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INTRODUCERE 
 

Legea 656 din 07.12.2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, 

precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării 

actelor de terorism, constituie un instrument util de luptă împotriva grupărilor de 

criminalitate organizată. Dincolo de eficacitatea instrumentelor legislative, rămân 

însă o multitudine de probleme care țin de capacitatea structurilor de aplicare a 

legii de a pune în practică aceste puternice arme destinate combaterii criminalităţii 

organizate și confiscării produsului infracțional. 

 Prin tema propusă, este vizată cercetarea potențialului actual al structurilor 

statului cu atribuții în domeniul combaterii criminalității organizate și a spălării 

banilor, precum și identificarea unor metode adecvate de îmbunătățire a capacității 

de reacție, atât din perspectiva cercetării penale cât și a  managementului 

activităților polițienești în domeniu. 

Identificarea sincopelor înregistrate în colaboarea numeroaselor instituții cu 

atribuții în domeniu, precum și evidențierea carențelor normative, poate constitui 

un prim pas spre îmbunătățirea rezultatelor și a capacității investigative a organelor 

de aplicare a legii. Totodată, având în vedere tendințele de internaționalizare a 

fenomenului de crimă organizată în ansamblu, colaborarea pe canalele de 

cooperare polițienească, fiscală sau judiciară, poate furniza o altă perspectivă în 

abordarea temei propuse. 

Cercetarea inițiativelor internaționale și studierea organismelor cu atribuții 

în prevenirea și combaterea spălării banilor, identificarea tendințelor, a 

principalelor infracțiuni care generează bani murdari precum și analiza 

fenomenului de transfer prin intermediul companiilor offshore a resurselor 

infracționale, pot contribui la îmbunătăţirea capacităţii de investigare şi cercetare a 

faptelor de spălare a banilor. Investigațiile financiare simultane sau concomitente 

cu cele clasice judiciare, pot conduce la deposedarea infractorilor de importante 
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resurse financiare și la întărirea probatoriului în general, cu privire la fapte și 

inculpați.  

Prezenta teză, își propune să contribuie la creșterea eficienței luptei 

împotriva spălării banilor, iar dacă pe parcursul cercetării sunt identificate sincope 

sau dificultăți în aplicarea prevederilor legale, să propună soluții destinate 

remedierii acestora. Problematica spălării banilor a fost abordată în România în 

general din perspectiva măsurilor adoptate pe plan internațional, însă până la 

combaterea acestui fenomen cu sprijinul altor state, sunt necesare măsuri de 

eficientizare pe plan național, destinate incriminării membrilor grupărilor de crimă 

organizată pentru comiterea infracțiunii de spălare a banilor și implicit adoptarea 

măsurilor de identificare și confiscare a bunurilor ce fac obiectul spălării. Pe lângă 

problema obținerii de informații dintr-o altă jurisdicție, de multe ori opacă și 

neprietenoasă, cooperarea internațională presupune și depășirea obstacolului 

secretului bancar, dar și a dificultăților asociate confiscării unei proprietăți deținute 

de infractori în străinătate, acolo unde organele de aplicare a legii din România nu 

pot avea singure, autoritatea necesară. 

Realizarea probatoriului care demonstrează legătura dintre banii murdari și 

gruparea infracțională, constituie o provocare pentru organele de aplicare a legii, 

însă odată atins acest obiectiv, este prevenită implicit posibilitatea investirii banilor 

murdari în perfecționarea activității infracționale care i-a generat. Grupările din 

sfera criminalității economico-financiare reinvestesc şi amestecă de cele mai multe 

ori banii murdari, în activitățile profitabile pe care le controlează.  

În prima parte a acestei lucrări este abordată spălarea banilor din perspectivă 

istorică, fiind descris contextul în care acest concept s-a născut. Pentru atingerea 

obiectivelor cercetării este necesară înţelegerea clară a evoluţiei elementelor 

sociale, economice şi legale care au influenţat de-a lungul timpului fenomenul de 

spălare a banilor. Istoria a demonstrat că promovarea conceptului de justiţie bazată 

pe recuperarea prejudiciului mai degrabă decât pe privarea de libertate a 

infractorilor, nu constituie un concept chiar atât de nou. Totodată, inițiativele 

internaționale și recomandările organismelor cu atribuții în prevenirea și 
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combaterea spălării banilor sunt importante pentru înţelegerea cadrului conceptual 

actual, mai ales în contextul scandalurilor asociate banilor cu provenienţă 

îndoielnică. Pentru înţelegerea contextului internaţional şi a tendinţelor 

fenomenului de spălare a banilor, abordarea problematicii paradisurilor fiscale 

trebuie analizată din perspectiva complicităţii unor instituţii financiare 

internaţionale şi a unor corporaţii multinaţionale, a căror lăcomie afectează 

interesele financiare ale ţărilor aflate într-un stadiu de dezvoltare similar cu cel al 

României. 

Partea a II-a a lucrării, parcurge principalele modalităţi de spălare a banilor 

regăsite în practica judiciară din România, plecând de la tipologiile definite de 

Grupul de Acţiune Financiară Internaţională, respectiv spălarea banilor prin 

intermediul instituţiilor financiare, prin intermediul cărăuşilor sau al transportului 

fizic şi prin intermediul comerţului internaţional cu bunuri. 

Folosirea unor conturi bancare deschise în numele unor societăţi comerciale 

de faţadă rămâne una din modalităţile frecvent întâlnite în practica organelor 

judiciare din România ca şi creditarea unor societăți comerciale controlate prin 

interpuși, urmate de transferuri succesive către alte entități. Instituţiile financiare 

sunt exploatate de spălătorii profesionişti de bani şi prin viramente sucesive care 

nu au scop economic real, destinate fraudării TVA sau prin transferuri de bani în 

conturi deţinute de companii off-shore.   Investigatorii financiari de care are nevoie 

sistemul judiciar din România, pot contribui la recuperarea unor sume importante 

ascunse în destinaţii offshore.  

Partea a III-a este dedicată cercetării metodelor şi tehnicilor de investigare a 

infracţiunilor de spălare a banilor, plecând de la identificarea bunurilor, efectuarea 

analizei financiare şi continuând cu metodele şi tehnicile speciale, destinate 

probării activităţii infracţionale în acest domeniu. Analiza posibilităţilor de 

culegere a informaţiilor de natură financiară, din surse deschise sau închise şi 

valorificarea acestor informaţii, pentru dispunerea cu o mai mare eficienţă a 
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măsurilor asiguratorii în cadrul anchetelor penale destinate combaterii spălării 

banilor, constituie obiectivele propuse în această parte a tezei. 

După realizarea activităţilor de documentare în faza de începere “in rem” a 

urmăririi penale, dosarele în care sunt cercetaţi pentru spălarea banilor membrii 

unor grupări organizate, presupun declanşarea fazei de continuare a urmăririi 

penale faţă de persoane în calitate de suspecţi. Partea a IV-a evidenţiază importanţa 

elementelor tactice şi particularităţile ascultării persoanelor în cauzele penale în 

care sunt investigate fapte de spălare a banilor, cercetarea punând accent pe 

respectarea dreptului la apărare şi eficienţa mărturisirii urmărite de orice anchetator 

în domeniu. 

În partea a V-a, obiectivul propus vizează identificarea particularităţilor de 

ordin managerial în activitatea de combatere a spălării banilor la nivelul unităţilor 

de poliţie şi oferirea unei perspective asupra colaborării necesare cu partenerii 

instituţionali, în vederea creşterii eficienţei actului decizional în acest domeniu.  

 Tema aleasă, a fost motivată de dorinţa de a contribui la conştientizarea 

rolului pe care o poliţie judiciară competentă şi profesionistă l-ar putea avea în 

combaterea unui fenomen atât de actual, precum cel al finanţării crimei organizate 

cu fonduri provenite din activităţi infracţionale. 

 

 

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII ŞI TENDINȚE ÎN 

PROCESUL DE SPĂLARE A BANILOR 

 
 

      Scandalurile internaționale de genul ”Swiss Leaks”, ”Bahamasleaks”, 

”FotballLeaks”, “Paradise Papers” sau ”Panama Papers”, asociate spălării banilor 

prin intermediul paradisurilor fiscale/centrelor offshore, vor crește presiunea 

opiniei publice asupra guvernelor și implicit asupra organismelor internaționale cu 

atribuții în combaterea acestui fenomen. Grupările de criminalitate organizată 

transnaţională evoluează în contextul globalizării, iar spălătorii de bani 



10 

 

profesionişti amestecă fondurile provenite din afaceri legale cu cele din afaceri 

ilegale
1
.  

Datorită evoluției comerțului on-line și instituționalizării plăților sau 

transferurilor de bani în format electronic, a devenit tot mai folosit și termenul de 

”cyberloundering”
2
, care presupune spălarea banilor prin utilizarea tehnicilor de 

prelucrare automată a datelor și a rețelei internet.  

 Disimularea fondurilor ilicite și transferarea acestora prin intermediul 

comerțului internațional cu bunuri, în special din China
3
 dar și din alte state aflate 

în zona asiatică, va reprezenta una din cele mai solicitante provocări la nivel 

global.
4
 Din păcate, expertiza forțelor de aplicare a legii în domeniu este săracă, iar 

inițierea unui caz în domeniu presupune eforturi semnificative, în contextul nevoii 

acute de soluţionare a numeroaselor cauze vechi, în care de cele mai multe ori s-a 

depăşit termenul rezonabil de soluţionare sau chiar există riscul de a interveni 

termenul de prescripţie a răspunderii penale. 

De asemenea, mediul economic continuă să fie afectat de administratorii 

unor societăți comerciale care utilizează activele persoanelor juridice într-un scop 

contrar intereselor respectivelor societăți, încălcând prevederile Legii 31/1990. 

Fraudele cu TVA, de tip carusel, au afectat și din păcate continuă să afecteze 

bugetul statului, iar așa-zisele firme fantomă își continuă activitatea în beneficiul 

grupărilor de crimă organizată constituite în România, autoritățile statului făcând 

față cu greu provocărilor și ingeniozității diverșilor experți contabili sau 

consultanți financiari, angajați pentru spălarea și justificarea sumelor de bani care 

ar fi trebuit să se regăsească în conturile statului. Legătura dintre corupție și 

spălarea banilor a fost descrisă ca fiind una ”incestuoasă”
5
, pe de o parte pentru că 

faptele de corupție dau naștere banilor murdari, iar pe de altă parte pentru că 

faptele de spălare a banilor sunt facilitate de funcționari corupți.  

                                                           
1
 Daniela, Iuliana RADU, Dan Drosu ŞAGUNA,  „Paradisurile fiscale- Implicaţii economico-juridice”, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti, 2016, pp.88-89 
2
 http://osaka.law.miami.edu/~froomkin/seminar/papers/bortner.htm, accesat în data de 17.03.2017 

3
 http://www.knowyourcountry.com/china1111.html, accesat în data de 08 iunie 2017 

4
 http://www.economist.com/news/international/21601537-trade-weakest-link-fight-against-dirty-money-

uncontained, accesat în data de 08 iunie 2017 
5
 Nadim KYRIAKOS-SAAD, Gianluca ESPOSITO, Nadine SCHWARZ, ”International Review of Penal Law”, 

Editions Erés, Toulouse, France, 2012, p.161 

http://osaka.law.miami.edu/~froomkin/seminar/papers/bortner.htm
http://www.knowyourcountry.com/china1111.html
http://www.economist.com/news/international/21601537-trade-weakest-link-fight-against-dirty-money-uncontained
http://www.economist.com/news/international/21601537-trade-weakest-link-fight-against-dirty-money-uncontained
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 Cazurile de spălare a banilor documentate în ultimii ani, au evidenţiat 

implicarea pe lângă oameni de afaceri şi a unor reprezentanţi ai mediului politic. 

La întârzierile înregistrate în soluţionarea acestor cazuri, atât la nivelul unităţilor de 

parchet cât şi la instanţele de judecată, s-au adăugat adevărate campanii media de 

denigrare a anchetatorilor şi judecătorilor pe de o parte şi de devoalare a schemelor 

de spălare a banilor pe de altă parte.  

Necesitatea implicării sectorului privat (în special a băncilor) în cadrul 

măsurilor destinate diminuării riscurilor și fenomenului de spălare a banilor la 

nivelul țărilor membre, precum și îmbunătățirea capacității analitice a structurilor 

de combatere a fenomenului prin atragerea unor specialiști din domeniile relevante 

(Fisc, instituții sau autorități din domeniul financiar-bancar, Autoritatea Vamală, 

specialiști în analiza informațiilor, etc. ), au fost unele din măsurile pe care experții 

MONEYVAL le-au evidențiat în cadrul conferințelor organizate sub egida 

Consiliului Europei.
6
 Totodată, implementarea unor soluţii informatice de 

semnalare sau alertă on-line a unei tranzacţii, precum şi pregătirea entităţilor 

raportoare astfel încât clientul să nu se simtă suspectat de spălarea banilor sau 

finanţare a terorismului, necesită o pregătire adecvată a personalului.
7
  

Tendinţele remarcate în procesul de spălare a banilor nu pot ignora 

tendinţele din practica judiciară, cele din activităţile de prevenire sau raportare a 

tranzacţiilor suspecte, ori cele de combatere prin mijloace penale a acestui 

fenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806efe6f, 

accesat în data de 17.03.2017, p.13 
7
 Dennis COX, „Handbook of anti-money laundering”, John Wiley & Sons Ltd., The Atrium, Southern Gate, 

Chichester, West Sussex, United Kingdom, 2014, p.235 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806efe6f
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CAPITOLUL 1 

  CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ ȘI SPĂLAREA BANILOR 

PE PLAN INTERNAȚIONAL 
 

 

1.1. SPĂLAREA BANILOR DIN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ 

 

 

Istoricul Suetonius ne-a descris modul în care Vespasian i-a răspuns fiului său 

Titus, atunci când acesta din urmă l-a criticat pentru faptul că a colectat fonduri de 

pe urma folosirii toaletelor publice și a impozitării amoniacului rezultat din haznale 

și din sistemul de canalizare (Cloaca Maxima) pe care l-a modernizat în Roma. 

