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Rezumat: Conceptul avertizorului de integritate nu reprezintă o noutate în legislația românească, el fiind 

introdus încă din anul 2004 prin Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile 

publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, dar domeniul de referință s-a limitat la organizațiile din 

zona publică. Recentul caz Bradley Birkenfeld, cunoscut bancher privat american recompensat de Internal Revenue 

Service (fiscul American) cu suma de 104 milioane de dolari pentru scoaterea la lumină a tranzacțiilor financiare 

desfăsurate de către cetățeni americani prin intermediul băncilor elvețiene și în principal prin intermediul UBS Group 

AG (amendată cu suma de 780 milioane) în încercarea de a-și ascunde banii de fiscul din țara de origine, a adus în 

dezbatere necesitatea completării cadrului legislativ, atât în plan național cât și internațional, cu elemente din dreptul 

american referitoare la acest concept, care să fie apte pentru a fi implementate în domeniul spălării banilor. Pornind 

de la baza legislativă existentă, care din nefericire nu a condus până în prezent la un caz de anvergura celui din Statele 

Unite ale Americii, sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor ar beneficia de un instrument în plus, apt, cel 

puțin la nivel teoretic, să furnizeze date și informații care pot fi exploatate prin intermediul unor investigații financiare.  

 

Cuvinte cheie: avertizor de integritate; organizație privată; spălarea banilor; recompensă; investigație 

financiară. 

 

 

Introducere 

 

Combaterea fenomenului de spălarea banilor a constituit, constitue și cu siguranță va fi considerat și 

în viitor o preocupare deosebit de importantă pentru comunitatea globală, pe măsură ce fenomenul 

infracțional capătă valențe dintre cele mai diverse, care pun la grea încercare sistemele internaționale de 

prevenire și luptă împotriva acestui flagel. În ultimul timp s-a constatat o preocupare accentuată a 

organizațiilor și organismelor internaționale și deopotrivă europene, în ideea elaborării și adoptării unor 

standarde de reglementare fie obligatorii, fie cu un caracter de recomandare, care să fie în măsură să ofere 

instituțiilor implicate în acest fenomen, instrumentele legislative eficiente de luptă în domeniul spălării 

banilor.  

Firește că unele dintre aceste soluții legislative adoptate de-a lungul vremii și-au dovedit eficacitatea, 

în sensul în care prin transpunerea în practică de către instituțiile de aplicare a legii a acestora, s-au făcut pași 

importanți în combaterea grupărilor de infracționalitate organizată specializate în oferirea unor servicii de 

,,spălarea banilor” pentru diverși clienți implicați în comiterea unor infracțiuni grave, precum traficul de 

droguri, traficul de ființe umane, traficul de arme, contrafacerea de bancnotă, delapidare, evaziune fiscală, 

fraude vamale, etc. De multe ori aceste activități de spălarea banilor s-au dovedit a fi extrem de dificil de 

dovedit în contextul în care condițiile de incriminare variază de la o jurisdicție la alta. Astfel, în ,,legislația 

din Statele Unite ale Americii, infracțiunea de spălarea banilor este sancționată indiferent dacă fapta din care 

provin bunurile este sau nu infracțiune, Franța incriminează doar spălarea banilor proveniți din infracțiuni și 

delicte, iar Germania doar în cazul anumitor infracțiuni [1]”. 
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1. Cadrul legislativ privind spălarea banilor în România 

 

În România, procesul de reglementare în domeniul spălării banilor a început prin adoptarea Legii nr. 

21/1999 și a continuat ulterior prin adoptarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării 

banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, 

lege care la rândul ei a suferit diverse procese de transformare. În prezent Parlamentul României a adoptat o 

nouă lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, care și-a propus să transpună în plan intern Directiva (UE) 

2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului 

financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului [ 2],  şi  Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului 

din 6 decembrie 2016 [3]. 

În cadrul actului normativ, în concret Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării 

banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, în cadrul 

art. 29 alin. 1 lit. a-c, este definită infracțiunea de spălare a banilor și care se pedepsește cu închisoare de la 

3-10 ani, astfel: 

a. schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul 

ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit 

infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; 

b. ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației 

sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de 

infracțiuni; 

c. dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de 

infracțiuni. 

