Legea 656/2002

Directiva 849/20-mai-2015

Legea 129/2019

Art. 7 (1) Oficiul poate cere persoanelor menţionate

par. (9) Membrii profesiilor juridice independente,

Art. 33 (1) Oficiul solicită entităţilor raportoare,

la art. 10, precum şi instituţiilor competente datele şi

astfel cum sunt definiţi de statele membre, ar trebui

autorităţilor sau instituţiilor publice sau private datele

informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite

să se supună prezentei directive atunci când

şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite

de lege. Informaţiile în legătură cu sesizările primite

participă la tranzacţii financiare sau la tranzacţii între

de

potrivit art. 5 şi 6 sunt prelucrate şi utilizate în cadrul

societăţi comerciale, inclusiv prin furnizarea de

transmise Oficiului exclusiv în format electronic şi

Oficiului în regim de confidenţialitate.

consultanţă fiscală, întrucât aceasta prezintă riscul

sunt prelucrate şi utilizate în cadrul Oficiului în regim

cel mai ridicat ca serviciile respectivilor membri ai

de confidenţialitate, cu respectarea măsurilor de

profesiilor juridice liberale să fie folosite în mod

securitate ale prelucrărilor de date cu caracter

abuziv,

personal.

(2) Persoanele prevăzute la art. 10 şi instituţiile
competente prevăzute la alin. (1) vor transmite
Oficiului datele şi informaţiile solicitate, în termen de
15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile
care prezintă un caracter de urgenţă, formulate în
temeiul art. 5 alin. (3), în termen de 48 de ore de la
data primirii cererii.

în

scopul

spălării

produselor

activităţii

infracţionale sau în scopul finanţării terorismului. Cu
toate acestea, ar trebui să existe scutiri de la orice
obligaţie de raportare a informaţiilor obţinute fie
înainte de o procedură judiciară, în timpul acesteia
sau după aceasta, fie în cursul evaluării situaţiei

(3) Secretul profesional şi bancar la care sunt

juridice a unui client. Prin urmare, consilierea

ţinute persoanele prevăzute la art. 10 nu sunt

juridică ar trebui în continuare să facă obiectul

opozabile Oficiului.

obligaţiei de păstrare a secretului profesional, cu
excepţia cazurilor în care juristul participă la
spălarea banilor sau la finanţarea terorismului,

lege.

Datele

şi

informaţiile

solicitate

sunt

(2) Entităţile raportoare, autorităţile şi instituţiile
publice şi private sunt obligate să comunice direct
Oficiului datele şi informaţiile solicitate, în formatul
indicat de Oficiu, în termen de maximum 15 zile de la
data primirii cererii, iar pentru cererile care prezintă
un caracter de urgenţă, marcate în acest sens, în
termenul indicat de Oficiu, chiar dacă acestea nu au
transmis

un

raport

de

tranzacţii

suspecte

în

conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (1).

consilierea juridică este furnizată în scopul spălării

(3) În cazul solicitărilor de informaţii efectuate de

banilor sau al finanţării terorismului sau juristul ştie

Oficiu sau de alte autorităţi şi instituţii competente,

că un client doreşte consiliere juridică în scopul

prin care se verifică dacă entităţile raportoare au sau

spălării banilor sau al finanţării terorismului.

au avut în cursul unei perioade precedente de 5 ani

par. (10) Serviciile direct comparabile ar trebui tratate
în acelaşi mod, atunci când sunt prestate de oricare

o relaţie de afaceri cu anumite persoane şi care este
natura relaţiei respective, entităţile raportoare sunt

dintre membrii profesiilor care fac obiectul prezentei

obligate să instituie sisteme care să le permită să

directive. Pentru a asigura respectarea drepturilor

răspundă

prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a

împuterniciţilor

Uniunii Europene (denumită în continuare "carta"), în

competente conform legii, prin canale sigure, care să

cazul auditorilor, al experţilor contabili externi şi al

garanteze confidenţialitatea deplină a cererilor de

consilierilor fiscali care, în unele state membre, pot

informaţii.

apăra sau reprezenta un client în contextul unei
proceduri judiciare sau pot evalua situaţia juridică a
unui client, informaţiile pe care le obţin în exercitarea
acestor funcţii nu ar trebui să se supună obligaţiilor
de raportare prevăzute în prezenta directivă.

în

mod

complet

Oficiului

sau

şi
ai

rapid
altor

direct

autorităţi

(4) Secretul profesional şi secretul bancar la care
sunt ţinute entităţile raportoare, inclusiv cele
prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile
Oficiului, cu excepţia entităţilor prevăzute la alin.
(5).
(5) Avocaţii vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prevăzute de prezenta lege, cu respectarea
dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat, republicată, cu modificările ulterioare,
privind păstrarea secretului profesional.