Expresia ”Pecunia non olet” sau ”Banii n-au miros”, indiferent de origine, a 

constituit replica împăratului care a traversat mii de ani, ajungând astăzi să reflecte 

foarte exact caracteristicile esențiale ale banilor.
 8
  

Chiar dacă termenul de ”spălare a banilor” va apărea mult mai târziu (odată cu 

celebrul mafiot Al Capone care înființa la Chicago o spălătorie chinezească
9
 prin 

intermediul căreia pretindea că obține venituri substanțiale, conferind astfel o 

aparență de legalitate resurselor obținute din activitatea infracțională), tentația 

reinvestirii averilor provenite din surse ilicite a apărut odată cu primele forme de 

impunere a taxelor sau impozitelor.   

 Şi în România încălcarea flagrantă a legii în sectorul bancar, a condus la 

păcălirea numeroşilor români creduli, prin falimente provocate de lăcomie, precum 

cele ale “Credit Bank”, “Dacia Felix”, “Bankoop”, “Banca Columna”, “Banca 

Albina” sau “Bancorex”, afaceri în care le-au dispărut banii fără urmă
10

.  

Istoria ne-a demonstrat de prea multe ori, că un stat măcinat de sărăcie şi 

incompetenţă facilitează cercul vicios al corupţiei pe care spălarea banilor murdari 

îl alimentează.  

 

                                                           
8
 Eric, VERNIER,”Techniques de blanchiment et moyens de lutte”, Editura Dunod, Paris, 2005,  p.8 

9
 https://prezi.com/zbztnlulxs_s/history-of-anti-money-laundering-fang/, accesat în 24 iulie 2016 

10
 http://politeia.org.ro/dosare/tunuri-tepe-si-banii-romanilor-falimentele-bancare/16379/, accesat în data de 

17.02.2018 

https://prezi.com/zbztnlulxs_s/history-of-anti-money-laundering-fang/
http://politeia.org.ro/dosare/tunuri-tepe-si-banii-romanilor-falimentele-bancare/16379/
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1.2. INIȚIATIVE INTERNAȚIONALE ȘI RECOMANDĂRI ALE 

ORGANISMELOR CU ATRIBUȚII ÎN PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR 

 

Un moment de referință în combaterea spălării banilor la nivel internațional, a 

fost constituirea G.A.F.I.(F.A.T.F.) – Grupul Internațional de Acțiune Financiară 

sau Financial Action Task Force, în anul 1989, la Paris, an începând cu care grupul 

s-a întrunit anual sub președenția uneia dintre țările membre.
11

 

Grupul Egmont, este un organism internațional al Unităților de Informații 

Financiare (F.I.U. sau Financial Intelligence Unit),
12

 al cărui scop este acela de a 

coopera în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, prin mijloace 

concrete, ce constau în schimb operațional de informații, prin intermediul unei 

rețele de informații securizate (Egmont- ESW).  

Grupul MONEYVAL (Committe of Experts on the Evaluation of Anti-Money 

Laundering Measures and the Financing of Terrorism) este un comitet de experți 

constituit cu titlu permanent în anul 1997 în cadrul Consiliului Europei
13

 cu scopul 

de a evalua dacă măsurile adoptate de statele membre în vederea combaterii 

spălării banilor și finanțării terorismului sunt în conformitate cu standardele 

internaționale în domeniu, prevăzute de Recomandările GAFI, Convențiile de la 

Viena, Strasbourg și Palermo.
14

.  

Cu prilejul evaluării stadiului implementării recomandărilor FATF în 

România
15

, (runda a IV-a de evaluare, din aprilie- 2014) experții MONEYVAL au 

apreciat că autoritățile judiciare române aplică în mod ineficient recomandările 

                                                           
11

 Costică, VOICU, ”Banii și crima organizată”, Editura Artprint, București, 1995, p.41 
12

 Eric, VERNIER,”Techniques de blanchiment et moyens de lutte”, op.cit., p.134 
13

 http://www.onpcsb.ro/pdf/COMITETUL%20MONEYVAL-CONSILIUL%20EUROPEI.pdf, accesat în data de 

03 iunie 2017 
14

 Alina, Ana, DUMITRACHE,”Spălarea banilor: aspecte juridico-penale”, Editura Universul Juridic, București, 

2013, p.157 
15

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Countries/Romania_en.asp, 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/ROM4_MERMONEYVAL(2014)4_en.pdf, 

accesate în data de 18.03.2017 

http://www.onpcsb.ro/pdf/COMITETUL%20MONEYVAL-CONSILIUL%20EUROPEI.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Countries/Romania_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/ROM4_MERMONEYVAL(2014)4_en.pdf
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FATF, aspect reflectat de numărul relativ scăzut de condamnări rămase definitive 

pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor.  

Printre cauzele identificate, experții au evidențiat probleme structurale, care țin 

de importante restanțe sau întârzieri în soluționarea unor cauze penale vechi, care  

sunt coroborate cu problemele care persistă privind resursele umane specializate, 

insuficiente și suprasolicitate și care au impact direct asupra eficacității și eficienței 

în finalizarea cauzelor instrumentate de procurori. Pentru a se obține o condamnare 

definitivă într-o instanță din România pentru spălarea banilor, este încă necesară o 

perioadă minimă de câțiva ani.  

 

1.3. PARADISURILE FISCALE ȘI COMPLICITATEA UNOR 

INSTITUȚII FINANCIARE ÎN SPĂLAREA BANILOR MURDARI 

 

 

Putem considera că așa-zisa ”industrie off-shore” a început odată cu 

evaziunea fiscală și mutarea sau plasarea anumitor resurse în jurisdicții mai blânde 

din perspectiva taxării. Pentru spălarea produsului infracţional, erau parcurși pașii 

consacrați de doctrină, respectiv ”ascunderea/stratificarea” și 

”transferarea/integrarea” resurselor pretinse sau revendicate de autorități. 

Globalizarea piețelor financiare a determinat abordarea fenomenului de spălare a 

banilor din perspectivă transnațională, eforturile naționale trebuind să fie corelate 

cu măsurile adoptate pe plan internațional.
16

 

Insulele Cayman, cu circa 35.000 de locuitori, a devenit unul dintre cele mai 

importante centre financiare din lume, cu active de 2000 miliarde dolari SUA, 

conform unui raport al Biroului General de Contabilitate al SUA din anul 2008. 

Insulele Cayman găzduiesc sute de bănci şi companii de asigurare și peste 80.000 

de companii de tip offshore, prin intermediul cărora se reciclează miliarde de 

dolari.
17

 

                                                           
16

 Ana, Alina, DUMITRACHE, ”Spălarea banilor”, op.cit., p.204 
17

 Report to the Chairman  and Ranking Member, Committee on Finance, US Senate, Cayman Islands, United States 

Government Accountability Office, p.1, disponibil online la adresa: https://www.gao.gov/assets/280/278517.pdf , 

accesată în data de 20.02.2018 

https://www.gao.gov/assets/280/278517.pdf
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Conform unui raport întocmit de expertul Richard Gordon pentru Trezoreria 

SUA
18

, caracteristicile principale ale paradisurilor fiscale și ale centrelor financiare 

offshore, sunt următoarele:nivel de impozitare foarte redus sau inexistent, cadru 

juridic permisiv, prevalența secretului bancar, acces facil la depozite, infrastructură 

de comunicare și transport dezvoltate, așezare geografică adecvată, stabilitate 

politică și protecție față de o eventuală instabilitate politică ori financiară în țara de 

origine a clientului, strategie fiscală destinată atragerii capitalurilor străine şi 

personal bancar calificat. 

Printre primele teritorii care au exploatat cererea de refugiu fiscal (așa-zise 

paradusiri fiscale sau centre offshore), au fost Insulele Anglo-Normande
19

. 

Desigur, trebuie realizată distincția dintre evaziunea fiscală și evitarea impozitelor 

sau așa-zisa ”optimizare fiscală”, care presupune achitarea unei sume minime cu 

titlu de impozit prevăzut prin lege, fără însă a încălca legea.
20

 Criminalitatea 

organizată își realizează însă majoritatea investiţiilor prin intermediul instituțiilor 

bancare, iar tranzacțiile efectuate în scopul spălării banilor sunt din păcate 

acceptate cu ușurință de funcționari bancari corupți, în schimbul comisioanelor și 

dobânzilor atractive.
21

   

Cu titlu de exemplu, literatura de specialitate
22

 arată modalitatea în care 

noțiunea de evitare a plății impozitelor datorate, este materializată în cazul unui 

export realizat de o companie rezidentă într-o țară cu politică de impozitare 

ridicată. Astfel un agent economic poate să-și înființeze o societate într-un paradis 

fiscal, doar pentru a intermedia exportul de marfă în țara de destinație. Scopul 

intermedierii este să minimizeze impozitul datorat în țara din care se realizează 

exportul și să-l maximizeze în paradisul fiscal, acolo unde înregistrarea profitului 

și repartizarea eventualelor dividende ar presupune achitarea unor impozite mult 

                                                           
18

 Richard A. GORDON, “Tax Havens and their use by United States taxpayers- an overview”, Treasury 

Department Report, USA, pp.14-20, disponibil on-line la adresa: 

https://archive.org/stream/taxhavenstheirus01gord#page/16/mode/2up, accesată în data de 17 iunie 2017 
19

 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Channel_Islands, accesat în data de 21 iunie 2017 
20

 Ghidul destinat îmbunătățirii capacităților investigative ale Direcției Naționale Anticorupție, ”Tehnici de 

identificare și probare a schemelor de spălare a banilor folosind off-shor-uri și paradisuri fiscale”, p. 44 
21

 Costică VOICU,”Spălarea banilor murdari”, op.cit., p.174 
22

 Cristian George BUZAN,”Paradisurile fiscale și centrele financiare offshore în contextul economiei mondiale”, 

Editura C.H. Beck, București, 2012, p.3 

https://archive.org/stream/taxhavenstheirus01gord#page/16/mode/2up
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Channel_Islands


16 

 

mai reduse. În astfel de cazuri, autoritatea fiscală din țara de rezidență a 

exportatorului poate aplica principiul ”substance over form” sau al prevalenței 

economicului asupra juridicului
23

, care prmite autorităților fiscale să ajusteze și să 

recalifice o operațiune în funcție de conținutul economic al acesteia, dacă acest 

conținut diferă de calificarea juridică dată de părți.  

Pe de altă parte, ”oamenii de succes nu trebuie penalizați pentru abilitatea 

lor de a face bani 
24

”, mai ales că nevoia de investiții directe într-o economie de 

piață emergentă este reală și nu toți banii care provin din paradisuri fiscale sunt 

bani murdari. Din păcate, societățile transnaționale beneficiază cu sprijinul unor 

instituții bancare, de servicii de consultanță care fac dificilă distincția între 

politicile de evitare a sarcinii fiscale (sau așa-zisa ”evaziunea legală”) și cazurile 

de evaziune fiscală ce presupun ascunderea unor venituri legale sau denaturarea 

unor evidențe contabile
25

. Pentru realizarea unor scheme de ascundere a sumelor 

reale tranzacționate, consultanţii fiscali la care apelează grupările infracţionale, 

recomandă interpunerea unor societăți de fațadă. Prin astfel de practici, este 

afectată competiția dintre companiile prezente pe piață, fiind în mod evident 

dezavantajate cele care nu apelează la tehnicile specifice companiilor cu rezidență 

fiscală în centre offshore.  

Un investigator financiar trebuie să-și pregătească cererea de asistență 

judiciară în materie penală sau cererea de comisie rogatorie internațională, printr-o 

documentare prealabilă, referitoare la aplicabilitatea normelor FATF pe teritoriul 

respectiv, dacă autorităţile realizează schimburi de informaţii prin intermediul 

vreunei entităţi FIU, similare ONPCSB sau care este modul în care se pot obține 

documentele contabile, vamale ori bancare relevante. 

Una din modalitățile de disimulare a fondurilor frauduloase printr-o companie 

offshore, presupune încheierea unui contract confidențial, prin care sumele ce 

                                                           
23

 principiu consacrat în legislația română prin art.11 din Codul Fiscal, aprobat prin Legea 571/2003, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr.927/2003, cu modificările și completările ulterioare.  
24

 Daniela Iuliana RADU, Dan Drosu ŞAGUNA, ”Paradisurile fiscale- Implicații economico-juridice”, Editura 

C.H. Beck, București, 2016, p.165, apud  Costi NEACŞU,”Reducerea impozitelor în România prin companiile 

offshore”, Ed. Tehnică București, 2001, p.9 
25

 Cristian George BUZAN,”Paradisurile fiscale și centrele financiare offshore în contextul economiei mondiale”, 

op. cit., p.121 
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trebuie spălate sunt încredințate unui reprezentant (fiduciar) propus de regulă de 

beneficiarul real sau de casa de avocatură specializată. Fiduciarul, în mod aparent, 

răspunde în fața autorităților pentru tranzacțiile efectuate și devine proprietar de 

fațadă al companiei paravan.
26

 Odată cu încheierea formalităților (contract de 

asistență juridică, contract de fiducie/administrare, predare/preluare active, 

deschidere de cont, etc.) bunurile pe care infractorul dorește să le protejeze sau să 

le separe de persoana sa (bani, imobile, case de vacanță, terenuri, etc.), figurează în 

proprietatea unei companii offshore, controlată la rândul ei de o companie sau o 

fundație care o administrează. Se minimizează astfel riscul unei confiscări dispuse 

de autorități, întrucât la o verificare oficială, preliminară, în spatele companiilor și 

conturilor s-ar descoperi cel mult fiduciarul.  

