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Abstract 

 

On 21 July 2021, the European Commission published the legislative package on establishing a 

single EU regulatory framework on the prevention of money laundering and terrorist financing. 

To increase the effectiveness of anti-money laundering and anti-terrorist financing measures, the 

legislator has provided for the regulation of a harmonized system for the application of rules on 

risk assessment at Member State level and uniform surveillance throughout Europe. The new 

normative architecture is completed by including a framework for regulating cryptocurrency 

transactions and ensuring the traceability of cryptocurrency transfers. 

This paper examines the effects, in particular, of the Proposed AML / CFT Regulation on crypto-

asset service providers and discusses the provisions of other legislation affecting the crypto-asset 

ecosystem. 

While we note, in the first phase, the application of "the same services, the same risks, the same 

rules, and the same supervision" to crypto-asset service providers in their role as obligated 

entities, it is possible to observe a paradigm shift in the ways transactions are monitored and the 

risks of users (for instance, DeFi products) in the area are assessed over time. 

 

Keywords: crypto-assets, anti-money laundering, crypto-assets service providers, travel rule, 

know-your-customer, FATF 

 

Abstract 

În data de 21 iulie 2021, Comisia Europeană a publicat pachetul legislativ privind instituirea unui 

cadru de reglementare unic la nivelul UE în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării 

terorismului. Cu scopul de a crește eficacitatea măsurilor de combatere a spălării banilor și a 

finanțării terorismului, legiuitorul a prevăzut reglementarea unui regim armonizat de aplicare a 

normelor referitoare la evaluarea riscurilor la nivelul statelor membre și a unei supravegheri 

uniforme în spațiul european. Noua arhitectură normativă este întregită prin cuprinderea unui cadru 

de reglementare a tranzacțiilor cu cripto-active și de asigurare  a trasabilității transferurilor de 

cripto-active. 

Prezenta lucrare analizează efectele, în special, ale Propunerii de Regulament AML/CFT asupra 

prestatorilor de servicii de cripto-active, discutând și despre dispozițiile din celelalte acte 

legislative ce au incidență asupra ecosistemului cripto-activelor. 

Constatăm, în primă fază, aplicarea principiului „aceleași servicii, aceleași riscuri, aceleași reguli 

și aceeași supraveghere” față de prestatorii de servicii de cripto-active, în calitate de entități 

obligate, însă, în timp, este posibil să observăm o schimbare de paradigmă în modul în care sunt 

monitorizate tranzacțiile și evaluate riscurile utilizatorilor (spre exemplu, în cazul produselor 

DeFi) din acest domeniu. 
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însoțirea, măsuri de precauție privind clientela, GAFI 

 

1. Introducere 

Cazurile din ultima perioadă de spălare a banilor1 au arătat, din nou, necesitatea unui cadru 

unic de reglementare în domeniul AML/CFT la nivel european. Potrivit datelor Europol, 

aproximativ 1% din produsul intern brut anual al Uniunii Europene este „identificat ca fiind 

implicat în activități financiare suspecte”, după cum se arată în Expunerea de motive a Propunerii 

de Regulament AML/CFT, argumentând-se în acest sens că, „spălarea banilor și finanțarea 

terorismului reprezintă o amenințare gravă la adresa integrității economiei și a sistemului 

financiar al UE și a securității cetățenilor săi”2.  

În data de 21 iulie 2021, Comisia Europeană a publicat pachetul legislativ privind instituirea 

unui cadru de reglementare unic la nivelul UE în materie de prevenire a spălării banilor și a 

finanțării terorismului. Cu scopul de a crește eficacitatea măsurilor de combatere a spălării banilor 

și a finanțării terorismului, legiuitorul a prevăzut reglementarea unui regim armonizat de aplicare 

a normelor referitoare la evaluarea riscurilor la nivelul statelor membre și a unei supravegheri 

uniforme în spațiul european. Pentru eficientizarea operațiunilor de prevenire a activităților de 

spălare a banilor și finanțare a terorismului, se propune înființarea unei autorități europeane pentru 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, responsabilă de implementarea 

mecanismului de coordonare și de sprijin pentru îmbunătățirea cooperării dintre supraveghetorii 

naționali și unitățile de informații financiare (FIU), precum și de asigurarea unor standarde de 

supraveghere și metodologii de evaluare a riscurilor omogene și de înaltă calitate. 

De asemenea, noua arhitectură normativă este întregită prin cuprinderea unui cadru de 

reglementare a tranzacțiilor cu cripto-active și de asigurare  a trasabilității transferurilor de cripto-

active. 

 Acest cadru unic de reglementare al UE („single rulebook”) constă în patru propuneri 

legislative noi, mai jos enumerate: 

- un regulament care instituie o autoritate europeană pentru combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului (cunoscută sub numele de „AMLA”)3; 
- un regulament privind AML/CFT, ce conține reguli aplicabile direct statelor membre, în 

special în ceea ce privește măsurile de precauție privind cunoașterea clientelei și 

 
1 Hannah Murphy, The rise of crypto laundries: how criminals cash out of bitcoin, 28 mai 2021, disponibil la adresa: 

<< https://www.ft.com/content/4169ea4b-d6d7-4a2e-bc91-480550c2f539 >>, accesată ultima oară la data de 

22.02.2022, Samuel Haig, 33 money laundering crypto criminals targeted worldwide in 3 separate cases, 16 

octombrie 2020, disponibil la adresa: << https://cointelegraph.com/news/33-money-laundering-crypto-crims-

targeted-worldwide-in-3-separate-cases >>, accesată ultima oară la data de 22.02.2022. 
2 Propunerea de Regulament AML/CFT, disponibilă la adresa: << https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0420&from=EN >>. 
3 Disponibil la adresa: << https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0421&from=EN >>. 

https://www.ft.com/content/4169ea4b-d6d7-4a2e-bc91-480550c2f539
https://cointelegraph.com/news/33-money-laundering-crypto-crims-targeted-worldwide-in-3-separate-cases
https://cointelegraph.com/news/33-money-laundering-crypto-crims-targeted-worldwide-in-3-separate-cases
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0420&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0420&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0421&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0421&from=EN
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beneficiarii reali (cunoscut sub numele de „AMLR”, denumit în cele ce urmează 

„Propunerea de Regulament AML/CFT”)4; 
- o directivă privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea 

utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de 

abrogare a Directivei (UE) 2015/849 (cunoscută sub numele de „AMLD 6”)5, ce 

consolidează cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere și unitățile de 

informații financiare (FIU) din statele membre și 
- o revizuire a Regulamentului 2015 /847/UE privind transferurile de fonduri, ce va asigura 

trasabilitatea tranzacțiilor cu cripto-active (denumită în continuare „Propunerea de 

revizuire a Regulamentului 2015 /847/UE”)6. 
După cum se reține în textul propunerilor legislative, cadrul normativ este aliniat la cele mai 

recente modificări aduse Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/ 

FATF)7. În acest sens, arătăm că, GAFI acordă prioritate întăririi puterilor preventive și represive 

ale țărilor față de controlul asupra fluxului transfrontalier de produse și capital ilegale. Acest lucru 

se realizează folosind două strategii de bază: (i) promovarea armonizării legislative între sistemele 

juridice interne pentru a reduce riscul de pierdere a capitalului către paradisuri nereglementate și 

(ii) stimularea cooperării juridice internaționale și a schimbului de informații între țări8. 

