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Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

Propunere de directivă (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Spălarea banilor și finanțarea 
terorismului și a criminalității organizate 
asociată spălării banilor rămân probleme 
semnificative la nivelul Uniunii, afectând 
astfel integritatea, stabilitatea și reputația 
sectorului financiar și amenințând 
securitatea internă și piața internă a 
Uniunii. Pentru a rezolva aceste probleme 
și pentru a consolida aplicarea Directivei 
(UE) 2015/84934, prezenta directivă are ca 
obiectiv combaterea prin măsuri de drept 
penal a spălării banilor, permițând o mai 
bună cooperare transfrontalieră între 
autoritățile competente.

(1) Spălarea banilor și finanțarea 
aferentă a terorismului și a criminalității 
organizate (asociată spălării banilor) rămân 
probleme semnificative la nivelul Uniunii, 
afectând astfel integritatea, stabilitatea și 
reputația sectorului financiar și amenințând 
securitatea internă și piața internă a 
Uniunii, siguranța publică și siguranța 
personală a cetățenilor UE. Pentru a 
rezolva aceste probleme din ce în ce mai 
mari și pentru a completa și consolida 
aplicarea Directivei (UE) 2015/8491 a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
prezenta directivă are ca obiectiv 
combaterea prin măsuri de drept penal a 
spălării banilor, permițând o cooperare 
transfrontalieră mai eficientă și mai rapidă 
între autoritățile competente naționale și 
ale Uniunii și cu agențiile competente ale 
Uniunii, pentru îmbunătățirea schimbului 
de informații și pentru identificarea celor 
care instigă la acte de terorism.
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_________________ _________________
34 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 mai 2015 
privind prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor sau 
finanțării terorismului, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 
141, 5.6.2015, p. 73).

1 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 mai 2015 
privind prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor sau 
finanțării terorismului, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 
141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate exclusiv la nivel 
național sau chiar la nivelul Uniunii, fără 
luarea în considerare a coordonării și 
cooperării internaționale, ar produce efecte 
foarte limitate. Prin urmare, măsurile 
adoptate de Uniune în domeniul combaterii 
spălării banilor ar trebui să fie compatibile 
cu alte acțiuni întreprinse în forurile 
internaționale și cel puțin la fel de stricte ca 
acestea.

(2) Măsurile adoptate exclusiv la nivel 
național sau chiar la nivelul Uniunii, fără 
luarea în considerare a coordonării și 
cooperării internaționale, produc efecte 
foarte limitate. Actualul cadru legislativ al 
Uniunii nu este nici cuprinzător, nici 
suficient de coerent pentru a fi pe deplin 
eficace. Deși la nivelul statelor membre 
este incriminată spălarea banilor, există 
diferențe semnificative între ele în ceea ce 
privește definiția spălării de bani, cu 
privire la ce constituie infracțiune 
principală, precum și cu privire la nivelul 
sancțiunilor. Diferențele dintre cadrele 
juridice naționale pot fi exploatate de 
către infractori și teroriști, care pot alege 
să își desfășoare operațiunile financiare 
în statele membre în care ei consideră că 
măsurile de combatere a spălării banilor 
sunt cele mai slabe. Prin urmare, măsurile 
adoptate de Uniune în domeniul combaterii 
spălării banilor ar trebui să fie compatibile 
cu alte acțiuni întreprinse în forurile 
internaționale și cel puțin la fel de stricte ca 
acestea. Astfel, s-ar constitui un cadru 
juridic consolidat la nivelul Uniunii, care 
face posibilă o abordare mai eficientă a 
chestiunilor privind finanțarea 
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terorismului și reducerea amenințării 
venite din partea organizațiilor teroriste, 
limitând capacitatea acestora de a-și 
finanța activitățile.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acțiunea Uniunii ar trebui să țină 
seama în continuare în mod special de 
recomandările Grupului de Acțiune 
Financiară Internațională (GAFI) și de 
instrumentele altor organisme 
internaționale active în lupta împotriva 
spălării banilor și finanțării terorismului. 
Actele juridice relevante ale Uniunii ar 
trebui, după caz, să fie aliniate în 
continuare la standardele internaționale 
privind combaterea spălării banilor, a 
finanțării terorismului și a proliferării 
adoptate de GAFI în februarie 2012 
(denumite în continuare „recomandările 
revizuire ale GAFI”). În calitate de 
semnatar al Convenției Consiliului Europei 
privind spălarea, descoperirea, sechestrarea 
și confiscarea produselor infracțiunii și 
finanțarea terorismului (CETS nr. 198), 
Uniunea ar trebui să transpună cerințele 
acestei convenții în ordinea sa juridică.

(3) Acțiunea Uniunii ar trebui să 
avanseze dincolo de recomandările 
Grupului de Acțiune Financiară 
Internațională (GAFI) și de instrumentele 
altor organizații și organisme 
internaționale active în lupta împotriva 
spălării banilor și finanțării terorismului. 
Comisia ar trebui să efectueze propria 
evaluare cu privire la eficiența măsurilor 
propuse de către GAFI și la punerea în 
aplicare și eficacitatea măsurilor de 
combatere a spălării banilor, în general. 
GAFI ar trebui să realizeze o revizuire a 
standardelor existente și o evaluare a 
propriilor sale rezultate și ar trebui să 
asigure reprezentarea regională, 
credibilitatea, eficiența și o mai bună 
utilizare a informațiilor financiare. Actele 
juridice relevante ale Uniunii ar trebui să 
fie aliniate în continuare la standardele 
internaționale privind combaterea spălării 
banilor, a finanțării terorismului și a 
proliferării adoptate de GAFI în februarie 
2012 (denumite în continuare 
„recomandările revizuite ale GAFI”). În 
calitate de semnatar al Convenției 
Consiliului Europei privind spălarea, 
descoperirea, sechestrarea și confiscarea 
produselor infracțiunii și finanțarea 
terorismului (CETS nr. 198), Uniunea ar 
trebui să transpună de urgență cerințele 
acestei convenții în ordinea sa juridică. 
Indiferent de acțiunea UE în acest 
domeniu, statele membre care au semnat 
convenția, dar care nu au ratificat-o încă, 
ar trebui să facă acest lucru fără 
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întârziere.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Decizia-cadru 2001/500/JAI a 
Consiliului35 stabilește cerințe privind 
incriminarea spălării banilor. Această 
decizie-cadru nu este totuși îndeajuns de 
cuprinzătoare, iar actuala incriminare a 
spălării banilor nu este suficient de 
coerentă pentru a combate în mod eficace 
spălarea banilor în întreaga Uniune, ceea ce 
duce la lacune în asigurarea respectării 
legii și la obstacole în calea cooperării 
dintre autoritățile competente din diferite 
state membre.