Costurile minime de constituire ale unei astfel de societăți offshore sunt de 

circa 600 euro, iar costurile de administrare variază între 300-1000 euro/an
27

, în 

funcție de gradul de anonimizare dorit şi destinația offshore pentru care se optează. 

Există jurisdicții în care nu este obligatorie păstrarea unor evidențe/registre 

contabile și în același timp sunt oferite opțiuni de capitalizare a unor companii cu 

acțiuni la purtător, ce permit transferul de proprietate prin simplul transfer de 

certificate de acțiuni, care atestă și dreptul de proprietate asupra companiei. Şi în 

România sunt înregistrate o mulţime de companii cu acţiuni la purtător, unele 

devenite celebre
28

, însă ele sunt tolerate şi acceptate inclusiv la nivel european, 

într-o complicitate a guvernelor cu grupurile de interese lipsite de transparenţă.   

Literatura de specialitate
29

 identifică următoarele tipuri de companii sau entități 

juridice destinate operațiunilor specifice jurisdicțiilor offshore: companiile 

anonime, companiile nerezidente- NRC sau Non Resident Company, companiile 

de afaceri internaționale-IBC, companiile cu răspundere limitată- LLC sau Limited 

Liability Company și fundațiile/trusturile offshore sau de tip anglo-saxon. 

                                                           
26

 Bastian OBERMAIER, Frederik OBERMAIER,”Panama Papers. Cum își ascund banii cei bogați și puternici”, 

București, Editura Litera, 2016, pp.180-184 
27

 http://www.conta-legal.ro/infiintarea-companiilor-offshore-by-evedex/, accesat în data de 19 iunie 2017 
28

 http://www.romaniacurata.ro/exclusiv-analiza-romania-curata-actiunile-la-purtator-protejeaza-mai-bine-decat-

offshore-ul-vezi-lista-celor-384-de-asemenea-companii-din-romania/, accesat în data de 18.04.2018 
29

 Daniela, Iuliana RADU, Dan Drosu ŞAGUNA,  „Paradisurile fiscale- Implicaţii economico-juridice”, op.cit. 

p.79-82 

http://www.conta-legal.ro/infiintarea-companiilor-offshore-by-evedex/
http://www.romaniacurata.ro/exclusiv-analiza-romania-curata-actiunile-la-purtator-protejeaza-mai-bine-decat-offshore-ul-vezi-lista-celor-384-de-asemenea-companii-din-romania/
http://www.romaniacurata.ro/exclusiv-analiza-romania-curata-actiunile-la-purtator-protejeaza-mai-bine-decat-offshore-ul-vezi-lista-celor-384-de-asemenea-companii-din-romania/
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Fundațiile sau Trusturile Offshore sunt, de regulă, folosite de elitele bogate 

ale lumii în scopuri caritabile
30

 sau ca un instrument juridic de  fațadă, ce poate 

avea ”în spate” diferiți beneficiari, persoane fizice sau juridice, care la rândul lor 

pot reprezenta interesele altor beneficiari, în cascadă, până la cei reali. Trusturile 

sau fundaţiile asigură un nivel superior de protecţie, bazat inclusiv pe clauze  “de 

fugă”, pe secretul operaţiunilor, pe secretul de tip corporatist cu privire la 

identitatea acţionariatului şi la nevoie, dacă se ajunge la implicarea în vreun proces 

penal, pe secretul relaţiei avocat-client.
 31

 Practic, pentru organele de aplicare a 

legii este foarte dificil să reuşească să elimine aceste bariere şi să identifice 

beneficiarul real, pentru că orice demers legal declanşează clauza de fugă şi asigură 

răgazul necesar pentru mutarea sediului, schimbarea directorului de faţadă şi apoi 

transferarea banilor. 

Trebuie luată în considerare o investigație financiară (care de multe ori 

presupune alocarea unor resurse importante) atunci când datele obținute în cursul 

unei anchete, evidențiază prezența uneia sau mai multor companii offshore asociate 

unor grupări infracționale cu următoarele caracteristici
32

: acționează în mod 

coordonat, când rezultă din cercetări faptul că membrii grupării au beneficiat de 

unele scurgeri de informații, când sunt depistate sume mari în numerar, fie cu 

prilejul unor controale în trafic, fie la vamă sau cu prilejul unor percheziții. 

Fiecărui paradis fiscal îi corespunde un stat bogat de pe planetă, care-și 

exercită influența politică și economică asupra paradisului fiscal și care-l susţine 

financiar.  

 Literatura de specialitate grupează paradisurile ficale moderne în trei 

categorii
33

: aflate în sfera de influență a Marii Britanii, a statelor europene puternic 

industrializate (Germania, Franța, Italia, Spania) şi cele aflate sub influențe 

                                                           
30

 http://www.ocra.com/services/types-offshore-foundations.asp, accesat în data de 25 iunie 2017 
31

 Jack E. BLUM, Michael LEVI, Thomas NAYLOR, Phil WILLIAMS, “Financial Havens, Banking Secrecy and 

Money-Laundering” op.cit., p.18 
32

 Ghidul destinat îmbunătățirii capacităților investigative ale Direcției Naționale Anticorupție, ”Tehnici de 

identificare și probare a schemelor de spălare a banilor folosind off-shor-uri și paradisuri fiscale”, op.cit. p.77 
33

 Daniela, Iuliana RADU, Dan Drosu ŞAGUNA,  „Paradisurile fiscale- Implicaţii economico-juridice”, op.cit. 

p.228 

http://www.ocra.com/services/types-offshore-foundations.asp
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disipate, din zona economiilor în tranziție (Panama, pentru zona sud-americană, 

Dubai, pentru zona arabă sau zona africană). 

România nu este ferită de banii investiți prin intermediul unor companii 

offshore sau de profituri scurse spre conturi din paradisuri fiscale.
34

  ONPCSB a 

remarcat și creșterea fondurilor spălate, printre paradisurile fiscale preferate de 

români, aflându-se Cipru și Olanda
35

. Odată cu scandalul ”Panama Papers”, au ieșit 

la iveală companii ale unor oameni de afaceri români deveniți celebri, companii 

realizate cu sprijinul unor consultanți, care de regulă se aflau în relații de 

parteneriat cu avocatul panamez Mossak Fonseca și asociații acestuia.
36

  

 

CONCLUZII 

Spălarea banilor, corupția și crima organizată, continuă să evolueze 

împreună, iar fluctuațiile înregistrate în istoria acestui fenomen criminal, sunt 

dependente de capacitatea de reacție și coordonare a forțelor de aplicare a legii.  

 Pe plan internaţional, organismele existente astăzi, descrise mai sus, 

dovedesc faptul că lumea civilizată a înţeles nevoia de combatere a acestui 

fenomen precum şi faptul că încă este nevoie de un efort susţinut, global, pentru a-l 

reprima.  Tendinţele înregistrate în domeniu, sunt dictate de amplificarea relaţiilor 

economice, iar dezvoltarea direct proporţională a facilităţilor de comunicare 

facilitează spălarea banilor în toate formele sale. Fluxurile prin intermediul cărora 

se strecoară banii murdari, sunt astfel tot mai rapide, iar fără vigilenţa unor 

gardieni ai sistemului financiar-bancar, vor fi tot mai uşor de disimulat. România 

ţine pasul cu greu evoluţiei standardelor internaţionale în domeniul combaterii 

spălării banilor, pe care s-a angajat să le respecte ca urmare a aderării la valorile şi 

principiile promovate de organismele europene cu atribuţii în domeniu. Pentru a 

putea contribui mai eficient la eforturile internaţionale, trebuie să întărim 

organismele interne cu atribuţii în domeniu, prin acces mai facil la resurse, 
                                                           
34

 http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/atac-la-businessul-offshore-la-nivel-mondial-in-romania-sunt-1-200-de-firme-

venite-din-panama-seychelles-sau-insulele-virgine-britanice-pe-un-miliard-de-euro-este-scris-offshore-15201409, 

accesat în data de 21.06.2017 
35

 Cristian George BUZAN,”Paradisurile fiscale și centrele financiare offshore în contextul economiei mondiale”, 

op.cit., p.154-155 
36

 https://en.wikipedia.org/wiki/Mossack_Fonseca, accesat în data de 21.06.2017 

http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/atac-la-businessul-offshore-la-nivel-mondial-in-romania-sunt-1-200-de-firme-venite-din-panama-seychelles-sau-insulele-virgine-britanice-pe-un-miliard-de-euro-este-scris-offshore-15201409
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/atac-la-businessul-offshore-la-nivel-mondial-in-romania-sunt-1-200-de-firme-venite-din-panama-seychelles-sau-insulele-virgine-britanice-pe-un-miliard-de-euro-este-scris-offshore-15201409
https://en.wikipedia.org/wiki/Mossack_Fonseca
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perfecţionarea pregătirii şi convingerea factorului decident politic cu privire la 

necesitatea implementării standardelor internaţionale în România.  

În susținerea operaționalizării unor birouri specializate în investigaţii financiare  

la nivelul structurilor teritoriale ale Poliției Române, este de subliniat faptul că o 

astfel de investigație ar trebui să fie realizată în orice cauză generatoare de produs 

infracțional ce poate fi supus spălării și nu doar în cauzele de natură economico-

financiară. Spre exemplu, în cazurile de trafic de ființe umane în vederea 

practicării prostituției sau  în cazurile de trafic de droguri, veniturile obținute de 

membrii rețelelor infracționale sunt semnificative, iar investigația financiară ar 

trebui să fie declanșată cât mai curând posibil, în paralel cu investigația penală 

obișnuită, astfel încât veniturile ilicite să fie identificate și urmărite, în scopul 

indisponibilizării și confiscării ulterioare.  

Nevoia de confiscare a sumelor provenite din evaziune fiscală, din acte de 

corupţie sau crimă organizată, este tot mai acută într-o economie precum cea a 

României. Pentru a avea însă capacitatea de a identifica şi confisca aceste sume, nu 

este suficient sprijinul internaţional. Este necesară adoptarea unor decizii la nivelul 

factorului decident politic, prin care să se îmbunătăţească potenţialul legislativ 

,investigativ şi să se aloce resursele pe care importanţa combaterii acestui fenomen 

criminal internaţional o impune. 

 

CAPITOLUL II MODALITĂȚI DE SPĂLARE A BANILOR 
 

 

Indiferent de modalitatea de săvârșire, pentru a se putea proba fapta de 

spălare a banilor, trebuie demonstrată intenția directă, reflectată de sitagma 

”cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni.”  

Individualizarea infracţiunii de spălare a banilor presupune o particularizare 

a ei în raport cu infracţiunea principală (din care provin banii murdari), chiar dacă 

subiectul activ este acelaşi şi totodată trebuie să existe o certitudine că s-a comis o 
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infracţiune din care provin bunurile, chiar dacă nu s-a pronunţat o hotărâre de 

condamnare pentru infracţiunea premisă.
37

 

Conform FATF (Financial Action Task Force) există trei modalități principale 

de a disimula în economia legală, fonduri ilicite
38

: prin intermediul instituțiilor 

financiare, prin intermediul cărăușilor sau al transportului fizic de bani în numerar 

și prin intermediul comerțului internațional de bunuri. Literatura de specialitate
39

 a 

realizat o distincție a fondurilor ilicite, în funcție de proveniența acestora. Astfel, 

sunt considerați bani negri cei care provin din traficul de droguri, traficul de ființe 

umane, piraterie, traficul cu opere de artă sau obiecte de patrimoniu, contrabanda 

cu țigări, alcool, aur, fildeș sau specii protejate.  Banii așa-ziși ”gri” provin din 

activități ilegale care au în conținut o mică parte de afaceri legale, cum sunt: 

traficul de armament (violarea embargoului, vânzarea către rețele considerate 

teroriste), deturnarea subvențiilor, fraudarea achizițiilor publice, fapte de corupție, 

fraude fiscale cu TVA, traficul cu produse contrafăcute, cămătărie, jocuri 

clandestine de noroc, trafic de influență, evaziune fiscală, finanțarea ilegală a 

partidelor politice. 

 

 

2.1 SPĂLAREA BANILOR PRIN INTERMEDIUL INSTITUŢIILOR 

FINANCIARE 

 

 Instituţiile financiare investesc sume importante în elaborarea unor programe 

informatice care să detecteze tranzacţiile suspecte şi astfel să fie prevenită 

implicarea instituţiei respective în scandaluri care să le afecteze reputatia pe piaţa 

financiară, un criteriu extrem de important pe această piaţă. Pentru disimularea 

originii ilicite a fondurilor, cele mai recente tendinţe în spălarea banilor implică 

criptomoneda. În România criptomoneda cea mai cunoscută şi folosită este bitcoin. 
                                                           
37
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Evoluţia tehnologică şi consultanţa financiar-bancară, permite astăzi transferarea 

rapidă a fondurilor financiare dintr-o ţară în alta.  

Practica judiciară, în special a structurilor de combatere a criminalităţii 

organizate din Poliţia Română şi a procurorilor DIICOT
40

, a evidenţiat faptul că 

instituţiile bancare sunt exploatate de spălătorii de bani, prin următoarele 

modalităţi: folosirea unor conturi bancare deschise în numele unor societăţi 

comerciale de faţadă (a), prin creditarea unor societăți comerciale controlate prin 

interpuși, urmate de transferuri succesive către alte entități (b), prin viramente 

sucesive care nu au scop economic real, destinate fraudării TVA (c), prin 

viramente în conturi deţinute de companii off-shore (d), prin intermedierea unor 

tranzacții supraevaluate sau subevaluate de bijuterii, obiecte de artă sau pietre 

preţioase (e) sau prin folosirea unor servicii bancare de transfer rapid de bani (f). 