Reglementarea sectorului cripto-activelor face parte din politica legislativă internațională de 

instituire a unor măsuri de protecție destinate să abordeze eventualele riscuri la adresa stabilității 

financiare și a suveranității monetare. 

În octombrie 2018, GAFI și-a actualizat Recomandările și Glosarul pentru a include termenii 

de „active virtuale” și de „furnizori de servicii de active virtuale” (VASPs), precum și cerința ca 

aceștia din urmă să fie reglementați, supravegheați și obligați să obțină licență de autorizare și de 

funcționare. 

În mod similar, remarcăm în Propunerea de Regulament AML/CFT „extinderea domeniului 

de aplicare al entităților care fac obiectul cerințelor în materie de combatere a spălării banilor și 

a finanțării terorismului pentru a include prestatorii de servicii de cripto-active și măsurile care 

trebuie luate de entitățile obligate pentru a evalua și a atenua riscurile de eludare a sancțiunilor 

financiare specifice”   

Totodată, mai amintim că, aplicabilitatea normelor AML/CFT în industria cripto-activelor 

trebuie privită în lumina întregului pachet financiar digital al Comisiei Europene. Aprobarea 

Regulamentului privind piețele cripto-activelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 

(denumit în continuare „MiCA”), ce va reglementa condițiile de autorizare și funcționare a 

emitenților de cripto-active și a furnizorilor de servicii de cripto-active pe piața unică din UE, va 

 
4 Disponibil la adresa: << https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0420&from=EN >>. 
5 Disponibilă la adresa: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0423&from=EN >>. 
6 Disponibilă la adresa: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0422&from=EN >>. 
7 International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation, The 

FATF Recommendations, actualizate în octombrie 2021, General Glossary, disponibile la adresa: <<https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf >>, accesată ultima 

oară la data de 22.02.2022. 
8 Gustavo Rodrigues, Lahis Kurtz, Cryptocurrencies and anti-money laundering regulation in the G20, The Institute 

for Research on Internet & Society, Brazil, 2019, p.12, disponibil la adresa: << 

https://irisbh.com.br/en/publicacoes/19906/ >>, accesată ultima oară la data de 22.02.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0420&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0420&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0422&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0422&from=EN
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://irisbh.com.br/en/publicacoes/19906/
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fi primul pas către actualizarea cadrului juridic european în acest domeniu. În strictă corelație cu 

MiCA, pachetul privind finanțele digitale include și o propunere privind un regim-pilot pentru 

infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite (DLT)9. 

 

      Nu în ultimul rând, cu scopul de a asigura coerență în domeniul de politică a transferurilor de 

fonduri de active virtuale, legiuitorul european a actualizat obligațiile privind schimbul de 

informații în contextul transferurilor electronice, cunoscute la nivel internațional sub denumirea 

de „regula privind însoțirea” („travel rule”), care a fost pusă în aplicare în cadrul dreptului Uniunii 

prin Regulamentul (UE) 2015/847 în conformitate cu Recomandările GAFI.  

Așadar, prin recenta Propunere de revizuire a Regulamentului 2015 /847/UE se introduc în 

legislația europeană noi cerințe aplicabile prestatorilor de servicii de active virtuale, prin 

reglementarea obligației acestor entități de a colecta și de a pune la dispoziție date privind inițiatorii 

și beneficiarii transferurilor de active virtuale, inclusiv cripto-active, pe care le efectuează. 

Prezenta lucrare analizează efectele, în special, ale Propunerii de Regulament AML/CFT 

asupra prestatorilor de servicii de cripto-active, discutând și despre dispozițiile din celelalte acte 

mai sus enumerate ce au incidență asupra ecosistemului cripto-activelor. 

 

2. Armonizarea regulilor aplicabile prestatorilor de servicii de cripto-active la nivel 

european 

 

2.1. Crearea unui nou cadru instituțional și de reglementare mai coerent în materie de 

combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în UE 

 

Astfel cum se prevede la art. 1, Propunerea de Regulament AML/CFT are ca obiect: 

„(a)măsurile care trebuie aplicate de entitățile obligate pentru a preveni spălarea banilor 

și finanțarea terorismului; 

(b)cerințele de transparență a proprietății efective pentru entitățile și construcțiile 

juridice; 

(c)măsurile de limitare a utilizării abuzive a instrumentelor la purtător.”. 

Cu scopul de a adapta legislația europeană la standardele cuprinse în Recomandările GAFI în 

domeniul pieței cripto-activelor, Propunerea de Regulament AML/CFT include prestatorii de 

servicii de cripto-active în rândul entităților ce fac obiectul normelor privind combaterea spălării 

banilor și a finanțării terorismului (de exemplu: aplicarea măsurilor de precauție privind clientela 

și beneficiarul real, luarea măsurilor de atenuare a riscurilor care decurg din instrumente anonime) 

și introduce cerințe privind informațiile necesare pentru transferurile de active virtuale, în 

conformitate cu Propunerea de revizuire a Regulamentului 2015 /847/UE. 

În acest sens, arătăm că, art. 3 lit. (g) din Propunerea de Regulament AML/CFT stabilește că 

sfera entităților obligate cuprinde prestatorii de servicii de cripto-active. În privința acestor din 

urmă entități, art. 2 pct. 14 din Propunerea de Regulament AML/CFT face trimitere la definiția 

conținută de art. 3 alin. (1) pct. 8 din MiCA, ce prevede că „furnizorul de servicii de criptoactive” 

reprezintă „orice persoană a cărei ocupație sau activitate este furnizarea cu titlu profesional a 

unuia sau a mai multor servicii de criptoactive către terți”. 

 
9 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un regim-pilot pentru infrastructurile 

pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, disponibilă la adresa: << https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0594&from=EN  >>. 
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Subsecvent, la art. 3 pct. 1 alin. (9) din MiCA, se reține că prin „serviciu de criptoactive” se 

înțelege oricare dintre serviciile și activitățile enumerate mai jos referitoare la orice cripto-activ: 

(a)custodia și administrarea criptoactivelor în numele terților; 

(b)operarea unei platforme de tranzacționare pentru criptoactive; 

(c)schimbul de criptoactive contra unei monede fiduciare care are statut de mijloc legal de 

plată; 

(d)schimbul de criptoactive contra altor criptoactive; 

(e)executarea ordinelor aferente criptoactivelor în numele terților; 

(f)plasarea de criptoactive; 

(g)primirea și transmiterea ordinelor aferente criptoactivelor în numele terților; 

(h)oferirea de consultanță cu privire la criptoactive. 

Activitățile de la lit. (a)–(h) sunt ulterior descrise în alin. (10) – alin. (17) ale aceluiași art. 3 

din MiCA.  

