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Abstract  
 
Money laundering offence – European and domestic regulations 
In this article, the author describes relevant issues regarding the offence of money 

laundering, from the perspective of current domestic and European regulatory framework. 
The structure and the content of the study reveal a thorough examination of the legal 

regulations at the domestic and European level, relating to the money laundering offence, 
of the measures to prevent and fight against money laundering, as well as of the relevant 
institutions in case of preventing the above-mentioned offence. 

Finally, the author draws certain conclusions relating to the adaptation of legal 
regulations and to the establishment of certain more efficient institutional structures. 
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Prin spălare de bani[1], se înţeleg operaţiunile de ascundere a profiturilor 

rezultate din comiterea infracţiunilor, realizându-se practic transferul banilor ce 
proveneau din activităţi ilicite, prin diferite tranzacţii cu rolul de a disimula sursa 
şi originile reale ale acestora[2]. 

Internaţionalizarea criminalităţii organizate aflată în strânsă legătură cu 
spălarea banilor au devenit o ameninţare reală la adresa statului de drept, motiv 
pentru care organismele internaţionale au creat norme uniforme în vederea 
prevenirii şi combaterii acestui fenomen[3]. 

Începând cu anii ’90, opinia internaţională şi-a exprimat îngrijorarea faţă de 
evoluţia şi impactul spălării banilor asupra societăţii au început să fie recunoscute, 
combaterea comună a acestui fenomen fiind singura soluţie posibilă[4]. 
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Spre deosebire de infracţiunile comune, spălarea banilor în aparenţă creează 
ideea unei infracţiuni lipsite de victime, evident cu un impact negativ în depistarea 
şi sancţionarea fenomenului. În realitate criminalitatea organizată ar fi dificil de 
imaginat fără existenţa spălării banilor. Fluxul uriaş de bani proveniţi din 
săvârşirea de infracţiuni, a căror origine trebuie ascunsă ar conduce inevitabil, în 
absenţa mijloacelor de ascundere a acestor origini, la prinderea rapidă a făptui-
torilor şi diminuarea criminalităţii[5]. 

Infracţiunea de spălarea banilor constă într-o serie de acte specifice, care 
analizate independent aparent nu prezintă pericol social, de esenţa acestei 
infracţiuni fiind disimularea bunurilor dobândite în mod ilicit, în scopul de a 
beneficia de pe urma acestora[6]. 

La nivel internaţional armonizarea reglementărilor impune statelor adoptarea 
unei politici sancţionatorii eficiente cu rol în prevenirea şi combaterea spălării 
banilor precum şi trasarea clară a unui cadru legal cu privire la regimul persoa-
nelor fizice sau persoanelor juridice, care au obligaţia de a raporta tranzacţiile 
suspecte privind spălarea banilor sau finanţarea terorismului[7]. 

 
I. Reglementări europene şi internaţionale 
 
I.1. Politica ONU 
 Convenţia ONU privind traficul ilicit de droguri si de substanţe psihotrope – 

1988, Viena – prevede fiecărui stat semnatar să adopte „măsurile care sunt necesare 
pentru a permite autorităţilor competente să identifice, să detecteze şi să îngheţe 
sau să pună poprire supra produselor, bunurilor, instrumentelor sau tuturor 
celorlalte lucruri obţinute ca urmare a săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri, în 
scopul unei eventuale confiscări. În acest scop statele vor asigura dreptul 
tribunalelor sale sau altor autorităţi competente să ordone producerea sau poprirea 
documentelor bancare, financiare sau comerciale,neputându-se invoca secretul 
bancar pentru a refuza să aplice dispoziţiile mai sus menţionate[8]. 

 Convenţia ONU din 2000 privind Crima Organizată Internaţională – Prevede 
în articolul 6 incriminarea spălării produsului infracţiunii iar în articolul 7 măsurile 
de luptă împotriva spălării banilor. 

  
I.2. Spălarea banilor în reglementările Consiliului Europei 
Cadrul legislativ 
 Convenţia europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confis-

carea produselor infracţiunii adoptată la Strasbourg în 8 noiembrie 1990[9] oferă în 
art. 6 una din cele mai complete definiţii spălării banilor [10] 

 Convenţia penală privind corupţia – Strasbourg în 27 ianuarie 1999 
 Convenţia Consiliului Europei de la Varşovia din 16 mai 2005 privind 

spălarea banilor, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi 
finanţarea terorismului. 
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 Convenţia penală privind corupţia adoptată la nivelul Consiliului Europei, la 
Strasbourg în 27 ianuarie 1999 şi ratificată de statul român prin Legea nr. 27[11] din 
16 ianuarie 2002[12]. 