Art. 10 Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele

Art. 2 (1) Prezenta directivă se aplică următoarelor

Art.

persoane fizice sau juridice:

entităţi obligate:

următoarele entităţi raportoare:

f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care

3. următoarele persoane fizice sau juridice, în

f) notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi

exercită profesii juridice liberale, în cazul în care

exercitarea activităţilor lor profesionale:

alte persoane care exercită profesii juridice liberale,

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

b) notari şi alte persoane care exercită profesii
juridice liberale, atunci când participă, în numele
şi pe seama clientului, la orice tranzacţie financiară
sau imobiliară, sau când acordă asistenţă pentru

în

5 (1) Intră sub incidenţa prezentei legi

cazul

în

care

acordă

asistenţă

pentru

întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru
clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de
bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente

instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale

planificarea sau efectuarea tranzacţiilor pentru

ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor

clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi

client referitoare la:

financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale

bancare, de economii ori de instrumente financiare,
organizarea procesului de subscriere a aporturilor
necesare constituirii, funcţionării sau administrării

(i) cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobile sau
entităţi comerciale;

clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o
sumă de bani sau un transfer de proprietate,
constituirea sau administrarea de conturi bancare, de

unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea

(ii) gestionarea banilor, a valorilor mobiliare sau a

economii ori de instrumente financiare, organizarea

ori conducerea societăţilor comerciale, organismelor

altor active ale clientului;

procesului de subscriere a aporturilor necesare

de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor

constituirii,

funcţionării

sau

administrării

unei

structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a

(iii) deschiderea sau gestionarea de conturi bancare,

societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea

altor activităţi fiduciare, precum şi în cazul în care îşi

conturi de economii sau conturi de valori mobiliare

unor astfel de societăţi, organismelor de plasament

reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter
financiar ori vizând bunuri imobile;

(iv)

organizarea

contribuţiilor

necesare

pentru

crearea, funcţionarea sau administrarea societăţilor;

colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri
similare, precum şi în cazul în care participă în
numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu

(v) crearea, funcţionarea sau administrarea de

caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

fiducii, societăţi, fundaţii sau structuri similare;

Art. 3 pct. 5: "organism de autoreglementare"

Art. 2 lit. n: organism de autoreglementare

înseamnă un organism care reprezintă membrii unei

înseamnă uniunile, corpurile profesionale sau alte

profesii şi care joacă un rol în reglementarea

forme asociative ale profesiilor reglementate, care au

acestora,

de

competenţe de reglementare a activităţii membrilor

supraveghere sau de monitorizare şi în asigurarea

lor, prin emiterea de regulamente şi instrucţiuni

punerii în aplicare a normelor referitoare la aceştia

privind activitatea şi conduita etică a membrilor, de

în

realizarea

anumitor

funcţii

control şi supraveghere a exercitării atribuţiilor legale
ale acestora;

Art. 5 (1) De îndată ce o persoană fizică, în cadrul

par. (39) În cazul anumitor entităţi obligate, statele

art. 9 (3) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e)

activităţii desfăşurate pentru o persoană juridică

membre ar trebui să aibă posibilitatea de a

şi f) au obligaţia de a transmite un raport de tranzacţii

prevăzută la art. 10, sau una dintre persoanele fizice

desemna

de

suspecte numai în măsura în care NU sunt avute în

prevăzute la art. 10 are suspiciuni că o operaţiune ce

autoreglementare în calitate de autoritate care

vedere informaţiile pe care acestea le primesc de la

urmează să fie efectuată are ca scop spălarea

este informată în primă instanţă în locul unităţii

unul dintre clienţii lor sau le obţin în legătură cu

banilor

de informaţii financiare. În conformitate cu

aceştia în cursul evaluării situaţiei juridice a clientului

informează persoana desemnată conform art. 20

jurisprudenţa

Drepturilor

în cadrul unor proceduri judiciare sau al îndeplinirii

alin. (1), care sesizează imediat Oficiul Naţional

Omului, un sistem în care raportarea se face în

obligaţiei de apărare sau de reprezentare a clientului

de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

primul

de

în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste

denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată

autoreglementare constituie o garanţie importantă

proceduri, inclusiv de consiliere juridică privind

analizează

sesizează

pentru a menţine protecţia drepturilor fundamentale

iniţierea sau evitarea procedurilor, indiferent dacă

motivate

în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare aplicabile

aceste informaţii sunt primite sau obţinute înaintea

rezonabil. Acesta confirmă primirea sesizării. Pentru

avocaţilor. Statele membre ar trebui să furnizeze

procedurilor, în timpul acestora sau după acestea.

persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 10 lit. k),

mijloacele şi modalitatea de păstrare a secretului

sesizarea se transmite de către persoana care are

profesional şi a confidenţialităţii şi de respectare a

suspiciuni că operaţiunea ce urmează să fie

vieţii private.