 

2.2 SPĂLAREA BANILOR PRIN INTERMEDIUL CĂRĂUŞILOR SAU 

AL TRANSPORTULUI FIZIC DE BANI ÎN NUMERAR 

 

Ce folos poate avea transferarea succesivă a banilor prin conturi bancare, 

dacă în cele din urmă banii respectivi nu pot fi dobândiţi, folosiţi sau controlaţi în 

numerar ? Utilizarea conturilor bancare asociate unor companii din centre offshore, 

poate viza deschiderea unui cont de card asociat unui cont curent, precum și 

extragerea sumelor depuse în contul respectiv, din orice colț al lumii, de către orice 

persoană care are cardul și cunoaște codul PIN. Astfel, este foarte dificil să se facă 

legătura dintre spălătorii de bani, cărăușii de numerar și beneficiarii finali ai 

sumelor retrase.
41

 

Utilizarea cărăuşilor de bani sau a “catârilor”, constituie o componentă esenţială 

a unor tipologii de spălare a banilor şi poate din acest motiv, spălătorii profesionişti 

apelează la recrutarea unor cărăuşi aflaţi la distanţe considerabile de locul săvârşirii 

infracţiunii premisă. Recrutarea cărăuşilor era şi încă mai este realizată în special 
                                                           
40
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din rândul categoriilor sociale defavorizate, sărace sau din rândul categoriilor de 

persoane care se deplasează frecvent dintr-o ţară în alta (sportivi, şoferi 

profesionişti, personal din aviaţia civilă, personal asimilat celui diplomatic, 

angajaţi ai unor companii de turism, marinari, etc.) Tendinţele înregistrate în 

domeniu, vizează în special recrutarea prin viclenie a cărăuşilor, prin folosirea unor 

metode de înşelăciune prin internet, care nu presupun neapărat contactul fizic între 

cărăuş şi cel care-l recrutează.  

 

2.3 SPĂLAREA BANILOR PRIN INTERMEDIUL COMERŢULUI 

INTERNAŢIONAL CU BUNURI 

 

F.A.T.F. a recunoscut existența unor vulnerabilități asociate comerțului 

internațional și  importanța adoptării unor măsuri destinate prevenirii și combaterii 

spălării banilor prin intermediul sistemului de comerț.
42

  În ultimii ani, specialiștii 

în domeniu au promovat nevoia de transparență financiară, însă tendința 

fenomenului de spălare a banilor impune un nou concept, și anume cel de 

”transparență comercială
43

”. Subevaluarea sau supraevaluarea prețului mărfurilor 

în cadrul comerțului internațional, constituie modalități de spălare a banilor ce au 

evoluat odată cu multinaționalele și plasamentele directe din centre offshore.  

Conform Tax Justice Network, circa 60% din valoarea comerţului 

internaţional se realizează prin fluxuri comerciale între firme din cadrul aceloraşi 

corporaţii multinaţionale. Cu alte cuvinte, fluxurile comerciale traversează 

frontierele naţionale, dar rămân în cadrul aceloraşi grupuri corporatiste
44

. 

Tentaţia de a distorsiona artificial preţul de transfer în cadrul relaţiilor comerciale 

dintre două companii aparţinând aceluiaşi grup este foarte mare, scopul urmărit 

fiind în mod evident acela de a minimiza taxele datorate.  
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Conform Ghidului Preţurilor de Transfer elaborat de OECD
45

, în cadrul unei 

tranzacţii sau al unui grup de tranzacţii între persoane afiliate, organele fiscale pot 

ajusta, în cazul în care principiul valorii de piaţă nu este respectat, sau pot estima, 

în cazul în care contribuabilul nu pune la dispoziţia organului fiscal competent 

datele necesare pentru a stabili dacă preţurile de transfer practicate în situaţia 

analizată respectă principiul valorii de piaţă.  

Înregistrarea în evidențe financiar-contabile a unor servicii la niște prețuri 

fictive, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 9 

alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 

fiscale, iar externalizarea unor sume de bani provenite din infracțiuni, poate 

constitui infracţiunea de spălare de bani, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

656/2002- pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. 

 

CCOONNCCLLUUZZIIII  

  

Într-una din etapele spălării fondurilor, fie în cea a plasării, fie în cea a 

stratificării, fie în cea a integrării, sunt produse urme care pot fi exploatate de 

anchetatori prin modalităţi de cercetare a unor sisteme informatice. Din păcate nu 

este conturată o strategie de combatere a spălării banilor proveniți din activități de 

crimă organizată, iar criptomoneda (cea mai frecvent folosită în România fiind 

bitcoin) a devenit principalul mijloc de plată pentru operațiuni ilicite. Indiferent de 

modalitatea principală de spălare a fondurilor, fie că este prin intermediul 

instituţiilor financiare, fie că este prin intermediul cărăuşilor sau al comerţului 

internaţional cu bunuri, evoluţia tehnologică va juca un rol din ce în ce mai 

important, atât pentru facilitarea mişcării banilor, cât şi pentru probarea 

fenomenului infracţional.  Autoritățile cu responsabilități în domeniu vor fi nevoite 

să-și adapteze continuu metodele de combatere, de la cele clasice bazate pe 

investigatorul acoperit la cele care presupun culegerea, compilarea și prelucrarea 

unui volum imens de date, care trebuie să fie transformate în probe.  
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Criminalitatea afacerilor, în contextul dispariției granițelor financiare și a 

tendințelor de globalizare, determină autoritățile judiciare să răspundă unor 

provocări sofisticate, care presupun angrenarea în anchetă a unor specialiști din 

domenii precum piața de capital, piața asigurărilor, sau cea financiar-bancară. 

 

CAPITOLUL III-  METODE ȘI TEHNICI DE INVESTIGARE A 

INFRACȚIUNILOR DE SPĂLARE A BANILOR 

  

 Una din cele mai dificile sarcini pentru anchetatori, este să probeze 

infractorilor, spălători de bani, că ştiau faptul că banii sau bunurile care reprezintă 

obiectul material, provin din comiterea de infracţiuni.  

Realizarea analizei financiare, identificarea bunurilor ce pot face obiectul 

măsurilor asiguratorii şi documentarea prin metode speciale a poziţiei subiective a 

spălătorului de bani, constituie aşadar principalele metode şi tehnici prin care este 

realizată probaţiunea în cauzele de spălare a banilor.  

 

3.1. IDENTIFICAREA BUNURILOR ÎN CURSUL INVESTIGAȚIEI 

FINANCIARE 

 

Investigația financiară constituie instrumentul prin care se colectează, 

colaționează și analizează informațiile disponibile, astfel încât produsul 

infracțional să fie identificat și confiscat.
46

  Dacă se apreciază a fi necesară, trebuie 

demarată cât mai repede în cursul anchetei penale.  

Odată stabilită ținta care face obiectul investigației financiare, este realizată 

verificarea preliminară a entității, fie că este persoană juridică, fie că este persoană 

fizică, atât în bazele de date integrate disponibile cât și prin intermediul surselor 

deschise.  
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Informaţiile colectate pot fi de natură juridică, economică sau financiară și 

pot conduce la identificarea traseului urmat de produsul infracțional dar și la 

descoperirea altor fapte penale sau membri ai grupării infracționale.  

Astfel, imobilele, conturile bancare, vehiculele, bijuteriile, eventualele 

acțiuni sau părți sociale deținute, tablouri ori alte obiecte de artă, precum și orice 

alte elemente de activ patrimonial, vor face obiectul verificărilor cu privire la 

proveniență (când au fost achiziționate, documentele care atestă efectuarea plății, 

către cine, valoarea reală). O eventuală măsură a confiscării extinse dispuse de 

instanță, impune stabilirea acestor elemente și pentru terții aflați în legătură cu 

persoanele fizice sau juridice investigate.  Este importantă și stabilirea existenței 

unor discrepanțe între veniturile legale și valoarea achizițiilor sau finanțărilor pe 

care persoana investigată le-a înregistrat într-un interval de timp determinat, 

relevant în cauză (de regulă cinci ani înainte și dacă este cazul, după momentul 

săvârșirii infracțiunii). Aceste elemente expuse comparativ (activ/pasiv) pot scoate 

în evidență un dezechilibru între posibilitățile financiare provenite din surse legale 

și cheltuielile reale rezultate din valoarea totală a cheltuielilor efectuate de 

persoana investigată. 

Astfel, aplicarea principiului ”criminaliatea nu aduce venituri
47

” sau ”crimes 

does not pay” este de natură să descurajeze fenomenul criminalității organizate 

orientate spre profit, să limiteze resursele financiare ce pot fi utilizate în scopuri 

infracționale și să constituie un mijloc de represiune şi de reeducare a celor care 

comit infracţiuni din sfera criminalității organizate. 

 Modalitățile principale de realizare a anchetelor patrimoniale destinate 

identificării și recuperării creanțelor infracționale, vizează cele două tipuri de 

investigații financiare: investigația în amonte și investigația în aval.
48

 Ancheta 
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poate porni de la investigarea unei persoane cu un profil financiar ce sugerează 

existența unor venituri ilicite, situație în care investigația în amonte trebuie să 

clarifice proveniența veniturilor sau sursa ilicită a acestora precum și stabilirea 

circumstanțelor comiterii infracțiunii premisă.  

În doctrină, au fost formulate opinii conform cărora constatarea de specialitate 

şi/sau raportul de expertiză contabilă, ar fi singurele instrumente procesuale care 

pot conduce la materializarea unei investigaţii financiare.
49

 Într-adevăr, prevederile 

art.172 din Codul de procedură penală, subliniază faptul că atunci când este 

necesară utilizarea unor cunoştinţe de specialitate, interpretarea datelor obţinute în 

urma investigaţiilor efectuate de către organele judiciare în cadrul procesului penal 

se realizează prin administrarea unuia din mijloacele de probă reglementate prin 

art.172 din Codul de procedură penală. Însă, pentru a putea dispune o expertiză 

contabilă care să ofere rezultate relevante, este necesară investigaţia financiară 

prealabilă.  

Inculparea sau condamnarea unei persoane pentru infracțiunea premisă poate 

fi greu de probat, însă este uneori mai facilă obţinerea unor probe care să permită 

formularea unei acuzaţii pentru spălarea banilor.  

3.1.1 SURSELE DESCHISE 

Astfel, pentru identificarea bunurilor ce pot face obiectul confiscării speciale 

sau extinse, în faza închisă sau nepublică a anchetei, sunt necesare interogări ale 

surselor deschise, ale bazelor de date publice, verificări ale documentelor obținute 

de la autoritățile cu atribuții de înregistrare a entităților investigate sau verificări la 

instituțiile bancare la care se dețin conturi, precum  și analiza informațiilor 

rezultate. 

Sursele deschise de informații (internetul și mass-media)
50

 oferă informații 

relevante ( situația juridică a entităților, disponibilă pe portalul instanțelor de 
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judecată,
51

 comunicate de presă, evidențe ale asociațiilor de proprietari, rezultatele 

unor concursuri, declarații de avere și interese acte publicate în Monitorul Oficial 

aplicații precum facebook, twiter, instagram sau alte rețele de socializare, Baza de 

date a Registrului Comerțului,
52

 baze de date referitoare la societățile comerciale și 

situația lor financiară declarată la ANAF, situații rezultate din sistemul de achiziții 

publice) 

O sursă utilă de informații despre companii offshore, este portalul realizat de 

asociația jurnaliștilor de investigații, ”The International Consortium of 

Investigative Journalists
53

”, care cuprinde date despre companii offshore din mai 

multe jurisdicții.
54

  

 

3.1.2. SURSE ÎNCHISE 

 

Bazele de date nepublice, se află în administrarea instituțiilor statului cu 

atribuții în combaterea fenomenului de spălare a banilor (Ministerul Afacerilor 

Interne, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Ministerul 

Justiției, ANAF, BNR, ASF, SRI, ANABI ) precum și în administrarea unor 

instituții sau autorități care dețin informații relevante pentru stabilirea profilului 

financiar al unei persoane (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

sau Ministerul Finanțelor Publice)  

 

3.1.3. CULEGEREA, ANALIZA ȘI VALORIFICAREA 

INFORMAȚIILOR CIRCUMSCRISE SPĂLĂRII BANILOR 

 

Abordarea ofensivă a culegerii de informaţii, practică și bazată pe deplina 

confidențialitate a activității
55

, presupune încredere reciprocă între echipa de 
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polițiști angrenați și procurorul de caz. În cazul grupărilor de criminalitate 

organizată, pentru documentarea activității de spălare a banilor, este necesară o 

foarte riguroasă organizare și sistematizare a informațiilor, despre fiecare membru 

al grupării, societățile comerciale implicate, rolul membrului în schema relațională 

și informțiile relevante asociate personajului respectiv.  În vederea atingerii 

obiectivelor informative, managementul exercitat la nivelul unităților de 

poliție/investigații, trebuie să încurajeze în permanență organizarea unui sistem 

informațional
56

 adaptat structurii organizatorice și interconectat cu sistemul 

decizional, care trebuie să fie bazat pe calitatea surselor și materialelor informative, 

pregătirea profesională continuă și colaborarea eficientă între diferitele structuri cu 

atribuții în domeniu. 

