
1 / 6 

Direcția pentru Uniunea Europeană 

 

FIȘĂ DE INFORMARE 

Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                                   JAI 2 EF 3 

1. Data adoptării: 24.07.2019; responsabili: Frans TIMMERMANS; Valdis DOMBROVSKIS; Věra 
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bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului 

3. Date de identificare: COM(2019)360 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

8. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă (raport) – Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne (LIBE); etapă pregătitoare (cf. OEIL); 19.09.2019 – adoptarea unei rezoluții privind stadiul punerii 

în aplicare a legislației Uniunii în domeniul spălării banilor (►secțiunea 3.3, infra) 

- Consiliul UE: formațiune – ECOFIN; 10.10.2019 – dezbateri privind punerea în aplicare a planului de 

acțiune împotriva spălării banilor; 5.12.2019 – adoptarea unor concluzii privind prioritățile strategice în 

domeniul spălării banilor (cf. calendarul președinției estone – doc. nr. 10725/19) 

 

1. Context 

Cazuri recente de spălare a banilor ce au implicat instituții de credit (bănci) din mai multe state membre ale 

Uniunii Europene1 au expus deficiențe ale legislației UE privind prevenirea spălării banilor și finanțării 

terorismului, aspect ce reclamă consolidarea acelei legislații. 

Comunicarea continuă acțiunile întreprinse de Comisia Europeană2 și dă efect unei direcții din planul de 

acțiune în materia combaterii spălării banilor, expus în concluziile adoptate de Consiliul UE în decembrie 

2018 (►secțiunea 3.2, infra). 

 

2. Prezentarea comunicării 

►În scopul continuării reflecțiilor privind modul de îmbunătățire a normelor UE în domeniul prevenirii 

spălării banilor și finanțării terorismului, comunicarea expune concluziile a patru rapoarte realizate de 

Comisia Europeană în legătură cu 1) evaluarea cadrului juridic al UE în acest domeniu, 2) evaluarea 

presupuselor cazuri recente de spălare a banilor ce implică instituții de credit din UE, 3) cooperarea între 

unitățile de informații financiare, respectiv 4) interconectarea mecanismelor centralizate automatizate 

naționale ale statelor membre cu privire la conturile bancare. 

                                                           

1 ABLV Bank în Letonia; Pilatus Bank în Malta; Versobank în Estonia; ING Bank în Țările de Jos; filiala Danske Bank în 

Estonia. 

2 În particular comunicarea „Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă 

prudențială și din perspectiva combaterii spălării banilor”, COM(2018)645, 12 septembrie 2018, însoțită de Propunerea de 

regulament de modificare a regulamentelor de instituire a celor trei agenții europene de supraveghere (a piețelor financiare) în 

legătură cu prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, COM(2018)646, 

2017/0230(COD) (►pe larg – nota de subsol 6, infra). 

Comunicarea COM(2018)645 a fost examinată de Camera Deputaților (a se vedea fișa procedurii). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_360_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2019)0360&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2820(RSP)&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10725-2019-INIT/en/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_645_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_646_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_645_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=581
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►O primă parte a comunicării enumeră principalele instrumente juridice ale UE în domeniu: 

- Directiva 2015/849 – A patra directivă privind combaterea spălării banilor („DCSB4”) – adoptată în mai 

2015, cu termen de transpunere în dreptul intern luna iunie 20173; 

- Directiva 2018/843 – A cincea directivă privind combaterea spălării banilor („DCSB5”) – adoptată în mai 

2018, cu termen de transpunere luna ianuarie 20204; directiva sporește transparența informațiilor despre 

beneficiarii reali, oferă unităților de informații financiare un acces mai amplu la informații, consolidează 

cooperarea între autoritățile de supraveghere și reglementează monedele virtuale și cardurile preplătite; 

- Directiva 2019/878 privind entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding 

mixte (denumită și „a cincea directivă privind cerințele de capital”5) – adoptată în mai 2019, cu termen de 

transpunere luna decembrie 2020 – vizează, în privința sectorului financiar, ameliorarea în mod semnificativ 

a cooperării dintre autoritățile de supraveghere prudențială și a combaterii spălării banilor/combaterii 

finanțării terorismului; urmărește consolidarea rolului Autorității Bancare Europene („ABE”) în asigurarea 

respectării normelor Uniunii6; 