(4) Decizia-cadru 2001/500/JAI a 
Consiliului2 stabilește cerințe privind 
incriminarea spălării banilor. Această 
decizie-cadru nu este totuși îndeajuns de 
cuprinzătoare, iar actuala incriminare a 
spălării banilor nu este suficient de 
coerentă pentru a combate în mod eficace 
spălarea banilor în întreaga Uniune, ceea ce 
duce la lacune în asigurarea respectării 
legii și la obstacole în calea cooperării 
dintre autoritățile competente din diferite 
state membre. Un exemplu de astfel de 
lacună în asigurarea respectării legii îl 
constituie creșterea criminalității 
informatice legate de spălarea de bani și 
de utilizarea monedelor digitale, un tip de 
infracțiune aproape inexistent în trecut.

_________________ _________________
35 Decizia-cadru 2001/500/JAI a 
Consiliului din 26 iunie 2001 privind 
spălarea banilor, identificarea, urmărirea, 
înghețarea, sechestrarea și confiscarea 
instrumentelor și produselor infracțiunii 
(JO L 182, 5.7.2001).

2 Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului 
din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, 
identificarea, urmărirea, înghețarea, 
sechestrarea și confiscarea instrumentelor 
și produselor infracțiunii (JO L 182, 
5.7.2001).

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Definirea activităților infracționale 
care constituie infracțiuni principale în 
domeniul spălării banilor trebuie să fie 
suficient de uniformă în toate statele 
membre. Statele membre ar trebui să 
includă o serie de infracțiuni în fiecare 

(5) Definirea activităților infracționale 
care constituie infracțiuni principale în 
domeniul spălării banilor ar trebui să fie 
suficient de extinsă și de uniformă în toate 
statele membre. Statele membre ar trebui 
să aplice infracțiunea de spălare a banilor 
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dintre categoriile desemnate de către 
GAFI. În cazul în care unele categorii de 
infracțiuni, cum ar fi terorismul sau 
infracțiunile împotriva mediului, sunt 
prevăzute în dreptul Uniunii, prezenta 
directivă face trimitere la actele legislative 
respective. Astfel se asigură faptul că 
spălarea banilor proveniți din finanțarea 
terorismului și din traficul cu specii 
sălbatice se pedepsește în statele membre. 
În cazurile în care dreptul Uniunii permite 
statelor membre să prevadă alte sancțiuni 
decât cele penale, prezenta directivă nu ar 
trebui să oblige statele membre să 
stabilească aceste cazuri ca infracțiuni 
principale în sensul prezentei directive.

tuturor infracțiunilor care se pedepsesc cu 
privarea de libertate la un nivel definit în 
prezenta directivă. În măsura în care 
aplicarea acestor praguri de pedepse nu 
prevede deja acest lucru, statele membre 
ar trebui să includă o serie de infracțiuni în 
fiecare dintre categoriile desemnate de 
către GAFI, inclusiv evaziunea și frauda 
fiscală, evitarea obligațiilor fiscale, 
precum și orice comportament fraudulos 
care implică disimularea veniturilor sau a 
profiturilor. În cazul în care unele categorii 
de infracțiuni, cum ar fi terorismul sau 
infracțiunile împotriva mediului, sunt 
prevăzute în dreptul Uniunii, prezenta 
directivă face trimitere la actele legislative 
respective. Astfel se asigură faptul că 
spălarea banilor proveniți din finanțarea 
terorismului și din traficul cu specii 
sălbatice se pedepsește în statele membre. 
Orice fel de implicare sancționabilă în 
săvârșirea unei infracțiuni principale sau 
în desfășurarea unei activități de spălare 
a banilor, precum participarea, asocierea 
sau înțelegerea în vederea săvârșirii 
infracțiunii, a tentativei de a săvârși 
infracțiunea, a complicității, a facilitării și 
consilierii, ar trebui considerată o 
activitate infracțională în sensul prezentei 
directive. În cazurile în care dreptul 
Uniunii permite statelor membre să 
prevadă alte sancțiuni decât cele penale, 
prezenta directivă nu ar trebui să oblige 
statele membre să stabilească aceste cazuri 
ca infracțiuni principale în sensul prezentei 
directive.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În sensul prezentei directive, traficul 
ilicit de bunuri furate și de alte bunuri 
înseamnă, printre altele, traficul ilicit de 
țiței, de arme, de narcotice, de tutun și 
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produse din tutun, de metale și minereuri 
prețioase, de artefacte culturale și de alte 
obiecte cu importanță arheologică, 
istorică, culturală și religioasă sau cu 
valoare științifică rară, precum și de fildeș 
și de specii sălbatice de faună și floră;

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Infracțiunile fiscale legate de 
impozitele directe și indirecte ar trebui 
incluse în definiția activității infracționale, 
în concordanță cu recomandările revizuite 
ale GAFI. Întrucât infracțiuni fiscale 
diferite pot constitui în fiecare stat membru 
o activitate infracțională care se pedepsește 
prin intermediul sancțiunilor prevăzute în 
prezenta directivă, este posibil ca definițiile 
infracțiunilor fiscale să difere în legislația 
națională. Cu toate acestea, nu se încearcă 
nicio armonizare a definițiilor 
infracțiunilor fiscale în dreptul intern al 
statelor membre.

