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LEGE
privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea

şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

c r
T

TEXT In  VIGOARE TEXT PROPUS MOTIVAŢIE PE 
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1. Art.l

(...)
(3)Oficiul coordonează răspunsul naţional la riscurile evaluate, 
în cooperare cu autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1), şi 
informează, în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea 
europeană de supraveghere şi statele membre.

l.La articolul 1, ultima teză a alineatului (3) şi alineatul 
(12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
” (3 )( - )
Oficiul coordonează răspunsul naţional la riscurile evaluate, 
în cooperare cu autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1), 
şi informează, în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea 
Bancară Europeană şi statele membre.”
(...)

”(12) Oficiul transmite Comisiei Europene, Autorităţii 
Bancare Europene şi statelor membre evaluarea de risc 
menţionată la alin. (3), inclusiv actualizările acesteia
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2. Art.22
(...)
(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul alin. 
(1) este considerată ca fiind necesară în vederea ducerii la 
îndeplinire a unor măsuri de interes public, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului

Art J  pct.2

2. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
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European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor).

”(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal în 
contextul alin. (1) este considerată ca fiind necesară în 
vederea ducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public, 
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi 
a Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, 
oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
45/2001 şi a Deciziei nr. 1247/2002/CE”

3. ’’Autorităţile de supraveghere române informează autorităţile 
similare din celelalte state membre, precum şi autorităţile 
europene de supraveghere cu privire la cazurile în care dreptul 
ţării terţe nu permite punerea în aplicare a politicilor şi 
procedurilor cerute de prevederile alin. (7), sens în care pot fi 
întreprinse acţiuni coordonate în vederea identificării unei 
soluţii. Pentru identificarea ţărilor terţe care nu permit punerea 
în aplicare a politicilor şi procedurilor cerute de alin. (7), 
autorităţile de supraveghere naţionale ţin seama de eventualele 
constrângeri juridice care ar putea împiedica buna funcţionare 
a acestor politici şi proceduri, inclusiv dispoziţiile de 
confidenţialitate, de protecţia datelor, precum şi alte 
constrângeri ce limitează schimbul de informaţii care pot fi 
relevante în acest scop”.

La art. 24 alin. (8) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

”Autorităţile de supraveghere române informează 
autorităţile similare din celelalte state membre, precum şi 
Autoritatea Bancară Europeană cu privire la cazurile în care 
dreptul ţării terţe nu permite punerea în aplicare a politicilor 
şi procedurilor cerute de prevederile alin. (7), sens în care 
pot f i  întreprinse acţiuni coordonate în vederea identificării 
unei soluţii. Pentru identificarea ţărilor terţe care nu permit 
punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor cerute de 
alin. (7), autorităţile de supraveghere naţionale ţin seama de 
eventualele constrângeri juridice care ar putea împiedica 
buna funcţionare a acestor politici şi proceduri, inclusiv 
dispoziţiile de confidenţialitate, de protecţia datelor, precum 
şi alte constrângeri ce limitează schimbul de informaţii care 
pot f i  relevante în acest scop

4.

TRANSPUNERE
DIRECTIVĂ
2177/2019



5. Art. 26 ( l 1) Lista autorităţilor şi organismelor prevăzute la 
alin. (1), inclusiv datele de contact ale acestora, precum şi orice 
modificări privind aceste informaţii, care vor servi drept punct 
de contact pentru autorităţile similare din celelalte state membre 
şi, după caz, pentru Autoritatea Europeană de Supraveghere, se 
comunică de către Oficiu Comisiei Europene.

3.La articolul 26 alineatul ( l 1 ) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
” (1 ‘) Lista autorităţilor şi organismelor prevăzute la alin. (1), 
inclusiv datele de contact ale acestora, precum şi orice 
modificări privind aceste informaţii, care vor servi drept 
punct de contact pentru autorităţile similare din celelalte state 
membre şi, după caz, pentru Autoritatea Bancară Europeană, 
se comunică de către Oficiu Comisiei Europene.”
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6. Art. 48 - Autorităţile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) transmit, 
după caz, Autorităţii europene de supraveghere, Autorităţii 
bancare europene, Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii 
ocupaţionale, Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi 
pieţe:

1. La articolul 48, partea introductivă se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

” A rt 48 - Autorităţile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. 
a) transmit Autorităţii Bancare Europene:”
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