Oficiul

sau

cu

finanţarea

informaţiile
privire

la

actelor

primite

de

şi

suspiciunile

terorism,

efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea

un

rând

organism

Curţii

corespunzător

Europene

către

un

a

organism

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazurile în
care persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f)
cunosc faptul că activitatea de consiliere juridică este

Art. 34 (1) Prin derogare de la articolul 33 alineatul

furnizată în scopul spălării banilor sau al finanţării

(1), statele membre pot desemna, în cazul

terorismului sau atunci când ştiu că un client doreşte

(9) Persoanele prevăzute la art. 10 lit. e) şi f) NU au

entităţilor obligate menţionate la articolul 2 alineatul

consiliere juridică în scopul spălării banilor sau al

obligaţia de a raporta către Oficiu informaţiile pe care

(1) punctul 3 literele (a), (b) şi (d), un organism

finanţării terorismului.

le primesc sau pe care le obţin de la unul dintre

adecvat de autoreglementare pentru profesia în

clienţii lor în cursul determinării situaţiei juridice a

cauză drept autoritate de primire a informaţiilor

acestuia ori al apărării sau reprezentării acestuia în

menţionate la articolul 33 alineatul (1).

actelor de terorism.

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

(5) În cazul entităţilor raportoare prevăzute la art.
5 alin. (1) lit. e) şi f), raportările se fac către Oficiu
şi se notifică structurile de conducere ale

Fără a aduce atingere alineatului (2), în cazurile

profesiilor liberale asupra transmiterii rapoartelor

menţionate la primul paragraf din prezentul alineat,

de tranzacţii suspecte.

organismul de autoreglementare desemnat transmite

primite sau obţinute înainte, în timpul ori după

informaţiile către unitatea de informaţii financiare cu

încheierea procedurilor.

promptitudine şi sub formă nefiltrată.

(11) În cazul persoanelor prevăzute la art. 10 lit. e) şi

(2)

f), raportările se fac către persoanele desemnate

prevăzute la articolul 33 alineatul (1) notarilor,

de către structurile de conducere ale profesiilor

altor persoane care exercită profesii juridice

liberale, care au obligaţia de a le transmite

liberale, auditorilor, experţilor contabili externi şi

Oficiului în cel mult 3 zile de la primire.

consilierilor fiscali, numai în măsura în care această

Informaţiile se transmit Oficiului nealterate.

derogare se referă la informaţiile pe care aceştia le

Statele

membre

NU

aplică

obligaţiile

primesc de la unul dintre clienţii lor sau le obţin în
legătură cu acesta în cursul evaluării situaţiei juridice
a clientului respectiv sau al îndeplinirii sarcinii de
apărare sau de reprezentare a clientului în proceduri
judiciare sau referitor la acestea, inclusiv de
consiliere privind iniţierea sau evitarea procedurilor,
indiferent dacă aceste informaţii sunt primite sau
obţinute înaintea procedurilor, în timpul acestora sau
după acestea.
(art. 33 alin. 1
Statele membre solicită entităţilor obligate şi, după
caz, directorilor şi angajaţilor acestora să coopereze
pe

deplin,

procedând

cu

promptitudine

la

următoarele acţiuni:
a) informarea unităţii de informaţii financiare, din
proprie iniţiativă, inclusiv prin transmiterea unui
raport, în cazul în care entitatea obligată are
cunoştinţă, suspectează sau are motive întemeiate

să suspecteze că fondurile, indiferent de suma în
cauză, sunt obţinute din activităţi infracţionale sau au
legătură cu finanţarea terorismului, precum şi prin
transmiterea promptă a unui răspuns la cererile de
informaţii suplimentare formulate de unitatea de
informaţii financiare în astfel de cazuri; şi
b) furnizarea către unitatea de informaţii financiare,
în mod direct sau indirect, la cererea acesteia, a
tuturor informaţiilor necesare, în conformitate cu
procedurile stabilite prin dreptul aplicabil.
Toate tranzacţiile suspecte, inclusiv tentativele de
tranzacţii, sunt raportate.)

Art. 5 (10) Forma şi conţinutul raportului pentru

Art. 8 (11) Forma şi conţinutul rapoartelor prevăzute

operaţiunile prevăzute la alin. (1), (7) şi (8) vor fi

la art. 6 şi 7 pentru entităţile raportoare financiare şi

stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de

nonfinanciare, precum şi metodologia de transmitere

30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei

a acestora sunt stabilite prin ordin al preşedintelui

legi. Raportările prevăzute la alin. (7) şi (8) se

Oficiului,

transmit Oficiului, în maximum 10 zile lucrătoare, în

supraveghere

baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.

reglementare.