Convenţia de la Varşovia stabileşte în sarcina statelor obligaţia de: „a adopta 
măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi 
caracterul de infracţiune, conform dreptului lor intern, atunci când sunt comise cu 
intenţie, următoarelor fapte: a) transformarea sau transferul bunurilor, cunoscând 
că aceste bunuri constituie produse, în scopul de a disimula sau a ascunde originea 
ilicită a acestor bunuri ori de a ajuta orice persoană implicată în comiterea unei 
infracţiuni predicat să se sustragă de la consecinţele juridice ale faptelor sale; b) 
disimularea sau ascunderea naturii, originii, amplasării, dispunerii, circulaţiei ori a 
proprietăţii reale a bunurilor sau a drepturilor relative la acestea, despre care 
autorul ştie că acestea constituie produse; şi, sub rezerva principiilor sale constitu-
ţionale şi a conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic; c) achiziţionarea, 
deţinerea sau folosirea bunurilor despre care cel care le achiziţionează, le deţine 
sau le foloseşte ştie, în momentul dobândirii lor, că acestea constituie produse; d) 
participarea, asocierea, conspirarea pentru a comite una dintre infracţiunile 
prevăzute în prezentul articol, precum şi tentativa, complicitatea, instigarea, 
facilitarea şi consilierea privind comiterea oricăreia dintre infracţiunile specificate 
în prezentul articol”. 

La nivel instituţional Convenţia de la Varşovia reglementează în Secţiunea a 
2-a Unităţile de informaţii financiare cu rolul de a primi, şi în măsura posibilului, 
solicita, analiza şi transmite informaţii cu specific financiar către autorităţile 
competente. Statele au obligaţia astfel, de a adopta „măsuri necesare pentru a 
permite UIF să acţioneze rapid, acolo unde există suspiciuni că o tranzacţie are 
legătură cu spălarea de bani, pentru a suspenda sau a refuza aprobarea derulării 
tranzacţiei cu scopul de a analiza tranzacţia şi a confirma suspiciunea. Fiecare stat 
poate restrânge astfel de acţiuni la cazurile în care a fost prezentat un raport 
privind existenţa unei tranzacţii suspecte”[13]. 

 
I.3. Reglementări ale Uniunii Europene în materia spălării banilor 
Cadrul legislativ 
 Directiva 91/308/CEE a Consiliului, din 10 iunie 1991, privind prevenirea 

folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor[14] 
 Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controalele numerarului la intrarea sau 
ieşirea din comunitate[15] 

 Decizia 2000/642/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind modali-
tăţile de cooperare între unităţile de informaţii financiare ale statelor membre în 
privinţa schimbului de informaţii[16] 

 Decizia-cadru a Consiliului 2001/500/JAI din 26 iunie 2001 privind spălarea 
banilor, identificarea, urmărirea, îngheţarea, sechestrarea şi confiscarea instru-
mentelor şi produselor infracţiunii[17]. 
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 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2005/60/CE privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţări 
terorismului[18]. 

 Directiva Comisiei 2006/70/CE din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de 
aplicare a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2005/60/CE privind 
definirea persoanelor din mediul politic şi criteriile tehnice de aplicare a 
procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe 
motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte 
limitată[19]. 

 Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) Nr. 1781/2006 
din 15 noiembrie 2006 privind informaţiile referitoare la ordonatorii ce însoţesc 
transferurile de fonduri[20] 

 Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 
aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor 
infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană[21] 

Legislaţiile statele membre conţin incriminări ale faptelor de spălare de bani, 
însă aceste reglementări nu au un caracter uniform, motiv pentru care există 
numeroase probleme cu privire la aplicarea acestor norme, mai ales având în 
vedere caracterul esenţialmente transnaţional al criminalităţii organizate. 

