
 

 

 
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI 
BĂNCI 

Bucureşti, 29 martie 2021 
Nr. 4C-13/728     Nr. 4C-2/326 

PL-x 461/2020   
 
Către, 

 BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege privind 

completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismulu i, precum și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisie pentru buget, 

finanțe și bănci cu adresa nr. PL-x 461 din 17 august 2020. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice.  

 

PRESEDINTE, 
Mihai Alexandru BADEA 

PREŞEDINTE, 
Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 
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COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 
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Nr. 4C-2/326 
 

PLx.461/2020 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea  

și completarea unor acte normative 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență,  cu proiectul de Lege privind completarea 
art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și  
august pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin adresa nr. PLx. 461/2020 din 17 august 2020. 

 Conform prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 
alin. (9.) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 27 iulie 2020.  
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 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 564 din 11 iunie 
2020. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art.49 din Legea nr.129/2019 
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în scopul asigurării transpunerii 
corecte și complete a dispozițiilor Directivei (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și probleme le minorităților naționale a avizat favorabil 
proiectul de Lege prin avizul nr. 4c-6/445 din 3 septembrie 2020. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat favorabil proiectul de Lege prin 
avizul nr. 4c-15/257 din 24 august 2020. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
celor două Comisii au examinat proiectul de Lege în ședințe separate. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, a dezbătut inițiativa legislativă în ședința online, din data de 5 
octombrie 2020. 

La lucrările online ale Comisiei, și -au înregistrat prezența un număr de 23 deputați din totalul de 27 de 
membri. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci , cu majoritate de voturi, a întocmit un raport preliminar de 
adoptare a proiectului de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat inițiativa legislativă în ședința desfășurată în sistem 
mixt din data de 25 martie 2021.  

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au participat în cadrul ședinței desfășurate în 
sistem mixt conform listei de prezență  și în calitate de de invitați au participat dl Ilea Bogdan secretar de stat în 
cadrul Ministerului Justi ției și dl. Ursuța Mircea secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și cei ai Comisiei de buget, 
finanțe și bănci au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, raportul comun de adoptare a proiectului de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, cu un amendament admis de tehnică legislativă, prezentat în Anexa nr. 1. 

Amendamentele respinse se regăsesc în Amexa nr. 2. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 
 

 

 

PRESEDINTE, 
Mihai Alexandru BADEA 

PREŞEDINTE, 
Bogdan – Iulian HUIȚUCĂ 

 
 
 

SECRETAR 
Cristian Tudor BĂCANU 

 
 
 

SECRETAR, 
Iulius – Marian FIRCZAK 

 
 

Consilier, 
Denisa POPDAN 

Șef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
Consilier, 

Simina Alexandra Mocanu 
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ANEXA 1 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
 
Nr. 
crt. Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) Motivarea amendamentelor propuse 

1.  
 

LEGE 
privind completarea art.49 din Legea 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic. - Articolul 49 din Legea 
nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.589 din 18 
iulie 2019, cu modificările și completările 
ulterioare, se completează după cum urmează: 
 

Nemodificat  

3.  1.După alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(21), cu următorul cuprins: 
 
„(21) Constituie circumstanţă agravantă 
săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor de 
către una dintre entităţile raportoare prevăzute 
la art.5, în exercitarea activităţii sale 
profesionale.” 
 
 

 
 
 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) Motivarea amendamentelor propuse 

 

4.  2.După alineatul (5) se introduce un nou 
alineat, alin.(6), cu următorul cuprins: 
 
 
„(6) Dispoziţiile alin.(1) - (4) se aplică şi 
infracţiunilor de spălare de bani săvârșite în 
afara teritoriului țării de către un cetățean 
român sau de către o persoană juridică română 
chiar dacă fapta nu este prevăzută ca 
infracțiune și de legea penală a țării unde a fost 
săvârșită.” 

2.După alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alin.(6), cu următorul 
cuprins: 
 
„(6) Dispoziţiile alin.(1) - (4) se aplică 
şi infracţiunilor de spălare a banilor 
săvârșite în afara teritoriului țării de 
către un cetățean român sau de către o 
persoană juridică română chiar dacă 
fapta nu este prevăzută ca infracțiune și 
de legea penală a țării unde a fost 
săvârșită.” 

Amendament de tehnică legislativă, 
pentru corelare cu alin. (1). 
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ANEXA 2 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) Motivarea amendamentelor propuse 

1.  1.După alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(21), cu următorul cuprins: 
 
„(21) Constituie circumstanţă agravantă 
săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor de 
către una dintre entităţile raportoare prevăzute 
la art.5, în exercitarea activităţii sale 
profesionale.” 
 

 
 
 
„(21) Constituie circumstanţă agravantă 
săvârşirea infracţiunii de spălarea  
banilor de către una dintre entităţile 
raportoare prevăzute la art.5, în 
exercitarea activităţiilor profesionale.” 
 
Autor amendament: dep. Grosaru Andi 
Gabriel 

 

2.  2.După alineatul (5) se introduce un nou 
alineat, alin.(6), cu următorul cuprins: 
 
„(6) Dispoziţiile alin.(1) - (4) se aplică şi 
infracţiunilor de spălare de bani săvârșite în 
afara teritoriului țării de către un cetățean 
român sau de către o persoană juridică română 
chiar dacă fapta nu este prevăzută ca 
infracțiune și de legea penală a țării unde a fost 
săvârșită.” 

2.După alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alin.(6), cu următorul 
cuprins: 
 
„(6) Prin derogare de la dispozițiile 
art.9 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, dispoziţiile alin.(1) - (4) 
se aplică şi infracţiunilor de spălare a 
banilor săvârșite în afara teritoriului 
țării de către un cetățean român sau de 
către o persoană juridică română chiar 
dacă fapta nu este prevăzută ca 
infracțiune și de legea penală a țării 
unde a fost săvârșită.” 
 

 



 

 8 

Nr. 
crt. Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) Motivarea amendamentelor propuse 

Autor amendament: grupul USR-PLUS 
 