- Directiva 2018/1673 privind combaterea spălării banilor prin măsuri de drept penal – intrată în vigoare în 

decembrie 2018, cu termen de transpunere luna decembrie 2020 – armonizează definiția infracțiunii de 

spălare a banilor și a sancțiunilor aferente; 

- Directiva 2019/1153 privind facilitarea utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, 

depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni – adoptată în luna iunie 2019, cu termen de 

transpunere luna august 2021 – vizează accelerarea accesului la informații financiare pentru autoritățile de 

aplicare a legii și intensificarea schimbului de informații financiare între autoritățile menționate și unitățile 

de informații financiare7. 

►Următoarea secțiune a comunicării sintetizează riscurile asociate spălării banilor – astfel prezentate în 

raportul de evaluare supranațională a riscurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului - 

COM(2019)370, raport ce însoțește comunicarea de față, – respectiv domeniile în care pot fi aduse 

îmbunătățiri. 

În privința riscurilor, raportul arăta persistența anumitor vulnerabilități orizontale, în special cu privire la 

produsele anonime, identificarea beneficiarilor reali și produsele noi nereglementate, precum ar fi activele 

virtuale – ce ar urma a fi abordate parțial prin transpunerea celei de a 5-a Directive privind combaterea 

spălării banilor (de exemplu, prin includerea furnizorilor de monede virtuale în domeniul de aplicare al 

directivei și extinderea și accesibilitatea mai amplă a registrelor privind beneficiarii reali). Alte 

vulnerabilități orizontale (referitoare la unitățile de informații financiare și supravegherea financiară) au fost 

identificate în raportul privind unitățile de informații financiare și în raportul privind evaluarea presupuselor 

                                                           
3 Propunerea de directivă a fost examinată de Camera Deputaților (a se vedea fișa procedurii). Directiva este transpusă în dreptul 

român prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative. 
4 Camera Deputaților a examinat propunerea de directivă (a se vedea fișa procedurii). 

5 Cf. „Capital Requirement Directive V”/ „CRD V” (en.). 
6 În prezent, rolul ABE în materia prevenirii spălării banilor este redus, precum arată președintele ABE într-o declarație din 5 

septembrie 2019 la Comisia pentru afaceri economice și monetare („ECON”) a Parlamentului European. 

Rolul ABE în această materie urmează a fi consolidat odată cu viitorul regulament, promovat de Comisia Europeană la 12 

septembrie 2018, COM(2018)646, 2017/0230(COD), și care a însoțit comunicarea „Consolidarea cadrului Uniunii de 

supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și din perspectiva combaterii spălării banilor”, 

COM(2018)645. Această propunere de regulament a adăugat componenta privind combaterea spălării banilor Sistemului european 

de supraveghere financiară” („SESF”), vizat de pachetul de propuneri legislative prezentat anterior de Comisie la 20 septembrie 

2017. Noua propunere a făcut obiectul unui acord provizoriu între colegiuitori (cf. OEIL), concretizat prin rezoluția în primă 

lectură a Parlamentului European din aprilie a.c., astfel încât este de presupus adoptarea sa iminentă. ABE urmează a dobândi un 

rol principal de coordonare și de monitorizare la nivelul Uniunii pentru a împiedica utilizarea sistemului financiar împotriva 

riscurilor legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului (cf. art. 9a-9c ce vor fi introduse în Regulamentul 1093/2010 de 

instituire a ABE). 

7 În privința acestor unități de informații financiare, considerentul (22) din preambulul directivei face referire la obligația Comisiei 

Europene de a efectua un studiu de impact în scopul analizării posibilității și oportunității instituirii unui mecanism de coordonare 

și sprijin la nivelul UE, sub forma unei unități de informații financiare a UE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32019L0878
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1153
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_370_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=217
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=159351
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=485
https://eba.europa.eu/documents/10180/2925686/2019-09-05+-+Introductory+statement+of+the+EBA+Chairperson+Jose+Manuel+Campa.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_646_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_645_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/84/sistemul-european-de-supraveghere-financiara-sesf-
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0230%28COD%29&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0374_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32010R1093
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cazuri recente de spălare a banilor care implică instituții de credit din UE (►pentru cele două rapoarte, a se 

vedea imediat infra). 

