Republica Moldova

PARLAMENTUL
LEGE Nr. LP75/2020
din 21.05.2020

privind procedura de constatare a încălcărilor
în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării
terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor
Publicat : 12.06.2020 în MONITORUL OFICIAL Nr. 142-146 art. 260 Data intrării în vigoare
În scopul transpunerii art. 14 (4), 16, 18, 18a, 20, 30, 32, 32a, 40, 42, 45, 46, 48, 50a, 59 și 60
din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de
abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei
2006/70/CE a Comisiei (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 141 din 5 iunie 2015, așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE)
2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018, în conformitate cu art. 35 alin.
(2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 1. Scopul și domeniul de aplicare a legii
(1) Prezenta lege stabilește procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și
combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, comise de către entitățile raportoare,
persoanele cu funcții de conducere de rang superior, persoanele cu funcții de răspundere și angajații
entităților raportoare, precum și modul de aplicare a sancțiunilor.
(2) Prevederile prezentei legi se aplică faptelor (acțiuni sau inacțiuni) săvârșite pe teritoriul
Republicii Moldova, ce fac obiectul încălcării prevederilor legislației cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv ale prezentei legi.
(3) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și Comisia
Națională a Pieței Financiare sunt autoritățile naționale care au competența de a pune în aplicare
prezenta lege în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Legea nr. 308/2017.
(4) Dacă există neconcordanțe între dispozițiile unui tratat internațional la care Republica
Moldova este parte și cele prevăzute de prezenta lege, prioritate au reglementările internaționale.
Articolul 2. Noțiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică:
angajat al entității raportoare – persoană fizică din cadrul entității raportoare, angajată pe bază
de contract individual de muncă, care are obligații ce țin de respectarea prevederilor Legii nr.
308/2017;
echivalent în lei al sumei în euro – echivalentul în lei moldovenești al sumelor în euro calculat
la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei la data comiterii încălcării. În cazul încălcărilor
repetate, sistematice, continue sau prelungite se aplică cursul oficial al leului moldovenesc stabilit
de Banca Națională a Moldovei la data comiterii ultimei fapte care constituie încălcare;
entitate raportoare – persoană fizică sau juridică specificată la art. 4 alin. (1) din Legea nr.
308/2017;
persoană cu funcție de conducere de rang superior – persoană fizică specificată la art. 3 din
Legea nr. 308/2017;
persoană cu funcție de răspundere – persoană fizică din cadrul entității raportoare căreia i se
acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări,
anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor administrative de dispoziție,
organizatorice ori economice;
procedură de control – instrument procedural de obținere a informațiilor și a documentelor
necesare de la entitățile raportoare în cadrul procesului de verificare a conformității, utilizat de
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru constatarea încălcării prevederilor Legii
nr. 308/2017;
proces-verbal de efectuare a vizitei de control – act prin care se individualizează fapta,
circumstanțele agravante și atenuante, încadrarea juridică a faptei, subiectul responsabil, acțiunile
efectuate pe parcursul procedurii de control și acțiunile propuse după finalizarea vizitei de control.
Articolul 3. Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare
(1) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sunt prevăzute la art. 15 alin.
(1) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea de către entitățile raportoare a prevederilor
legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzute
de prezenta lege, este de competența următoarelor organe cu funcții de supraveghere a entităților
raportoare:
a) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare – Serviciu);
b) Banca Națională a Moldovei;
c) Comisia Națională a Pieței Financiare.
Articolul 4. Competența organelor cu funcții de supraveghere a entităților
raportoare
(1) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în termen de 24 de ore,
informează Serviciul dacă, pe parcursul controalelor efectuate în cadrul entităților raportoare sau în

orice alt mod, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu încălcarea prevederilor legislației cu
privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
(2) Serviciul poate recomanda organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare
efectuarea controalelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
la entitățile supravegheate, conform procedurilor prevăzute de legislația în al cărei temei activează,
cu informarea Serviciului despre rezultatul controlului, sau, după caz, poate solicita delegarea unui
specialist pentru efectuarea de comun cu reprezentanții Serviciului a controlului în domeniul
prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
(3) Serviciul și Banca Națională a Moldovei pot delega specialiști pentru acordarea consultanței
reciproce, în limitele competențelor deținute, în cadrul efectuării controalelor în domeniul prevenirii
și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
(4) Banca Națională a Moldovei efectuează verificarea conformității entităților raportoare
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017, constată încălcările și emite
deciziile corespunzătoare în conformitate cu Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a
Moldovei, Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr. 62/2008 privind reglementarea
valutară și Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică. Intrarea în
vigoare, executarea și contestarea deciziilor Băncii Naționale a Moldovei privind aplicarea
sancțiunilor se realizează în conformitate cu legile la care se face referire în prezentul alineat.
Termenul de tragere la răspundere, modul de individualizare, tipul și cuantumul sancțiunilor se
stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi. Dispozițiile alin. (2) din prezentul articol, art.
6 alin. (1), (2) și (4), art. 7 alin. (4), (5) și (6), art. 10 alin. (2) din prezenta lege nu se aplică
controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei.
(5) Comisia Națională a Pieței Financiare efectuează verificarea conformității entităților
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 308/2017 potrivit Legii nr. 192/1998
privind Comisia Națională a Pieței Financiare. Modul de individualizare, tipul și cuantumul
sancțiunilor se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(6) Serviciul efectuează verificarea conformității entităților raportoare, individualizarea și
aplicarea sancțiunilor pentru entitățile raportoare, conform procedurii prevăzute de prezenta lege.
Capitolul II
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ENTITĂȚILOR RAPORTOARE
Articolul 5. Temeiurile inițierii procedurii de control al entităților raportoare
Serviciul inițiază procedura de control al entității raportoare:
a) în temeiul informațiilor obținute de la organele cu funcții de supraveghere a entităților
raportoare sau de la alte autorități, persoane fizice și juridice prevăzute la art. 4 alin. (2)–(5) din
Legea nr. 308/2017, privind presupusa încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
b) din oficiu, în temeiul informațiilor deținute conform Legii nr. 308/2017.
Articolul 6. Planificarea procedurii de control
(1) Controlul la entitățile raportoare se efectuează în baza planurilor anuale de control, care
conțin, în particular, lista entităților raportoare subiecți ai controlului, scopul controlului, perioada

