
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                       Bucureşti, 07.09.2006 

                      Nr.  PL.X – 605/2006 
            
            

  
RAPORT 

              asupra proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de 

terorism 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege privind 
modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, trimis cu adresa  PL.X 605 din 3 iulie 2006, 
înregistrată sub nr. 31/910 din 3 iulie 2006.     

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.2 , din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat prezentul proiect de lege, în şedinţa din 29 iunie 
2006. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu  unele observaţii şi propuneri, conform avizului 
nr. 650 din 3 mai 2006. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, prin avizul transmis cu adresa nr. P.L.X din 4 
iulie 2006, a avizat favorabil iniţativa legislativă. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare  eficientizarea şi aducerea la standarde 
operaţionale a activităţii Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prin salarizarea personalului 
acestei instituţii similar celei a judecătorilor şi procurorilor, precum şi a altor categorii de personal din sistemul justiţiei. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au 
examinat proiectul de lege susmenţionat, în şedinţa din 6 septembrie 2006. La lucrările comisiei au participat, în 
calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, doamna ministru, Monica Luisa Macovei, iar din partea Oficiului 
Naţional pentru Combaterea Spălării Banilor domnul Drăgan Gheorghe – membru Plen şi doamna Olteanu Florina - 
director. 

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat 25 deputaţi. 
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisie şi de către invitaţi, s-a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind 
modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu amendamente admise, redate în ANEXA I care 
este parte integrantă la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice.  
 
 
 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                                                                                SECRETAR, 
                   Sergiu ANDON                                                                                               George BĂEŞU 
 
 
 
 
         Consilier, 
Nicoleta Segărceanu 
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ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

 
Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text Senat Text propus de 

Comisie 
(autorul 

amendamentului)

 
Motivarea  

 
1 

 Titlul Legii 
 

Lege privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 
 

            
 
           
Nemodificat 

 

2  ARTICOL UNIC.- Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.904 din 12 
decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 

           
Nemodificat 

 

3 ( Text din Legea nr.656/2002 cu modificările 
ulterioare) 

Art. 20.        ................................ 
                
               (3) Persoanele care, potrivit legii, 
gestionează informaţii clasificate beneficiază 
de un spor de 25% acordat pentru gestionarea 
datelor şi informaţiilor clasificate."                     

                                     --------------- 1. Alineatul 
(3) al 
articolului 
20 se 
abrogă. 
 
 
 

Autor : 
Comisia 
juridică 

 
 

Reglementarea a 
fost introdusă 
prin Legea 
230/2005 şi a 
urmărit 
motivarea 
personalului 
care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
domeniul 
combaterii 
corupţiei. 
Proiectul de lege 
supus dezbaterii 
nu aduce 
modificări sau 
completări alin. 
(3) din Legea nr. 
565/2002. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text Senat Text propus de 

Comisie 
(autorul 

amendamentului)

 
Motivarea  

4  
 

Salarizarea 
personalului  de specialitate din  Oficiul 

Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor 

 

 Anexa va avea următorul cuprins: 
    

Salarizarea 
membrilor plenului şi personalului Oficiului Naţional de 

Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
 

 

  2. Anexa 
va avea 
următorul 
cuprins 
     
Nemodificat 

Prin 
introducerea 
punctului  1, 
unicul punct de 
la Senat devine 
pct. 2 cu textul 
nemodificat. 

 Nr. crt Funcţia Nivelul 
studilor 

Reglementar
ea legală în 
funcţie de 

care se face 
salarizarea 

Vechime în  
specialitate 

1. Director S Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.83/2000, 
anexa nr.1 
capA nr. Crt. 
15 
 

    ............ 

2. Şef 
serviciu 

S Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.83/2000, 
anexa nr.1 
capA nr. Crt. 
16 
 
 
 

---- 

3. Analist 
financiar 
gradul I 

S Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 

8 ani  
în funcţii  
economice 
sau 

Nr. crt Funcţia Nivelul 
studilor 

Reglementarea legală 
în funcţie de care se 

face salarizarea 

Vechime în  
specialitate 

1. Preşedinte S Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006, 
cap.A nr.crt.6 din anexă 
 

10 ani în funcţii  
economice sau  
juridice 

2. Membru al 
plenului 

S Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006, 
cap.A nr.crt.7 din anexă 
 