Referitor la domeniile în care pot fi aduse îmbunătățiri, în primul rând, raportul cu privire la evaluarea unor 

cazuri recente de spălare a banilor ce implică instituții de credit din UE - COM(2019)373 - a pornit de la 10 

cazuri publice (pentru perioada 20122018) și a abordat rolul instituțiilor de credit și acțiunile autorităților de 

supraveghere a combaterii spălării banilor/finanțării terorismului și de supraveghere prudențială; s-a 

concluzionat că promptitudinea și eficacitatea măsurilor de supraveghere ulterioare impuse instituțiilor de 

credit au variat foarte mult, că supravegherea a fost în mare măsură deficitară și că fragmentarea normativă 

și a supravegherii a afectat eficacitatea cooperării dintre diverșii actori în cauză. 

În al doilea rând, raportul privind unitățile de informații financiare - COM(2019)371 - a tratat chestiunea 

cooperării acestor structuri cu țările terțe și a ridicat posibilitatea stabilirii unui mecanism de coordonare și 

sprijin, în contextul înregistrării anumitor deficiențe generate de o abordare nearmonizată a schimburilor de 

informații. 

În al treilea rând, raportul privind interconectarea mecanismelor centralizate automatizate naționale ale 

statelor membre pentru conturi bancare - COM(2019)372 - a ridicat posibilitatea prezentării unei inițiative 

legislative pentru realizarea respectivei interconectări. 

►Concluziile expuse în comunicare privesc: 

- necesitatea unei actualizări periodice a cadrului de reglementare în domeniul combaterii spălării banilor și 

finanțării terorismului pentru a ține pasul cu noile evoluții; 

- existența unor divergențe majore în aplicarea cadrului juridic în vigoare, alături de fragmentarea și 

neaplicarea sa, în pofida îmbunătățirilor din ultimii ani, fiind vizate în particular autoritățile de supraveghere 

și unitățile de informații financiare; 

- persistența unor deficiențe de natură structurală, ce nu au fost încă abordate prin reglementările recente; 

- posibilitatea operării unei armonizări legislative suplimentare în domeniu, inclusiv prin transformarea 

directivei privind combaterea spălării banilor într-un regulament, și atribuirea unor sarcini specifice de 

supraveghere privind combaterea spălării banilor către un organism al Uniunii;  

- necesitatea unui mecanism mai puternic de coordonare și susținere a cooperării și analizei transfrontaliere 

de către unitățile de informații financiare. 

 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor și organismelor Uniunii Europene 

 

3.1. Comisia Europeană 

►Documentul de reflecție privind posibile elemente ale unei foi de parcurs pentru o cooperare armonioasă 

între autoritățile de prevenire a spălării banilor și cele de supraveghere prudențială din Uniunea Europeană – 

31 august 20188 / document al Băncii Centrale Europene („BCE”), Comisiei Europene și al celor trei agenții 

europene de supraveghere (a piețelor financiare) / „AES”9 

Demersul, inițiat la 8 mai 2018, pornea de la premisa că, deseori, autoritățile de supraveghere prudențială nu 

țin cont în mod suficient de aspecte aferente prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. 

Au fost identificate posibile acțiuni ce ar urma să fie întreprinse de autoritățile de supraveghere prudențială, 

de autoritățile de prevenire a spălării banilor, alături de reflecții în legătură cu mijloace de consolidare a 

mandatului autorităților europene de supraveghere, dar și în legătură cu posibile obiective pe termen lung de 

consolidare a cadrului de supraveghere în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. 

                                                           

8 „Reflection paper on possible elements of a Roadmap for seamless cooperation between Anti Money Laundering and Prudential 

Supervisors in the European Union” – la adresa sau la adresa. 