 

EMITERE CUSTODIE SCHIMB SCHIMB DE 

SERVICII ȘI 

PRODUSE 

ALTE 

OPERAȚIUNI 

emitenți de 

cripto-active  

 

furnizori de 

servicii de 

custodie  

furnizori de 

platforme de 

schimb 

furnizori de 

schimb de 

servicii 

minare, validare, 

anonimizare, 

specifice 

investitoriilor 

calificați 

Tabelul 1. Lanțul valoric al ecosistemului cripto-activelor10 

 

 

2.2. Aspecte de taxonomie: definirea furnizorilor de servicii de cripto-active (GAFI vs. 

MiCA) 

 

La o primă juxtapunere a definițiilor prestatorilor de servicii de cripto-active din MiCA 

(cunoscuți sub numele de „CASPs”, „crypto-asset services providers”) și din Recomandările 

GAFI (cunoscuți sub numele de „VASPs”, ,,virtual asset services providers”), se observă că: 

(i) expresia VASPs include, în plus față de CASPs, și alți furnzori de servicii de active virtuale și 

(ii) definiția CASPs propusă de MiCA are un conținut mai larg decât definiția prestatorilor de 

servicii de cripto-active prevăzută în GAFI, astfel cum am evidențiat în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul 2. Furnizorii de servicii de cripto-active 

GAFI 

(VASPs)11 

MiCA 

(CASPs) 

 
10 Tabel adaptat după „Figure 4: Overview of main VASP types” din The Government of the Grand Duchy of 

Luxembourg. Ministry of Justice, ML/TF Vertical Risk Assessment: Virtual Asset Service Providers, decembrie 2020, 

p.10, disponibil la adresa: <<https://mj.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/blanchiment/ML-TF-vertical-risk-

assessment-on-VASPs.pdf>> , accesată ultima oară la data de 22.02.2022. 
11 International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation, The 

FATF Recommendations, actualizate în octombrie 2021, General Glossary, disponibile la adresa: <<https://www.fatf-

https://mj.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/blanchiment/ML-TF-vertical-risk-assessment-on-VASPs.pdf
https://mj.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/blanchiment/ML-TF-vertical-risk-assessment-on-VASPs.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
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i. Schimb între active virtuale și 

monede fiduciare (Exchange 

between virtual assets and fiat 

currencies) 

 

schimbul de cripto-active contra unei monede 

fiduciare care are statut de mijloc legal de plată 

(art. 3 alin. (1) pct. (9) lit. (c)), „înseamnă încheierea 

cu părți terțe de contracte de cumpărare sau de 

vânzare referitoare la criptoactive contra unei 

monede fiduciare care are statut de mijloc legal de 

plată, utilizând capital propriu” (art. 3 alin. (1) pct. 

(12)) 

operarea unei platforme de tranzacționare 

pentru cripto-active (art. 3 alin. (1) pct. 9 lit. (b)) 

„înseamnă gestionarea uneia sau a mai multor 

platforme de tranzacționare pentru criptoactive, în 

cadrul cărora mai multe părți terțe care cumpără și 

vând participații aferente criptoactivelor pot 

interacționa într-un mod care duce la încheierea 

unui contract, fie prin schimbul unui criptoactiv 

contra unui alt criptoactiv, fie prin schimbul unui 

criptoactiv contra unei monede fiduciare care are 

statut de mijloc legal de plată” (art. 3 alin. (1) pct. 

(11)) 

ii. Schimb între una sau mai 

multe forme de active virtuale 

(Exchange between one or more 

forms of virtual assets) 

  

schimbul de cripto-active contra altor cripto-

active (art. 3 alin. (1) pct. 9 lit. (d)) „înseamnă 

încheierea cu părți terțe de contracte de cumpărare 

sau de vânzare referitoare la criptoactive contra 

altor criptoactive, utilizând capital propriu” (art. 3 

alin. (1) pct. (13)) 

 

 

 

 

iii. Transfer of virtual assets 

(Transfer de active virtuale) 

executarea ordinelor aferente cripto-activelor în 

numele terților (art. 3 alin. (1) pct. 9 lit. (e)) 

„înseamnă încheierea de acorduri de cumpărare sau 

de vânzare a unuia sau a mai multor criptoactive sau 

de subscriere a unuia sau a mai multor criptoactive 

în numele unor terți” (art. 3 alin. (1) pct. (14)) 

operarea unei platforme de tranzacționare 

pentru cripto-active (art. 3 alin. (1) pct. 9 lit. (b)), 

definită la art. 3 alin. (1) pct. (11) 

primirea și transmiterea ordinelor aferente 

criptoactivelor în numele terților (art. 3 alin. (1) 

pct. 9 lit. (g)) „înseamnă primirea de la o persoană 

a unui ordin de cumpărare sau de vânzare a unuia 

sau a mai multor criptoactive ori de subscriere a 

unuia sau a mai multor criptoactive și transmiterea 

 
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf >>, accesată ultima 

oară la data de 22.02.2022, p. 130. 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
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ordinului respectiv către un terț în vederea 

executării” (art. 3 alin. (1) pct. (16)) 

iv. Păstrarea și/sau 

administrarea activelor sau 

instrumentelor virtuale care 

permit controlul asupra 

activelor virtuale (Safekeeping 

and/or administration of virtual 

assets or instruments enabling 

control over virtual assets) 

custodia și administrarea cripto-activelor în 

numele terților (art. 3 alin. (1) pct. 9 lit. (a)) 

„înseamnă păstrarea în condiții de siguranță a 

criptoactivelor sau exercitarea controlului, în 

numele terților, asupra criptoactivelor ori a 

mijloacelor de acces la astfel de criptoactive, dacă 

este cazul sub formă de chei de criptare private” (art. 

3 alin. (1) pct. (10)) 

 

 

 

 

 

 

 

v. Participarea și furnizarea de 

servicii financiare legate de 

oferta și/sau vânzarea unui 

activ virtual a unui emitent 

(Participation in and provision of 

financial services related to an 

issuer’s offer and/or sale of a 

virtual asset) 

  

executarea ordinelor aferente cripto-activelor în 

numele terților (art. 3 alin. (1) pct. 9 lit. (e)) 

„înseamnă încheierea de acorduri de cumpărare sau 

de vânzare a unuia sau a mai multor criptoactive sau 

de subscriere a unuia sau a mai multor criptoactive 

în numele unor terți” (art. 3 alin. (1) pct. (14)) 

plasarea de cripto-active (art. 3 alin. (1) pct. 9 lit. 

(f)) „înseamnă comercializarea de criptoactive nou-

emise sau de criptoactive deja emise, dar care nu 

sunt admise la tranzacționare pe o platformă de 

tranzacționare pentru criptoactive, către 

cumpărători specifici și care nu presupune o ofertă 

publică sau o ofertă către deținătorii existenți de 

criptoactive ale emitentului” (art. 3 alin. (1) pct. 

