
From: Silvia Uscov silvia.uscov@uscov.eu
Subject: Solicitare modificare Legea nr. 129/2019

Date: 20 January 2020 at 09:32
To: pm@gov.ro, cabinet.ministru@just.ro

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Stimate Domnule Ministru al Justiției,

 

            Subsemnata, Silvia Uscov, avocat în Baroul București, vă solicit luarea măsurilor necesare pentru luarea măsurilor necesare pentru adoptarea unei
ordonanțe de urgență sau înaintarea unui proiect de lege ce urmează a fi  adoptat în procedură de urgență de către Parlamentul României, prin care să fie
modificată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, astfel încât să fie adusă în acord cu prevederile constituționale.

            Vă înaintez atașat petiția adresată Avocatului Poporului în care sunt detaliate criticile de neconstituționalitate ale acestei Legi, ce pot fi rezumate astfel:

1.     În ceea ce privește obligația de raportare (art. 9 alin. 5 din Lege) – ingerința statului în dreptul oricărei persoane de a beneficia de secretul profesional nu 
întrunește criteriile de proporționalitate deoarece lipsește destinatarul normei de garanția specifică menționată în jurisprudența CtEDO, respectiv aceea că 
organismul de autoreglementare va acționa ca un filtru de protecție al acestui drept

2.     În ceea ce privește obligația de desemnare a unei persoane responsabile în relația cu Oficiul (art. 23 alin. 1 și 4 din Lege) – lipsa de previzibilitate a normei și, în 
subsidiar, în măsura în care se constată neconstituționalitatea obligației de raportare luând în considerare cele menționate la pct. 1, atunci devine caducă acestă 
obligație

            La petiția înaintată Avocatului Poporului am atașat și lista de semnături online, care cuprinde semnături ale avocaților din toată țara, dar și ale magistraților, ale 
celorlalte profesii juridice, ale profesorilor și studenților de la facultățile de Drept din țară, precum și ale membrilor societății civile.
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