planificată a controlului și justificarea efectuării controlului.
(2) În procesul de întocmire a planurilor de control se vor lua în considerare riscurile de
spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în raportul de evaluare națională a
riscurilor și în legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului.
(3) Serviciul poate efectua controale inopinate în domeniul prevenirii și combaterii spălării
banilor și finanțării terorismului, suplimentar celor incluse în planul anual de control.
(4) Serviciul poate solicita organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, care
dețin competențe de efectuare a controalelor la entitățile supravegheate, să efectueze controale
inopinate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la entitățile
raportoare.
(5) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, care dețin competențe de
efectuare a controalelor la entitățile supravegheate, furnizează Serviciului:
a) planurile anuale de control, cel târziu până la data de 31 decembrie a anului care precedă
controlul, precum și actualizările planurilor, în termen de 14 zile de la aprobarea acestora;
b) notificarea privind controlul inopinat intenționat, cel târziu până în ziua începerii
controlului, cu excepția cazului în care controlul rezultă din planul de control actualizat;
c) informația privind rezultatele controlului, în cazul constatării încălcării de către entitățile
raportoare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului, în termen de 14 zile de la data întocmirii actului de control.
Articolul 7. Coordonarea controlului
(1) Controalele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
efectuate de către Serviciu se coordonează cu organele cu funcții de supraveghere a entităților
raportoare, care dețin competențe de efectuare a controalelor la entitățile supravegheate.
(2) În procesul de coordonare conform alin. (1), până la data de 15 noiembrie a fiecărui an,
Serviciul elaborează și face publice informațiile privind domeniile și sectoarele expuse riscului de
spălare a banilor și de finanțare a terorismului.
(3) Serviciul poate oferi organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, care
dețin competențe de efectuare a controalelor entităților supravegheate, recomandări privind modul
de efectuare a controlului conform prezentei legi.
(4) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) pot solicita delegarea reciprocă a specialiștilor din
cadrul lor în scopul efectuării controalelor comune în domeniul prevenirii și combaterii spălării
banilor și finanțării terorismului.
(5) Entitatea raportoare poate fi supusă doar unui control planificat în domeniul prevenirii și
combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, efectuat pe parcursul unui an calendaristic de
către unul dintre organele de supraveghere a entităților raportoare.
(6) În cazul identificării informației privind presupusa încălcare a prevederilor legislației cu
privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se permite efectuarea
controalelor inopinate.

Articolul 8. Notificarea
(1) Serviciul notifică entitatea raportoare despre intenția sa de a efectua controlul planificat cu
cel puțin 10 zile înainte de începerea controlului.
(2) Serviciul nu notifică în prealabil entitatea raportoare despre efectuarea controlului
inopinat.
Articolul 9. Ordinul de efectuare a controlului
(1) Controlul este efectuat de cel puțin doi angajați (în continuare – inspectori) autorizați
printr-un ordin emis de către conducerea Serviciului.
(2) Ordinul de efectuare a controlului se emite în formă scrisă și conține:
a) temeiul legal de efectuare a controlului;
b) autoritatea împuternicită cu efectuarea controlului;
c) data și locul emiterii ordinului;
d) numele și prenumele inspectorilor, cu indicarea numărului legitimației de serviciu;
e) denumirea și adresa entității raportoare supuse controlului;
f) obiectul și scopul controlului;
g) data începerii controlului și durata acestuia;
h) semnătura persoanei responsabile care emite ordinul;
i) informația privind drepturile și obligațiile entității raportoare supuse controlului.
(3) Ordinul de efectuare a controlului se contestă odată cu decizia emisă în conformitate cu art.
21.
Articolul 10. Procedura de control
(1) La stabilirea din oficiu sau după obținerea informației privind presupusa încălcare a
prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, Serviciul inițiază procedura de control la entitatea raportoare vizată.
(2) În temeiul informației privind presupusa încălcare a prevederilor legislației cu privire la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pot fi efectuate controale care nu
suferă amânare în zile nelucrătoare și/sau în afara orelor de lucru, după notificarea prealabilă a
persoanei împuternicite să reprezinte entitatea raportoare.
(3) Procedura de control poate fi desfășurată la sediul Serviciului sau prin efectuarea vizitelor
de control la sediul entității raportoare supuse controlului, dacă activitățile respective sunt
justificate prin natura lor și dacă acestea pot contribui la efectuarea controlului într-o manieră mai
rapidă.
(4) Procedura de control începe doar după prezentarea de către inspectori a legitimațiilor de
serviciu și a ordinului de efectuare a controlului în formă scrisă.

(5) Procedura de control se desfășoară în prezența persoanei împuternicite să reprezinte
entitatea raportoare supusă controlului.
(6) Procedura de control se finalizează cu întocmirea raportului de control în conformitate cu
art. 19.
Articolul 11. Efectuarea vizitelor de control
(1) Efectuarea vizitelor de control la entitățile raportoare este dispusă printr-un ordin emis de
către directorul Serviciului.
(2) Ordinul de efectuare a vizitei de control se emite în formă scrisă și conține:
a) scopul și obiectul vizitei de control;
b) perioada efectuării vizitei de control;
c) data și locul emiterii ordinului;
d) numele și prenumele inspectorilor ce vor efectua vizita de control, cu indicarea numărului
legitimației de serviciu;
e) denumirea și adresa entității raportoare unde se va efectua vizita de control;
f) semnătura persoanei responsabile care emite ordinul.
(3) Ordinul de efectuare a vizitei de control se contestă odată cu decizia emisă în conformitate
cu art. 21.
(4) Vizita de control se efectuează în timpul orelor de muncă și în prezența reprezentantului
entității raportoare supuse controlului. Vizita de control poate continua după orele de muncă doar cu
acordul reprezentantului entității raportoare.
(5) Termenul de efectuare a vizitei de control se stabilește în funcție de gravitatea și durata
presupusei încălcări, precum și de circumstanțele care ar afecta desfășurarea acesteia, și nu poate
depăși 5 zile lucrătoare.
(6) După finalizarea vizitei de control, în temeiul probelor acumulate, inspectorul întocmește
procesul-verbal de efectuare a vizitei de control în care descrie detaliat obiectul controlului,
acțiunile efectuate, circumstanțele constatate și încadrarea legală a acestora, comportamentul
entității raportoare supuse controlului, circumstanțele agravante sau atenuante, concluziile și
propunerile proprii, precum și obiecțiile entității raportoare supuse controlului cu privire la
efectuarea vizitei de control.
(7) Procesul-verbal de efectuare a vizitei de control se întocmește în două exemplare și se
semnează pe fiecare pagină de către inspectori și reprezentantul entității raportoare supuse
controlului. Refuzul reprezentantului entității raportoare de a semna procesul-verbal de efectuare a
vizitei de control se consemnează în procesul-verbal respectiv și se certifică prin semnătura a doi
martori.
(8) Un exemplar al procesului-verbal de efectuare a vizitei de control se înmânează, pe bază de
semnătură, reprezentantului entității raportoare supuse controlului. Acesta este obligat să confirme,
prin semnătură, inclusiv prin semnătura persoanelor cu funcții de conducere de rang superior sau a