10 ani în funcţii 
 economice sau  
juridice 

3. Consilier/
Director 
general 

S Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006, 
cap.A nr.crt.8 din anexă 
 
 

8 ani în funcţii  
economice sau  
juridice 

4. Director S Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006, 
cap.A nr.crt.9 din anexă 
 
 
 

8 ani în funcţii  
economice sau 
 juridice 

5. Şef 
serviciu 

S Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Ordonanţa de urgenţă a 

8 ani în funcţii  
economice sau  
juridice 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text Senat Text propus de 

Comisie 
(autorul 

amendamentului)

 
Motivarea  

Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.83/2000, 
anexa nr.1 
capA nr. Crt. 
17 

 

 juridice 
 

 

4. Analist 
financiar 
gradul II 

S Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.83/2000, 
anexa nr.1 
capA nr. Crt. 
22 

 

6 ani  
în funcţii 
 economice 
sau  
juridice 

5. Analist 
financiar 
gradul III 

S Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.83/2000, 
anexa nr.1 
capA nr. Crt. 
23 
 
 
 

4 ani  
în funcţii 
 economice 
sau  
juridice 

Guvernului nr.27/2006, 
cap.A nr.crt.11 din 
anexă 
 
 
 
 

6. Şef 
comparti-

ment 
 

 

S Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006, 
cap.A nr.crt.12 din 
anexă 
 

8 ani în funcţii  
economice sau 
 juridice 

7. Analist 
financiar 
gradul I 

S Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006, 
cap.A nr.crt.19 din 
anexă 
 

8 ani în funcţii  
economice sau 
 juridice 

8. Analist 
financiar 
gradul II 

S Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006, 
cap.A nr.crt.23 din 
anexă 
 

6 ani în funcţii 
 economice sau  
juridice 

9. Analist 
financiar 
gradul III 

S Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006, 
cap.A nr.crt.24 din 
anexă 
 

4 ani în funcţii 
 economice sau  
juridice 

10. Analist 
financiar 
gradul IV 

S Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006, 
cap.A nr.crt.28 din 
anexă 
 
 

2 ani în funcţii  
economice sau 
 juridice 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text Senat Text propus de 

Comisie 
(autorul 

amendamentului)

 
Motivarea  

6. Analist 
financiar 
gradul III 

S Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.83/2000, 
anexa nr.1 
capA nr. Crt. 
24 

2 ani 
 în funcţii 
 economice 
sau  
juridice 

Salarizarea 
personalului   auxiliar de specialitate din  

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor 

 
1 Asistent 

analist 
treapta I 

M Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.83/2000, 
anexa nr.1 
capA nr. Crt. 
9 
 

7 ani  
în funcţii  
auxiliare 
juridice, 
economice 
sau 
administrati-
ve 

2 Asistent 
analist 

treapta II 

M Coeficientul 
de 
multiplicare 
prevăzut în 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.83/2000, 
anexa nr.1 
capA nr. Crt. 
9 

4 ani în 
funcţii  
auxiliare 
juridice, 
economice 
sau 
administrati-
ve 

 

11. Asistent 
analist 

treapta I 

M Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Legea nr.50/1996, cap.A 
nr.crt.13 din anexa nr.2 
 

7 ani în funcţii  
auxiliare 
 juridice,  
economice  
sau 
 administrative 
 

12. Asistent 
analist 

treapta II 

M Coeficientul de 
multiplicare prevăzut în 
Legea nr.50/1996, cap.A 
nr.crt.14 din anexa nr.2 
 

4 ani în funcţii 
 auxiliare  
juridice,  
economice sau 
 administrative 
 
 

13. Şofer I A M 
 
 
 
 
 
 

Nivelul de salarizare 
prevăzut în Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2000 din anexa 
nr.V/2 
 
 

                 - 

14. Muncitor 
necalificat 

M/G Nivelul de salarizare 
prevăzut în Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2000 din anexa 
nr.V/2 
 

                - 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text Senat Text propus de 

Comisie 
(autorul 

amendamentului)

 
Motivarea  

  
NOTĂ:  
 
Pentru activitatea informatică se pot angaja în 
funcţia de analist financiar absolvenţi ai 
instituţiilor de învăţământ superior de profil 
informatic.” 

 

 
NOTĂ:  
 
Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcţia de analist 
financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de profil 
informatic.” 
 

       
Nemodificat

 

 
 