(15)) 

oferirea de consultanță cu privire la cripto-

active(art. 3 alin. (1) pct. 9 lit. (h)) „înseamnă 

oferirea, formularea sau acceptarea de a formula 

recomandări personalizate sau specifice adresate 

unei părți terțe, fie la cererea părții terțe, fie din 

inițiativa furnizorului de servicii de criptoactive 

care oferă consultanța, cu privire la achiziționarea 

sau vânzarea unuia sau a mai multor criptoactive ori 

cu privire la utilizarea serviciilor de 

criptoactive”(art. 3 alin. (1) pct. (17)) 

 

Având ca repere lanțul valoric al ecosistemului cripto-activelor, schițat în Tabelul 1, și specificul 

activităților prestatorilor de servicii de cripto-active, redăm mai jos o configurare a mecanismului 

spălării banilor în ecosistemul cripto-activelor. 

 

 Tabelul 3. Mecanismul spălării banilor în ecosistemul cripto-activelor12 

 
12 Tabel adaptat după Figure 7: Potential exposure of VASPs to each ML step din ML/TF Vertical Risk Assessment: 

Virtual Asset Service Providers, decembrie 2020, p.21, disponibil la adresa: <<https://mj.gouvernement.lu/dam-

https://mj.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/blanchiment/ML-TF-vertical-risk-assessment-on-VASPs.pdf
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EMITERE 

 

CUSTODIE 

 

SCHIMB 

SCHIMB DE 

SERVICII ȘI 

PRODUSE; 

ALTELE 

1 ACTIVITATEA 

INFRACȚIONAL

Ă 

toate categoriile de prestatori de servicii de cripto-active 

2 PRODUSE 

PROVENITE DIN 

SĂVÂRȘIREA DE 

INFRACȚIUNI 

criptomonede/ monede oficiale, după caz 

3 PLASAREA lansarea unei 

oferte publice 

de cripto-

active 

(de ex. ICO, 

IEO, IDO) 

servicii de 

custodie 

tranzacții 

P2P 

 

toate operațiunile, 

cu excepția celor 

ce implică 

investitori 

calificați  

schimburi 

centralizate 

brokeraj 

extrageri de 

la ATM 

operațiunile ce 

implică investitori 

calificați 

4 STRATIFICARE

A 

toate categoriile de prestatori de servicii de cripto-active 

 

5 INTEGRAREA   schimburi 

centralizate 

brokeraj 

operațiunile ce 

implică investitori 

calificați 

 

                 fiat (monedă oficială)                                           criptomonedă 

 

 

3. Reglementarea obligațiilor prestatorilor de servicii de cripto-active: Propunerea de 

Regulament AML/CFT și Propunerea de revizuire a Regulamentului 2015 /847/UE 

 

3.1. Aplicarea de măsuri de precauție privind clientela și beneficiarul real, precum și 

raportarea tranzacțiilor suspecte către FIU. Reglementarea „Travel rule”, în 

versiune actualizată. 

 

Prestatorii de servicii de cripto-active au statutul juridic de entități obligate, conform art. 3 alin. 

(3) lit. (g) pct. (3) - Entitățile obligate din Propunerea de Regulament AML/CFT. Cu caracter 

general, entităților obligate le incumbă sarcina de a implementa proceduri de AML/CFT, indicate 

la art. 15-22 din Propunerea de regulament AML/CFT, ce includ aplicarea de măsuri de precauție 

privind clientela și beneficiarul real, precum și raportarea tranzacțiilor suspecte către FIU. 

 
assets/dossiers/blanchiment/ML-TF-vertical-risk-assessment-on-VASPs.pdf>> , accesată ultima oară la data de 

22.02.2022. 

 

https://mj.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/blanchiment/ML-TF-vertical-risk-assessment-on-VASPs.pdf
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Tabelul de mai jos cuprinte o sinteză a obligațiilor prestatorilor de servicii de cripto-active, 

astfel cum sunt reglementate prin Propunerea de Regulament AML/CFT și Propunerea de revizuire 

a Regulamentului 2015 /847/UE. 

  

 

 

PROPUNEREA DE 

REGULAMENT AML/CFT 

 

 

PROPUNEREA DE REVIZUIRE A 

REGULAMENTULUI 2015/847/UE  

REGLEMENTAREA „TRAVEL 

RULE” 

ADECVAREA 

REGLEMENTĂRILOR 

Armonizarea cu 

Recomandările GAFI  

Armonizarea cu Recomandarea 16 

a GAFI  

   

ENTITĂȚI OBLIGATE prestatorii de servicii de 

cripto-active, definiți la art. 3 

alin. (1) pct. 8 din MiCA 

prestatorii de servicii de cripto-

active, definiți la art. 3 alin. (1) pct. 

8 din MiCA 

   

ROLURI ȘI 

RESPONSABILITĂȚI 

- desemnarea unui manager 

responsabil cu funcția de 

conformitate (art. 9 alin. 

(1)); 

- desemnarea unui 

coordonator al funcției de 

conformitate (art. 9 alin. 

(3)); 

- entitățile obligate trebuie 

să pună la dispoziția 

funcțiilor de conformitate 

resurse adecvate, inclusiv 

personal și tehnologie, 

proporțional cu 

dimensiunea, natura și 

riscurile entității obligate 

pentru aplicarea funcțiilor 

de conformitate (art. 9 

alin. (4)). 

- furnizarea de către statele 

membre unităților lor de 

informații financiare resurse 

financiare, umane și tehnice 

adecvate pentru a-și îndeplini 

sarcinile (art. 17); 

- personalul FIU trebuie să aibă 

un nivel ridicat de integritate, 

să fie calificat în mod 

corespunzător și să respecte 

standarde profesionale 

înalte(art. 17). 

   

APLICAREA MĂSURILOR 

DE PRECAUȚIE PRIVIND 

CLIENTELA 

Art. 15 alin. (1): Entitățile 

obligate aplică măsuri de 

precauție privind clientela în 

oricare dintre următoarele 

situații: 

(a)la stabilirea unei relații 

de afaceri; 

Sunt stabilite cerințele privind 

obligația de a identifica clientul 

atunci când transferă fonduri în 

cripto-active echivalente cu sau 

depășind 1000 EUR. 

 

Art. 14 și urm. prevăd că: 
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(b)atunci când sunt 

implicate într-o tranzacție 

ocazională sau atunci 

când efectuează o 

tranzacție ocazională în 

valoare de 10 000 EUR 

sau mai mult ori 

echivalentul în monedă 

națională, indiferent dacă 

tranzacția respectivă se 

efectuează printr-o 

singură operațiune sau 

prin tranzacții legate între 

ele, sau un prag mai scăzut 

stabilit în temeiul 

alineatului (5); 

(c)atunci când există o 

suspiciune de spălare a 

banilor sau de finanțare a 

terorismului, indiferent de 

orice derogare, exceptare 

sau prag; 

(d)atunci când există 

îndoieli privind 

veridicitatea sau 

adecvarea datelor de 

identificare a clientului 

obținute anterior. 

 

În plus față de prev. de la art. 