În activitatea de culegere a informațiilor, un rol important l-a avut publicarea 

în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale, prin care atât S.R.I., cât și 

D.G.P.I. nu mai au competența de a pune în executare mandatele de supraveghere 

tehnică, singurele instituții cărora se pot adresa procurorii pentru a pune în 

executare mandatele de supraveghere fiind Serviciul Tehnic al D.N.A., o structură 

similară în curs de operaționalizare la D.I.I.C.O.T. și Direcția de Operațiuni 

Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.  

Analiza informațiilor culese, constituie un pas esențial în elucidarea 

particularităților cazului. La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române este 

constituită Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor
57

, care alături de structurile 

sale teritoriale colectează, prelucrează, stochează, analizează şi valorifică 

informaţiile deținute la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  

Valorificarea informațiilor, în domeniul combaterii criminalității organizate 

și a spălării banilor, presupune exploatarea rezultatelor obținute în etapele 

precedente, de culegere și analiză, prin prezentarea acestora în timp util echipelor 
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investigative conduse de procuror, în vederea asigurării transformării lor în probe 

și a asigurării finalității muncii informative. 

Analiza informațiilor în activitatea poliției judiciare și munca informativă în 

general, cunoaște transformări spectaculoase. Transformările nu se opresc însă la 

încadrarea unor specialiști din afara structurilor, ci chiar la proliferarea așa-zisului 

proces de ”outsourcing”, ce constă în ”privatizarea” activității de analiză în 

favoarea unor companii private, care furnizează uneori analize informative de 

calitate superioară celei guvernamentale.
58

 

 

 

3.2  REALIZAREA ANALIZEI FINANCIARE 

 

După realizarea activităților de investigare, culegere de informații sau 

verificare din surse deschise și din sursele închise, înaintea continuării urmăririi 

penale față de persoane, în calitate de suspecți, se realizează cercetări ale 

documentelor și ale informațiilor completându-se probatoriul prin folosirea 

metodelor de analiză financiară.  

Aceste analize au la bază două abordări complementare
59

: cea a „fluxului”, 

care constă în identificarea traseului produselor infracțiunii şi cea a „inventarului”, 

care constă în identificarea oricăror bunuri deținute de persoanele suspectate de a fi 

comis respectivele fapte. 

 În cadrul activităților de documentare pentru stabilirea veniturilor, a 

cheltuielilor, a retragerilor de numerar și a soldurilor pe fiecare cont bancar deținut 

de entitatea investigată, un rol esențial îl are analiza conturilor, activitate pentru 

care Aplicația Excel și funcțiile sale sunt indispensabile. Este foarte utilă în 

cazurile ce implică analiza unui număr mare de conturi, vizualizarea informației cu 

ajutorul hărților relaționale, pe care specialiștii unităților de analiză a informațiilor 
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le realizează cu ajutorul unor programe dedicate, de genul  ”Yed Graph Editor” sau 

” i2 Analyst's Notebook”.  

Stabilirea profilului financiar este o parte componentă a activității de analiză 

financiară, menită să identifice averea nejustificată sau un stil de viață 

disproporționat față de venitul justificat licit.
60

 În categoria veniturilor reale, 

includem următoarele: sumele de bani transferate către apropiați (concubină, 

părinți, alte rude, șofer), cu diverse titluri, sume de bani achitate pentru dobândirea 

unor bunuri, sume transferate către terți, sume cheltuite în scop recreațional 

(vacanțe, excursii, călătorii, agrement), sume transferate în scopul creditării unor 

societăți comerciale sau sume transferate pentru creditări diverse. Diferența între 

veniturile reale și veniturile licite, dacă nu are justificare, poate face obiectul 

instituirii măsurilor asiguratorii, în vederea dispunerii confiscării extinse.  

Dacă din analiza financiară rezultă faptul că o parte din sumele cu care este 

debitat și creditat contul respectiv, evidențiază operațiuni suspecte, se va lărgi sfera 

persoanelor investigate către persoanele fizice sau juridice dinspre care sau spre 

care au fost efectuate operațiunile considerate suspecte.  

 Formula care reflectă situația veniturilor și cheltuielilor (sau veniturile reale) 

se exprimă astfel: ”Total Cheltuieli”-”Total venituri legale/declarate”= ”Total 

Venituri cu Sursă Necunoscută/” (Posibil ilegale)
61

 

Expertizele financiar-contabile efectuate ca și rezultatele controalelor fiscale 

realizate, permit clarificarea modului de disimulare a originii sau provenienței 

sumelor de bani supuse procesului de spălare și contribuie la elucidarea 

consecințelor fiscale ale faptelor penale reținute pentru bugetul general consolidat. 

Pentru a se genera condițiile dispunerii confiscării extinse, în faza de urmărire 

penală procurorul poate dispune printr-o ordonanță distinctă și stabilirea sumei sau 

bunurilor ce pot face obiectul acestei măsuri, întrucât trebuie să se țină seama de 

sumele sau valoarea bunurilor transferate de persoana condamnată sau de un terț, 
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unui membru de familie sau unei persoane juridice asupra căreia persoana 

condamnată deține controlul. (art.112
1 
alin.3 din C.pen.)

62
 

 

3.2.1 ADUCEREA LA ÎNDEPLINIRE A MĂSURILOR ASIGURATORII 

 

Pentru toate măsurile asiguratorii, doctrina și practica judiciară a instituit 

noțiunea generică de sechestru, care poate viza trei categorii de obiecte
63

 : bunurile 

mobile corporale, bunurile mobile incorporale și imobilele. După identificarea 

bunurilor, procedura sechestrului presupune evaluarea acestora, sens în care 

organele de poliție judiciară delegate de regulă de procuror să aplice sechestrul, pot 

apela și la evaluatori sau experți care exprimă opinii cu privire la valoarea de 

circulație a bunurilor la momentul aplicării măsurilor asiguratorii. În cazurile de 

combatere a criminalității organizate și spălare a banilor proveniți din infracțiuni 

de natură economică, întinderea ordinului de sechestru trebuie să aibe în vedere 

patru situații
64

: indisponibilizarea de bunuri în vederea reparării prejudiciului, 

indisponibilizarea produselor directe și indirecte ale infracțiunii pentru garantarea 

confiscării speciale, indisponibilizarea de bunuri în vederea garantării confiscării 

extinse şi indisponibilizarea de bunuri până la concurența valorii probabile a 

cheltuielilor judiciare. 

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, ține 

evidența bunurior indisponibilizate, a conturilor și a sumelor de bani, pentru fiecare 

valută, a imobilelor sau a autovehiculelor și valorifică în condițiile legii, prin 

intermediul instituțiilor fiscale, bunurile cu privire la care există acordul 
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proprietarului și ordonanța procurorului de valorificare anticipată sau o încheiere 

motivată, rămasă definitivă, prin care se dispune valorificarea. 

 

 

3.3. METODE ȘI TEHNICI SPECIALE DE COMBATERE A 

SPĂLĂRII BANILOR 

 

Poate datorită faptului că afișarea cu opulență a bogăției este o parte a 

culturii unor clanuri mafiote, în special cele care activează în domeniul traficului 

de persoane, al traficului de droguri, cămătăriei sau contrabandei, spălarea banilor 

poate constitui ”călcâiul lui Ahile” al acestor grupări, întrucât investigarea 

financiară, permite probarea legăturii dintre sursele ilegale și activitatea 

infracțională, sau reconstituirea trasabilității fluxurilor financiare către beneficiarii 

reali.
65

   

 În cadrul etapelor de spălare a banilor (plasare, stratificare, integrare) 

definite în doctrină
66

 mai degrabă în scop didactic, în special pe modelul spălării 

fondurilor financiare provenite de la traficanții de droguri sud-americani, etapa 

plasării, în care fondurile sunt separate de originea lor, constituie faza în care 

membrii grupării sunt cei mai expuși.  

Realizarea unei platforme informatice pe care să poată fi realizată activitatea 

de colaborare directă, fără formule birocratice, între Unitatea Centrală de Analiză a 

Informațiilor, ONPCSB, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate,  

Direcţia de Operaţiuni Speciale și structurile teritoriale corespondente, poate 

constitui o modalitate de eficientizare a muncii și o concretizare a principiului 

colaborativ (”need to share”) promovat în munca de intelligence pentru diminuarea 

rolului deținut de principiul nevoii de a cunoaște (”need to know”), care în 
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literatura de specialitate se consideră că trebuie îmbunătățit sau completat din mai 

multe puncte de vedere.
67

  

  

3.3.1. LIVRAREA SUPRAVEGHEATĂ A SUMELOR DE BANI 

 

În practica judiciară, sunt efectuate livrări supravegheate cu substituirea 

totală sau parțială a bunurilor (spre exemplu bani, droguri, etc.) în același timp cu 

aplicarea celorlalte metode speciale, de localizare, interceptare a convorbirilor, 

supraveghere operativă (filaj) sau reținere, predare și percheziționare a trimiterilor 

poștale. Aceste metode speciale sunt autorizate de judecătorul de drepturi şi 

libertăţi cu scopul realizării prinderii în flagrant și ulterior al efectuării 

perchezițiilor destinate probării circumstanțelor comiterii faptelor (la substituire 

este necesară şi formularea de către procuror a cererii de percheziționare a 

trimiterii poștale, metodă specială reglementată prin art.138 alin.1 lit.f din 

C.proc.pen.).  

Livrările supravegheate au de cele mai multe ori un caracter complex, fiind 

necesară o abordare multidisciplinară, plecând de la palierul informativ, 

investigativ și continuând cu cel al cercetării penale și al interpretării ansamblului 

probator, necesar pentru dispunerea arestării preventive a inculpaților. Pentru 

succesul unei livrări supravegheate, practica a demonstrat că sunt necesare măsuri 

organizatorice dispuse de procurorul de caz, împreună cu șeful structurii de poliție 

delegate în cauză, iar în teren, la fața locului, comunicarea între structurile 

operative participante este esențială. În situația tranzitării teritoriului mai multor 

state, este necesară inițierea măsurilor de cooperare judiciară internațională în 

materie penală, prevăzute de Legea 302/2004, cu respectarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității.  
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Prin natura ei, livrarea supravegheată presupune existența unui control 

exercitat de procuror asupra modului în care se va derula acțiunea, control care 

poate fi realizat prin folosirea celorlalte metode speciale: infiltrarea unui 

investigator acoperit, interceptarea convorbirilor, reținerea sau percheziționarea 

trimiterilor poștale sau supravegherea operativă (filajul). 

 

 

 

3.3.2. INVESTIGATORUL SUB ACOPERIRE 

 

În cazurile de combatere a spălării banilor, noțiunea de investigator acoperit 

este asociată de foarte multă lume cu rolul deja celebru al ”omului de afaceri” 

potent al anilor 80', Bob Musella, interpretat de actorul american Bryan Cranston, 

în filmul inspirat din realitate, ”The Infiltrator”. Chiar dacă în practică cei mai 

mulți investigatori sub acoperire sunt autorizați în cauze de corupție sau trafic de 

droguri, ei au obligația să urmărească în măsura posibilităților oferite de 

împrejurările concrete ale cauzei și aspectele referitoare la banii murdari proveniți 

din faptele ilegale investigate. Pentru întărirea probațiunii, investigatorul acoperit 

folosește, atunci când circumstanțele o permit, dispozitive tehnice pentru 

înregistrare audio-video. Desigur, trebuie să rămână polițist, apărător al intereselor 

societății, ”infiltrat” în limitele legii, iar pe durata stabilită de procuror prin 

ordonanță să culeagă datele și informațiile necesare fără să se transforme într-un 

agent provocator-instigator. Îi este interzis să folosească promisiuni sau îndemnuri 

în scopul obținerii de probe. Probele culese în asemenea circumstanțe ar fi lovite 

de nulitate, întrucât s-ar încălca principiul loialității în administrarea acestora.
68

 În 

practica judiciară, investigatorul acoperit poate să desfășoare activități economice 

sau să încheie raporturi juridice,
69

 concomitent cu folosirea înregistrărilor audio-

video sau cu participarea autorizată la anumite activități.  
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3.3.3. OBȚINEREA DATELOR PRIVIND TRANZACȚIILE 

FINANCIARE 

 

În practica judiciară din România, este deseori întâlnită spălarea banilor 

proveniți din infracțiuni de evaziune fiscală, fapte premisă, săvârșite în modalitatea 

simulării unor tranzacții comerciale prin interpunerea unor societăți comerciale 

”fantomă”, care au doar rolul de a efectua tranzacții sau a elibera documente 

fiscale cu aparență de legalitate, dar care nu au la bază operațiuni comerciale 

reale
70

. Pentru administrarea probatoriului în cauzele de spălare a banilor și 

stabilirea fluxurilor financiare până la beneficiarul real, obținerea datelor privind 

tranzacțiile financiare constituie un instrument esențial al investigatorului.  

Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică este similară cu 

procedura folosită și la celelalte metode speciale și constă în formularea cererii de 

către procuror, din oficiu sau la propunerea organului de poliție judiciară, prin care 

se solicită încuviințarea supravegherii tehnice, judecătorului de drepturi și 

libertăți.
71

 Pentru fiecare activitate de supraveghere tehnică, procurorul sau organul 

de cercetare penală al poliției judiciare întocmște un proces verbal în care sunt 

consemnate următoarele: rezultatul activităților efectuate, datele de identificare ale 

suportului, numele persoanelor, data și ora la care a început activitatea, respectiv 

data și ora la care s-a încheiat. (art.143 C.proc.pen.)  

Un astfel de proces verbal de redare a activităților desfășurate în urma 

analizării datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, este redat în 

anexa nr.3. 

În funcție de concluziile rezultate în urma analizării rulajelor pe conturile 

persoanelor fizice și juridice care prezintă interes în dosar, se pot contura sumele 

de bani spălate, beneficiarii reali și întinderea măsurilor asiguratorii ce se impun 
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pentru dispunerea confiscării speciale sau extinse ori a recuperării cheltuielilor 

judiciare efectuate în cauză. 

