
   
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 

ȘI IMUNITĂȚI  

COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE 

ŞI BĂNCI 

Nr.4c-13/423/2022 

 

Nr.4c-2/625/2022 

 

                            

     

     

 

    Către, 

 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.53/2022 privind 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, trimis Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități și Comisiei pentru buget finanțe și bănci pentru examinare în fond, 

cu adresa nr. PL-x 277 din 18 mai 2022. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laura VICOL 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
andreea.sarbu
Original



1 

 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 

ȘI IMUNITĂȚI  

COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE 

ŞI BĂNCI 

Nr.4c-13/423/2022 

 

Nr.4c-2/625/2022 

 

 

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2022            

PL-x 277/2022 

 
 RAPORT COMUN 

 asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.53/2022 

privind 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 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități și Comisia pentru buget finanțe și bănci au fost sesizate, prin adresa nr. 

PL-x 277/2022 din 18 mai 2022, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.53/2022 

privind 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. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege  în 

ședința din 17 mai 2022. 

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și avizul negativ al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea, în 

sarcina entităților raportoare prevăzute la art.5, alin.(1) lit.g)-k) din Legea nr.129/2019, cu 

modificările și completările ulterioare (furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, 

furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare, furnizorii de 

portofele digitale, agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, alte persoane care comercializează 

diverse tipuri de bunuri), a obligației de a notifica Oficiul Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor, în termen de 15 zile și exclusiv electronic, cu privire la 

începerea, suspendarea sau încetarea activităţii care intră sub incidenţa acestei legi. 

Această evidență este necesară pentru ca Oficiul să aibă posibilitatea identificării, 

monitorizării și supravegherii acestor entități care se află în supravegherea directă a 

Oficiului și care desfășoară efectiv activitățile ce intră sub incidența Legii nr. 129/2019, cu 

modificările și completările ulterioare. Totodată, este introdusă o nouă contravenție 

constând în nerespectarea acestei obligații a entităților raportoare și sunt stabilite 

sancțiunile pentru săvârșirea acesteia. 

În conformitate cu prevederile art.62 și art.64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au examinat 

inițiativa legislativă sus-menționată în ședințe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget, finanţe 

și bănci au examinat proiectul de lege în ședința din data de 7 septembrie 2022. La lucrările 

comisiei, deputații și-au înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă.  

La dezbaterile acestui proiect de lege a participat, în calitate de invitat, domnul 

Adrian Cucu, Președintele Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.  

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrările Comisiei pentru buget, finanţe și bănci au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

exprimate, să transmită Comisiei juridice, de disciplină și imunităţi, un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat.  

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități au examinat inițiativa legislativă în ședința din 15 noiembrie 2022. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți 

conform listei de prezentă. 
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În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două 

Comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 

129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.          

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laura VICOL 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ  

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

László-Zsolt LADÁNYI 

SECRETAR, 

Iulius-Marian FIRCZAK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Andrada Armencea 

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu                                                                                                                                                                                                 

Șef serviciu, Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar, Simina Alexandra Mocanu 

 