altui reprezentant al entității raportoare, primirea exemplarului procesului-verbal de efectuare a
vizitei de control chiar și în caz de dezacord cu constatările expuse.
(9) În cazul în care reprezentantul entității raportoare supuse controlului refuză să primească
sau să confirme, prin semnătură, primirea exemplarului procesului-verbal de efectuare a vizitei de
control, acest fapt se consemnează în procesul-verbal respectiv și se certifică prin semnătura
inspectorilor, iar procesul-verbal de efectuare a vizitei de control se expediază ulterior entității
raportoare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Articolul 12. Solicitarea informațiilor
(1) La solicitarea Serviciului, entitatea raportoare pune la dispoziția acestuia orice informație
sau document deținut, în scopul executării sarcinilor Serviciului prevăzute în Legea nr. 308/2017,
inclusiv cu referire la:
a) clienți;
b) tranzacțiile efectuate;
c) valoarea și tipul bunurilor, precum și locul depozitării acestora;
d) aplicarea măsurilor de precauție față de clienți;
e) adresele IP prin care a avut loc conexiunea cu sistemul informațional al entității raportoare,
precum și ora exactă la care a avut loc conexiunea;
f) alte aspecte în raport cu efectuarea controlului.
(2) Solicitarea Serviciului menționată la alin. (1) va conține:
a) termenul rezonabil și forma în care informațiile sau documentele urmează a fi puse la
dispoziție;
b) scopul solicitării și termenul de obținere de către entitatea raportoare a informațiilor în
raport cu aplicarea măsurilor de precauție față de clienți sau în raport cu anumite tranzacții
ocazionale.
(3) Informațiile și documentele menționate la alin. (1) și (2) urmează a fi puse la dispoziția
Serviciului în mod gratuit.
Articolul 13. Accesul la informația deținută de Serviciu
(1) Entitatea raportoare supusă controlului efectuat de către Serviciu are drept de acces la
informațiile care o vizează deținute de Serviciu. Dreptul de acces la informațiile care o vizează nu
include accesul entității raportoare supuse controlului la informațiile confidențiale și documentele
interne ale Serviciului, la corespondența Serviciului cu alte autorități din domeniul prevenirii și
combaterii spălării banilor. Dreptul de acces la informațiile care o vizează este asigurat la solicitarea
scrisă a entității raportoare supuse controlului, ca urmare a transmiterii de către Serviciu a
raportului de control către entitatea raportoare.
(2) Accesul la informațiile deținute de Serviciu este acordat cu condiția ca acestea să fie
folosite numai în cadrul procedurii de control efectuate de către Serviciu sau în cadrul unei
eventuale proceduri judiciare legate de control.

(3) Entităților raportoare li se oferă accesul la informațiile ce le vizează, deținute de Serviciu,
în termen de 3 zile lucrătoare din momentul solicitării scrise.
Articolul 14. Responsabilitățile entității raportoare supuse controlului
(1) Entitatea raportoare supusă controlului este obligată să asigure inspectorilor:
a) condiții adecvate de lucru și mijloace necesare rezonabile pentru efectuarea eficientă a
controlului, în măsura în care entitatea raportoare dispune de acestea și le poate acorda fără a
periclita activitatea sa;
b) furnizarea în termen a informațiilor, documentelor și materialelor solicitate;
c) punerea la dispoziție a mijloacelor de comunicare și a altor echipamente tehnice în scopul
realizării controlului, în măsura în care entitatea raportoare dispune de acestea și le poate acorda
fără a periclita activitatea sa;
d) permiterea copierii, fotografierii, filmării, înregistrării audio a materialelor necesare, în
condițiile legislației care reglementează regimul juridic al informațiilor cu accesibilitate limitată.
(2) Autenticitatea documentelor și corespunderea copiilor de pe documente cu originalul
acestora se confirmă de către reprezentantul entității raportoare supuse controlului. În cazul în care
entitatea raportoare supusă controlului nu deține documentele originale, reprezentantul acesteia
prezintă copiile certificate corespunzător.
(3) În cazul în care reprezentanții sau angajații entității raportoare supuse controlului
împiedică efectuarea vizitei de control, inspectorii pot solicita asistența colaboratorilor de poliție.
Articolul 15. Informarea privind drepturile și obligațiile
(1) Înainte de inițierea vizitei de control, inspectorii sunt obligați să informeze reprezentantul
entității raportoare supuse controlului, angajații acesteia sau alte persoane care îndeplinesc anumite
activități în interesul entității despre drepturile și obligațiile acestora, precum și să le comunice
tipurile de sancțiuni care pot fi aplicate în cazul în care vor împiedica desfășurarea procedurii de
control.
(2) Accesul în spațiile și în sediile entității raportoare supuse controlului se exercită cu
permisiunea persoanei cu funcție de răspundere sau a unui alt reprezentant al entității.
Articolul 16. Drepturile și obligațiile inspectorilor și ale entităților raportoare
în cadrul vizitei de control
(1) Inspectorii își exercită drepturile în temeiul ordinului privind delegarea acestora în scopul
efectuării vizitei de control la entitatea raportoare, în care sunt prevăzute împuternicirile lor.
(2) Inspectorii au următoarele drepturi:
a) să examineze registre și orice documente aflate în raport cu obiectul și scopul controlului,
indiferent dacă sunt păstrate pe un suport fizic sau electronic;
b) să obțină copii sau extrase, în orice formă, din registrele și documentele menționate la lit. a);
c) să ridice registrele și documentele menționate la lit. a) în scopul evitării ascunderii,

modificării sau distrugerii acestora sau în cazul imposibilității obținerii copiilor de pe acestea;
d) să solicite oricărui reprezentant sau oricărui angajat al entității raportoare explicații asupra
faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul și scopul controlului și să înregistreze
răspunsurile lor;
e) să solicite ca informația aflată în raport cu obiectul și scopul controlului, care se păstrează
pe un suport electronic și este accesibilă din încăpere, să fie prezentată într-o formă care ar permite
ridicarea acesteia.
(3) În cazul în care inspectorii, în cadrul vizitei de control, solicită reprezentanților entității
raportoare explicații, acestea pot fi înregistrate audio/video, fapt ce se consemnează în procesulverbal de efectuare a vizitei de control. O copie de pe înregistrarea efectuată este pusă la dispoziția
entității raportoare după finalizarea vizitei de control. În cazul în care s-au cerut explicații unui
reprezentant al entității raportoare care nu este sau nu era autorizat să ofere explicații în numele
acesteia, Serviciul stabilește un termen în care entitatea raportoare poate transmite rectificări sau
completări la explicațiile oferite de către acest reprezentant. Rectificările și completările se
suplimentează la explicațiile înregistrate.
(4) În cazul în care nu este nicio persoană în încăperea în care urmează a fi efectuată vizita de
control, inspectorii sunt obligați:
a) înainte de începerea vizitei de control, să întreprindă toate acțiunile rezonabile pentru a
informa despre intenția de a efectua vizita de control persoana care ocupă sau administrează
încăperea entității raportoare în care va avea loc vizita de control;
b) după informarea persoanei menționate la lit. a), să-i ofere acesteia sau reprezentantului ei
posibilitatea rezonabilă de a asista la efectuarea vizitei de control;
c) în cazul în care nu s-a reușit informarea persoanei menționate la lit. a), să o informeze prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(5) Inspectorii pot solicita sprijinul subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne,
care sunt obligate să acorde asistența necesară angajaților Serviciului în exercițiul funcției în
conformitate cu Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. La
efectuarea vizitelor de control pot fi antrenați, după caz, și experți în anumite domenii, împuterniciți
de Serviciu în condițiile alin. (1).
(6) Pe parcursul efectuării vizitei de control, inspectorii și experții autorizați sunt obligați:
a) să informeze subiectul supus controlului despre drepturile și obligațiile acestuia;
b) să efectueze vizita de control potrivit împuternicirilor atribuite, ținând cont de obiectul și
scopul acesteia;
c) să întocmească procesul-verbal de efectuare a vizitei de control.
(7) Pe parcursul efectuării vizitei de control, subiectul supus controlului are următoarele
drepturi:
a) să ia cunoștință de ordinul de efectuare a vizitei de control și să obțină o copie de pe acesta;
b) să prezinte probe în cadrul efectuării vizitei de control;