CONCLUZII 

Decizia Curții Constituționale nr. 51 din 16 februarie 2016 şi 

desecretizarea
72

 unor protocoalele de colaborare dintre Ministerul Public și 

serviciile de informații au născut numeroase controverse iar una din efectele 

acestei decizii vizează nevoia acută de dezvoltare a capacităţii informative a 

Poliţiei Române, care va trebui să acopere golul lăsat prin retragerea serviciilor de 

informaţii din sfera activităţilor care exced cadrului aferent siguranţei naţionale, 

prevenirii şi combaterii terorismului. Consolidarea conceptului de investigator 

financiar prin profesionalizarea unui astfel de corp poliţienesc şi integrarea lui în 

ansamblul sistemului instituţional, ar trebui să constituie o prioritate la nivelul 

Poliţiei Române. S-ar asigura astfel cu o mai mare eficienţă îndeplinirea 

obiectivelor ce revin Poliţiei Române pe linia combaterii criminalităţii organizate 

şi a spălării banilor. Metodele speciale de investigare sau cercetare prevăzute de 

lege, impun activităţi prealabile, de natură informativă, pe care trebuie să le 

efectueze ofiţeri de poliţie specializaţi.  Tocmai din acest motiv, operaţionalizarea 

unor birouri specializate de analiză şi suport informativ la nivelul brigăzilor de 

combatere a criminalităţii organizate, ar contribui la eficientizarea acestor structuri 

şi la creşterea calităţii actului decizional.   

 

CAPITOLUL IV-  ASPECTE DE ORDIN TACTIC ÎN 

ACTIVITATEA DE ASCULTARE A SUSPECTULUI SAU 

INCULPATULUI CERCETAT PENTRU SPĂLAREA BANILOR 

 

Ascultarea persoanelor în cadrul anchetelor privind spălarea banilor prezintă 

unele particularităţi în ansamblul elementelor investigaţiei penale.  
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Anchetatorii moderni, beneficiază înainte de audierea propriu-zisă de acele 

pachete informative numite în literatura de specialitate ”intelligence”. Trăim o eră 

în care fluxurile permanente de informații generează o masă uriașă de date, o 

”supraabundență informativă” care necesită nu doar analiză, interpretare și selecție, 

ci și o foarte riguroasă organizare atât a datelor informatice cât și a resursei umane 

specializată în investigarea economico-financiară.
73

 

 

 

4.1  IMPORTANȚA ASPECTELOR DE ORDIN TACTIC ÎN 

ACTIVITATEA DE ASCULTARE A SUSPECTULUI SAU 

INCULPATULUI CERCETAT PENTRU SPĂLAREA BANILOR 

 

 

Pentru a adresa întrebările adecvate într-o anchetă, investigatorul trebuie să 

fie familiarizat cu informaţia transmisă cu ajutorul tehnologiei moderne şi să 

înţeleagă rapid răspunsurile primite, astfel încât să nu fie perceput de suspect ca un 

ignorant şi să nu piardă momentul psihologic care generează acel sentiment de 

eliberare prin mărturisire.  

Din punct de vedere tatic, ascultarea trebuie să fie organizată (sub aspectul 

locului, al numărului anchetatorilor, al momentului potrivit în cadrul anchetei, al 

anunţării apărătorilor suspectului/incupatului) şi planificată (sub aspectul datei, 

orei, al conţinutului şi ordinii întrebărilor, a variantelor adoptate în funcţie de 

poziţia suspectului). Totodată, alegerea tacticii de ascultare adecvate, presupune 

cunoaşterea tehnicilor de adresare a întrebărilor şi a noţiunilor de psihologie 

judiciară care permit o interpretare corectă a reacţiilor verbale, nonverbale sau 

scrise
74

. 

Superioritatea pe care anchetatorul o dobândește atunci când beneficiază de 

cunoștințe tactice, de psihologie judiciară și de avantajul unui pachet analitic, 

înlesnește ancheta și poate determina elucidarea mai rapidă a circumstanțelor 

comiterii faptelor prin mărturisirea asumată de suspect. Există numeroase opinii, 
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conform cărora adevăraţii anchetatori se nasc, precum şi opinii contrare, conform 

cărora un bun anchetator se formează în timp, prin acumularea de experienţă.
75

 

Însă experienţa nu garantează şi competenţa şi nici nu poate substitui conduita de 

autoperfecționare. 

 

4.2. DECLARAŢIILE SUSPECTULUI SAU INCULPATULUI 

 

  Practica a demonstrat că majoritatea persoanelor care ajung să fie 

audiate în calitate de suspect pentru spălarea banilor, apelează la un avocat, care de 

regulă recomandă clientului să se prevaleze de dreptul de a nu da nici o declaraţie 

până la studierea dosarului şi conturarea unei strategii de apărare. În cazurile de 

spălare a banilor murdari proveniţi din activităţi de crimă organizată, activităţile de 

ascultare a suspecţilor sau inculpaţilor au loc în prezenţa mai multor avocaţi, fie ai 

suspectului sau inculpatului, fie ai celorlalţi suspecţi sau coinculpaţi. Probele 

materializate în documente voluminoase, înregistrarea audio-video a declaraţiilor, 

asigurarea escortei celor faţă de care sunt dispuse măsuri preventive sunt 

împrejurări şi argumente pentru implicarea unui anchetator secundar pe lângă 

anchetatorul principal.  

 Jurisprudenţa Statelor Unite, decizia Curţii Supreme în cazul Miranda v. 

Arizona, în anul 1966, a avut un important impact asupra procedurilor de 

interogare, în special cu privire la interorgarea suspecţilor cu antecedente penale, 

care în mod frecvent solicită un avocat.
76

 

Un rol deosebit de important îl poate avea ascultarea unui martor (cu o 

poziţie fragilă de martor) mai ales dacă acesta este necooperant sau ostil. Conform 

Codului de procedură penală, ascultarea martorului nu intră sub incidenţa 

obligativităţii de a-i asigura acestuia prezenţa unui avocat. 

Probele obţinute în mod nelegal sunt înlăturate şi nu pot fi folosite în 

procesul penal. Sancţiunea excluderii probelor obţinute  în mod nelegal poate fi 
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dispusă de judecătorul de cameră preliminară, care poate analiza şi admite 

eventualele excepţii invocate de inculpat privind legalitatea administrării unei 

probe.
77

  

Dreptul persoanei citate de a studia dosarul, poate fi respins temporar şi 

motivat de procuror.  

 

4.3. ORGANIZAREA ȘI PLANIFICAREA ASCULTĂRII 

 

În cazurile complexe de spălare a banilor murdari proveniți din infracțiuni 

de criminalitate organizată, ascultarea unui suspect, inculpat sau a unui martor 

vulnerabil, trebuie să fie organizată. Organizarea tactică presupune alegerea 

momentului, locului audierii a numărului anchetatorilor, martorilor sau 

suspecților/inculpaților citați, anunțarea apărătorilor sau pregătirea tehnicii de 

înregistrare. Din punctul de vedere al întocmirii planului de ascultare prezintă 

interes conceperea întrebărilor, a ordinii de adresare sau a variantelor de continuare 

a anchetei. Totodată, este utilă cunoașterea persoanei ce urmează să fie ascultată 

obţinerea cazierului judiciar, stabilirea profilului psihologic dacă este cazul, prin 

tehnicile moderne de profilaj, a aspectelor relevante rezultate din exploatarea 

metodelor speciale autorizate de instanță, dar şi cunoașterea situației familiale a 

persoanei sau a eventualelor afecțiuni medicale. Totodată, organizarea activității de 

ascultare presupune stabilirea în prealabil de către organul de urmărire penală a 

stărilor de fapt și a încadrării juridice aferente, iar pe baza acestora planul de 

ascultare trebuie să conțină elementele concrete destinate probării laturii subiective 

și a celei obiective specifice infracțiunilor cercetate.  

Pentru exploatarea datelor colectate de Oficiul Național de Prevenire și 

Combatere a Spălării Banilor, în planurile de ascultare pot fi prevăzute întrebări 

referitoare la informaţiile pe care Oficiul le poate furniza, la cererea organului de 

urmărire penală.
78
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4.4  TACTICA ADRESĂRII ÎNTREBĂRILOR 

 

 Literatura de specialitate
79

 a definit reguli tactice care să faciliteze 

colaborarea unui suspect sau a unui martor ostil în cadrul raporturilor 

interpersonale de opozabilitate. Un anchetator grăbit transmite un mesaj de lipsă de 

interes pentru grijile celui de la care ar trebui să obțină o mărturisire, motiv pentru 

care răbdarea și capacitatea de a empatiza cu interlocutorul sunt calități 

indispensabile unui bun anchetator. De regulă, spălătorii de bani își pregătesc 

variantele de apărare și dacă percep din atitudinea anchetatorului că este nepregătit 

sau grăbit, vor alege ”să-și țină gura”. 

 Conversația preliminară audierii propriu-zise, dincolo de regulile de bun 

simţ şi cele pe care le presupune o minimă politeţe, trebuie să ţină cont de faptul că 

„niciodată nu există o a doua şansă pentru prima impresie”
80

 iar limbajul non-

ameninţător facilitează cooperarea.   

 Cunoașterea procedeelor tactice
81

 de ascultare a suspectului sau inculpatului 

permite alegerea tacticii adecvate de adresare a întrebărilor.
82

 Tactica ascultării 

repetate, 
 
presupune alternarea întrebărilor problemă (destinate lămuririi anumitor 

aspecte ale cauzei) cu cele de detaliu (care limitează aria răspunsurilor la explicații 

verificabile)
83

. Tactica ascultării încrucişate este destinată destrămării unui sistem 

de apărare ce este ales uneori de suspecţi sau inculpaţi care au avut atitudini 

specifice de comportament simulat şi care în contextul tensiunii specifice unei 

anchete nu mai pot minţi logic, se încurcă în explicaţiile oferite şi în cele din urmă 

recunosc comiterea faptelor. Tactica întâlnirilor surpriză, este utilizată în cazul 

suspecţilor nesinceri de regulă fiind implicat un martor sau un complice care fie 

este condus „dintr-o eroare” în acelaşi birou cu suspectul, fie se va regăsi pe acelaşi 
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traseu, cu prilejul escortării. Se aseamănă cu tactica folosirii probelor de 

vinovăție
84

, aplicabilă infractorilor recidiviști, care recunosc de regulă comiterea 

unor fapte sau apartenența la anumite grupări, doar în măsura în care sunt convinși 

de existența unor probe temeinice împotriva lor. Tactica complexului de vinovăţie, 

dă rezultate în cazul infractorilor primari sau ai celor cu un fond psihic mai slab. 

Este bazată pe alternarea întrebărilor neutre cu cele afectogene, referitoare în 

special la consecinţele faptei.  

 Infractorii mărturisesc doar dacă au un motiv bun să o facă. Odată stabilit 

modul dominant de a fi al suspectului, un anchetator experimentat poate încerca 

obținerea atmosferei de încredere, de intimitate necesară acceptării mărturisirii, în 

cadrul ”interogatoriului psihanalitic”
85

 , considerat interogatoriul viitorului. 

 Adresarea întrebărilor adecvate nu şi-ar atinge scopul fără ascultarea atentă a 

răspunsurilor primite. Pentru că modul de adresare a întrebărilor este atât de 

important într-o anchetă, în literatura de specialitate a fost elaborat un adevărat 

ghid de adresare a întrebărilor.
86

 Nu de puţine ori, anchetatorii experimentaţi 

sesizează faptul că pe lângă informaţiile nesolicitate, în răspunsurile oferite 

infractorii nu răspund direct la întrebare, evitând un răspuns la obiect.
87

 

 

4.4.1  PARTICULARITĂȚILE ASCULTĂRII SUSPECȚILOR SAU 

INCULPAȚILOR CERCETAȚI PENTRU SPĂLAREA 

BANILOR 

 

Profilul psihologic al spălătorului de bani
88

 realizat de profesorul N. 

Zamfirescu, evidențiază particularități utile în activitatea de descoperire și 
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administrare a probatoriului, în special în activitatea de ascultare a suspectului sau 

inculpatului cercetat pentru spălarea banilor.  

Desigur, în fața unor probe greu de contestat, rezultate din rapoarte de 

expertiză financiar-contabilă sau din alte surse (analiză de tranzații financiare ale 

Oficiului Național Central de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, rapoarte 

ale Direcției de Supraveghere din BNR, analize tactice privind ruajul conturilor 

bancare ale structurii de analiză a informațiilor, extrase de cont, extrase de carte 

funciară, etc.) spălătorul de bani aflat în anchetă, pus sub învinuire, apelează de 

cele mai multe ori instinctiv la invocarea lipsei intenției. Ca o ultimă redută 

psihologică, acesta încearcă justificarea tranzacției prin rațiuni economice, 

prezentând în apărare situații care aparent ar justifica tranzacțiile.  

Infracțiunea premisă trebuie să fie determinată doar generic, iar cunoașterea 

faptului că bunurile provin din comiterea de infracțiuni nu trebuie să fie înțeleasă 

ca o cunoaștere ce rezultă dintr-o condamare anterioară pentru vreo infracțiune 

generatoare de bani murdari.
89

 Infracțiunea de spălare de bani are caracter 

autonom, nefiind condiționată de identificarea și condamnarea autorului 

infracțiunii din care provin banii murdari
90

, fiind suficient să rezulte din probele 

administrate că autorul cunoștea faptul că bunurile sau banii, provin din săvârșirea 

de infracțiuni. 

