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Sinteza obiecţiilor şi propunerilor  

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

(elaborate în scopul eficientizăriiactivităţii de prevenire și combatere a spălării banilor) 

(în baza avizelor autorităţilor interesate) 

 

Nr. Autoritatea 

emitentă 

Conţinutul obiecţiei/recomandării  OpiniaMinisterului Justiţiei 

    

1. Procuratura 

Generală  

1. Pentru a da o apreciere justă normelor propuse, se consideră 

utilă abordarea acestora în colaborare cu alte acte legislative. 

În acest sens, ţinînd cont de faptul că Centrul Naţional 

Anticorupţie, respectiv Serviciul de prevenire şi combaterea 

Spălării Banilor din cadrul acestuia, fac parte din categoria 

autorităţilor administrative centrale, de menţionat că actele 

acestora se supun controlului în ordinea contenciosului 

administrativ, dacă acestea nu sunt efectuate în cadrul procedurii 

penale. 

Totodată, competenţa de prelungire a sistării executării activităţii 

sau tranzacţiei suspecte atribuită judecătorului de instrucţie nu este 

prevăzută cumulativ de alte acte legislative, în condiţiile în care 

decizia Serviciului şi încheierea judecătorului de instrucţie au două 

modalităţi diferite de contestare în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

În conformitate cu prevederile art.3 din Legea contenciosului 

administrativ, obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl 

constituie actele administrative, cu caracter normativ şi individual, 

prin care este vătămat un drept recunoscut de lege al unei 

persoane, inclusiv al unui terţ, emise de:  

a) autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora în sensul 

prezentei legi;  

b) subdiviziunile autorităţilor publice;  

c) funcţionarii din structurile specificate la lit.a) şi b). 

De asemenea, examinarea acţiunii în contencios administrativ are 

loc în condiţiile Codului de procedură civilă. 

În acelaşi timp, potrivit prevederilor art.15 dinLegea privind 

organizarea judecătorească, în cadrul judecătoriilor, din rîndul 

judecătorilor instanţei se numesc judecători de instrucţie cu 

atribuţii proprii în desfăşurarea procesului penal. Atribuţiile 

judecătorului de instrucţie sînt expres stipulate în Codul de 

1. Nu se acceptă. 

Aşa cum s-a remarcat, în contextulprezentului proiect este analizată prioritar latura ce ține 

de modificarea și completarea unor acte legislative, care ar oferi un set de reglementări 

mai ample cu privire la sistarea executării activității sau a tranzacțiilor dubioase ca o 

garanție premărgătoare în cadrul unui proces penal, astfel, acţiunile sus numite reprezintă 

etapa anterioară unui proces penal. 

Totodată, se menţionează că legislaţia în vugoare nu conţine prevederi care limitează 

exhaustiv capacitatea judecătorului de instrucție de a avea atribuţii doar în cadrul unui 

proces penal. Astfel, în cazul în care conform legii, acestuia i-au fost acordate anumite 

competenţe în cadrul altei proceduri, acesta urmează să le execute. 

În partea ce se referă la suprapunerea legislaţiei procedurale penale şi civile, menţionăm 

că, în virtutea celor expuse supra, nu putem vorbi despre careva suprapuneri. Totuşi, 

pentru a elimina interpretări echivoce ale normei de la art. 14 alin (1
1
), aceasta a fost 

revizuită în sensul separării procedurii de contestare a deciziilor Serviciul de prevenire şi 

combaterea Spălării Banilor de cea a contestării încheierilor judecătorului de instrucţie cu 

privire la prelungirea sau respingerea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte. 

 

Totodată, se reliefează că, schimbarea mecanismului de sistate sau de prelungire a sistării 

executării activității sau a tranzacțiilor dubioase nu constituie subiect de reglementare a 

prezentului proiect. Astfel, prevederile propuse vin doar să eficientizeze mecanismul 

reglementat actualmente în actele legislative abordate în cadrul proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

procedură penală, care prevede competenţele judecătorului de 

instrucţie în cadrul procedurii prejudiciare. 