(6) Infracțiunile fiscale legate de 
impozitele directe și indirecte ar trebui 
incluse în definiția activității infracționale, 
în concordanță cu recomandările revizuite 
ale GAFI. Întrucât infracțiuni fiscale 
diferite pot constitui în fiecare stat membru 
o activitate infracțională care se pedepsește 
prin intermediul sancțiunilor prevăzute în 
prezenta directivă, este posibil ca definițiile 
infracțiunilor fiscale să difere în legislația 
națională. Deși nu este vizată nicio 
armonizare a definițiilor infracțiunilor 
fiscale în dreptul intern al statelor membre, 
definițiile divergente ale infracțiunilor 
fiscale nu ar trebui să împiedice 
cooperarea internațională în cadrul 
procedurilor penale privind spălarea de 
bani.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice activităților de spălare a banilor în 
ceea ce privește bunurile provenite din 
săvârșirea unor infracțiuni care aduc 
atingere intereselor financiare ale Uniunii, 
întrucât aceste bunuri fac obiectul unor 
norme specifice, astfel cum se prevede în 

(7) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice activităților de spălare a banilor în 
ceea ce privește bunurile provenite din 
săvârșirea unor infracțiuni care aduc 
atingere intereselor financiare ale Uniunii, 
întrucât aceste bunuri fac obiectul unor 
norme specifice, astfel cum se prevede în 
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Directiva (UE) 2017/XX3. În conformitate 
cu articolul 325 alineatul (2) din TFUE, 
statele membre adoptă aceleași măsuri de 
combatere a fraudei care aduce atingere 
intereselor financiare ale Uniunii cu cele pe 
care le adoptă pentru a combate frauda care 
aduce atingere propriilor lor interese 
financiare.

Directiva (UE) 2017/XX3. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie posibil pentru 
statele membre să transpună prezenta 
directivă și Directiva 2017/XX/UE prin 
adoptarea unui cadru cuprinzător unic la 
nivel național. În conformitate cu articolul 
325 alineatul (2) din TFUE, statele membre 
trebuie să adopte aceleași măsuri de 
combatere a fraudei care aduce atingere 
intereselor financiare ale Uniunii cu cele pe 
care le adoptă pentru a combate frauda care 
aduce atingere propriilor lor interese 
financiare.

_________________ _________________

3 Directiva (UE) 2017/XX a Parlamentului 
European și a Consiliului din x x 2017 
privind protecția intereselor financiare ale 
Uniunii prin intermediul dreptului penal 
(JO L x, xx.xx.2017, p. x).

3 Directiva (UE) 2017/XX a Parlamentului 
European și a Consiliului din x x 2017 
privind protecția intereselor financiare ale 
Uniunii prin intermediul dreptului penal 
(JO L x, xx.xx.2017, p. x).

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care activitatea de spălare 
a banilor nu constă doar în simpla deținere 
sau utilizare, ci presupune și transferul sau 
ascunderea și disimularea de bunuri prin 
intermediul sistemului financiar și duce la 
daune mai mari decât cele deja cauzate de 
infracțiunea principală, cum ar fi afectarea 
integrității sistemului financiar, activitatea 
respectivă ar trebui sancționată separat. 
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
se asigure că o astfel de faptă se 
pedepsește și atunci când este săvârșită de 
autorul activității infracționale care a 
generat bunurile respective (așa-numita 
autospălare a banilor).

(8) Prin urmare, statele membre ar 
trebui să se asigure că anumite tipuri de 
activități de spălare a banilor se pedepsesc 
și atunci când sunt săvârșite de autorul 
activității infracționale care a generat 
bunurile respective („autospălare de 
bani”). Dacă, în asemenea cazuri, 
activitatea de spălare a banilor nu constă 
doar în simpla deținere sau utilizare, ci 
presupune și transferul, conversia, 
ascunderea sau disimularea de bunuri prin 
intermediul sistemului financiar și duce la 
daune mai mari decât cele deja cauzate de 
infracțiunea principală, cum ar fi afectarea 
integrității sistemului financiar, de 
exemplu prin punerea bunurilor obținute 
din activități infracționale în circulație și, 
prin aceasta, ascunderea provenienței 
ilicite a acestora, respectiva activitate ar 
trebui să fie de asemenea pasibilă de 
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sancțiuni.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru ca lupta împotriva spălării 
banilor să fie un instrument eficace de 
combatere a criminalității organizate, nu 
ar trebui să fie necesar să se identifice 
particularitățile infracțiunii care a generat 
bunurile, cu atât mai puțin să se fie 
necesară o condamnare prealabilă sau 
simultană pentru infracțiunea respectivă. 
Urmărirea penală pentru spălare de bani ar 
trebui, de asemenea, să nu fie afectată de 
simplul fapt că infracțiunea principală a 
fost săvârșită într-un alt stat membru sau 
într-o țară terță, cu condiția ca aceasta să 
constituie o infracțiune în statul membru 
sau țara terță respectivă. Statele membre 
pot impune ca o condiție prealabilă ca 
infracțiunea principală să fie o 
infracțiune și în dreptul lor național dacă 
faptele ar fi fost săvârșite pe teritoriul lor.