În vederea stabilirii concrete a cuantumului sumelor supuse procesului de 

spălare, anchetatorul trebuie să stabilească cât anume din rezultatul infracțiunii 

premisă a fost spălat. Unele opinii exprimate în doctrină, susțin ideea că 

infracțiunea de spălare a banilor este o infracțiune de rezultat și nu una de pericol.
91

 

Deși nu este o cerință expresă a legii referitoare la necesitatea probării obținerii 

unui profit, pentru sine sau pentru altul, în vederea documentării comiterii 

infracțiunii de spălare a banilor trebuie demonstrată existența acelor bunuri cărora 

le-a fost conferită aparența de proveniență legală. Prin urmare, rezultatul 
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infracțiunii sau produsul ei supus spălării trebuie cuantificat sau individualizat, 

astfel încât rezultatul să fie măsurabil sau să se spoată insitui sechestru asigurător 

până la concurența sumei respective. Astfel, în cazul comiterii unor infracțiuni 

premisă de natură economico-financiară,  expertiza sau constatarea financiar –

contabilă poate oferi probe relevante din acest punct de vedere.  

 

CONCLUZII 

 

 Pentru un observator neavizat, reuşita unui anchetator poate părea similară 

cu păcălirea suspectului sau inculpatului, speriat de consecinţele faptelor sale. În 

realitate, anchetatorii cu vocaţie, sunt cei care obţin adevărul fără să „păcălească” 

pe nimeni. De cele mai multe ori, decizia de a mărturisi schimbă destinul celui care 

o face, iar tensiunea acumulată şi apoi eliberată prin mărturisire este foarte intensă, 

chiar dacă pentru unii poate părea deseori o simplă rutină. Este general acceptată 

ideea că presiunea stimei faţă de propria persoană, generează o predispoziţie la a 

nega comiterea unei fapte reprobabile. Nu întotdeauna mărturisirea este definitivă, 

practica demonstrând faptul că s-au înregistrat numeroase retractări. Asumarea 

responsabilităţii pentru fapta săvârşită, aduce însă de cele mai multe ori şi date 

suplimentare, care întăresc ansamblul probatoriului, iar uneori aduc elemente de 

noutate, referitoare la împrejurări agravante sau circumstanţe atenuante, complici 

sau tăinuitori, despre care anchetatorii nu aveau cunoştinţă iniţial.Deseori, când 

anchetatorul eşuează, autorul faptei scapă nepedepsit. O mică parte din absolvenţii 

unei instituţii de învăţământ superior, devin anchetatori, iar o parte şi mai mică 

ajung anchetatori foarte buni. Din acest motiv, cunoştinţele anchetatorilor de 

excepţie trebuie să fie studiate, organizate şi diseminate sistematic, în cadrul unor 

programe de pregătire orientate spre grupuri ţintă. Doar astfel, anchetatorii de 

astăzi pot deveni mai buni decât predecesorii lor, iar miturile promovate de 

industria de film, pot fi dezminţite.  

 Structurile specializate de analiză a informaţiilor, pot furniza un important 

suport anchetatorilor, plecând de la informaţii obţinute din surse deschise sau de pe 
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reţele de socializare, până la pachete analitice furnizate cu ajutorul unor programe 

informatice  care colectează, compilează şi analizează informaţiile din diverse baze 

de date. Nu este însă suficient pachetul de date furnizat de un program informatic, 

dacă anchetatorul nu adaugă cunoştinţe rezultate din experienţă, pregătire 

profesională şi poate cel mai important, vocaţie sau o înclinaţie nativă spre 

căutarea adevărului. 

 

CAPITOLUL V-  MANAGEMENTUL PREVENIRII ŞI 

COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR 

 

Activitățile manageriale polițienești din domeniul combaterii spălării 

banilor, presupun înțelegerea mecanismului de funcționare a întregului sistem, 

începând de la activitatea de culegere a informațiilor, continuând cu activitatea de 

control fiscal, de analiză financiară și de cercetare penală, astfel încât deciziile să 

fie luate la timp, coordonate, să fie oportune și utile în conducerea efectivelor 

angrenate. La nivelul Poliţiei Române, sistemul informațional necesar combaterii 

spălării banilor poate fi îmbunătățit, plecând în primul rând de la pregătirea 

managerilor în acest domeniu.
92

  În organizarea activităților de cercetare în cadrul 

unor dosare penale complexe pe linia combaterii spălării banilor, trebuie avută în 

vedere repartizarea unor sarcini adaptate competențelor de care dispun efectivele 

din subordine: 

Fără a avea pretenția că poate fi un prezicător, managerul, prin planificarea 

și organizarea eficientă a activităților, poate reduce risipa de resurse, riscul eșecului 

în anchetă  și are prilejul să beneficieze de timpul necesar pentru a-și forma 

”imaginea din elicopter
93

”. 

Din perspectiva conducerii activităților de combatere a spălării banilor, pe 

lângă abilitățile de comunicare eficientă, influențare pozitivă și adoptarea stilului 
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de conducere modern, bazat pe metode necoercitive de tip leadership,
94

 sunt 

imperios necesare la nivel operativ, competențe de specialitate, fără de care 

managerul nu poate da dispoziții. Eventualele carenţe ale managerului în pregătirea 

de specialitate ar putea genera complexe de inferioritate profesională în fața 

specialiștilor pe care ar trebui să-i organizeze, să-i coordoneze sau să-i conducă. 

Henry Mintzberg, a definit tabloul competențelor necesare unui manager, acestea 

fiind competențele intrapersonale (înțelegerea propriului comportament în raport 

cu ceilalți), competențele interpersonale (folosite pentru relaționare în conducerea 

indivizilor, a grupurilor sau a organizațiilor), competențe informaționale (de 

gestionare a informațiilor, de comunicare verbală, nonverbală) și competențe 

acționale (de punere în practică a obiectivelor prin programare, administrare sau 

proiectare).
95

 

Actul de control în managementul polițienesc, trebuie axat pe componenta 

eficienței operaționale şi a coordonării activităţilor necesare în funcţie de 

priorităţile identificate. Evaluarea eficienței, rămâne atributul managerului 

structurii de poliție angrenate în diferitele anchete aflate în derulare și trebuie să 

vizeze încadrarea rezultatelor în planificarea realizată pe baza obiectivelor și 

deciziilor adoptate împreună cu procurorii de caz.
96

 

 Finalitatea spălării banilor constă în disimularea proprietății, a sursei banilor 

murdari și a beneficiarului real. Spălătorul profesionist și-a atins scopul, dacă 

originea banilor murdari nu mai poate fi stabilită. Pe lângă necesitatea conceperii 

unei scheme de spălare cât mai greu de deslușit, spălătorul profesionist trebuie să 

aibe controlul permanent al sumelor spălate. Prin urmare, controlul constituie o 

preocupare atât pentru infractori cât și pentru organele cu atribuţii în 

managementul combaterii fenomenului de spălare a banilor. 
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 5.1.        DIFICULTĂŢI ÎN COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI 

A FINANŢĂRII GRUPĂRILOR DE CRIMĂ ORGANIZATĂ 

 

 În încercarea de a ocoli legislaţia, pentru a nu plăti taxe, dar şi pentru a nu se 

descoperi sursa ilicită a fondurilor, grupările de criminalitate organizată au la 

dispoziţie componenta internaţională a spălării banilor. La dificultăţile existente în 

combaterea acestui fenomen, se adaugă modalităţile din ce în ce mai diverse prin 

care se pot stratifica banii murdari. Dacă până în urmă cu 15-20 de ani, băncile 

erau principala opţiune pentru albirea fondurilor, grupările de criminalitate 

organizată dispun acum de o mulţime de entităţi ce asigură realizarea tranzacţiilor 

în mediul virtual. Astfel, metodologia de investigare a aspectelor economico-

financiare va necesita o îmbunătăţire prin includerea componentei de investigare în 

mediul on-line dar şi a celei de perfecţionare a investigatorilor în percheziţionarea 

sistemelor de transmitere şi stocare a datelor. 

 O altă dificultate resimţită în practica organelor de cercetare penală, vizează 

întârzierea unor răspunsuri la cererile de comisie rogatorie internaţională. Într-o 

eră a tehnologiei, ofiţerii cu atribuţii de investigaţii financiare din cadrul Poliţiei 

Române, nu dispun încă de o platformă informatică integrată şi dedicată combaterii 

spălării banilor, aşa cum se întâmplă în cadrul majorităţii statelor europene la care 

ne raportăm. Legătura între Poliţia Română şi ONPCSB este birocratică şi nu 

permite sesizarea operativă a unor tranzacţii suspecte, în vederea suspendării 

acestora. În mod similar, legătura cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nu 

permite semnalarea operativă a unor cazuri, în care funcţionarii care înregistrează 

societăţile comerciale observă unele indicii suspecte. 

 O altă problemă a managementului combaterii spălării banilor, vizează 

modul în care sunt formulate sesizările ANAF. Privite doar din perspectivă fiscală, 

unele deficienţe sesizate de inspectorii antifraudă rămân deseori neinvestigate din 

perspectiva penală a spălării banilor. Uneori sesizările sunt formulate tardiv,  

atunci când momentele operative sunt depăşite. În astfel de cazuri, documentarea 
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sau probarea legăturilor infracţionale specifice unui grup organizat devine mult 

mai dificilă.  

 O diagnoză a capacităţii actuale a instituţiilor statului de a lupta cu 

fenomenul de spălare a banilor evidenţiază o serie de carenţe: situaţii în care 

autorităţile fiscale derulează activităţi de verificare în paralel cu anchetele penale 

desfăşurate de organele de urmărire penală, faţă de aceleaşi entităţi, decizii de 

impunere anulate în instanţa de contencios cu impact asupra conturării 

prejudiciului în anumite cauze penale ce vizează aceleaşi entităţi sau cooperare 

internaţională afectată de întârzieri.  

 Nu este pusă în aplicare o strategie coerentă de combatere a spălării banilor, 

care să cuprindă obiectivele asumate de ţara noastră prin raportare la capacitatea 

instituţiilor similare cu atribuţii în combaterea spălării banilor din statele europene. 

   

 

 5.2. NECESITATEA ÎMBUNĂTĂŢIRII CAPACITĂŢII DE 

INVESTIGARE A ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ 

 

Investigaţia financiară paralelă investigaţiei penale tradiţionale, constituie un 

concept care nu este încă implementat într-un mod eficient la nivelul structurilor cu 

atribuţii în domeniul combaterii spălării banilor. Informaţiile financiare pot fi 

culese, analizate, stocate şi valorificate sau diseminate, însă într-o modalitate 

electronică, integrată şi sigură.  

Prejudicierea bugetului consolidat al statului nu mai poate fi combătută doar 

prin mijloace clasice. Este necesară consolidarea la nivelul Poliţiei Române a unui 

sistem informativ care să  satisfacă aşteptările societăţii şi ale partenerilor străini, 

bazat pe calitatea informaţiilor financiare şi pe metodele speciale de supraveghere 

şi cercetare prevăzute de Codul de procedură penală. Obţinerea unor informaţii de 

calitate, mai ales cele din domeniul afacerilor, precum şi valorificarea lor 

operativă, constituie cerinţe esenţiale pentru creşterea eficienţei în combaterea 

spălării banilor. Poliţiştii cu atribuţii în combaterea spălării banilor din Germania, 
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Austria sau Franţa, desfăşoară activităţile investigative sub supravegherea 

procurorului, iar pentru culegerea de informaţii dispun de acces în bazele de date 

ale altor instituţii şi de o platformă informatică ce este similară cu cea a unei unităţi 

de analiză a informaţiilor sau a unei unităţi de informaţii financiare precum este 

cea a ONPCSB în România. 

 Din păcate, România nu va putea fi ocolită de evoluţia criminalităţii la nivel 

global, de înmulţirea activităţilor infracţionale prin care sunt obţinute beneficii 

materiale considerabile. Comisia Europeană a continuat să formuleze recomandări 

României
97

 menţinând mecanismul de cooperare şi verificare şi solicitând să 

demonstreze prin rezultate concrete în investigaţii, caracterul autonom al 

infracţiunii de spălare a banilor, încă din anul 2011.
98

 Cel mai recent raport trage 

un semnal de alarmă cu privire la continuarea procesului de reformă şi cu privire la 

provocările la adresa independenţei justiţiei. 

Acolo unde există investiţii şi resurse ce pot fi exploatate, îşi fac simţită 

prezenţa şi organizaţiile criminale organizate chiar unele cu ramificaţii 

transnaţionale, ce deformează mecanismele economiei de piaţă şi încetinesc ritmul 

de dezvoltare. Într-un asemenea context, Poliţia Română trebuie să-şi dezvolte 

mecanismele necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile prevăzute în legea de 

organizare şi funcţionare, astfel încât să poată preveni acţiunile grupărilor de 

criminalitate organizată transfrontalieră.  

 Structurile teritoriale ale Poliţiei Române primesc majoritatea sesizărilor 

ONPCSB, prin intermediul PICCJ, cu  întârziere, sistemul de diseminare a 

informaţiilor financiare fiind unul birocratizat, lipsit de flexibilitate, neintegrat din 

punct de vedere informatic şi depăşit. Aceste sincope, generează dificultăţi 

suplimentare în identificarea beneficiarilor reali ai tranzacţiilor şi implicit în 

documentarea penală a faptelor săvârşite de aceştia.  