c) să prezinte explicații, înregistrate sub orice formă, referitoare la obiectul și scopul vizitei de
control;
d) să fie asistat de un avocat, de alți reprezentanți împuterniciți conform legislației. Lipsa
acestora nu poate fi invocată de subiectul supus controlului drept temei pentru amânarea vizitei de
control;
e) să obțină un exemplar al procesului-verbal de efectuare a vizitei de control.
(8) Entitatea raportoare are obligația să se supună vizitei de control efectuate de către
Serviciu.
Articolul 17. Explicații verbale
(1) Explicațiile verbale se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control, iar
persoana care oferă explicații verbale semnează în procesul-verbal.
(2) Refuzul oferirii explicațiilor verbale se consemnează în procesul-verbal de efectuare a
vizitei de control, cu indicarea motivului refuzului, și se certifică prin semnătura unui martor.
(3) Explicațiile oferite în formă verbală pot fi înregistrate audio/video, cu informarea prealabilă
a persoanei care oferă explicații și consemnarea faptului în procesul-verbal de efectuare a vizitei de
control. Persoana împuternicită să reprezinte entitatea raportoare supusă controlului are dreptul de
a asista la prezentarea explicațiilor verbale.
(4) Inspectorii transmit entității raportoare supuse controlului o copie a explicațiilor verbale
înregistrate audio/video pe un dispozitiv de stocare a datelor. Entitatea raportoare supusă
controlului sau persoana împuternicită de către aceasta certifică în scris primirea copiei explicațiilor
verbale înregistrate audio/video.
Articolul 18. Renunțarea la procedura de control
Serviciul poate renunța justificat, la orice etapă, să desfășoare procedura de control, informând
în scris entitatea raportoare supusă controlului despre acest fapt. În acest caz se emite o decizie în
care se indică motivele renunțării la procedura de control.
Articolul 19. Raportul de control
(1) Raportul de control al entității raportoare se întocmește în două exemplare și se semnează
de către inspectorii care au participat nemijlocit la efectuarea controlului.
(2) Raportul de control conține:
a) denumirea și adresa entității raportoare supuse controlului;
b) numele, prenumele și funcțiile inspectorilor;
c) data autorizării efectuării controlului;
d) scopul și obiectul controlului;
e) termenul de efectuare a controlului, cu indicarea datei de începere și de finalizare a
controlului;

f) numele, prenumele și funcțiile persoanelor care depun declarații și oferă explicații în timpul
efectuării controlului;
g) descrierea procedurii de control efectuate, constatarea și descrierea iregularităților
identificate, precum și indicarea persoanelor responsabile de săvârșirea acestor iregularități;
h) consemnarea anexelor prin indicarea denumirii fiecăreia dintre ele;
i) date privind informarea entității raportoare supuse controlului despre dreptul acesteia de a
prezenta obiecții la raport;
j) locul și data întocmirii raportului;
k) semnăturile inspectorilor.
(3) Raportul de control se transmite entității raportoare în termen de 30 de zile de la momentul
finalizării controlului.
Articolul 20. Obiecții asupra raportului de control
(1) Entitatea raportoare supusă controlului are dreptul de a prezenta Serviciului obiecții
motivate asupra raportului de control, în formă scrisă, în termen de 14 zile de la momentul primirii
acestuia.
(2) Obiecțiile entității raportoare supuse controlului sunt examinate de către Serviciu în termen
de 14 zile de la primirea acestora. În urma examinării, Serviciul emite un raport prin care respinge
sau admite obiecțiile, care este adus la cunoștință entității raportoare imediat.
(3) Erorile materiale și omisiunile vădite din raportul de control, care nu afectează concluziile
acestuia, se corectează de către inspectorul care l-a întocmit.
Articolul 21. Adoptarea, comunicarea și publicarea deciziilor
(1) După expirarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (2), directorul Serviciului, în termen de
30 de zile, adoptă o decizie cu privire la:
1) emiterea unei prescripții conform art. 37;
2) constatarea comiterii unei încălcări și aplicarea sancțiunilor, cu sau fără solicitarea către
autoritățile competente de a suspenda sau retrage autorizația, licența de activitate;
3) efectuarea unui control suplimentar;
4) nesancționarea entității raportoare dacă:
a) nu a fost stabilită nicio încălcare;
b) entitatea raportoare solicită anularea raportului de control, în cazul în care singura dovadă
pe care se bazează aplicarea sancțiunii sunt informațiile atribuite la secret de stat, secret comercial
sau orice alt tip de secret protejat de lege;
c) din materialele cazului rezultă că faptele entității raportoare conțin elementele constitutive
ale unei contravenții sau infracțiuni și acestea vor fi transmise autorităților competente pentru
examinare;