15 alin. (1), art. 15 alin. (2) 

stabilește că prestatorii de 

servicii de cripto-active 

aplică măsuri de precauție 

privind clientela atunci când 

inițiază sau execută o 

tranzacție ocazională care 

constituie un transfer de 

fonduri, astfel cum este 

definit la articolul 3 punctul 9 

din Propunerea de reformare a 

Regulamentului (UE) 

2015/847 privind 

transferurile de fonduri, sau 

 

- prestatorul de servicii de 

cripto-active al inițiatorului 

trebuie să se asigure că 

transferurile de cripto-active 

sunt însoțite de numele 

inițiatorului și de numărul de 

cont al inițiatorului, în cazul în 

care un astfel de cont există și 

este utilizat pentru prelucrarea 

tranzacției, precum și de 

adresa inițiatorului, de 

numărul documentului 

personal oficial, de numărul de 

identificare al clientului sau de 

data și locul nașterii; 

 

- prestatorul de servicii de 

cripto-active al inițiatorului 

trebuie, de asemenea, să se 

asigure că transferurile de 

cripto-active sunt însoțite de 

numele beneficiarului și de 

numărul de cont al 

beneficiarului, în cazul în care 

un astfel de cont există și este 

utilizat pentru prelucrarea 

tranzacției (art. 14). 

 

Prestatorul de servicii de cripto-

active al beneficiarului trebuie să 

pună în aplicare proceduri eficace 

pentru a detecta dacă informațiile 

privind inițiatorul sunt incluse în 

transferul de cripto-active sau 

urmează acestui transfer.  

 

Prestatorul de servicii de cripto-

active al beneficiarului trebuie să 

instituie proceduri eficace, 

inclusiv, acolo unde este cazul, 

control ulterior sau control în timp 

real, pentru a depista dacă 
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un transfer de cripto-active, 

astfel cum este definit la 

articolul 3 punctul 10 din 

regulamentul respectiv, a 

cărei valoare depășește 1000 

EUR sau echivalentul în 

monedă națională. 

 

Art. 16 Măsuri de precauție 

privind clientela. Entitățile 

obligate aplică toate măsurile 

care urmează: 

(a)identificarea clientului și 

verificarea identității 

clientului; 

(b)identificarea 

beneficiarului 

(beneficiarilor) real (reali) în 

conformitate cu articolele 42 

și 43 și verificarea identității 

acestuia (acestora), astfel 

încât entitatea obligată să 

aibă convingerea că știe cine 

este beneficiarul real și că 

înțelege structura de 

proprietate și de control a 

clientului; 

(c)evaluarea și, după caz, 

obținerea de informații 

privind scopul și natura 

dorită a relației de afaceri; 

(d)realizarea unei 

monitorizări continue a 

relației de afaceri, inclusiv 

controlul tranzacțiilor 

efectuate pe toată durata 

relației de afaceri, pentru a se 

asigura că tranzacțiile 

efectuate sunt în concordanță 

cu cunoștințele pe care 

entitatea obligată le are cu 

privire la client, la activitate 

informațiile cerute privind 

inițiatorul sau privind beneficiarul 

lipsesc (art. 16). 

 

Transferurile de cripto-active din 

UE în afara UE ar trebui să includă 

un identificator de entitate juridică 

(LEI). 
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și la profilul de risc, inclusiv, 

după caz, la sursa fondurilor. 

   

IDENTIFICAREA 

BENEFICIARILOR REALI 

AI ENTITĂȚILOR 

CORPORATIVE ȘI AI 

ALTOR ENTITĂȚI 

JURIDICE 

Definirea și clarificarea 

expresiilor de „control prin 

participații în capitalurile 

proprii” și „control prin alte 

mijloace” (art. 42) 

- prevederea unui act de punere 

în aplicare al Comisiei privind 

formatul pentru transmiterea 

către registre a informațiilor 

privind beneficiarii reali;  

- dispoziții pentru cazurile în 

care există îndoieli cu privire 

la exactitatea informațiilor 

privind beneficiarii reali sau în 

cazul în care beneficiarul real 

nu poate fi identificat; 

- dispoziții suplimentare în 

cazul identificării unor 

discrepanțe în ceea ce privește 

informațiile; 

- reglementarea competențelor 

entităților care gestionează 

registrele; 

- obligația statelor membre să 

notifice Comisiei autoritățile 

competente cărora le-a fost 

acordat acces și tipul de acces;  

- stabilirea unei perioade 

minime de cinci ani în care 

informațiile trebuie păstrate în 

registre. 

   

OBLIGAȚII DE 

RAPORTARE 

Art. 50 - Entitățile obligate 

raportează FIU toate 

tranzacțiile suspecte, inclusiv 

tentativele de tranzacții. 

Art. 52 - Entitățile obligate se 

abțin de la efectuarea 

tranzacțiilor despre care 

cunosc sau bănuiesc că sunt 

legate de produsele unei 

activități infracționale sau de 

finanțarea terorismului, până 

când finalizează acțiunile 

necesare. 

- raportarea discrepanțelor de 

către unitățile de informații 

financiare și alte autorități 

competente dintre informațiile 

privind beneficiarii reali 

păstrate în registrele centrale și 

informațiile privind 

beneficiarii reali aflate la 

dispoziția entităților obligate. 
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SANCȚIUNI ȘI MĂSURI 

ADMINISTRATIVE 

Statele membre stabilesc 

normele privind sancțiunile 

care se aplică pentru 

încălcările Regulamentului 

AML/CFT. 

Nivelul global al sancțiunilor 

se calculează, în conformitate 

cu dispozițiile relevante din 

legislația națională, astfel 

încât să producă rezultate 

proporționale cu gravitatea 

încălcării, descurajând astfel 

în mod eficient alte infracțiuni 

de același tip. (art. 59) 

Statele membre se asigură că 

entitățile obligate pot fi trase la 

răspundere pentru încălcări ale 

Regulamentului AML/CFT. 

Statele membre se asigură că, 

sancțiunile pecuniare maxime care 

pot fi aplicate se ridică la cel puțin 

dublul valorii beneficiului rezultat 

din încălcare, în cazul în care 

beneficiul respectiv poate fi 

determinat, sau la cel puțin 

1.000.000 EUR. 

Tabelul 4. Reglementarea obligațiilor AML/CFT & KYC a prestatorilor de servicii de 

cripto-active 

 

4. Măsurile de atenuare a riscurilor care decurg din instrumente anonime 

 

4.1. Categorii de portofele digitale  

 

Art. 58 din Propunerea de Regulament AML/CFT impune prestatorilor de servicii de cripto-

active interdicția de a deține portofele anonime pentru cripto-active, precum și orice alt cont care 

permite anonimizarea titularului contului de client. Titularii și beneficiarii portofelelor anonime 

pentru cripto-active existente trebuie să fie supuși măsurilor de precauție privind clientela înainte 

ca respectivele portofele pentru cripto-active să fie folosite în vreun fel. 

Portofelele digitale de cripto-active sunt folosite pentru a stoca chei publice și private și pentru 

a interacționa cu DLT-urile astfel încât să le permită utilizatorilor să trimită și să primească cripto-

active și să-și monitorizeze activele. Portofelele de cripto-active se găsesc sub diferite forme.  