9 Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”), Autoritatea Bancară Europeană („ABE”), Autoritatea 

Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_373_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_371_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_372_RO_ACTE_f.pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/1738/17386db57641624e0071d4941171f833.pdf
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3.2. Consiliul Uniunii Europene 

►La 4 decembrie 2018, Consiliul UE (ECOFIN) a adoptat concluzii privind un plan de acțiune în materia 

combaterii spălării banilor (doc. nr. 15164/18), stabilind o serie de acțiuni fără caracter legislativ pe termen 

scurt (i.e. până la începutul anului 2020) pentru a aborda 8 obiective-cheie: 

- identificarea factorilor care au contribuit la cazurile recente de spălare de bani, pentru a defini mai bine 

eventuale măsuri suplimentare pe termen mediu și lung10; 

- identificarea riscurilor relevante în materia spălării banilor și finanțării terorismului și identificarea celor 

mai bune practici de supraveghere prudențială pentru combaterea lor; 

- creșterea convergenței în materia supravegherii și o mai bună luare în considerare, în procesul de 

supraveghere prudențială, a aspectelor legate de combaterea spălării banilor; 

- asigurarea unei cooperări eficace între autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de 

supraveghere a combaterii spălării banilor; 

- clarificarea unor aspecte privind retragerea autorizării unei bănci în cazul unor încălcări grave; 

- îmbunătățirea supravegherii și schimbului de informații între autoritățile relevante; 

- schimbul de bune practici și identificarea posibilităților de convergență între autoritățile naționale; 

- îmbunătățirea capacității autorităților europene de supraveghere de a utiliza competențele și instrumentele 

existente în mod optim. 

 

3.3. Parlamentul European 

►La 26 martie 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la infracțiunile financiare, 

evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale – având în vedere raportul Comisiei speciale pentru nereguli 

financiare, evaziune fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (TAX3). 

În chestiunea combaterii spălării banilor, rezoluția subliniază dimensiunile semnificative ale fenomenului și 

exprimă îngrijorări cu privire la amenințarea sa pentru stabilitatea europeană, inclusiv în plan economic, 

susținând, în particular, controlul capitalului provenit din Rusia; evidențiază importanța transpunerii și 

aplicării legislației UE în domeniu și remarcă deficiențe sistemice în materie și o supraveghere ineficientă, 

inclusiv în privința unor bănci din state membre ale UE; evocă posibilitatea transformării directivelor UE în 

materie în regulament și renunțarea la armonizarea minimă. 

Este subliniată importanța cooperării dintre autoritățile de supraveghere competente în combaterea spălării 

banilor și autoritățile de supraveghere prudențială în UE – în particular ABE, în contextul caracterului 

insuficient al coordonării actuale între autorități; susține, în contextul documentului de reflecție din 31 

august 2018 (►secțiunea 3.1, supra) instituirea unui mecanism la nivelul UE pentru o mai bună coordonare 

și o posibilă centralizare a supravegherii prin intermediul unui organism al Uniunii, nou sau existent; 

evaluează misiunea BCE, a cărei îndeplinire depinde în totalitate de autoritățile naționale de supraveghere în 

materia spălării banilor și solicită celor din urmă să informeze în timp util BCE; salută propunerea din 12 

septembrie 2018 de revizuire a AES în vederea consolidării convergenței în materia supravegherii (►nota 

de subsol 6, supra). 

Sunt abordate aspecte ale cooperării între unitățile de informații financiare, în temeiul DCSB5, ce ar trebui 

să se extindă și la unități ale țărilor terțe, și este susținută standardizarea formatelor de raportare a 

tranzacțiilor suspecte (RTS) și a pragurilor RTS la nivelul statelor membre, precum și crearea unor sisteme 

automatizate de extragere a RTS. 

În privința entităților obligate, este salutată extinderea listei, prin DCSB5, ce include furnizorii implicați în 

servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale, comercianții de 

                                                           

10 Comunicarea de față a Comisiei constituie concretizarea acestei acțiuni. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15164-2018-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635589/EPRS_ATA(2019)635589_EN.pdf
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artă și porturile libere. Referitor la registre, rezoluția salută transparentizarea informațiilor privind 

proprietatea efectivă și clientela, în temeiul Directivei 2016/2258 în ceea ce privește accesul autorităților 

fiscale la informații privind combaterea spălării banilor11, și susține interconectarea registrelor privind 

beneficiarii reali, pronunțându-se însă în favoarea unor măsuri suplimentare, inclusiv în privința registrelor 

funciare și imobiliare și contractelor de asigurare de viață și instrumentelor financiare. 