(9) Pentru ca combaterea spălării banilor 
prin măsuri de drept penal să fie eficace, 
o sentință de condamnare ar trebui să fie 
posibilă fără a fi necesar să se stabilească 
în mod clar care infracțiune principală a 
generat bunurile și mai ales fără ca o 
condamnare prealabilă sau simultană 
pentru infracțiunea respectivă să fie 
necesară. Urmărirea penală pentru spălare 
de bani ar trebui, de asemenea, să nu fie 
îngreunată de simplul fapt că infracțiunea 
principală a fost săvârșită într-un alt stat 
membru sau într-o țară terță, sub rezerva 
condițiilor stabilite de prezenta directivă.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Este în interesul actului de justiție 
ca persoanele inculpate pentru o 
infracțiune în temeiul prezentei directive 
să aibă posibilitatea de a-și prezenta 
cauza și a contesta acuzațiile ce li se aduc 
și să aibă acces la informațiile și dovezile 
deținute împotriva lor. Deși cauzele 
referitoare la terorism și la finanțarea 
terorismului sunt grave, există un motiv 
imperativ de a comunica persoanelor 
substanța cauzei instrumentate împotriva 
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lor atunci când acestea se confruntă cu 
perspectiva unor măsuri coercitive din 
partea statului membru, astfel încât să 
poată transmite instrucțiuni concrete 
avocatului lor sau avocatului special. 
Prezenta directivă ar trebui, de asemenea, 
să respecte principiul egalității armelor 
între părți.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Sarcina de a decide, în situații 
concrete și obiective, dacă există un 
concurs de infracțiuni sau o unică 
infracțiune ar trebui să revină organelor 
judiciare abilitate.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezenta directivă are ca obiectiv 
incriminarea spălării banilor atunci când 
aceasta este săvârșită în mod intenționat. 
Intenția și cunoașterea pot fi deduse din 
circumstanțe faptice obiective. Întrucât 
prezenta directivă prevede norme minime, 
statele membre pot adopta sau menține 
norme de drept penal mai severe pentru 
spălarea banilor. Statele membre pot 
prevedea, de exemplu, că spălarea banilor 
săvârșită din imprudență sau din neglijență 
gravă constituie o infracțiune.

(10) Prezenta directivă are ca obiectiv 
incriminarea spălării banilor atunci când 
aceasta este săvârșită în mod intenționat și 
cunoscându-se faptul că bunurile au fost 
obținute din activități infracționale. 
Intenția și cunoașterea pot fi deduse din 
circumstanțe faptice obiective. În fiecare 
caz, atunci când se analizează dacă 
bunurile provin dintr-o activitate 
infracțională și dacă persoana acuzată 
știa acest lucru, ar trebui să fie luate în 
considerare circumstanțele specifice ale 
cauzei, cum ar fi faptul că valoarea 
bunurilor este disproporționată în raport 
cu venitul legal al persoanei acuzate și că 
activitățile infracționale și achiziționarea 
bunurilor au avut loc în același interval 
de timp. Întrucât prezenta directivă prevede 
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norme minime, statele membre pot adopta 
sau menține norme de drept penal mai 
severe pentru spălarea banilor. Statele 
membre pot prevedea, de exemplu, că 
spălarea banilor săvârșită din imprudență 
sau din neglijență gravă constituie o 
infracțiune.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este important ca informațiile cu 
privire la proprietatea efectivă asupra 
întreprinderilor, trusturilor și altor 
mecanisme să fie făcute publice folosind 
formate de date deschise, astfel încât să se 
împiedice utilizarea societăților fictive 
anonime sau a altor persoane juridice 
comparabile pentru a spăla bani în scopul 
finanțării activităților teroriste.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a împiedica spălarea banilor 
pe teritoriul Uniunii, statele membre ar 
trebui să prevadă tipuri și niveluri minime 
de sancțiuni pentru infracțiunile definite în 
prezenta directivă. În cazul în care 
infracțiunea este săvârșită în cadrul unei 
organizații criminale în sensul Deciziei-
cadru 2008/841/JAI a Consiliului37 sau în 
cazul în care infractorul a abuzat de poziția 
sa profesională pentru a permite spălarea 
banilor, statele membre ar trebui să 
introducă dispoziții privind circumstanțele 
agravante în conformitate cu normele 
aplicabile stabilite de sistemele lor juridice.

(11) Pentru a împiedica spălarea banilor 
pe teritoriul Uniunii, statele membre ar 
trebui să prevadă tipuri și niveluri minime 
de sancțiuni pentru infracțiunile definite în 
prezenta directivă. În cazul în care 
infracțiunea este săvârșită în cadrul unei 
organizații criminale în sensul Deciziei-
cadru 2008/841/JAI a Consiliului4 sau în 
cazul în care infractorul a abuzat de poziția 
sa profesională pentru a permite spălarea 
banilor sau în cazul în care banii sau 
bunurile care fac obiectul infracțiunii 
provin din activități teroriste, astfel cum 
sunt definite în Directiva (UE) 2017/541 a 
Parlamentului European și a 
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Consiliului4a, ori în cazul în care autorul 
infracțiunii este o persoană expusă 
politic, astfel cum este definită în 
Directiva (UE) 2015/849, statele membre 
ar trebui să introducă dispoziții privind 
circumstanțele agravante în conformitate 
cu normele aplicabile stabilite de sistemele 
lor juridice.

_________________ _________________
37 Decizia-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 privind 
lupta împotriva crimei organizate (JO L 
300, 11.11.2008, p. 42).

4 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului 
din 24 octombrie 2008 privind lupta 
împotriva crimei organizate (JO L 300, 
11.11.2008, p. 42).
4aDirectiva (UE) 2017/541 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 martie 2017 privind combaterea 
terorismului și de înlocuire a Deciziei-
cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de 
modificare a Deciziei 2005/671/JAI a 
Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Uniunea și statele membre ar trebui 
să asigure măsurile juridice necesare de 
protecție a avertizorilor de integritate care 
transmit informații în legătură cu 
spălarea de bani, inclusiv în țările terțe.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vedere mobilitatea autorilor 
și a produselor provenite din săvârșirea 
unor activități infracționale, precum și 
complexitatea investigațiilor 
transfrontaliere necesare pentru combaterea 

(12) Având în vedere mobilitatea autorilor 
și a produselor provenite din săvârșirea unor 
activități infracționale, precum și 
complexitatea investigațiilor transfrontaliere 
necesare pentru combaterea spălării banilor, 
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spălării banilor, ar trebui ca toate statele 
membre să își determine competența pentru 
a le permite autorităților de resort să 
ancheteze și să urmărească în justiție astfel 
de activități. Statele membre ar trebui, prin 
urmare, să se asigure că în competența lor 
intră și situațiile în care o infracțiune este 
săvârșită prin mijloace ale tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor de pe 
teritoriul lor, indiferent dacă acestea se 
situează sau nu pe teritoriul lor.