În funcție de criteriile de anonimitate și de legătura cu un furnizor de servicii de 

custodie/instituție financiară, se pot identifica următoarele categorii de portofele digitale: 

 

Tabelul 6. Categorii de portofele digitale 

Categorii de 

portofele 

Definiție Exemple 

Găzduite/ 

Hosted 

Portofelele găzduite sunt conturi digitale furnizate de o 

instituție financiară terță care permite deținătorului 

contului (utilizatorului) să stocheze, să trimită și să 

primească criptomonede13. 

Coinbase 

Binance 

Bittrex 

 
13FinCEN, Requirements for Certain Transactions Involving Convertible Virtual Currency or Digital Assets, 

disponibil la adresa: <<https://public-inspection.federalregister.gov/2020-28437.pdf>>, accesată ultima oară la data 

de 22.02.2022: „Hosted wallets are provided by account-based money transmitters that receive, store, and transmit 

CVC on behalf of their accountholders. Such entities generally interact with their customers through websites or 

mobile applications. In this business model, the money transmitter (i.e., the hosted wallet provider) is the host, the 

account is the wallet, and the accountholder is the wallet owner. Banks can also be hosted wallet providers. Money 

https://public-inspection.federalregister.gov/2020-28437.pdf
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Negăzduite/ 

Unhosted 

Portofelele negăzduite sunt reprezentate de un software 

sau hardware care permite deținerea, stocarea și 

transferul de cripto-active, ce nu este găzduit de o terță 

parte, cum ar fi o instituție financiară sau un furnizor de 

servicii de credit. Utilizatorii portofelelor negăzduite 

interacționează direct cu sistemul de monedă virtuală și 

au control independent asupra transmiterii valorilor14. 

Metamask 

MyEtherWallet 

Custodiale/ 

Custodial 

Art. 1 pct. 2) lit. (d) din AMLD5, prevede că „«furnizor 

de portofel digital» înseamnă o entitate care oferă 

servicii de păstrare în siguranță a unor chei 

criptografice private în numele clienților săi, pentru 

deținerea, stocarea și transferul de monedă virtuală”15. 

Free Wallet 

Binance 

BitMex 

Fără custodie/ 

Non-custodial 

Un portofel al cărui furnizor nu are nici o putere legală 

sau efectivă de a dispune asupra activelor terților.  

Clienții furnizorilor de portofele fără custodie au acces 

exclusiv la cheile private. 

Ledger Nano X 

Electrum 

Exodus 

Trezor One 

Portofele 

software/ 

Hot wallets 

Reprezintă un portofel de criptomonede care este 

întotdeauna conectat la internet și la rețeaua de 

criptomonede. 

MetaMask, 

Coinbase Wallet 

Portofele 

hardware/ 

Cold wallets 

Reprezintă o soluție de stocare a criptomonedelor care 

nu este conectată la internet, fiind, de obicei, sub forma 

unui stick USB. 

Ledger Nano X 

Trezor Model T 

Anonime/ 

Anonymous 

Potrivit pct. (93) din Propunerea de Regulament 

AML/CFT, „Portofelele anonime pentru criptoactive 

nu permit trasabilitatea transferurilor de criptoactive, 

îngreunând, în același timp, identificarea tranzacțiilor 

legate între ele care pot genera suspiciuni sau 

aplicarea unui nivel adecvat de precauție privind 

clientele.". 

 

La art. 68 alin. (1) din MiCA se prevede că: “[n]ormele 

de funcționare a platformei de tranzacționare pentru 

Ledger Nano X 

Trezor One 

ZenGo 

 
transmitters doing business in whole or substantial part in the United States, as well as banks within the United States, 

that are hosted wallet providers are subject to the BSA and must comply with AML/CFT program requirements, 

including by conducting customer due diligence with respect to accountholders and reporting suspicious activity.". 
14 FinCEN, Requirements for Certain Transactions Involving Convertible Virtual Currency or Digital Assets, 

disponibil la adresa: <<https://public-inspection.federalregister.gov/2020-28437.pdf>>, accesată ultima oară la data 

de 22.02.2022:  „By contrast, the term unhosted wallet describes when a financial institution is not required to conduct 

transactions from the wallet (for example, when an owner has the private key controlling the cryptocurrency wallet 

and uses it to execute transactions involving the wallet on the owner’s own behalf). Users of unhosted wallets interact 

with a virtual currency system directly and have independent control over the transmission of the value. When such a 

person conducts a transaction to purchase goods or services on the person’s own behalf, they are not a money 

transmitter and are not subject to BSA requirements applicable to financial institutions. Additionally, because such 

transactions do not necessarily involve a regulated financial intermediary on at least one side of the transaction, they 

may never be scrutinized pursuant to any AML/CFT program.”. 
15 Directiva (UE) 2018/843 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar 

în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 

2013/36/UE, disponibilă la adresa: <<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/843>>. 

https://public-inspection.federalregister.gov/2020-28437.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/843
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criptoactive trebuie să împiedice admiterea la 

tranzacționare a criptoactivelor care au o funcție de 

anonimizare intrinsecă, cu excepția cazului în care 

deținătorii criptoactivelor și istoricul lor în materie de 

tranzacționare pot fi identificați de către furnizorii de 

servicii de criptoactive autorizați să opereze o 

platformă de tranzacționare pentru criptoactive sau de 

către autoritățile competente.”. 

După cum sugerează acest paragraf, cripto-activele 

anonime nu pot permite identificarea deținătorului sau 

istoricul tranzacțiilor. 

 

4.2. Anonimatul cripto-activelor. Clarificarea conceptelor de anonimitate, pseudo-

anonimitatea și tranzacții cu monede virtuale convertibile cu anonimat sporit 

 

Temeiul de fapt al reglementării art. 58 din Propunerea de Regulament AML/CFT este indicat 

la pct. (93) din preambulul actului normativ și privește „anonimatul criptoactivelor”, după cum 

urmează: 

„Anonimatul criptoactivelor le expune la riscuri de utilizare abuzivă în scopuri infracționale. 

Portofelele anonime pentru criptoactive nu permit trasabilitatea transferurilor de criptoactive, 

îngreunând, în același timp, identificarea tranzacțiilor legate între ele care pot genera suspiciuni 

sau aplicarea unui nivel adecvat de precauție privind clientela. Pentru a asigura aplicarea eficace 

a cerințelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în cazul 

criptoactivelor, este necesar să se interzică furnizarea și custodia portofelelor anonime pentru 

criptoactive de către prestatorii de servicii de criptoactive.”. 

Observăm că, descrierea scenariului de risc se bazează pe prezumția că tranzacțiile cu cripto-

active sunt anonime și imposibil de monitorizat. Considerăm că această presupunere trebuie 

nuanțată prin recunoașterea distincției între anonimat, pseudo-anonimat și tranzacții cu monede 

virtuale convertibile cu anonimat sporit („anonymity-enhanced convertible virtual currencies 

transactions”). 

