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REFERAT  

privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 13/2019 privind instituirea 

măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și  a finanțării terorismului prin 

intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară  

 

Pentru crearea cadrului legal secundar corespunzător detalierii prevederilor Legii nr. 129/2019 

astfel cum au fost modificate și completate prin OUG nr. 111/2020 precum și în vederea 

conformării prevederilor Ghidului privind cooperarea și schimbul de informații în scopul 

Directivei (UE) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și 

financiare (Ghidul), este necesară modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 

privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului 

prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

(Regulamentul nr. 13/2019). 

 

Principalele prevederi ale proiectului de Regulament, se referă la: 

 definirea unor termeni/sintagme pentru aplicarea Ghidului, 

 completarea Regulamentului cu o nouă secțiune referitoare la cooperarea și schimbul de 

informații între A.S.F. și alte autorități în materia prevenirii și combaterii spălării banilor 

și a finanțării terorismului, 

 Instituirea unor noi obligații în sarcina entităților reglementate care privesc: 

I. obținerea de către entitățile reglementate a dovezii înregistrării beneficiarilor reali din 

registrele centrale ale beneficiarilor reali, 

II. informarea Oficiului și a autorităților care gestionează registrele centrale ale beneficiarilor 

reali în cazul în care constată neconcordanțe între informațiile pe care le dețin cu privire la 

beneficiarul real și informațiile preluate din registrele centrale, 

III. păstrarea copiilor documentelor justificative cu privire la numirea persoanelor desemnate 

SB/FT, fiind eliminată obligația de a notifica Oficiului ofițerul de conformitate și 

persoanele desemnate SB/FT, 

IV. includerea agențiilor și a distribuitorilor din statele terțe în metodologiile, politicile și 

normele interne în baza căreia se vor realiza identificarea, evaluarea și gestionarea riscului, 

V. introducerea unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei în cazul relațiilor de 

afaceri sau a tranzacțiilor care includ țări terțe cu grad înalt de risc.  

 Modificarea unor articole ca urmare a unor situații identificate în aplicarea Regulamentului 

de către asociațiile profesionale.  

 