Referitor la active virtuale, inclusiv monede virtuale și criptomonede, rezoluția susține potențialul pozitiv al 

noilor tehnologii ale registrelor distribuite, necesitatea monitorizării și transparentizării acestui sector (prin 

eventualitatea obligării utilizatorilor de active virtuale să se înregistreze), pentru a ține cont de riscurile 

spălării banilor, promovarea aspectelor pozitive și evaluarea riscurilor tehnologice; viitorul cadru al UE ar 

trebui să asigure garanții necesare împotriva riscurilor specifice prezentate de activele virtuale, fără a 

împiedica inovarea. 

Sunt susținute sancțiuni eficace, proporționale și disuasive pentru încălcarea normelor în materia combaterii 

spălării banilor, inclusiv de ordin financiar, și care să vizeze membrii organului de conducere și alte 

persoane fizice vinovate, inclusiv în contextul Directivei 2018/1673. 

Rezoluția abordează și dimensiunea internațională, impunându-se luarea în considerare a lucrărilor derulate 

de Grupul de Acțiune Financiară Internațională („GAFI”) și promovarea unor măsuri de identificare a țărilor 

terțe cu grad ridicat de risc în ceea ce privește combaterea spălării banilor. 

►La 19 septembrie 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la stadiul punerii în 

aplicare a legislației Uniunii în domeniul combaterii spălării banilor, în care:  

- a exprimat îngrijorări privind nepunerea în aplicare a DCSB4 și DCSB5 (►secțiunea 2, supra) în multe 

state membre; 

- a remarcat amploarea deosebită a spălării banilor în legătură cu Danske Bank (implicând tranzacții 

suspecte în valoare de peste 200 de miliarde euro); 

- a exprimat îngrijorări în legătură cu fragmentarea acțiunilor de reglementare și de supraveghere în materie, 

dar și cu caracterul lacunar și insuficient al reglementărilor în vigoare (prin promovarea unei armonizări 

minime), și a susținut examinarea posibilității promovării unui regulament în locul directivei; 

- a susținut necesitatea cooperării între autoritățile administrative, judiciare și de ordine publică, în special 

unitățile de informații financiare ale statelor membre, inclusiv în privința evaluării posibilității și 

oportunității unui mecanism de coordonare și sprijin, precum și a încredințării către un organism al Uniunii a 

unor sarcini specifice de supraveghere a combaterii spălării banilor; 

- a susținut clarificarea și transparentizarea proceselor de identificare a țărilor terțe cu deficiențe strategice în 

materia combaterii spălării banilor și finanțării terorismului12. 

 

3.4. Autoritatea Bancară Europeană 

►Aviz privind comunicările către entitățile supravegheate, în cadrul supravegherii prudențiale, în legătură 

cu riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului / 24 iulie 201913 

Avizul a fost emis subsecvent planului de acțiune în materia combaterii spălării banilor, expus în concluziile 

adoptate de Consiliul UE în decembrie 2018 (►secțiunea 3.2, supra), și a avut ca obiectiv susținerea unei 

abordări coordonate între auoritățile de supraveghere prudențială, prin trimiterea unui mesaj comun către 

entitățile supravegheate asupra importanței riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului 

pentru activitățile de supraveghere prudențială în cadrul pieței unice. Punctul de pornire al avizului a fost 

constatarea clarificărilor aduse recent, prin legislația UE (Directiva 2019/878 / a cincea directivă privind 

                                                           
11 Denumită, în rezoluția Parlamentului European, și „Directiva a cincea privind cooperarea administrativă” (DAC5). 

Propunerea de directivă a fost examinată de Camera Deputaților (a se verdea fișa procedurii). 

12 În această problematică, a se vedea și „Brussels vows to press head with anti-money laundering blacklist”, Financial Times, 8 

martie 2019; „Brussels plans to revive money laundering blacklist”, Financial Times, 18 august 2019. 

