghere prudențială în UE.  

 

II. PREZENTAREA PROPUNERILOR COMISIEI EUROPENE 

 

Comisia Europeană propune acum consolidarea suplimentară a supravegherii instituțiilor 

financiare din UE pentru a răspunde mai bine amenințărilor legate de spălarea banilor și de 

finanțarea terorismului.  

Deși UE dispune deja de reglementări ample privind combaterea spălării banilor, Comisia 

Europeană arată spre cazurile recente legate de spălarea banilor din unele instituții bancare 

comerciale din UE, care au provocat îngrijorări privind faptul că supravegherea și asigurarea 

respectării acestor norme nu sunt întotdeauna puse în aplicare în mod eficace în întreaga UE. Acest 

lucru are potențialul de a crea nu numai riscuri pentru integritatea și reputația sectorului financiar 

european, dar poate avea implicații și asupra stabilității financiare a anumitor bănci.  

Prin urmare, Comisia Europeană propune modificarea Regulamentului de instituire a 

Autorității Bancare Europene (ABE) - (regulamentul UE nr. 1093/2010) - cu scopul de a consolida 

rolul ABE în supravegherea fenomenului de spălare a banilor în sectorul financiar. Această 

modificare face parte dintr-o strategie generală de consolidare a cadrului UE de supraveghere a 

instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și din perspectiva combaterii spălării banilor.  

Aceste măsuri vor contribui la promovarea integrității sistemului financiar al UE, asigurând 

stabilitatea financiară și protecția împotriva criminalității financiare. Comisia Europeană arată că 

noile măsuri îndeplinesc următoarele obiective: 

 vor asigura că încălcările normelor privind combaterea spălării banilor sunt investigate în 

mod consecvent: ABE va fi în măsură să solicite autorităților naționale de supraveghere a 

combaterii spălării banilor să investigheze eventualele încălcări semnificative și să le solicite 

să ia în considerare adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi aplicarea de sancțiuni; 

 vor prevedea ca autoritățile naționale de supraveghere a combaterii spălării banilor să 

respecte normele UE și să coopereze în mod corespunzător cu autoritățile de supraveghere 

prudențială. Competențele existente ale ABE vor fi consolidate astfel încât aceasta să fie în 

măsură, în ultimă instanță și în cazul în care autoritățile naționale nu acționează, să adreseze 

decizii în mod direct operatorilor individuali din sectorul financiar; 

 vor îmbunătăți calitatea supravegherii prin standarde comune, revizuiri periodice ale 

autorităților naționale de supraveghere și evaluări ale riscurilor; 

 vor permite colectarea de informații privind riscurile și tendințele în ceea ce privește 

combaterea spălării banilor și va favoriza schimbul de astfel de informații între autoritățile 

naționale de supraveghere (așa-numitele hub-uri de date); 

 vor facilita cooperarea cu țările terțe în cazurile transfrontaliere; 

 vor institui un nou comitet permanent care va reuni autoritățile naționale de supraveghere a 

combaterii spălării banilor.  

Comisia Europeană prezintă, de asemenea, o strategie de îmbunătățire a schimbului de 

informații și a cooperării dintre autoritățile prudențiale și autoritățile de combatere a spălării banilor. 

Aceasta solicită autorităților europene de supraveghere, în special Autorității Bancare Europene 

(ABE), să adopte orientări care să ajute autoritățile de supraveghere prudențială să integreze 

aspectele legate de combaterea spălării banilor în diversele lor instrumente și să asigure convergența 

în materie de supraveghere.  

 

II. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

 

 Comisia Europeană încurajează Parlamentul European și Consiliul să ajungă cât mai rapid 

la un acord cu privire la aceste propuneri.  

https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2018/2018-06-19-meseberg-declaration.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010R1093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010R1093
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 De asemenea, Comisia invită Banca Centrală Europeană (BCE) să încheie cu autoritățile de 

supraveghere a combaterii spălării banilor, până la 10 ianuarie 2019, un memorandum de înțelegere 

privind schimbul de informații, astfel cum este prevăzut în cea de a cincea Directivă privind 

combaterea spălării banilor. 

 Propunerea de consolidare a rolului Autorității Bancare Europene urmează să fie discutată de 

Parlamentul European și de Consiliul UE. Aceste modificări specifice vor fi integrate în discuțiile 

care au loc cu privire la propunerea Comisiei de revizuire a regulamentelor privind autoritățile 

europene de supraveghere, adoptată de Comisie în septembrie 2017, prin care se urmărește 

consolidarea capacității acestor autorități de a asigura supravegherea financiară în mod convergent și 

eficace.  

 Dl. Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil cu stabilitatea 

financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Uniunea bancară a 

Europei trebuie să fie construită pe baza celor mai înalte standarde de integritate. S-a întâmplat de 

prea multe ori să nu reușim să asigurăm supravegherea combaterii spălării banilor în UE.”  