d) termenul menționat la art. 25 a expirat.
(2) Decizia Serviciului trebuie să fie motivată și fundamentată doar pe dovezi la care subiectul
supus sancțiunii are acces, cu excepția informațiilor atribuite la secret de stat, comercial sau orice
alt secret protejat de lege. Decizia va conține temeiul legal de adoptare, circumstanțele încălcării,
explicațiile subiectului supus sancțiunii și analiza acestora, descrierea circumstanțelor agravante
sau atenuante, sancțiunea aplicată, modul de individualizare a acesteia, termenul și modul de atac al
deciziei.
(3) Decizia Serviciului se comunică în scris subiectului vizat în termen de 5 zile de la data
adoptării.
(4) Deciziile Serviciului se publică pe pagina web oficială a acestuia în termen de 5 zile de la
data adoptării. Publicarea deciziilor se face cu luarea în considerare a interesului legitim al
subiecților vizați în protejarea secretelor comerciale sau oricăror altor tipuri de secrete protejate de
lege. În termen de 30 de zile de la momentul adoptării deciziei Serviciului, autoritățile menționate la
art. 3 alin. (2) pot consulta opinia Serviciului privind necesitatea publicării deciziilor pe care le-au
emis.
(5) În cazul în care decizia Serviciului este contestată, informațiile privind contestațiile depuse
și rezultatul examinării lor sunt publicate pe pagina web oficială a Serviciului.
(6) Serviciul asigură publicarea oricărei informații în conformitate cu prezentul articol și
păstrarea acesteia pe pagina sa web oficială pentru o perioadă de 5 ani de la momentul publicării.
Articolul 22. Procedura de contestare a deciziilor
(1) Deciziile emise de către Serviciu pot fi contestate de persoana care se consideră vătămată
în drepturi în modul și în termenul prevăzute de Codul administrativ, fără respectarea procedurii
prealabile.
(2) Deciziile emise de către Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței
Financiare pot fi contestate în conformitate cu legislația.
Articolul 23. Modul de executare a deciziilor
(1) Deciziile Serviciului sunt executorii din momentul expirării termenului de contestare sau
din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.
(2) Entitățile raportoare și subiecții vizați sunt obligați să informeze Serviciul despre măsurile
întreprinse în vederea executării deciziei în termenul stabilit în aceasta.
(3) În cazul neexecutării în termen a deciziilor Serviciului, executarea silită a acestora se
efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Codului de executare.
Articolul 24. Fișa de conformitate
(1) Fișa de conformitate este completată de către toate entitățile raportoare o dată în an.
(2) Forma, structura, precum și modul de raportare și de primire a fișei de conformitate sunt
prevăzute în instrucțiunea elaborată și aprobată de către Serviciu.
(3) Orice entitate raportoare care nu îndeplinește obligația de completare a fișei de

conformitate urmează a fi supusă sancțiunii prevăzute la art. 54.
Capitolul III
RĂSPUNDEREA ȘI INDIVIDUALIZAREA SANCȚIUNILOR
Articolul 25. Termenul de tragere la răspundere
Termenul de tragere la răspundere în conformitate cu prezenta lege este de 5 ani de la
momentul comiterii încălcării.
Articolul 26. Încălcări ușoare și grave
(1) Se consideră încălcare ușoară orice tip de încălcare a prevederilor legislației cu privire la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care nu este repetată sau
sistematică.
(2) Se consideră încălcare gravă, în corelare cu prevederile art. 34 alin. (2):
a) orice tip de încălcare repetată sau sistematică;
b) încălcarea care constă din una sau mai multe tranzacții care au legătură între ele, al căror
cuantum depășește echivalentul de 1 000 000 de lei în cazul entităților raportoare prevăzute la art. 4
alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017 și echivalentul de 400 000 de lei în cazul celorlalte
entități raportoare, sau care are un grad înalt de prejudiciabilitate.
Articolul 27. Încălcarea repetată
Se consideră încălcare repetată încălcarea acelorași prevederi ale legislației cu privire la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, comisă în termen de un an de la
aplicarea unei sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației respective.
Articolul 28. Încălcarea sistematică
Se consideră încălcare sistematică:
a) încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului de trei sau mai multe ori pe parcursul unui an de la prima încălcare a
legislației respective;
b) comiterea în același timp a cel puțin două încălcări grave prevăzute la art. 26 alin. (2) dacă
au fost constatate concomitent. În acest caz se vor aplica sancțiunile încălcării cu cea mai mare
pedeapsă.
Articolul 29. Încălcarea continuă
(1) Se consideră încălcare continuă fapta care se caracterizează prin comiterea neîntreruptă,
într-un interval de timp nedeterminat, a încălcării prevederilor legislației cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În cazul încălcării continue nu există
pluralitate de încălcări.
(2) Încălcarea continuă se consideră comisă în momentul încetării acțiunii sau inacțiunii, ceea
ce a dus la încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor
și finanțării terorismului, ori în momentul survenirii unor evenimente care au împiedicat activitatea

respectivă.
Articolul 30. Încălcarea prelungită
(1) Se consideră încălcare prelungită fapta săvârșită cu o unică intenție, caracterizată prin
două sau mai multe acțiuni și/sau inacțiuni identice comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu
o singură încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului.
(2) Încălcarea prelungită se consideră comisă în momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau
inacțiuni, ceea ce a dus la încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului.
Articolul 31. Aplicarea amenzii în cadrul pluralității de încălcări
În cazul în care, în cadrul aceluiași control, se constată că subiectul supus sancțiunii a comis
două sau mai multe încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului, se aplică amendă pentru fiecare încălcare în parte,
stabilindu-se definitiv amenda pentru concurs de încălcări prin cumulul amenzilor aplicate, dar fără
a se depăși dublul maximului amenzii stabilit în articolul ce prevede sancțiunea mai gravă.
Articolul 32. Circumstanțe agravante
Se consideră ca fiind circumstanțe agravante care duc la majorarea sancțiunilor pentru
încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului:
a) încălcările anterioare ale legislației respective;
b) neîncetarea încălcării și neimplementarea măsurilor de remediere din propria voință a
entității raportoare sau de la primele intervenții ale autorităților menționate la art. 3 alin. (2);
c) caracterul semnificativ al prejudiciului cauzat;
d) comiterea încălcării în scopul obținerii de beneficii sau al prevenirii/ remedierii unor
pierderi;
e) comiterea încălcării se datorează unor deficiențe semnificative ale programelor, politicilor,
controalelor și procedurilor interne ale entității raportoare și/sau ale conduitei
(acțiunilor/inacțiunilor) persoanei responsabile, inclusiv a celei cu funcție de conducere de rang
superior;
f) întreprinderea măsurilor asupra altor persoane fizice și juridice, altor entități raportoare,
asupra organelor cu funcții de supraveghere și oricăror altor entități pentru a le determina să nu
furnizeze informațiile solicitate de organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sau
să le furnizeze într-o manieră inexactă ori incompletă, precum și orice încercare de a determina
astfel de atitudini;
g) refuzul de a coopera cu reprezentanții autorităților menționate la art. 3 alin. (2) sau
obstrucționarea activității acestora în cadrul efectuării controlului, inclusiv a vizitei de control;
h) determinarea altor persoane fizice și juridice, altor entități raportoare să participe la
încălcare și/sau întreprinderea măsurilor de suprimare împotriva acestora cu scopul de a impune

