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MINISTERUL FINANȚELOR 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Prin Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative,  

-a fost abrogată Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
act normativ care conținea dispoziții care au constituit temei pentru emiterea 
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 664/2012 privind 
autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb 
valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii 
Băncii Naţionale a României și a Ordinului comun al ministrului finanţelor 
publice, ministrului administraţiei şi internelor şi preşedintelui Oficiului Naţional 
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr.663/110/76/2012 pentru 
aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar 

și  

-s-a reglementat, prin dispozițiile art. 30 alin. (1) și (3), faptul că autorizarea 
sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe 
teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii 
Naţionale, se realizează de către Ministerul Finanţelor, prin Comisia de 
autorizare a activităţii de schimb valutar (Comisie), iar procedura de autorizare 
şi/sau de înregistrare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, elaborată de 
Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu avizul 
Oficiului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, precum și 
faptul că prin ordin comun al ministrului finanţelor, al ministrului afacerilor 
interne, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi 
al preşedintelui Oficiului1, se stabileşte componenţa Comisiei, din structura 
acesteia făcând parte cel puţin câte un reprezentant al instituțiilor anterior 
menționate. 

                                                             
1 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 



Page 2/3 

Ulterior, art. 30 din Legea nr.129/2019 a suferit modificări2, în sensul că au fost 
stabilite în mod expres entitățile care se supun autorizării și/sau înregistrării la 
Comisie, respectiv casele de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi 
de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, 
precum şi entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu 
funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare 
de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie. 

În data de 6 septembrie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 874, Hotărârea Guvernului nr. 1096/20223, ale cărei prevederi intră 
în vigoare, potrivit art. 35, la 60 de zile calendaristice de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv la data de 5 noiembrie 2022. 

Prezentul proiect de ordin reglementează următoarele: 

• Componența Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, cu 
respectarea dispozițiilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, care 
prevăd că din structura acesteia trebuie să facă parte cel puţin câte un 
reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, al Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor şi al Oficiului. Se stabilește, astfel că 
aceasta va avea un număr de 7 membri, din care: 

- 2 membri din cadrul Direcției generale management al domeniilor 
reglementate specific, din cadrul Ministerului Finanțelor. Aceștia sunt 
directorul general și respectiv directorul general adjunct, care îndeplinesc 
și funcția de președinte și respectiv vicepreședinte ai Comisiei; 

- 2 membri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 
respectiv un reprezentant al Direcției generale juridice și un reprezentant 
al Direcției generale antifraudă fiscală; 

- Un membru din partea Oficiului, respectiv un reprezentant al 
Direcției Supraveghere și Control; 

- Un membru din partea Ministerului Afacerilor Interne, respectiv un 
reprezentant al Direcției de Investigare a Criminalității Economice din 
cadrul Inspectoratului General al Poliției Române; 

- Un membru din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, respectiv un reprezentant al Direcției Produse și Servicii 
Financiare Bancare și Nebancare. 

                                                             
2 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020privind modificarea şi completarea Legii nr. 
129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea 
şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 
3 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să 
desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de 
călătorie, precum și a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu 
funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la 
persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie și pentru aprobarea procedurii de 
înregistrare a punctelor de schimb valutar 
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De asemenea se precizează că, președintele Comisiei poate fi înlocuit în cazuri 
justificate de către vicepreședinte, care va exercita atribuțiile președintelui. 

• Data intrării în vigoare a actului normativ. Astfel, se precizează că, acesta 
intră în vigoare la aceeași dată la care intră în vigoare și Hotărârea 
Guvernului nr. 1096/2022, respective la data de 5 noiembrie 2022; 

• Abrogarea expresă a Ordinului comun al ministrului finanţelor publice, 
ministrului administraţiei şi internelor şi preşedintelui Oficiului Naţional 
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr.663/110/76/2012 pentru 
aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb 
valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 
mai 2012, cu modificările ulterioare.  

 

Faţă de cele de mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de ordin comun al 
ministrului finanțelor, al ministrului afacerilor interne, al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Oficiului 
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea 
componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, pe care îl 
supunem spre aprobare. 

 

 