Directiva 91/308/CEE defineşte spălarea banilor ca reprezentând activităţile 
enumerate în art. 1 al Directivei constând în: „convertirea sau transferul de bunuri 
despre care cel care le efectuează ştie că provin dintr-o activitate cu caracter 
infracţional sau dintr-o participare la o astfel de activitate, în scopul de a disimula 
sau de a masca originea ilicită a numitelor bunuri sau de a ajuta orice persoană 
implicată în această activitate să scape de consecinţele juridice ale actelor sale; 
disimularea sau mascarea naturii, a sursei, a amplasării, a dispoziţiei, a mişcării 
sau proprietăţii reale a bunurilor sau a drepturilor referitoare la acestea despre care 
autorul ştie că provin dintr-o activitate infracţională sau din participarea la o astfel 
de activitate; achiziţia, deţinerea sau folosirea unor bunuri ştiind, în momentul 
primirii acestor bunuri, că ele provin dintr-o activitate cu caracter criminal sau 
dintr-o participare la o astfel de activitate; participarea la unul dintre actele vizate 
la cele trei puncte precedente, asocierea pentru a comite actul respectiv, încercarea 
de a-l comite, faptul de a ajuta, de a incita sau de a sfătui pe cineva să îl comită sau 
faptul de a-i facilita executare”. La nivel instituţional Directiva prevede înfiinţarea 
unui Comitet de contact, format din persoane desemnate de statele membre şi din 
reprezentanţi ai Comisiei cu rolul de a asigura aplicarea armonioasă a dispoziţiilor 
Directivei şi de a facilita cooperarea între statele membre. 

Cele 40 de recomandări emise de către Grupul de Acţiune Financiară 
Internaţională (G.A.F.I./FATF)[22] emise în lupta spălării banilor au fost preluate în 
normele Uniunii Europene prin intermediul Directivei nr. 2005/60/CE. Directiva 
are ca obiectiv prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi 
finanţării terorismului[23]. 
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Încă din preambulul Directivei se atrage atenţia asupra necesităţii armonizării 
legislaţiei în domeniu pentru a se evita adoptarea de către statele membre a unor 
măsuri de protejare a sistemelor lor financiare care ar putea fi incompatibile cu 
funcţionarea pieţei interne, cu normele statului de drept şi cu ordinea publică din 
Comunitate[24]. 

Directiva stabileşte obligaţia în sarcina statelor de a crea Unităţi de Informaţii 
Financiare, responsabile cu „primirea, analizarea şi comunicarea către autorităţile 
competente informaţiilor divulgate care se referă la posibile spălări de bani, 
posibile finanţări ale terorismului sau care sunt solicitate de legislaţia sau regle-
mentările naţionale”[25]. 

În cadrul Uniunii Europene a fost creat FIU.NET, o formă de cooperare 
pan-europeană între Unităţile de Informaţii Financiare din Statele Membre 
referitoare la schimbul de informaţii privind activităţile suspecte de spălarea 
banilor şi finanţarea terorismului. 

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 atrage atenţia asupra faptului că discre-
panţele existente între legislaţiile statelor membre dăunează bunei funcţionări a 
pieţei interne şi completează dispoziţiile Directivei 91/308/CEE cu privire la 
„tranzacţiile efectuate prin intermediul instituţiilor financiare şi de credit şi al 
anumitor profesii, stabilind norme armonizate pentru controlul intrărilor şi 
ieşirilor de numerar din Comunitate, efectuat de către autorităţile competente”[26]. 

Regulamentul 1781/2006 constată necesitatea existenţei informaţiilor complete 
cu privire la plătitor în situaţia transferurilor de fonduri în afara Comunităţii 
pentru a permite autorităţilor din statele terţe, cu competenţe în prevenirea şi 
combaterea spălării de bani sau a finanţării terorismului, să descopere sursa 
fondurilor folosite în aceste scopuri. În acest scop Regulamentul nr. 1781/2006 
stabileşte „normele privind informaţiile cu privire la plătitor care trebuie să 
însoţească transferurile de fonduri, în scopul prevenirii, cercetării şi descoperirii 
activităţilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului”[27]. 

Directiva nr. 2014/42/UE stabileşte norme minime privind îngheţarea 
bunurilor în vederea unei posibile confiscări ulterioare şi privind confiscarea 
bunurilor în materie penală. 

 
II. Reglementări naţionale în materia spălării de bani 
 
II.1. Cadrul legislativ 
 Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării de bani[28] – 

incriminează pentru prima dată în legislaţia noastră spălarea de bani[29]. 
 Legea nr. 656/2002, republicată în 2012, pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi comba-
tere a finanţării actelor de terorism[30] – reprezintă principalul instrument legislativ 
în materie. 
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 Regulamentul nr. 5/2008[31] privind instituirea măsurilor de prevenire şi 
combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul 
pieţelor de capital aprobat prin Ordinul nr. 83/2008[32] de către Comisia naţională a 
Valorilor Mobiliare. 

 Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2012 pentru aprobarea 
Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor 
şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţilor de consultanţă 
fiscală[33] – instituie în sarcina consultanţilor fiscali obligaţia cunoaşterii clientului şi 
a raportării la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a 
tranzacţiilor suspecte şi a plăţilor în numerar, lei sau valută, mai mari de 15.000 de 
euro[34]. 

 
II.2. Infracţiunea de spălare a banilor reglementată de Legea nr. 656/2002 
Art. 29 din Legea nr. 656/2002 transpune în mod corespunzător atât dispo-

ziţiile art. 6 din Convenţia de la Strasbourg, adoptată la nivelul Consiliului Europei 
în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor, cât şi dispoziţiile art. 1 a 
Deciziei-cadru nr. 2001/500/JAI[35] şi prevede următoarele: „(1) Constituie 
infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani: 

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de 
infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri 
ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin 
bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; 

b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a 
dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra 
acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; 

c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin 
din săvârşirea de infracţiuni; 

d) participarea la una dintre infracţiunile stabilite conform prezentului articol 
sau la orice formă de asociere, înţelegere, orice tentativă ori complicitate prin 
oferirea unei asistenţe, unui ajutor sau sfaturi în vederea comiterii sale”. 

Este prevăzută de asemenea o cauza de atenuare a pedepsei, în art. 30 din 
Legea nr. 656/2002, pentru persoana care a comis infracţiunea de spălare de bani, 
iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la 
răspundere penală a altor participanţi la săvârşirea infracţiunii, aceasta beneficiază 
astfel, de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege[36]. 

Art. 31 din Legea nr. 656/2002 transpune dispoziţiile art. 39 din Directiva 
2005/60/CE[37], incriminând nerespectarea obligaţiilor persoanelor prevăzute la 
art. 10[38] şi salariaţii acestora, de a aplica, în plus faţă de măsurile-standard de 
cunoaştere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei într-o serie 
de situaţii care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau 
de finanţarea terorismului[39]. 
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II.3. Instituţii competente în prevenirea şi combaterea spălării banilor 
La nivel instituţional s-a înfiinţat Unitatea de Informaţii Financiară a statului 

român reprezentată de Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor. Această instituţie asigură transpunerea în legislaţia noastră atât a 
prevederilor Convenţiei Consiliului Europei de la Varşovia cât şi pe cele ale 
Directivei 2005/60/CE. 

Începând cu anul 2004, O.N.P.C.S.B. a devenit membru al Reţelei FIU.NET, 
urmare Proiectului PHARE Regional 2003-2005. 

O.N.P.C.S.B. a fost înfiinţat prin Legea nr. 656/2002 şi „funcţionează ca organ 
de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului cu sediul în 
municipiul Bucureşti”. Obiectul de activitate al Oficiului este prevăzut în art. 26 
alin. 2 din Legea nr. 656/2002 şi constă în „prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi a finanţării terorismului, scop în care primeşte, analizează, prelucrează 
informaţii şi sesizează, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
Serviciul Român de Informaţii”. 

 
Concluzii 
Încă din preambulul Directivei 2005/60/CE se subliniază pericolul reprezentat 

de fluxurile masive de bani murdari care pot prejudicia stabilitatea şi reputaţia 
sectorului financiar ameninţând piaţa unică precum şi de terorismul care 
zdruncină înseşi temeliile societăţii noastre. În mod evident soluţia identificată 
rămâne cooperarea în care măsurile adoptate numai la nivel naţional sau chiar la 
nivelul Uniunii Europene, fără a ţine seama de coordonarea internaţională, ar avea 
efecte reduse. 

Efectul infracţiunii de spălare a banilor poate fi unul devastator asupra 
economiei, a securităţii şi a societăţii în general[40]. 

În condiţiile în care statele membre ar fi trebuit să îşi armonizeze legislaţiile 
naţionale cu normele europene, legiuitorul român a optat pentru uniformizare, 
înţelegând să copie în integralitate textul normelor europene în materie. Cadrul 
legislativ, creat destul de târziu, este oarecum rigid şi inadaptat încă la realităţile 
sociale specifice statului român, principalul efect fiind jurisprudenţa săracă. 

Evoluţia viitoare a prevenirii şi combaterii infracţiunii de spălare de bani este 
tributară adaptării normelor şi creării unor structuri instituţionale mai eficiente. 
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