comiterea încălcării.
Articolul 33. Circumstanțe atenuante
(1) Se consideră ca fiind circumstanțe atenuante care duc la micșorarea sancțiunilor pentru
încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului:
a) colaborarea efectivă cu autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) în cadrul controalelor;
b) recunoașterea în mod expres a faptei săvârșite, până la emiterea deciziei;
c) încetarea încălcării și implementarea unor acțiuni de remediere din propria voință a
subiecților supuși sancțiunii sau de la primele intervenții ale autorităților menționate la art. 3 alin.
(2);
d) alte împrejurări care demonstrează voința de a facilita examinarea cauzelor inițiate de
autoritățile menționate la art. 3 alin. (2);
e) dovada făcută de subiecții supuși controlului privind faptul că încălcarea a fost comisă din
neglijență;
f) furnizarea de către subiecții supuși controlului a dovezilor că participarea lor la încălcarea
comisă este extrem de redusă și că în perioada în decursul căreia au fost parte la încălcare, în mod
efectiv, au evitat punerea în aplicare a acesteia, adoptând un comportament corect.
(2) Se pot considera atenuante și alte circumstanțe decât cele prevăzute la alin. (1).
Articolul 34. Sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației
cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor
și finanțării terorismului
(1) Încălcarea, prin acțiune sau inacțiune, a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:
a) declarație publică în mass-media, în care se identifică persoana fizică sau juridică și natura
încălcării;
b) prescripție, prin care se aplică persoanei fizice sau juridice încetarea comportamentului
respectiv și abținerea de la repetarea acestuia;
c) suspendare a activității, suspendare sau retragere a autorizației, licenței de activitate, în
cazul în care activitatea entității raportoare constituie obiectul autorizării sau licențierii.
Suspendarea activității, autorizației sau a licenței de activitate se aplică pe un termen de la 3 luni la
un an;
d) interdicție temporară de a exercita funcții de conducere în entitățile raportoare de către
orice persoană cu funcție de conducere de rang superior, persoană cu funcție de răspundere sau de
către orice altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare, pe un termen de la 3 luni la un
an;
e) amendă în mărime de până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro.

(2) La adoptarea unei decizii privind aplicarea sancțiunilor și aplicarea sancțiunilor specifice
domeniului de activitate, autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) vor ține cont de următorii factori:
a) gravitatea și durata încălcărilor constatate;
b) suma veniturilor obținute ca urmare a încălcărilor sau alte beneficii pecuniare obținute de
către entitatea raportoare, pierderile sau prejudiciul cauzat, în cazul în care este posibilă
determinarea acestora;
c) vinovăția și situația financiară ale subiectului supus sancțiunii;
d) încălcările anterioare comise de către subiectul supus sancțiunii în perioada ultimului an de
gestiune, caracterul sancțiunilor aplicate, precum și nivelul de cooperare a subiectului cu Serviciul
și cu alte organe cu funcții de supraveghere a entităților raportoare;
e) circumstanțele agravante și cele atenuante;
f) consecințele încălcărilor constatate și ale sancțiunilor planificate asupra stabilității și
fiabilității pieței;
g) alte circumstanțe relevante.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 26, 27 și 28, ale cap. IV din prezenta lege, comiterea de
către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017 sau de
către alți subiecți supuși sancțiunii din cadrul acestor entități raportoare a oricăror încălcări ale
prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului poate fi sancționată de către Banca Națională a Moldovei cu oricare dintre sancțiunile
prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, ținând cont de prevederile alin. (2).
(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) pot fi dispuse
ca sancțiuni complementare.
(5) Banca Națională a Moldovei este unicul organ de supraveghere abilitat să aplice sancțiunea
prevăzută la alin. (1) lit. c) și d) din prezentul articol entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin.
(1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017 și altor subiecți supuși sancțiunii din cadrul acestor entități
raportoare.
Articolul 35. Subiecții supuși sancțiunii
Sunt subiecți supuși sancțiunii conform prezentei legi:
a) entitatea raportoare;
b) persoana cu funcție de conducere de rang superior;
c) persoana cu funcție de răspundere;
d) angajatul entității raportoare.
Articolul 36. Declarația publică în mass-media
Declarația publică în mass-media este o sancțiune complementară și se aplică doar pentru
încălcările grave.

Articolul 37. Prescripția
(1) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) sunt în drept să emită prescripții prin care
informează subiectul supus sancțiunii, care a admis încălcarea prevederilor legislației cu privire la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, despre încălcarea comisă și:
a) solicită încetarea comportamentului care duce la încălcarea legislației respective;
b) atenționează că, în cazul repetării sau comiterii noilor abateri, acestuia îi vor fi aplicate
sancțiuni mai aspre prevăzute de prezenta lege.
(2) Prescripția se emite pentru a remedia deficiențele identificate pe parcursul verificării
conformității.
(3) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) stabilesc un termen în care subiectul supus
sancțiunii este obligat să înlăture încălcările sau deficiențele identificate în domeniul său de
activitate.
(4) Subiectul supus sancțiunii notifică în scris despre acțiunile întreprinse în legătură cu
măsurile prescrise autoritatea menționată la art. 3 alin. (2), care i-a aplicat prescripția.
(5) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) pot retrage prescripția aplicată la cererea motivată
a subiectului supus sancțiunii.
(6) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) pot să prelungească o singură dată termenul, în
interiorul căruia subiectul supus sancțiunii urmează să se conformeze prescripției, dacă acesta
depune o cerere motivată însoțită de probe concludente care dovedesc că nu se încadrează în
termenul stabilit inițial.
(7) Emiterea prescripției nu împiedică autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) să aplice
concomitent și alte sancțiuni prevăzute de prezenta lege.
(8) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) pot să facă publică prescripția, inclusiv informațiile
ce se referă la conținutul acesteia și denumirea sau numele subiectului supus sancțiunii.
(9) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) pot să aplice subiectului supus sancțiunii oricare
dintre sancțiunile prevăzute de prezenta lege dacă acesta nu se conformează prescripției.
Articolul 38. Suspendarea activității, suspendarea sau retragerea
autorizației, licenței de activitate
(1) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 50, 57, 58, 60, 61 și 62 din prezenta lege, comise de
entitățile raportoare a căror activitate este autorizată sau licențiată, cu excepția entităților
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017, autoritățile menționate
la art. 3 alin. (2) sunt în drept:
a) Comisia Națională a Pieței Financiare – să constate comiterea încălcărilor și să suspende
activitatea sau să retragă autorizația, licența de activitate entităților raportoare prevăzute la art. 4
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 308/2017;
b) Serviciul – să constate comiterea încălcărilor și să solicite suspendarea activității,
suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate, conform procedurii stabilite de lege,

pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017.
(2) În condițiile prevederilor alin. (1) lit. b), decizia în privința suspendării activității,
suspendării sau retragerii autorizației, licenței de activitate, emisă de către Serviciu, se transmite
spre examinare autorității care a eliberat autorizația sau licența în termen de 3 zile de la emitere.
(3) Autoritatea care a eliberat autorizația sau licența, în termen de 15 zile de la primirea
solicitării Serviciului, urmează să decidă în privința suspendării activității, suspendării sau retragerii
autorizației, licenței de activitate potrivit procedurilor reglementate în legile speciale.
(4) După intrarea în vigoare a deciziei în privința suspendării activității, suspendării sau
retragerii autorizației, licenței de activitate, Serviciul solicită autorității care a eliberat autorizația
sau licența să aplice încetarea activității entității raportoare în conformitate cu actele normative
care reglementează activitatea acesteia.
(5) Decizia Serviciului în privința suspendării activității, suspendării sau retragerii autorizației,
licenței de activitate intră în vigoare la momentul emiterii, însă va fi executată după rămânerea
definitivă a hotărârii judecătorești privind suspendarea activității, suspendarea sau retragerea
autorizației, licenței de activitate.
(6) În cazul în care instanța judecătorească respinge cererea privind suspendarea activității,
suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate pe motiv că nu a fost comisă
încălcarea sau că aceasta nu a fost comisă de către subiectul supus sancțiunii, decizia Serviciului
devine nulă de drept și încetează toate efectele acesteia.
(7) Deciziile autorităților menționate la art. 3 alin. (2) se publică pe paginile web oficiale ale
acestora după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești privind suspendarea activității,
suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate.
Articolul 39. Interdicția temporară de a exercita funcții de conducere
(1) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 50, 57, 58, 60, 61 și 62 din prezenta lege, comise de
entitățile raportoare, cu excepția entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din
Legea nr. 308/2017, autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) sunt în drept:
a) Comisia Națională a Pieței Financiare – să dispună, prin decizie, interdicția temporară de a
exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 308/2017 de către orice persoană cu funcție de conducere de rang superior, persoană cu
funcție de răspundere sau de către orice altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare, pe
un termen de la 3 luni la un an;
b) Serviciul – să dispună, prin decizie, interdicția temporară de a exercita funcții de conducere
în cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 de către orice
persoană cu funcție de conducere de rang superior, persoană cu funcție de răspundere sau de către
orice altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare, pe un termen de la 3 luni la un an.
(2) De la data adoptării deciziei autorității menționate la art. 3 alin. (2), subiectul supus
sancțiunii nu are dreptul de a exercita atribuțiile sale, iar toate deciziile adoptate de către acesta
sunt considerate nule și lipsite de temei juridic.
(3) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) stabilesc termenul interdicției temporare de a
exercita funcții de conducere și termenul în interiorul căruia entitatea raportoare este obligată să
suspende contractele încheiate cu persoanele vizate și să transmită competențele acestora altor

persoane.
(4) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) comunică decizia privind stabilirea interdicției
temporare de a exercita funcții de conducere autorităților competente care dețin registrele
entităților raportoare în termen de 5 zile din momentul adoptării deciziei.
(5) Decizia privind stabilirea interdicției temporare de a exercita funcții de conducere în cadrul
entităților raportoare este executorie din momentul adoptării.
Articolul 40. Amenda
(1) Amenda este o sancțiune pecuniară ce se aplică de către autoritățile menționate la art. 3
alin. (2) în cazurile și în limitele prevăzute de prezenta lege. Mărimea amenzii se stabilește pentru
persoane fizice de la 4500 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, iar pentru
entitățile raportoare – de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro.
(2) Mărimea amenzii de până la 5% și, respectiv, de până la 10% din cifra de afaceri anuală
totală a entității raportoare se stabilește în cazul în care valorile respective:
a) nu depășesc echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro – pentru entitățile raportoare,
altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
b) nu depășesc echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro – pentru entitățile raportoare
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(3) Dacă 5% și, respectiv, 10% din cifra de afaceri anuală totală a entității raportoare depășesc
echivalentul în lei al sumei de:
a) 1 000 000 de euro, se aplică amendă în mărime de până la echivalentul în lei al sumei de 1
000 000 de euro;
b) 5 000 000 de euro, se aplică amendă în mărime de până la echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro.
Dacă cifra de afaceri anuală totală a entității raportoare pentru anul anterior aplicării
sancțiunii nu poate fi determinată, se ia în considerare cifra de afaceri anuală totală pentru ultimul
an anterior aplicării sancțiunii în care aceasta a fost determinată.
(4) Amenda aplicată angajatului entității raportoare se achită benevol de către acesta în termen
de 30 de zile de la data primirii deciziei privind aplicarea amenzii.
(5) Prevederile alin. (4) din prezentul articol se aplică angajaților entităților raportoare
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017 prin derogare de la art. 752 alin.
(11) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.
(6) Amenzile aplicate pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se virează în bugetul de stat.
Capitolul IV
FAPTELE CE CONSTITUIE ÎNCĂLCĂRI ALE PREVEDERILOR
LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE LA PREVENIREA ȘI COMBATEREA

SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI ȘI SANCȚIUNILE
APLICATE
Articolul 41. Neaplicarea măsurilor de precauție și a măsurilor în relațiile
bancare transfrontaliere
(1) Neaplicarea măsurilor de identificare și verificare a identității persoanei, a beneficiarului
efectiv, de obținere și evaluare a informației stabilite, de monitorizare, precum și nerespectarea
condițiilor pentru execuția de către persoane terțe se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Neaplicarea măsurilor de precauție sporită privind identificarea și verificarea identității
persoanei, a beneficiarului efectiv, de obținere și evaluare a informației stabilite, de monitorizare,
precum și a măsurilor în relațiile bancare transfrontaliere se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.

Articolul 42. Încălcarea interdicției de a deschide conturi anonime
(1) Încălcarea interdicției de a deschide/ține conturi anonime, conturi pe nume fictive, carnete
de economii anonime, de a stabili ori continua o relație de afaceri cu o bancă fictivă sau cu o bancă
despre care se știe că permite unei bănci fictive să utilizeze conturile sale sau care pune la dispoziție
pentru clienții săi conturi anonime se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 43. Nerespectarea cerințelor privind informațiile care însoțesc
transferurile de fonduri
(1) Nerespectarea cerințelor privind informațiile cu privire la plătitor și beneficiarul plății care

însoțesc transferurile de fonduri și a cerințelor de verificare a informației, precum și neaplicarea
procedurilor eficiente de control, bazate pe evaluarea riscurilor pentru depistarea informațiilor lipsă,
incomplete sau necorespunzătoare și pentru determinarea cazurilor de executare, respingere sau
suspendare a transferului de fonduri, se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 44. Neidentificarea persoanei expuse politic, a membrilor
familiei acesteia și a persoanelor asociate persoanei
expuse politic, precum și neaplicarea procedurilor în
funcție de riscul generat de persoanele expuse politic,

membrii familiilor acestora și persoanele asociate
persoanelor expuse politic
(1) Neaprobarea sau neaplicarea procedurilor și/sau neefectuarea unei monitorizări sporite și
permanente a relației de afaceri cu persoana expusă politic, membrii familiei acesteia și persoanele
asociate persoanei expuse politic se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 45. Stabilirea sau continuarea unorrelații de afaceri
cu persoana expusă politic, membrii familiei acesteia