 Dna Vera Jourová, membru al Comisie, responsabil pentru justiție, consumatori și egalitate 

de gen a declarat că: „Europa are cele mai solide norme de combatere a spălării banilor din 

lume. Cazurile recente din sectorul bancar au arătat însă că aceste norme nu sunt întotdeauna 

supravegheate și puse în aplicare la aceleași standarde ridicate peste tot în UE. Soliditatea 

sistemului nostru este dată de cea mai slabă verigă.”  

 Comisia Europeană a prezentat miniștrilor de finanțe din UE, în cadrul Consiliului ECOFIN, 

propunerea sa de consolidare a rolului Autorității Bancare Europene (ABE) în supravegherea 

instituțiilor financiare ale UE. În acest caz, miniștrii europeni au subliniat importanța punerii în 

practică corecte a normelor UE privind combaterea spălării banilor, precum și a consolidării 

cooperării între combaterea spălării banilor și autoritățile de supraveghere prudențială, astfel încât să 

să creeze un cadru eficient de monitorizare. De asemenea, Consiliul UE a adoptat un regulament care 

înăsprește controalele numerarului care intră sau iese din Uniune, aliniind astfel legislația UE cu cele 

mai înalte standarde internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. 

 Dl. Hartwig Löger, ministrul de finanțe al Austriei, țară care deține președinția Consiliului 

UE în a doua jumătate a anului 2018, a apreciat că: „(…) Lupta împotriva spălării banilor este o 

parte integrantă a eforturilor noastre de reducere a riscurilor în sectorul financiar și pentru a 

restabili încrederea în sistemul nostru financiar. UE a realizat reforme ambițioase, dar avem nevoie 

și să ne asigurăm că acestea sunt puse în aplicare și monitorizate în mod eficient în întreaga UE.” 

 În Parlamentul European, la data de 12 septembrie 2018, comisiile pentru afaceri 

economice și monetare (ECON) și pentru libertăți civile (LIBE) au aprobat câteva noi măsuri cu 

scopul combaterii spălării banilor în UE. Cu acest prilej, dl. eurodeputat Ignazio Corrao (grupul 

EFDD, Italia) a susținut că: „(…) Noile norme privind incriminarea spălării banilor au lovit 

criminalii în cazul în care îi doare cel mai mult: banii. Normele împiedică criminalii să-și finanțeze 

activitățile - legale sau ilegale - cu veniturile obținute din acțiuni ilegale. Spălarea banilor este o 

crimă periculoasă, iar consecințele sale dăunătoare sunt deseori subestimate.” 
 Eurodeputatul spaniol Juan Fernando López Aguilar (grupul PES) a declarat: „Pentru a 

combate în mod adecvat frauda economică, spălarea banilor și finanțarea terorismului, UE trebuie 

să își consolideze controalele privind numerarul care intră sau iese din teritoriul său. UE a 

reglementat și a rezolvat unele deficiențe ale cadrului juridic actual”.  

 La rândul său, dna. Mady Delvaux (grupul PES, Luxemburg) a susținut că: „(…) numerarul 

este dificil de urmărit și ușor de transferat, de aceea infractorii îl folosesc frecvent. Prin acest 

regulament, consolidăm instrumentele de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului 

prin schimbul mai rapid de informații între autorități, precum și prin adoptarea unei definiții mai 

complete a numerarului”. 

 

III. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 

 Instituțiile naționale de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și 

finanțării terorismului sunt BNR și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 

 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este unitatea de informații 

financiare a României (“UIF”) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea și 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/02/controls-on-cash-entering-and-leaving-the-eu-council-adopts-regulation/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180906IPR12180/new-eu-rules-to-thwart-money-laundering-and-terrorist-financing
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implementarea sistemului național de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Oficiul 

și-a început activitatea încă din anul 1999, funcționând ca organ de specialitate cu personalitate 

juridică în subordinea Guvernului. 

 O prevedere a UE netranspusă de România este Directiva europeană 2015/849 pentru 

combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Statele membre ale UE, inclusiv România, 

aveau drept termen data de 26 iunie 2017 pentru transpunerea directivei. Guvernul a adoptat 

un proiect de lege în acest sens și l-a trimis la Parlament mai recent, la 31 mai 2018. Între timp, 

majoritatea statelor membre ale UE au adoptat această prevedere. Comisia Europeană analizează cu 

atenție dacă legislația românească va transpune integral dispozițiile acestei directive privind 

combaterea spălării banilor, înainte de a decide fie închiderea cazurilor de netranspunere, fie 

continuarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise împotriva unor state 

membre. 

 

V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

 

 Consiliul UE - Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului:  

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-

financing/ 

 

 Directiva (UE) nr. 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului UE din 20 mai 2015 

privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 

terorismului: http://www.onpcsb.ro/pdf/Directiva%20UE%20849-2015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Filip Clem 

8 octombrie 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L0652
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L0652
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/
http://www.onpcsb.ro/pdf/Directiva%20UE%20849-2015.pdf