ar trebui ca toate statele membre să își 
determine competența pentru a le permite 
autorităților de resort să ancheteze și să 
urmărească în justiție astfel de activități. 
Statele membre ar trebui, prin urmare, să se 
asigure că în competența lor intră și situațiile 
în care o infracțiune este săvârșită prin 
mijloace ale tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor de pe teritoriul lor, indiferent 
dacă acestea se situează sau nu pe teritoriul 
lor. Pentru a asigura succesul anchetelor 
și al urmăririi penale în cazul 
infracțiunilor de spălare a banilor, 
persoanele responsabile cu anchetarea 
sau urmărirea penală a acestor 
infracțiuni ar trebui să utilizeze 
instrumente de anchetă eficace și 
îmbunătățite, precum cele utilizate în 
combaterea criminalității organizate sau a 
altor infracțiuni grave. Aceste 
instrumente ar trebui să fie adaptate la 
cele mai recente evoluții din domeniul 
criminalității informatice și al spălării 
banilor, inclusiv spălarea banilor prin 
intermediul utilizării monedelor virtuale 
de tip „bitcoin”, a criptomonedelor și a 
atacurilor cu programe de tip 
„ransomware”. Utilizarea unor astfel de 
instrumente, în conformitate cu dreptul 
intern, ar trebui să fie specifică, să țină 
seama de principiul proporționalității, 
precum și de natura și gravitatea 
infracțiunilor investigate, și să respecte 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal. Statele membre ar trebui să se 
asigure că personalul beneficiază de o 
formare adecvată. În plus, caracterul 
transfrontalier al activităților de spălare a 
banilor necesită un răspuns și o 
cooperare coordonate solide în cadrul 
statelor membre și între acestea, precum 
și cooperarea cu agențiile și organismele 
competente ale Uniunii, inclusiv Eurojust 
și Europol, și între acestea, pentru 
combaterea spălării banilor. În acest sens, 
ar trebui utilizate în mod eficient 
instrumentele și resursele disponibile 
pentru cooperare, cum ar fi echipele 
comune de anchetă și reuniunile de 
coordonare facilitate de Eurojust. 



PE624.047/ 13

RO

Caracterul global al spălării banilor 
necesită o acțiune internațională, care 
impune Uniunii și statelor sale membre să 
consolideze cooperarea cu țările terțe 
relevante.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Spălarea banilor, corupția, fluxurile 
financiare ilegale, evaziunea fiscală și 
evitarea obligațiilor fiscale constituie în 
continuare un obstacol în calea 
dezvoltării sustenabile, afectează în mod 
disproporționat țările în curs de dezvoltare 
și reprezintă o amenințare gravă pentru 
viitorul lor. Uniunea, statele membre și 
țările terțe au o responsabilitate comună 
de a îmbunătăți coordonarea măsurilor 
luate pentru contracararea acestor 
comportamente negative și dăunătoare și 
a le alinia la strategiile și politicile lor de 
dezvoltare.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Autoritățile competente, care 
supraveghează respectarea de către 
instituțiile de credit și financiare a 
prezentei directive, ar trebui să poată 
coopera reciproc și să facă schimb de 
informații confidențiale, indiferent de 
natura sau de statutul lor. În acest scop, 
autoritățile competente respective ar 
trebui să dispună de un temei juridic 
adecvat pentru schimbul de informații 
confidențiale și să coopereze în cea mai 
mare măsură posibilă, în concordanță cu 
standardele internaționale aplicabile în 
acest domeniu. Informațiile de natură 
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fiscală care implică registre cu 
beneficiarii efectivi ar trebui să reprezinte 
baza schimbului automat de informații 
dintre autoritățile fiscale și alte autorități 
guvernamentale relevante de 
reglementare și de asigurare a respectării.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Principiul secretului profesional și 
dreptul la viață privată și la un proces 
echitabil nu ar trebui să fie subminate sau 
încălcate prin culegerea și transmiterea 
de date sau informații privind tranzacțiile 
obișnuite din viața privată a persoanelor, 
pe baza unei suspiciuni.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă respectă principiile 
recunoscute de articolul 2 din TUE, 
respectă drepturile și libertățile 
fundamentale, precum și principiile 
recunoscute, în special, de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv pe cele stabilite la 
titlurile II, III, V și VI, care includ, 
printre altele, principiile legalității și 
proporționalității infracțiunilor și 
pedepselor, incluzând și cerința privind 
precizia, claritatea și caracterul previzibil 
în dreptul penal, dreptul la respectarea 
vieții private și de familie și dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
prezumția de nevinovăție, precum și 
drepturile persoanelor suspectate și 
acuzate de a avea acces la un avocat, 
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dreptul de a nu se autoincrimina și 
dreptul la un proces echitabil. Prezenta 
directivă trebuie să fie pusă în aplicare în 
conformitate cu respectivele drepturi și 
principii, luând în considerare, de 
asemenea, Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile 
și politice și alte obligații privind 
drepturile omului în temeiul dreptului 
internațional.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) terorism, inclusiv oricare dintre 
infracțiunile prevăzute în Directiva (UE) 
2017/XX40;

(b) terorism, inclusiv oricare infracțiuni 
relevante prevăzute în Directiva (UE) 
2017/541;

__________________ __________________
40 Directiva (UE) 2017/XX a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din X X 2017 privind combaterea 
terorismului și de înlocuire a Deciziei-
cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind 
combaterea terorismului (JO x L, 
xx.xx.2017, p. x).