Cu privire la anonimatul cripto-activelor, discuția este una mai veche și, în general, doctrina 

de specialitate, de exemplu, EU Blockchain Observatory & Forum, a reținut că: “[t]here is often 

a misconception that users of blockchain-based platforms are anonymous and therefore can act 

with impunity. Quite the contrary, platforms like Bitcoin offer pseudonymity at the most: while it 

can be difficult to identify users in real time, with enough effort it is becoming increasingly 

possible, by studying the ledger, to figure out who the parties to a transaction are.”16. 

Plecând de distincția între blockchain public și blockchain privat17, se poate spune că, deoarece 

bitcoin se află pe un blockchain public, oferă mai puțin anonimat/intimitate decât moneda fiat, în 

sensul că activele utilizatorilor și istoricul tranzacțiilor sunt legate de adrese unice și sunt vizibile 

ușor pe blockchain-urile publice. Acest lucru implică faptul că oricine dispune de resurse adecvate 

 
16 European Union Blockchain Observatory and Forum, Legal and Regulatory Framework of Blockchain and Smart 

Contracts, 2019, disponibil la adresa: << https://www.eublockchainforum.eu/reports >>, accesată ultima oară la data 

de 25.09.2021, p.16. 
17 Gwyneth Iredale, Public Vs Private Blockchain: Introduction to Two Major Types of Blockchain, disponibil la 

adresa: <<https://101blockchains.com/public-vs-private-blockchain/ >>, accesată ultima oară la data de 22.02.2022. 

https://www.eublockchainforum.eu/reports
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pentru a efectua analiza lanțurilor 

(„chain analysis”)18 poate 

identifica adevărata identitate din 

spatele unei adrese publice. 

Înregistrările tranzacțiilor, odată 

stocate pe blockchain, sunt 

permanente și pot fi accesate în 

orice moment, chiar și după ani de 

zile.  

Prin urmare, dacă cineva 

tranzacționează bitcoin dintr-un 

exchange (de exemplu: Coinbase, 

Binance) într-un portofel fără 

custodie („non-custodial”), 

utilizatorul trebuie să ofere platformei de exchange mai multe informații de identificare a acelui 

portofel, date ce sunt, ulterior, potențial accesibile autorităților competente. 

De asemenea, am menționat despre existența unei diferențe între conceptul de „anonimatul 

criptoactivelor”, regăsit în Propunerea de Regulament AML/CFT, și tranzacții cu monede virtuale 

convertibile cu anonimat sporit (cunoscute sub denumirea de „anonymity-enhanced convertible 

virtual currencies transactions”).  

Această din urmă categorie de tranzacții nu este definită în viitorul pachet de legislativ 

AML/CFT sau referitor la cripto-active (MiCA și Regulamentul pilot DLT) și nici în 

Recomandările GAFI, dar este descrisă în Orientările FinCEN (Financial Crimes Enforcement 

Network), după cum urmează: 

„Anonymity-enhanced CVC transactions are transactions either (a) denominated in regular types 

of convertible virtual currencies, but structured to conceal information otherwise generally 

available through the convertible virtual currencies' native distributed public ledger; or (b) 

denominated in types of convertible virtual currencies specifically engineered to prevent their 

tracing through distributed public ledgers (also called privacy coins).”19. 

Ținând cont de aceste clarificări, se poate observa că, criptomonedele de tipul bitcoin (BTC) 

sau ether (ETH) sunt diferite de monedele cu anonimat sporit (ZCash, Grin) sau monedele de 

confidențialitate (Monero (XMR)), ultimele păstrând anonimatul total pentru utilizatorii lor. 

Nu în ultimul rând, arătăm că dincolo de psedu-anonimatul cripto-activelor, trebuie acordată 

atenție și altor categorii de riscuri specifice cripto-activelor, precum: 

- volatilitatea, în mod inerent, ridicată a cripto-activelor prezintă un risc semnificativ pentru 

utilizatori și cripto-investitori; 

- riscurile operaționale și de securitate cibernetică ale furnizorilor de portofele digitale și ale 

platformelor de tranzacționare;                                     Figura 1- Evaluarea activităților de finanțare a 

terorismului în ceea  

                                                                        ce privește proprietățile criptomonedelor20          

 
18 Pentru mai multe informații, a se vedea:<< https://live.blockcypher.com/btc/>> și << https://etherscan.io/ >> .  
19FinCEN Guidance, disponibil la adresa: << https://www.fincen.gov/sites/default/files/2019-

05/FinCEN%20Guidance%20CVC%20FINAL%20508.pdf >>, accesată ultima oară la data de 25.01.2022, p.18. 
20 Tabelul S.2 - Assessment of Terrorist Finance Activities with Respect to Cryptocurrency Properties din Cynthia 

Dion-Schwarz, David Manheim, Patrick B. Johnston, Terrorist Use of Cryptocurrencies Technical and 

https://live.blockcypher.com/btc/
https://etherscan.io/
https://www.fincen.gov/sites/default/files/2019-05/FinCEN%20Guidance%20CVC%20FINAL%20508.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/2019-05/FinCEN%20Guidance%20CVC%20FINAL%20508.pdf
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- riscuri de contagiune pentru instituțiile financiare (furnizorii de cripto-active colaborează activ 

cu instituțiile financiare tradiționale și aceste expuneri pot atrage riscuri de contagiune instituțiilor 

financiare).                                   

 

4.3. Regimul juridic al tranzacțiilor către portofelele fără custodie 

 

Trebuie remarcat faptul că transferul de la un prestator de servicii de cripto-active către un 

portofel fără custodie poate și, cel mai adesea, are loc fără ca prestatorul  de servicii de cripto-

active să „furnizeze”, să „dețină” sau să „fie custode” pentru portofelul fără custodie menționat.  

Prin definiția lor, portofelele fără custodie nu sunt controlate de o entitate centralizată, cum ar 

fi un prestator de servicii de cripto-active. Prin urmare, transferul de active de la un astfel de 

prestator către un portofel fără custodie nu interferează cu prohibiția furnizării și păstrării 

portofelelor anonime pentru cripto-active. Cu alte cuvinte, această Propunere de Regulament 

AML/CFT nu reglementează, în mod explicit, regimul juridic al tranzacțiilor dintre prestatorii de 

servicii de cripto-active și portofelele fără custodie. 

De asemenea, se poate interpreta că nu există vreo interdicție propusă pentru: 

- rămânerea anonimă dacă utilizatorul deține cripto-activele în soluții de auto-custodie 

(„self-custody”) sau 
- furnizarea hardware-ului sau software-ului pentru a auto-custodia cripto-active. 
În raport de propunerea de revizuire a Regulamentului privind transferul de fonduri, trebuie 

mai departe analizat cum va fi posibilă reglementarea transferurilor financiare către portofelele 

negăzduite.  