și persoanele asociate persoanei expuse politic fără
obținerea aprobării conducerii superioare
(1) Stabilirea sau continuarea unor relații de afaceri cu persoana expusă politic, membrii
familiei acesteia și persoanele asociate persoanei expuse politic fără obținerea aprobării conducerii
superioare se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 46. Neidentificarea sursei bunurilor
(1) Neidentificarea sursei bunurilor care constituie obiect al controlului, în special a sursei
bunurilor persoanei expuse politic, membrilor familiei acesteia și ale persoanelor asociate persoanei

expuse politic, se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 47. Lipsa desemnării persoanelor învestite cu atribuții
de executare a legislației cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Lipsa desemnării persoanelor învestite cu atribuții de executare a legislației cu privire la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității

raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
Articolul 48. Lipsa evidenței informațiilor și a documentelor
(1) Neținerea evidenței informațiilor și a documentelor persoanelor fizice și juridice, ale
beneficiarului efectiv, a arhivei conturilor și a documentelor primare, inclusiv a corespondenței de
afaceri și a rezultatelor analizelor și cercetărilor efectuate, în decursul perioadei stabilite, se
sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)

din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 49. Lipsa evidenței tuturor tranzacțiilor
(1) Neținerea evidenței tuturor datelor aferente activităților și tranzacțiilor în decursul
perioadei stabilite sau cel puțin până la termenul extins indicat de către organele cu funcții de
supraveghere a entităților raportoare se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 euro sau până
la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000
de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017.

Articolul 50. Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre
activitățile sau tranzacțiile suspecte
(1) Neinformarea Serviciului în termenele stabilite de lege despre orice activitate sau despre
orice tranzacție suspectă de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în curs de pregătire, de
tentativă, de realizare sau deja realizată se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe
un termen de la 3 luni la un an;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără
interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni
la un an;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.

Articolul 51. Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre
activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar
(1) Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate
în numerar printr-o operațiune ori prin mai multe operațiuni care au legătură între ele cu o valoare
de cel puțin 200 000 lei sau echivalentul acesteia se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 52. Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre
activitățile sau tranzacțiile realizate prin virament

(1) Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate
prin virament printr-o operațiune cu o valoare ce echivalează sau depășește 50 000 de lei se
sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 53. Nerespectarea cerințelor privind completarea formularului
special
(1) Necompletarea sau completarea neconformă a formularului special care conține informații
cu privire la activitățile sau tranzacțiile ce cad sub incidența legislației cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 500 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 2 500 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 100 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 150 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 150 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 200 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 54. Nerespectarea cerințelor privind completarea fișei
de conformitate în termenul stabilit
Nerespectarea cerințelor privind completarea fișei de conformitate în termenul stabilit se
sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității

raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
Articolul 55. Încălcarea obligațiilor de confidențialitate
(1) Comunicarea către clienții care efectuează tranzacții sau activități ce cad sub incidența
Legii nr. 308/2017 ori către persoanele terțe despre transmiterea informațiilor în temeiul Legii nr.
308/2017 sau a datelor referitoare la analizele și investigațiile financiare efectuate de Serviciu se
sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5

000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 56. Neprezentarea informației
(1) Neprezentarea nemotivată de către entitățile raportoare, la solicitarea organelor cu funcții
de supraveghere a entităților raportoare și a Serviciului, în termenele stabilite, a informației
disponibile privind relațiile lor de afaceri și natura acestor relații, a rezultatelor evaluării riscurilor
de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate se sancționează
cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 57. Neaprobarea politicilor, a controalelor interne și a procedurilor

(1) Neaprobarea sau nerespectarea politicilor și a metodelor adecvate în materie de precauție
privind clienții, în domeniul păstrării evidenței, al controlului intern, al evaluării și al gestionării
riscurilor, în managementul de conformitate și de comunicare, precum și a programelor proprii
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe
un termen de la 3 luni la un an;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără
interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni
la un an;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.
Articolul 58. Executarea activității sau a tranzacției contrar deciziei

Serviciului
(1) Executarea de către entitățile raportoare a activității sau a tranzacției contrar deciziei
Serviciului și/sau neabținerea de la executarea activităților sau a tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv
mijloace financiare, contrar prevederilor art. 33 din Legea nr. 308/2017 se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe
un termen de la 3 luni la un an;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără
interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni
la un an;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.
Articolul 59. Neîntreprinderea acțiunilor privind identificarea și evaluarea

riscurilor
(1) Neîntreprinderea acțiunilor privind identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor
și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate, ținând cont de evaluarea riscurilor
de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național, precum și de criteriile și factorii
stabiliți de organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, neaprobarea și
neactualizarea periodică a rezultatelor evaluării în domeniul propriu de activitate a riscurilor de
spălare a banilor și de finanțare a terorismului se sancționează cu:
a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității
raportoare;
b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu
funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității
raportoare;
c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității
raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității
raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.
(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017.
Articolul 60. Neexecutarea obligației de a aplica imediat măsuri
restrictive

Neexecutarea de către entitățile raportoare a obligației de a aplica imediat măsuri restrictive,
de a se abține de la executarea de activități și tranzacții în cazurile stabilite, precum și a obligației
de a deține și actualiza lista menționată la art. 34 alin. (11) din Legea nr. 308/2017 se sancționează
cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe
un termen de la 3 luni la un an;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără
interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni
la un an;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.
Articolul 61. Neinformarea Serviciului despre aplicarea măsurilor
restrictive
Neinformarea Serviciului despre aplicarea măsurilor restrictive se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe
un termen de la 3 luni la un an;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată

angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără
interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni
la un an;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau
până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.
Articolul 62. Neexecutarea deciziilor/prescripțiilor organelor cu funcții
de supraveghere a entităților raportoare
Neexecutarea deciziilor/prescripțiilor organelor cu funcții de supraveghere a entităților
raportoare se sancționează cu:
a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017;
b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr.
308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe
un termen de la 3 luni la un an;
c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul
entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără
interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni
la un an;
e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau
până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000
000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i)
din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;
f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau

până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5
000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea
nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un
termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.
Articolul 63. Încălcarea obligației de comunicare de către
Serviciul Vamal
Necomunicarea de către funcționarul Serviciului Vamal în termenele stabilite sau comunicarea
neconformă cu cerințele legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a tuturor
informațiilor privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate
cu legislația, precum și a informațiilor referitoare la cazurile identificate de introducere și/sau
scoatere ilegală în/din țară a valorilor valutare se sancționează în conformitate cu prevederile
legislației.
Capitolul V
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Articolul 64. Dispoziții finale și tranzitorii
(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă articolele 2912–2919 și 4011 din Codul
contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare.
(3) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu prezenta
lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege și va asigura elaborarea
actelor normative necesare pentru punerea în aplicare a acesteia.
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Zinaida GRECEANÎI
Nr. 75. Chișinău, 21 mai 2020.