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) infracțiunile fiscale legate de 
impozitele directe și impozitele indirecte, 
astfel cum sunt definite în dreptul intern;
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) toate infracțiunile, inclusiv 
infracțiunile fiscale legate de impozitele 
directe și impozitele indirecte, astfel cum 
sunt definite în dreptul intern al statelor 
membre, care se pedepsesc cu privarea de 
libertate sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate a cărei limită 
superioară este de cel puțin un an sau, în 
statele membre în al căror sistem juridic se 
prevede un prag minim al pedepselor 
pentru infracțiuni, toate infracțiunile care 
se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu 
o măsură de siguranță privativă de libertate 
a cărei limită inferioară este de cel puțin 
șase luni;

(v) toate celelalte infracțiuni care se 
pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o 
măsură de siguranță privativă de libertate a 
cărei limită superioară este de cel puțin un 
an sau, în statele membre în al căror sistem 
juridic se prevede un prag minim al 
pedepselor pentru infracțiuni, toate 
infracțiunile care se pedepsesc cu privarea 
de libertate sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate a cărei limită 
inferioară este de cel puțin șase luni;

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transformarea sau transferul de 
bunuri, cunoscând că bunurile provin dintr-
o activitate infracțională sau dintr-un act de 
participare la o astfel de activitate, în 
scopul ascunderii sau disimulării originii 
ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei 
persoane implicate în comiterea activității 
respective pentru a se sustrage 
consecințelor legale ale acțiunii persoanei 
respective;

(a) transformarea sau transferul de 
bunuri, cunoscând că bunurile provin dintr-
o activitate infracțională sau dintr-un act de 
participare la o astfel de activitate, în 
scopul ascunderii sau disimulării originii 
ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei 
persoane implicate în comiterea activității 
respective, chiar dacă sprijinul respectiv 
este acordat numai pentru a se sustrage 
consecințelor legale ale acțiunii persoanei 
respective;

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dobândirea, deținerea sau utilizarea 
de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, 
că acestea provin dintr-o activitate 
infracțională sau dintr-un act de participare 
la o astfel de activitate.

(c) dobândirea, deținerea sau utilizarea 
de bunuri, cunoscând, la data primirii sau a 
utilizării bunurilor, că acestea provin 
dintr-o activitate infracțională sau dintr-un 
act de participare la o astfel de activitate.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Fiecare stat membru se asigură că 
faptele menționate la alineatul 1 
constituie o infracțiune care se 
pedepsește, atunci când:
(a) autorul infracțiunii a suspectat sau 
ar fi trebui să cunoască faptul că bunurile 
provin dintr-o activitate infracțională sau 
dintr-un act de participare la o astfel de 
activitate; și
(b) autorul infracțiunii are o relație 
contractuală și o responsabilitate față de o 
entitate obligată sau este o entitate 
obligată în sensul articolului 2 din 
Directiva (UE) 2015/849.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru ca o infracțiune menționată la 
alineatul (1) să se pedepsească, nu este 
necesar:

2. Pentru ca o infracțiune menționată la 
alineatele (1) și (1a) să se pedepsească, nu 
este necesar:

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să existe o condamnare prealabilă sau 
simultană pentru activitatea infracțională 
care a generat bunurile;

(a) să existe o condamnare prealabilă sau 
simultană pentru activitatea infracțională 
care a generat bunurile, în cazul în care o 
autoritate judiciară este convinsă dincolo 
de orice îndoială rezonabilă și pe baza 
unor circumstanțe specifice și a tuturor 
dovezilor disponibile că bunurile provin 
din activități cu caracter infracțional;

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se stabilească identitatea autorului 
activității infracționale care a generat 
bunurile sau alte circumstanțe legate de 
activitatea infracțională respectivă;

(b) să se stabilească identitatea autorului 
activității infracționale care a generat 
bunurile;

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să se stabilească toate elementele 
faptice sau toate circumstanțele 
referitoare la activitatea infracțională, în 
cazul în care se stabilește că bunurile 
provin dintr-o astfel de activitate;

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se stabilească faptul că activitatea 
infracțională care a generat bunurile a fost 
efectuată pe teritoriul unui alt stat membru 
sau al unei țări terțe, atunci când faptele 
relevante constituie o infracțiune în 
temeiul dreptului național al statului 
membru sau al țării terțe în care a fost 
comisă fapta și ar constitui o infracțiune 
în temeiul dreptului național al statului 
membru de executare sau de punere în 
aplicare a prezentului articol dacă ar fi fost 
săvârșită pe teritoriul acestuia din urmă.

(c) să se stabilească faptul că activitatea 
infracțională care a generat bunurile a fost 
efectuată pe teritoriul unui alt stat membru 
sau al unei țări terțe, atunci când faptele 
relevante constituie o activitate 
infracțională în temeiul dreptului național 
al statului membru de executare sau de 
punere în aplicare a prezentului articol 
dacă ar fi fost săvârșită pe teritoriul 
acestuia din urmă. Statele membre pot 
impune, în plus, ca comportamentul în 
cauză să constituie o infracțiune în 
temeiul dreptului intern al celuilalt stat 
membru sau al țării terțe în care a fost 
săvârșită fapta, cu excepția cazului în 
care:
- comportamentul în cauză a reprezentat 
una dintre infracțiunile menționate la 
articolul 2 alineatul (1) literele (a) - (ha) 
și (l) - (n);
- țara terță respectivă este identificată de 
Comisie ca fiind „cu grad înalt de risc” în 
sensul articolul 9 din Directiva (UE) 
2015/849.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare stat membru se asigură că 
limita superioară a pedepsei cu închisoarea 
în cazul infracțiunilor menționate la 
articolul 3 este de cel puțin patru ani, cel 
puțin în cazurile grave.

2. Fiecare stat membru se asigură că 
limita superioară a pedepsei cu închisoarea 
în cazul infracțiunilor menționate la 
articolul 3 este de cel puțin cinci ani.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Fiecare stat membru se asigură că 
limita inferioară a pedepsei cu 
închisoarea în cazul infracțiunilor 
menționate la articolul 3 este de cel puțin 
doi ani, în prezența uneia dintre 
circumstanțele agravante prevăzute la 
articolul 6. 

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Fiecare stat membru se asigură că 
limita superioară a pedepsei cu 
închisoarea în cazul infracțiunilor 
prevăzute la articolul 4 este de cel puțin 
trei ani. 