Astfel, se constată suprapunerea legislaţiei procesual-civile şi 

procesual-penale, ceea ce denotă neclarităţi evidente ale 

prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului. 

Se consideră că atribuţia de prelungire a sistării executării 

activităţii sau tranzacţiei suspecte, pusă în seama judecătorului de 

instrucţie, este una arbitrară şi se propune de a fi înlăturată, prin 

excluderea alin.(1
1
) de la art.14 al Legii nr.190 din 26.07.2007 cu 

privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului şi modificarea alin.(1) al aceluiaşi articol prin 

înlocuirea sintagmei: „prin demers motivat, solicită judecătorului 

de instrucţie prelungirea termenului de sistare a activităţilor sau a 

tranzacţiilor suspecte” cu sintagma : „ printr-o decizie motivată, 

poate prelungi termenul stabilit pe o perioadă de încă 5 zile.”.  

Excluderea prevederii privind posibilitatea prelungirii măsurii de 

sistare a executării activităţii sau tranzacţiei suspecte prin 

încheierea judecătorului de instrucţie şi lăsarea acestei acţiuni la 

discreţia Serviciului de prevenire şi combatere a Spălării Banilor, 

va simplifica şi va elucida procedura care urmează a fi urmată în 

mod legal. 

Astfel, în cazul în care această atribuţie va fi exclusă, va fi urmată 

procedura generală de contestare a actelor administrative, iar în 

conformitate cu art. 21 al Legii contenciosului administrativ, 

nr.793 din 10.02.2000, concomitent cu înaintarea acţiunii de 

contestare a actului, va putea fi solicitată şi suspendarea executării 

acestuia. 

Totodată, pentru a evita tergiversarea examinării cazului, prin 

înaintarea cererii prealabile, deoarece potrivit art.16 acţiunea poate 

fi înaintată nemijlocit instanţei de contencios administrativ, dar în 

cazurile expres prevăzute de lege, ar fi oportun ca acest fapt să fie 

indicat expres în Legea nr.190 din 26.07.2007, prin modificarea 

alin.(1
2
) a sintagmei: „cu recurs” cu sintagma: „nemijlocit în 

instanţa de contencios administrativ”, cu excluderea sintagmei 

finale: „avînd efect suspensiv.” 

În acest fel, se propune ca partea dispozitivă a alin.(1
3
) să fie 

expusă în felul următor: „Executarea deciziilor Serviciului 

Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor de sistare a executării 

activităţii sau tranzacţiei suspecte sau de prelungire a acestora, 

pot fi suspendate de instanţa de contencios administrativ 
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MinistruOLEG EFRIM 
 

competentă, numai la cererea reclamantului şi doar în cazul în 

care sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii: …”. 

2.În mod alternativ propunem ca art.21 din Legea contenciosului 

administrativ, să nu fie completat cu alin.(5), dar alin.(4) să fie 

completat în final cu următoarea sintagmă: „...,iar cu privire la 

suspendarea executării actelor Serviciului de prevenire şi 

combatere a Spălării Banilor, în condiţiile Legii nr.190 din 

26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor 

şi finanţării terorismului.” 

Ţinînd cont de rezervele expuse, proiectul avizatse susţine parţial.  

2. Nu se acceptă. Modificarea propusă poartă doar un caracter redacţional, care, însă, va 

îngreuna textul prevederii de la alin. (4) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ. 

Pentru a nu confunda prevederi care au obiecte diferite de reglementare şi vizează 

raporturi juridice diferite, se consideră oportună menţinerea amendamentului la art. 21 în 

redacţia propusă în proiect. 

 

 

2. Centrul 

Național 

Anticorupție 

 

Consideră binevenite amendamentele propuse.  - 

3. Curtea 

Supremă de 

Justiție 

Lipsă de obiecții și propuneri la proiect. - 

4. Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Lipsă de obiecții și propuneri la proiect.  