13 Opinion of the European Banking Authority on communications to supervised entities regarding money laundering and terrorist 

financing risks in prudential supervision (pe site-ul ABE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2258
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj?locale=ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32019L0878
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=486
https://www.ft.com/content/e50632b4-41b0-11e9-b896-fe36ec32aece
https://www.ft.com/content/be659d60-c02d-11e9-b350-db00d509634e
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/Opinion+on+Communication+of+ML+TF+risks+to+supervised+entities.pdf
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cerințele de capital), asupra raportului între combaterea spălării banilor / finanțării terorismului și chestiunile 

de ordin prudențial. Autoritățile de supraveghere prudențială erau invitate să menționeze, în comunicările 

adresate entităților supravegheate, nevoia unei cooperări mai strânse și a unui schimb sporit de informații 

între autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile competente în domeniul combaterii spălării 

banilor și finanțării terorismului, atât intern, cât și extern. 

 

4. Alte poziții și lucrări relevante 

4.1. State membre 

►Declarația Meseberg / Foaia de parcurs franco-germană pentru zona euro14, convenită la 19 iunie 

2018, susținea, pe de o parte, necesitatea stabilirii unui set de criterii pentru măsurarea în mod credibil a 

riscurilor existente în sectorul bancar în legătură cu spălarea banilor, iar pe de altă, importanța unui proces 

solid de monitorizare a punerii efective în practică a respectivelor criterii.  

 

4.2. Rapoarte și studii 

►Joshua Kirschenbaum și Nicolas Véron, A better European Union architecture to fight money laundering, 

octombrie 2018, pe site-ul Breugel15 

Studiul are ca premisă caracterul extrem de eterogen al regimului UE în domeniul prevenirii spălării banilor, 

ce conduce la disparități între supravegherea piețelor financiare, integrată european, și supravegherea în 

materia prevenirii spălării banilor, de competența structurilor naționale. Este propusă instituirea unei 

„arhitecturi unitare” la nivel european – prin atribuirea misiunilor de supraveghere în domeniul prevenirii 

spălării banilor fie unei structuri existente (BCE; autoritățile de supraveghere a piețelor financiare / ABE, 

EIOPA, ESMA), fie uneia nou înființate. 

►Harry Huizinga, The supervisory approach to anti-money laundering: an analysis of the Joint Working 

Group’s reflection paper, 14 noiembrie 2018, pe site-ul Parlamentului European 

Raportul examinează documentul de reflecție din 31 august 2018 (►a se vedea secțiunea 3.1, supra) și 

susține atribuirea misiunii de combatere a spălării banilor către Autoritatea Bancară Europeană. 

 

5. Alte resurse utile în internet 

►cronologie: Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, site-ul Consiliului UE 

►EU FIUs’ Platform, Mapping exercise and Gap Analysis on FIUs’ Power and Obstacles for obtaining and 

exchanging information, decembrie 2016, pe site-ul Comisiei Europene 

►Parlamentul European (analiză aprofundată) – Anti-money laundering – reinforcing the supervisory and 

regulatory framework, august 2019 

►Adunarea Națională (Franța), raport de informare privind lupta împotriva finanțării terorismului 

internațional, 3 aprilie 2019 

►Ministerul Federal de Finanțe (Germania), proiectul legii de transpunere a celei de a cincea directive în 

domeniul spălării banilor / poziții privind textul proiectului, 31 iulie 2019 

 

 

Constantin Mihai BANU 

1 octombrie 2019 

                                                           
14 Cf. și site-ul Ministerului Federal de Finanțe (Germania). 
15 Pentru o versiune mai recentă (decembrie 2019, a se vedea site-ul Peterson Institute for International Economics (PIIE) din 

SUA. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Europe/Articles/2018-06-20-Meseberg-att1.pdf;jsessionid=76C9EB640228799F23BF95F9636DE702?__blob=publicationFile&v=3
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2018/10/PC-19_2018-241018_.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624424/IPOL_IDA(2018)624424_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=33583&no=2
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1833.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-05-24-Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Europe/Articles/2018-06-20-Meseberg.html
https://www.piie.com/system/files/documents/pb18-25.pdf