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Fiecare stat membru ia măsuri 
pentru a se asigura că persoanele fizice 
răspunzătoare pentru infracțiunile 
menționate la articolele 3 și 4, inclusiv în 
cazul în care aceste persoane fizice au 
acționat prin intermediul unei persoane 
juridice, sunt de asemenea pasibile de a fi 
pedepsite cu sancțiuni suplimentare, cum 
ar fi: 
(a) interdicția temporară sau 
permanentă de a încheia contracte cu 
autoritățile publice;
(b) măsuri de interzicere temporară a 
exercitării unei activități comerciale;
(c) în cazul în care condamnarea este 
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definitivă, o interdicție pe termen lung de 
a candida pentru funcții alese sau de a 
deține o funcție de funcționar public, în 
care sintagma „termen lung” este definită 
ca echivalentul a două mandate 
consecutive sau ca o perioadă minimă de 
zece ani.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a ) infracțiunea a fost săvârșită în cadrul 
unei organizații criminale în sensul 
Deciziei-cadru 2008/841/JAI1 sau

(a) infracțiunea a fost săvârșită în cadrul 
unei organizații criminale, în sensul 
Deciziei-cadru 2008/841/JAI;

__________________ __________________
1 Decizia-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 privind 
lupta împotriva crimei organizate (JO L 
300, 11.11.2008, p. 42).

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) bunurile spălate provin dintr-una 
dintre infracțiunile menționate la 
articolul 2 punctul 1 literele (a) - (d), (f) și 
(m) sau scopul spălării este de a finanța 
astfel de infracțiuni;

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) infracțiunea a fost săvârșită în 
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totalitate sau în parte pe teritoriul unei 
jurisdicții necooperante incluse în lista 
Uniunii sau implică utilizarea unui sistem 
informal de transfer de valori, acțiuni la 
purtător, monede virtuale sau curieri de 
numerar;

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) autorul infracțiunii este o persoană 
expusă politic, în conformitate cu actele 
cu putere de lege și actele administrative 
care transpun articolul 3 punctul 9 din 
Directiva (UE) 2015/849; sau

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autorul infracțiunii are o relație 
contractuală și o responsabilitate față de o 
entitate obligată sau este o entitate obligată 
în sensul articolului 2 din Directiva (UE) 
2015/849 și a săvârșit infracțiunea în 
exercitarea activităților sale profesionale.

(b) autorul infracțiunii are o relație 
contractuală și o responsabilitate față de o 
entitate obligată sau este o entitate obligată 
în sensul articolului 2 din Directiva (UE) 
2015/849 și a săvârșit infracțiunea în 
exercitarea activităților sale profesionale; 
sau

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) banii sau bunurile spălate au o 
valoare egală cu sau mai mare de 
500 000 EUR.
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Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru se asigură că 
poate fi antrenată răspunderea persoanelor 
juridice pentru oricare dintre infracțiunile 
prevăzute la articolele 3 și 4, săvârșite în 
beneficiul lor de către o persoană care 
acționează fie individual, fie ca membru al 
unui organ al persoanei juridice și care 
deține o poziție de conducere în cadrul 
acesteia, pe baza:

1. Fiecare stat membru se asigură că 
poate fi antrenată răspunderea persoanelor 
juridice pentru oricare dintre infracțiunile 
prevăzute la articolele 3 și 4, săvârșite în 
beneficiul lor sau în beneficiul altor 
persoane fizice sau juridice de către o 
persoană care acționează fie individual, fie 
ca membru al unui organ al persoanei 
juridice și care deține o poziție de 
conducere în cadrul acesteia, pe baza:

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că poate fi 
antrenată răspunderea persoanelor juridice 
atunci când lipsa supravegherii sau a 
controlului din partea unei persoane 
menționate la alineatul (1) a făcut posibilă 
săvârșirea oricărei infracțiuni menționate la 
articolele 3 și 4 în beneficiul acelei 
persoane juridice de către o persoană aflată 
sub autoritatea sa.

2. Statele membre se asigură că poate fi 
antrenată răspunderea persoanelor juridice 
atunci când lipsa supravegherii sau a 
controlului din partea unei persoane 
menționate la alineatul (1) a făcut posibilă 
săvârșirea oricărei infracțiuni menționate la 
articolele 3 și 4 în beneficiul lor sau în 
beneficiul altor persoane fizice sau 
juridice de către o persoană aflată sub 
autoritatea sa.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că orice 
persoană juridică căreia i s-a antrenat 
răspunderea în temeiul articolului 6 este 
pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale 
și disuasive, care includ amenzi penale sau 

Fiecare stat membru se asigură că orice 
persoană juridică căreia i s-a antrenat 
răspunderea în temeiul articolului 7 este 
pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale 
și disuasive, care includ amenzi penale sau 
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nepenale și eventual alte sancțiuni, precum: nepenale și eventual alte sancțiuni, precum:

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) excluderea persoanei juridice 
respective de la dreptul de a beneficia de 
prestații sau ajutoare publice;

(1) excluderea persoanei juridice 
respective de la dreptul de a beneficia de 
prestații sau ajutoare publice, inclusiv de 
programe sau fonduri ale Uniunii;

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) o interdicție temporară sau 
permanentă asupra persoanei juridice în 
cauză de a încheia contracte cu 
autoritățile publice;

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Confiscarea bunurilor și a produselor 
provenite din săvârșirea unor infracțiuni
1. Fiecare stat membru asigură 
confiscarea tuturor bunurilor și 
produselor provenite din săvârșirea 
oricărei activități infracționale, definite în 
prezenta directivă, precum și a 
instrumentelor folosite sau destinate a fi 
folosite pentru săvârșirea activității 
infracționale respective, în conformitate 
cu Directiva 2014/42/UE a 