Urmărind clarificarea cadrul normativ propus în domeniul AML/CSB, în Avizul Băncii 

Centrale Europene21, se reține că în „scopul reducerii eficace a riscurilor de spălare de bani sau 

de finanțare a terorismului, sunt necesare clarificări în ceea ce privește regulamentul propus 

pentru a se evita orice îndoială că sunt incluse tranzacțiile dintre portofele găzduite și cele 

negăzduite, ceea ce înseamnă că trebuie colectate și stocate exact aceleași informații ca și în cazul 

altor transferuri de criptoactive”. 

Suplimentar, se recomandă monitorizarea îndeaproape a activităților de spălare a banilor  care 

implică cripto-active fără a recurge la furnizori de servicii sau la schimburi inter 

pares descentralizate, în cazul în care se observă o creștere semnificativă a volumului tranzacțiilor 

și o utilizare sporită a acestor active pentru activități ilicite în acest segment. 

 
Organizational Barriers and Future Threats, Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2019, p. xiii, disponibil la 

adresa: <<https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3026.html>>, accesată ultima oară la data de 22.02.2022. 
21 Avizul Băncii Centrale Europene din 30 noiembrie 2021 cu privire la propunerea de regulament de extindere a 

cerințelor de trasabilitate la transferurile de criptoactive, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C-68 din 

9 februarie 2022. 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3026.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2022:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2022:068:TOC
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5. Intrarea în vigoare a pachetului legislativ AML/CFT 

 

Pentru a accelera procesul legislativ, pachetul de propuneri al Comisiei Europene va fi revizuit 

de Parlamentul European și de Consiliu, cu scopul ca AMLA să fie înființată în 2023 și să-și 

înceapă activitatea până-n 2024. Se preconizează că supravegherea directă a anumitor entități 

financiare cu grad ridicat de risc va începe din 2026, după ce cadrul de reglementare armonizat 

este finalizat și aplicabil23. 

 

6. Inițiative ale companiilor din sectorul cripto-activelor de a se conforma politicilor 

AML/CFT 

 

Coinfirm, companie europeană ce furnizează soluții de conformitate cu politicile AML/KYC, 

a constatat că 69% dintre prestatorii de servicii de cripto-active n-au proceduri „complete și 

transparente” de cunoaștere a clientelei (KYC). De asemenea, s-a mai constatat că doar 26% dintre 

acest platforme au avut un nivel „înalt” de proceduri de combatere a spălării banilor, cum ar fi 

monitorizarea continuă a tranzacțiilor și personalul intern de conformitate cu experiență în 

combaterea spălării banilor24. 

Exprimându-și intenția de a se conforma politicilor și noilor reglementări din domeniul 

AML/CFT, mai multe companii din Statele Unite,  au lansat o soluție pentru desfășurarea activității 

pe piața cripto-activelor pentru respectarea „regulii privind însoțirea” („travel rule”). Coinbase, 

BlockFi, Gemini, Kraken, Robinhood, Circle și Fidelity Digital Asset Services și alte companii au 

lansat inițiativa TRUST („Travel Rule Universal Solution Technology”)25 cu scopul de a oferi o 

 
22 Chainalysis, Crypto Crime Trends for 2022: Illicit Transaction Activity Reaches All-Time High in Value, All-Time 

Low in Share of All Cryptocurrency Activity, 6 ianuarie 2022, disponibil la adresa: << 

https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-introduction/ >>, accesată ultima oară la data de 

25.01.2022. 
23 Întrebări și răspunsuri: Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT), disponibile la adresa: 

<< https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_21_3689 >>, accesată ultima oară la data de 

25.01.2022. 
24 Leigh Cuen, Most Crypto Exchanges Still Don't Have Clear KYC Policies: Report, 27 martie 2019, disponibil la 

adresa: << https://www.coindesk.com/markets/2019/03/27/most-crypto-exchanges-still-dont-have-clear-kyc-

policies-report/ >>, accesată ultima oară la data de 25.01.2022. 
25 Mai multe informații disponibile la adresa: << https://www.coinbase.com/travelrule >>, accesată ultima oară la data 

de 25.01.2022. 

https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-introduction/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_21_3689
https://www.coindesk.com/markets/2019/03/27/most-crypto-exchanges-still-dont-have-clear-kyc-policies-report/
https://www.coindesk.com/markets/2019/03/27/most-crypto-exchanges-still-dont-have-clear-kyc-policies-report/
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soluție pentru societățile din ecosistemul cripto-activelor să se conformeze regulii privind 

însoțirea, demonstrând totodată dreptul de proprietate asupra beneficiarilor adreselor, îndeplinind 

cerințele de securitate și confidențialitate și fără stocarea centrală a datelor personale ale 

utilizatorilor. 

 

7. Concluzii 

 

Preocuparea de reglementare a criptomonedelor privește, în general, două aspecte: combaterea 

practicilor mai sofisticate de flux ilicit de capital, oferind în același timp un mediu favorabil pentru 

dezvoltarea legală a noilor posibilități tranzacționale facilitate de tehnologia blockchain. 

Standardele stabilite în articolele 15-16 din Propunerea de Regulament AML/CFT sunt superioare 

gradului de documentare și verificare practicat în prezent de către furnizorii de servicii financiare.  

Schimbul de informații între prestatorii de servicii de cripto-active necesită utilizarea unor 

rețele de comunicații sigure, accesibile și deschise, precum și a unui standard de informare. Pentru 

a fi eficientă și sigură, această transmitere de informații între prestatorii de servicii de cripto-active 

trebuie să fie implementată după ce au fost efectuate audituri și au fost îndeplinite anumite 

standarde privind formatul datelor, securitatea canalului de informații, condițiile asociate cu 

transmiterea datelor cu caracter personal și așa mai departe. 

Cu toate acestea, colectarea unor volume mari de date cu caracter personal despre utilizatorii 

care tranzacționează, în mod normal, nu reprezintă neapărat un instrument suficient în lupta 

împotriva spălării banilor. Cel puțin, acest transfer automat de informații ar trebui limitat la 

entitățile care îndeplinesc condițiile stricte prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind 

protecția datelor. Din această perspectivă, considerăm că trebuie găsite modalități proporționale 

de a combate riscurile privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, susținând în același timp 

competitivitatea și inovarea în domeniul noilor tehnologii (de exemplu, dezvoltarea de standarde 

internaționale stricte pentru a garanta transferul sigur al datelor cu caracter personal, asigurând în 

același timp compatibilitatea cu soluțiile tehnologice destinate conformității cu normele 

AML/CFT).    

Odată cu creșterea utilizării inteligenței artificiale, precum și cu apariția apariția DLT-ului, a 

blockchain-ului și a criptomonedelor, se poate spune că a început o nouă etapă în privința 

conformării cu politicile AML/CFT. În această primă fază, asistăm la aplicarea principiului 

„aceleași servicii, aceleași riscuri, aceleași reguli și aceeași supraveghere”, atenția autorităților 

fiind acordată, în mod special, scalării și absorbției ultimelor tehnologii, însă, în timp, este posibil 

să observăm o schimbare de paradigmă în modul în care sunt monitorizate tranzacțiile și evaluate 

riscurile utilizatorilor (spre exemplu, în cazul produselor DeFi). 

 

 

  