   

  

                                                           
97

 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf, accesat în data de 12.04.2018 
98

  Raportul MCV pentru România din iulie 2011, disponibil la adresa: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/RO/1-2011-460-RO-F1-1.Pdf, accesată în data de 12.04.2018 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/RO/1-2011-460-RO-F1-1.Pdf


50 

 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

 

Reformele instituţionale şi legislative din ultimii ani au vizat printre altele şi 

trecerea unor competenţe funcţionale de la Poliţie la Parchet, întărindu-se în 

special rolul procurorului de a cerceta în mod direct fapte de corupţie sau crimă 

organizată, generatoare de bani murdari. Poliţiei i s-a conferit un rol secundar în 

această luptă, ofiţerii de poliţie fiind recrutaţi şi detaşaţi de structurile specializate 

ale parchetului pe baza unor avize, autorizări sau condiţii impuse prin modificări 

legislative. Desigur, aparent toate aceste testări/avize/autorizări sunt justificate, 

însă reflectă proceduri greoaie de recrutare, şi presupun o corespondenţă  ce 

conduce invariabil spre formalism, iar practica a demonstrat că trebuie regândite, 

întrucât obţinerea lor nu constituie o garanţie pentru competenţă sau integritate. 

În contextul consacrării și în sistemul nostru de drept a răspunderii penale a 

persoanei juridice, precum și a necesității de a combate săvârșirea infracțiunilor de 

spălare a banilor săvârșite de către sau cu sprijinul unor entități raportoare-

persoane juridice, considerăm oportună propunerea formulată în literatura de 

specialitate, de a se introduce într-o viitoare reglementare varianta agravată a 

săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor cu titlu de profesie sau utilizând 

facilitățile pe care le oferă exercițiul unei activități profesionale.
99

 Tot din practică 

a rezultat și preocuparea unor grupări infracționale de a apela la serviciile de 

consultanță oferite de profesioniști din domeniul financiar-fiscal, pentru a 

identifica modalități de ocolire sau tergiversare a controalelor fiscale, prin 

specularea unor lacune legislative sau pentru transferarea ori deblocarea unor sume 

de bani din conturi bancare folosite în activități de spălare a banilor. Furnizorii de 

servicii profesionale ( juridice , fiscale, contabile, financiar-bancare, vamale, etc) 

recrutaţi de grupările de crimă organizată, de cele mai multe ori își dau seama că 

sumele de bani sau bunurile pentru a căror tranzacționare au fost angajați, provin 

din activități infracționale. Această percepție se formează tocmai datorită 
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cunoștințelor profesionale de care dispun, iar prin punerea la dispozița grupărilor 

infracționale a informațiilor de specialitate, facilitează spălarea banilor.  

 Recomandările internaţionale pe care România şi le-a însuşit şi care au fost 

analizate în prezenta lucrare, trebuie să constituie temelia construcţiei legislative şi 

a luptei pe care instituţiile cu atribuţii o duc împotriva spălării banilor proveniţi din 

corupţie şi crimă organizată. Scopul acestei luptei, este în primul rând acela de a 

aduce la lumină sumele de bani care trebuie să devină parte a circuitului financiar 

legal şi concomitent să priveze organizaţiile criminale de resurse. 

 Pentru intensificarea luptei derulate împotriva spălării banilor de instituţiile 

din afara sistemului judiciar, pot fi luate în considerare şi următoarele activităţi: 

 realizarea la nivelul instituţiilor bancare a unor evaluări de risc privind 

spălarea banilor, cu măsuri concrete, adaptate cadrului legislativ şi normelor BNR; 

 regândirea procedurilor de înfiinţare a unor societăţi comerciale, în 

vederea creşterii transparenţei cu privire la acţionariatul real şi adevăraţii 

beneficiari ori deţinători ai companiilor; 

 identificarea soluţiilor de realizare a unui schimb de informaţii 

financiare, referitoare la tranzacţiile de bani suspecte, în mod direct, între unităţile 

de informaţii financiare şi structurile specializate în combaterea spălării banilor din 

cadrul Poliţiei Române; 

 Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015-2020
100

, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr.779/2015, a evidenţiat ameninţările actuale ale 

statelor membre, rezultate dintr-o analiză efectuată de Europol. Printre aceste 

ameninţări se regăseşte şi spălarea de bani,  alături de migraţia ilegală, traficul de 

fiinţe umane, contrafacerea mărfurilor și produselor din domeniul sanitar și 

farmaceutic, infracțiunile economice săvârșite prin intermediul firmelor de tip 

„fantomă”- rambursarea ilegală a TVA, producția și traficul de droguri sintetice, 

criminalitatea informatică, infracțiunile în domeniul mediului- traficul ilicit de 
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deșeuri, fraudele în domeniul energiei și fraudele rezultate din comerțul cu 

certificate verzi.  

Este de remarcat faptul că toate aceste ameninţări sunt susceptibile de 

comitere în grup organizat şi pot constitui infracţiuni premisă la spălarea de bani. 

Cu toate acestea, nici un reprezentant al Poliţiei Române nu face parte din Plenul 

Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Desigur, se poate 

argumenta faptul că Ministerul Afacerilor Interne are un reprezentant în această  

structura deliberativă şi de decizie a ONPCSB, însă Poliţia Română (nu Ministerul 

Afacerilor Interne) are în primul rând stabilite obiective pentru combaterea acestui 

fenomen.  

Ca propunere de lege ferenda, având în vedere atribuţiile prevăzute de lege 

pentru Poliţia Română, considerăm că se impune modificarea legislativă în sensul 

modificării structurii Plenului ONPCSB, în care să fie inclus şi un ofiţer de poliţie 

cu experienţă în domeniul combaterii macrocriminalităţii economico-financiare şi 

a spălării banilor. Această modificare legislativă poate fi de natură să contribuie la 

dezvoltarea unor mecanisme adecvate şi eficiente în vederea coordonării luptei 

împotriva spălării banilor şi a combaterii finanţării terorismului, activităţi în care 

implicarea directă a Poliţiei Române este necesară şi importantă. 

Totodată, aşa cum a rezultat din activitatea de cercetare, este unanim 

acceptat faptul că fenomenul de spălare a banilor are o legătură “incestuoasă” cu 

fenomenul corupţiei, pe de o parte pentru că faptele de corupție dau naștere banilor 

murdari, iar pe de altă parte pentru că faptele de spălare a banilor sunt facilitate de 

funcționari corupți
101

. Astfel, spălarea de bani, aflată în strânsă legătură cu 

fenomenul de crimă organizată şi cel de corupţie, poate fi considerată o ameninţare 

la adresa securităţii naţionale, cu impact direct asupra calităţii vieţii cetăţenilor. 

Distorsiunile pe care le provoacă în securitatea economică, îşi demonstrează 

efectele în România prin modul în care este gestionată problematica modernizării 

infrastructurii şi a evaziunii fiscale de mare amploare, precum şi cea a disfuncţiilor 
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în accesarea fondurilor europene. Prin urmare, se poate concluziona faptul că este 

necesară o abordare coerentă, care să pornească de la o evaluare a riscurilor şi 

vulnerabilităţilor autorităţilor în combaterea spălării banilor şi care trebuie să fie 

conturată într-o strategie naţională, urmată de măsuri concrete pentru fiecare 

instituţie cu atribuţii în acest domeniu. 

O altă legătură de necontestat, este cea dintre spălarea banilor şi fenomenul 

terorist, iar recentele evenimente care au  afectat siguranţa cetăţenilor europeni au 

demonstrat încă o dată necesitatea de a identifica şi neutraliza acţiunile persoanelor 

sau entităţilor susceptibile de implicare în finanţarea acestui fenomen. Având în 

vedere deciziile Curţii Constituţionale şi faptul că Serviciul Român de Informaţii 

nu poate desfăşura activităţi de cercetare penală, este imperios necesară 

consolidarea logistică, financiară şi umană a structurii de poliţie care desfăşoară 

activităţile de cercetare dispuse de procurorii DIICOT în astfel de cauzele penale, 

în special în cele care vizează documentarea actelor susceptibile de finanţare a 

unor entităţi teroriste.  

În urma pensionărilor masive din sistemul poliţienesc, eficienţa operaţională 

a Poliţiei Române a scăzut, pe de o parte datorită subfinanţării şi lipsei de logistică, 

dar pe de altă parte şi pentru că nu a existat o strategie de resurse umane pe termen 

lung, astfel încât personalul nou încadrat să poată fi tutelat de ofiţeri cu experienţă. 

Dar ceea ce este îngrijorător, este impactul pe termen lung al scăderii potenţialului 

informativ al Poliţiei Române, potenţial care se clădeşte în timp, de ofiţeri care 

trebuie să aibe experienţă. Conform unei statistici a DIICOT
102

, numărul de dosare 

penale din competenţa structurii de combatere a criminalităţii organizate construite 

ca urmare a aportului informativ al poliţiei, a scăzut după valul de pensionări de la 

80% la 30%. Dacă la scăderea aportului informativ al poliţiei adăugăm şi scăderea 

semnificativă a numărului de informări transmise de SRI către DIICOT şi DNA, se 

poate concluziona faptul că este necesară reevaluarea capacităţii informative a 
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structurilor cu atribuţii din acest punct de vedere
103

, fiind puţin probabil ca 

informările referitoare la spălarea banilor să nu fi urmat acelaşi trend descrescător. 

În cadrul acestei lucrări au fost analizate unele modalităţi prevăzute de lege pentru 

culegerea de informaţii în domeniul combaterii spălării banilor. O altă concluzie 

rezultată din cercetarea de faţă, vizează necesitatea completării cadrului normativ 

intern, al Poliţiei Române, şi actualizarea acestuia cu prevederi adaptate 

particularităţilor existente în cadrul diferitelor domenii de interes sau linii de 

muncă. Un astfel de demers ar putea fi de natură să îmbunătăţească eficienţa 

Poliţiei Române în activitatea de culegere a informaţiilor în domenii care presupun 

dincolo de experienţă profesională şi un grad de specializare corespunzător.   

Numărul mare de dosare penale şi de sesizări ale ONPCSB aflate în curs de 

cercetare, impun operaţionalizarea unui corp de investigatori financiari inclusiv la 

nivelul structurilor teritoriale ale Poliţiei Române şi o reevaluare a competenţelor 

de investigare a unor infracţiuni date în competenţa exclusivă de cercetare a 

procurorilor DIICOT. Existenţa unor cauze mărunte în competenţa procurorului, 

cum sunt cele care privesc depistarea pe stradă a unei persoane care deţine o ţigară 

cu droguri uşoare în vederea consumului, privează procurorii de timpul necesar 

pentru a ajunge cu anchetele în jurisdicţiile offshore, acolo unde banii murdari sunt 

ascunşi prin inginerii financiare. Cazurile de deţinere de droguri în vederea 

consumului propriu, ar putea fi instrumentate de poliţişti, sub supravegherea 

procurorului DIICOT, la fel ca şi alte cauze în care nu este conturat un grup 

organizat, chiar dacă sunt indicii cu privire la comiterea unor infracţiuni 

considerate grave.  

Instituţia delegării de către procurorul de caz a poliţistului, pentru a efectua 

actele prevăzute în ordonanţa de delegare, este de natură să limiteze iniţiativa 

acestuia din urmă şi chiar să-l priveze de responsabilitatea soluţionării cazului. 

Infracţiunile cu grad de complexitate ridicat, presupun desfăşurarea fără întârziere 

a unor activităţi pe care uneori procurorul nu le poate prevedea în ordonanţă, motiv 

pentru care eventualele iniţiative ale poliţistului concretizate în acte de urmărire 
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penală, sunt susceptibile de încălcare a legii sau de depăşirea competenţei. O parte 

din procurori, pentru a acoperi aceste situaţii iminente sau neprevăzute, emit 

ordonanţe de delegare cu prevederi generice, însă actele întocmite de poliţişti în 

astfel de împrejurări pot fi lovite de nulitate. În plus,  activităţile neprevăzute pot 

impune angrenarea în acţiune a unor poliţişti care nu au fost iniţial menţionaţi în 

ordonanţa de delegare. Practica a demonstrat că există şi riscul ca poliţiştii 

respectivi să nu deţină avizul prevăzut de lege pentru a desfăşura activităţi în 

dosarele DIICOT. Iată de ce, se impune reevaluarea cadrului normativ prin care 

sunt reglementate competenţele poliţiei judiciare, întrucât managementul 

poliţiştilor nu poate fi asigurat într-un mod eficient atunci când se încalcă 

principiul unicităţii de comandă.
104

  

Degrevarea procurorilor de urmărirea penală a unor infracţiuni lipsite de 

complexitate, poate conduce la o creştere a operativităţii în soluţionarea dosarelor 

penale sub supravegherea procurorului, la responsabilizarea organelor de cercetare 

penală şi în acelaşi timp la creşterea oportunităţilor de instrumentare a unor dosare 

complexe, ce conţin indicii de spălare a banilor. 

Dacă se va reuşi în România instituirea unui climat neprietenos pentru 

spălătorii de bani, se vor atinge simultan trei obiective: vom avea o economie mai 

curată, o criminalitate mai redusă şi un mediu politic mai puţin tentat sau influenţat 

de banii murdari. Aceste obiective pot fi atinse dacă organele de aplicare a legii 

sunt bine dotate, pregătite profesional şi colaborează eficient. Colaborarea, atunci 

când trebuie să intervină pentru a fi prins un lider de grupare infracţională care a 

spălat sume de bani murdari consistente, presupune obţinerea de informaţii în cel 

mult câteva ore, nu în câteva luni sau chiar ani, aşa cum din păcate se întâmplă nu 

doar în colaborarea internaţională ci chiar în colaborarea interinstituţională din 

România.  

În concluzie, combaterea spălării banilor şi a finanţării grupărilor de 

criminalitate organizată, trebuie să constituie un obiectiv prioritar al organelor 

judiciare, astfel încât România să rămână un partener de încredere al ţărilor 
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angrenate în efortul internaţional depus pentru protejarea securităţii şi a intereselor 

financiare ale Uniunii Europene.  
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