Art. 21 Persoanele desemnate conform art. 20 alin.
(1) şi persoanele prevăzute la art. 10 vor întocmi
pentru fiecare tranzacţie suspectă un raport scris, în
forma stabilită de Oficiu, care va fi transmis imediat
acestuia.

cu

consultarea
şi

a

autorităţilor

organismelor

de

de
auto

Art. 14 (4) Statele membre impun ca, în cazul în
care nu este în măsură să respecte cerinţele de
precauţie privind clientela stabilite la articolul 13
alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b) sau (c),
entitatea obligată să nu realizeze nicio tranzacţie
printr-un cont bancar, să nu stabilească nicio relaţie
de afaceri şi să nu realizeze nicio tranzacţie, precum
şi să înceteze relaţia de afaceri şi să aibă în vedere
transmiterea către unitatea de informaţii financiare a
unui raport privind tranzacţii suspecte în legătură cu
clientul, în conformitate cu articolul 33. Statele
membre nu aplică primul paragraf notarilor, altor
persoane care exercită profesii juridice liberale,
auditorilor, experţilor contabili externi şi consilierilor
fiscali numai în măsura în care aceştia evaluează
situaţia juridică a clientului sau îndeplinesc sarcina
de apărare sau de reprezentare a clientului în
proceduri judiciare sau referitor la acestea, inclusiv
de consiliere privind iniţierea sau evitarea acestor
proceduri.

Art. 20 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 10

Art. 23 (1) Entităţile raportoare au obligaţia de a

vor desemna una sau mai multe persoane care au

desemna una sau mai multe persoane care au

responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror

responsabilităţi

nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura

precizarea

şi cu limitele responsabilităţilor menţionate.

încredinţate, ale căror nume vor fi comunicate

(2) Persoanele prevăzute la art. 10 lit. a)-d), g)-j),

în

naturii

aplicarea
şi

prezentei

limitelor

legi,

cu

responsabilităţilor

Oficiului, exclusiv în format electronic, prin canalele

precum şi structurile de conducere ale profesiilor
liberale prevăzute la art. 10 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

comunicare,

pentru

a

de

preveni

conformitate
şi

a

şi

împiedica

operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau
finanţarea

terorismului,

asigurând

instruirea

puse la dispoziţie de către acesta.
(2) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare au
obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate la
nivelul conducerii, care coordonează implementarea
politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea
prezentei legi. În cazul reţelelor cooperatiste, în
semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, ofiţerul de conformitate poate
fi

desemnat

la

nivelul

casei

centrale

pentru

coordonarea implementării politicilor şi procedurilor
la nivelul întregii reţele.

corespunzătoare a angajaţilor. Instituţiile de credit şi

(3) Persoanele desemnate conform prevederilor alin.

instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un

(1) şi (2) au acces direct şi în timp util la datele şi

ofiţer

informaţiile

de

executive,

conformitate
care

subordonat

coordonează

conducerii

implementarea

politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea

relevante,

deţinute

de

entităţile

raportoare, necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute
de prezenta lege.

prezentei legi.
(4) Dispoziţiile

alin.

(1)

nu

sunt

aplicabile

(3) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (2)

persoanelor fizice ce au calitatea de entitate

răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în

raportoare,

aplicarea prezenţei legi.

prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i).

precum

şi

entităţilor

raportoare

Art. 26 (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei
legi se supraveghează şi se controlează, în cadrul
atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi şi

organisme:
e) organismele

de

autoreglementare, pentru

entităţile raportoare pe care le reprezintă şi
coordonează.
(2) Autorităţile şi organismele competente prevăzute
la alin. (1) vor informa de îndată Oficiul, după caz:
a) atunci când, în exercitarea atribuţiilor specifice,
descoperă fapte care ar putea avea legătură cu
spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului;
b) cu privire la alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei
legi cu impact semnificativ asupra expunerii la riscul
de spălare a banilor şi finanţare a terorismului,
constatate conform atribuţiilor specifice.

Art. 22 (1) Structurile de conducere ale profesiilor

Art. 57 – (1) În termen de 120 de zile de la data

liberale vor încheia cu Oficiul, în termen de 60 de zile

intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile de

de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale

supraveghere şi organismele de autoreglementare

de colaborare.

au obligaţia de a emite reglementari sectoriale în
vederea aplicarii dispoziţiilor prezentei legi şi a
Regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(2) La solicitarea autorităților de supraveghere și a
organismelor prevăzute la alin. (1), Oficiul Național
de Prevenire și Combatere a Spălării va emite
puncte de vedere cu privire la reglementările
sectoriale propuse.

Art. 62 – La data intrării în vigoare a prezentei legi
se abrogă:
a)

Legea

nr.

656/2002

pentru

prevenirea

şi

sancţionarea spălării banilor, precum și pentru
instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a
finanțării terorismului, publicată în Monitorul Oficialal
României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
ulterioare, în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 702 din 12 octombrie 2012.
b) Orice alte dispoziții contrare.

