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      În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților,  republicat,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost 
sesizată pe fond asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European si 
Consiliul privind Planul de acţiune pentru consolidarea combaterii finanţării 
terorismului COM(2016)50,  trimisă cu adresa nr.3/E din  24.02.2016 și înregistrată 
cu nr.4c-2/279/2016. 

 
    Comunicarea are la bază obiectivul planului de actiune privind intensificarea 

combaterii finanţării terorismului, pornind de la normele UE în vigoare, în vederea 
adaptării reacţiei la noile ameninţări şi a actualizării politicii şi practicilor UE pentru 
alinierea lor la standardele internaţionale. 
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   Sunt vizate două direcţii principale de acţiune: 

• găsirea de modalităţi pentru a detecta mai bine organizaţiile teroriste şi pe 
susţinătorii lor şi a-i împiedica să deplaseze fonduri şi alte active şi pentru a 
garanta, ori de câte ori este posibil, că autorităţile care asigură respectarea legii 
pot folosi operaţiunile financiare pentru a-i depista pe terorişti şi a-i împiedica 
să săvârşească infracţiuni; 

• găsirea de modalităţi pentru a submina şi mai mult sursele de venit ale 
organizaţiilor teroriste, vizând în primul rând capacitatea acestora de a colecta 
fonduri.  

        Cele patru acţiuni vizate (comparativ cu concluziile Consiliului privind 
combaterea finanţării terorismului - doc. nr. 6068/16 din 12 februarie 2016) sunt : 

1. Prevenirea deplasării fondurilor şi identificarea fondurilor destinate finanţării 
terorismului 

2. Alte iniţiative de completare a cadrului juridic în vigoare 

3. Vizarea surselor de finanţare 

4. Dimensiunea externă 
 

 La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 
19.04.2016, și-au înregistrat prezența un număr de 32 deputați din totalul de 33 de 
membri. 

 
În urma dezbaterilor pe fond a Comunicarii Comisiei catre Parlamentul 

European si Consiliul privind Planul de acţiune pentru consolidarea combaterii 
finanţării terorismului COM(2016)50,  membrii Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci: 

• Au luat act de faptul că documentul are caracter nelegislativ; 

• Au luat act de concluziile Consiliului UE şi ale statelor membre privind 
combaterea terorismului, adoptate la 20 noiembrie 2015 (doc. nr. 
14406/15), în privinţa finanţării terorismului – consolidarea 
competenţelor unităţilor de informaţii financiare şi a cooperării dintre 
ele, dar şi a controalelor privind metodele de plăţi nebancare, alături de 
o îngheţare rapidă şi eficace a activelor teroriste în UE. 

 
 
 
 
 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6068-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14406-2015-INIT/ro/pdf
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Membrii Comisiei au luat la cunostinta de opinia privind sustinerea si 
implicarea profesionala in limitele competentelor date de legislatie a O.N.P.C.S.B 
față de planul de acțiune pentru combaterea finanțării terorismului .Oficiul a propus 
un termen pentru transpunere în legislația românească ,trimestrul al doilea al anului 
2017, in ceea ce priveste implementarea Directivei a IV-a privind prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.  

De asemenea, a precizat că pentru a se asigura un nivel ridicat de securitate 
internă este nevoie de un efort comun și acțiuni concrete din partea instituțiilor UE și 
a statelor membre, de schimb de informații între autoritățile competente. 

Oficiul apreciaza si considera ca planul de actiune ofera posibilitati reale de 
aplicare si implementare. 

Desi sub imperiul limitelor legislative prezente, existand o serie de greutati, 
totusi, cand vorbim de prevenirea si identificarea deplasarii fondurilor destinate 
finantarii terorismului, Oficiul a trecut deja la dezvoltarea analizelor specifice pentru 
gasirea altor modalitati de actiune si utilizare mai buna a cadrului existent ( monedele 
virtuale BITCOIN, cardurile preplatite, infiintarea registrelor centralizate ale 
conturilor bancare si ale conturilor de plati si sisteme centrale de extragere a datelor). 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

  

 
 
Sef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar, 
Radu Ciuperceanu 
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