PE624.047/ 25

RO

Parlamentului European și a 
Consiliului1a;
2. Fiecare stat membru asigură 
confiscarea tuturor bunurilor și 
produselor provenite din săvârșirea 
oricărei activități infracționale, definite în 
prezenta directivă, care nu face obiectul 
unei condamnări penale definitive în 
cazul în care speța a devenit caducă din 
cauza decesului autorului infracțiunii, 
precum și a instrumentelor folosite sau 
destinate a fi folosite pentru săvârșirea 
activității infracționale respective.
3. Prezentul articol se aplică indiferent 
dacă infracțiunea de spălare de bani sau 
infracțiunea principală a fost comisă de o 
persoană fizică sau de o persoană 
juridică.
4. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura cooperarea în 
ceea ce privește înghețarea sau 
confiscarea bunurilor provenite din 
săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile 
menționate în prezenta directivă, precum 
și a instrumentelor folosite sau destinate a 
fi folosite pentru săvârșirea acestor 
infracțiuni ori pentru contribuția la 
săvârșirea acestora și, după caz, pot apela 
la Eurojust și Europol pentru o cooperare 
rapidă și eficace în conformitate cu 
articolul 10.
1a Directiva 2014/42/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
înghețarea și confiscarea instrumentelor 
și produselor infracțiunilor săvârșite în 
Uniunea Europeană (JO L 127, 
29.4.2014).

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autorul infracțiunii este un cetățean al (b) autorul infracțiunii este un cetățean al 
său sau își are reședința obișnuită pe 
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său. teritoriul său; sau

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) infracțiunea este săvârșită în 
beneficiul unei persoane fizice sau 
juridice care își are reședința sau sediul 
pe teritoriul său;

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un stat membru informează 
Comisia atunci când decide să își extindă 
competența în privința infracțiunilor 
menționate la articolele 3 și 4, care au fost 
săvârșite în afara teritoriului său, în cazul 
în care:

eliminat

(a) autorul infracțiunii își are reședința 
obișnuită pe teritoriul său;
(b) infracțiunea este săvârșită în 
beneficiul unei persoane juridice având 
sediul pe teritoriul său.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Atunci când o infracțiune 
menționată la articolele 3 și 4 intră în 
competența mai multor state membre și 
atunci când oricare dintre statele membre 
în cauză poate instrumenta urmărirea 
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penală în mod valabil pe baza acelorași 
fapte, statele membre respective 
cooperează pentru a decide care dintre ele 
îl va urmări penal pe autorul infracțiunii 
cu scopul de a centraliza procedurile într-
un singur stat membru. 
Se iau în considerare următorii factori, în 
ordinea priorității:

(a) teritoriul statului membru în care s-
a comis infracțiunea;
b) cetățenia sau reședința autorului 
infracțiunii;
c) țara de origine a victimelor;
d) teritoriul în care a fost găsit autorul 
infracțiunii.
Statele membre pot recurge la Eurojust 
pentru a facilita cooperarea dintre 
autoritățile lor judiciare și coordonarea 
acțiunilor lor.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumente de investigare Instrumente de investigare și cooperarea

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că 
persoanele, unitățile sau serviciile 
responsabile de cercetarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor menționate la 
articolele 3 și 4 au acces la instrumente 
eficiente de investigare, cum ar fi cele 
utilizate pentru combaterea criminalității 
organizate sau pentru alte infracțiuni grave.

1. Fiecare stat membru se asigură că 
persoanele, unitățile sau serviciile 
responsabile de cercetarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor menționate la 
articolele 3 și 4 au acces la instrumente 
eficiente de investigare, personal suficient 
și formare specifică, resurse și capacitate 
tehnologică adecvate, cum ar fi cele 
utilizate pentru combaterea criminalității 
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organizate sau pentru alte infracțiuni grave. 
Aceste instrumente și această formare 
sunt adaptate la cele mai recente evoluții 
din domeniul criminalității informatice și 
al spălării banilor.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a îmbunătăți schimbul de 
date și cooperarea în cadrul Uniunii și 
pentru a spori cooperarea cu țările terțe și 
cu organizațiile internaționale care luptă 
împotriva spălării banilor și finanțării 
terorismului, asigurând în același timp o 
coordonare mai bună între ele și 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
relevante ale Uniunii, în vederea 
combaterii eficiente a spălării banilor și a 
încurajării țărilor terțe, în special a 
acelora identificate de Comisie ca fiind 
țări terțe cu grad înalt de risc, în sensul 
articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849, 
să adopte măsuri și reforme similare. În 
plus, fiecare stat membru se angajează să 
pună în aplicare măsuri pentru a 
îmbunătăți schimbul de informații, atât la 
nivelul Uniunii, cât și la nivel 
internațional, între unitățile de informații 
financiare.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că nu refuză 
cooperarea internațională în cadrul 
procedurilor penale privind spălarea 
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banilor pe baza faptului că dreptul intern 
consideră că numai evaziunea fiscală sau 
frauda care depășește un cuantum 
semnificativ al sumelor nedeclarate sau 
impozitelor neplătite sau utilizarea 
sistematică a operațiunilor frauduloase 
reprezintă o activitate infracțională sau o 
infracțiune.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până cel 
târziu la [24 de luni de la adoptare]. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor acte.

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până cel 
târziu la [12 luni de la adoptare]. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor acte.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de [24 de luni de la termenul de 
punere în aplicare a prezentei directive], 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport de evaluare a 
gradului în care statele membre au luat 
măsurile necesare pentru a se conforma 
prezentei directive.

În termen de [12 luni de la termenul de 
punere în aplicare a prezentei directive], 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport de evaluare a 
gradului în care statele membre au luat 
măsurile necesare pentru a se conforma 
prezentei directive.

Până la [36 de luni de la termenul de 
punere în aplicare a prezentei directive], 
Comisia prezintă, de asemenea, 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport de evaluare a valorii adăugate a 
prezentei directive în ceea ce privește 
combaterea spălării de bani. Raportul se 
referă și la impactul prezentei directive 
asupra drepturilor și libertăților 
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fundamentale, inclusiv dreptul la o cale 
de atac eficientă și la un proces echitabil, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare sau dreptul de a nu fi judecat sau 
pedepsit de două ori în cadrul 
procedurilor penale pentru aceeași 
infracțiune. Pe baza acestui raport, 
Comisia decide, după caz, asupra unor 
acțiuni ulterioare adecvate.