 

Desigur că de-a lungul timpului procesul de interpretare a normelor în vigoare privitor la infracțiunea 

de spălarea a banilor a cunoscut numeroase transformări, ultimele dintre acestea fiind rezultatul unor decizii 

ale Înaltei Curți de Casație și Justiție din România [4] sau ale Curții Constituționale din România [5], care 

însă nu au avut un impact semnificativ asupra activităților investigative desfășurate de către organele de 

aplicare a legii. Spunem asta deoarece, metodele și tehnicile de investigare a infracțiunilor de spălare a 

banilor, dintre care în opinia noastră cea mai importantă este reprezentată de investigația financiară, își au 

punctul de plecare în principal în activitatea de culegere, analiză și valorificare a informațiilor. Așa cum au 

fost detaliate și în doctrină [6], sursele de obținere a informațiilor pornesc de la bazele de date și sursele 

umane, și continuă cu anchetele jurnalistice, rezultatele controalelor exercitate de funcționari cu atribuții de 

control, diverse înscrisuri obținute de la case de avocatură, consultanți financiari, societăți concurente din 

domeniu, comisionari vamali, transportatori sau agenți imobiliari. Aceste informații odată obținute necesită 

ulterior activități complexe de completare, integrare, analiză și coroborare în vederea obținerii unui material 

în baza căruia să fie efectuată ulterior o investigație penală, în cadrul căreia să se procedeze la administrarea 

de probe pentru documentarea activității infracționale și concomitent dezvoltarea unei investigații financiare 

pentru identificarea fluxurilor financiare, a bunurilor mobile și imobile aflate la dispoziția grupărilor 

infracționale. Acest proces este destul de anevoios și nu duce în mod automat la obținerea unor rezultate 

pozitive în ceea ce privește posibilitatea de probare a întregii activități infracționale. 

 

2. Cadrul legislativ din Statele Unite ale Americii 

 

Din punct de vedere al posibilităților aflate la dispoziția organelor de aplicare a legii în vederea 

probării activităților ilegale desfășurate în domeniul spălării banilor, legislația din Statele Unite ale Americii 

[7] dă posibilitatea organelor de aplicare a legii să protejeze identitatea unei persoane care furnizează orice 

fel de informații despre activități ilegale sau incorecte desfășurate în interiorul unei organizații publice sau 

private.  
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Exemplul cel mai recent în ceea ce privește modul de funcționare a legii privind avertizorul de 

integritate este reprezentat de celebrul caz al bancherului privat american Bradley Charles Birkenfeld care, în 

anul 2007, a făcut o serie de dezvăluiri despre politicile bancare ale unor giganți în domeniu, și ne referim 

aici la UBS Group AG, care prin mecanismele de deschidere și operaționalizare a unor conturi bancare și 

operațiuni conexe, au ajutat mai mulți cetățeni americani în încercarea acestora de a eluda sistemul de taxe 

federal și de a-și pune la adăpost averea. În baza informațiilor furnizate de acesta Departamentului de Justiție 

al Statelor Unite ale Americii, UBS Group AG a fost nevoită să achite o amendă în valoare de 780 milioane 

dolari și să dea informații despre cetățenii americani care au apelat la serviciile bancare ale băncii elvețiene.  

Cu toate acestea, Bradley Charles Birkenfeld a fost pus sub acuzare de către procurorii din cadrul 

Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii pentru conspirație la fraudă și a fost condamnat la 

40 de luni de închisoare și o amendă în valoare de 30.000 dolari.  

Totuși, în baza informațiilor furnizate către Internal Revenue Service (IRS) a fost recompensat cu un 

premiu în valoare de 104 milioane de dolari. 

Exemplul Statelor Unite ale Americii a fost urmat ulterior și de către alte state care au început la 

rândul lor anchete împotriva cetațenilor proprii care au avut deschise conturi la UBS Group AG, cum ar fi 

Belgia, Germania și Israel. 

 

3. Avertizorul de integritate în legislația din România 

 

În România, încă din anul 2004 a intrat în vigoare [8] Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind 

protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări 

ale legii. Cu privire la domeniul de aplicare al legii încă de la începutul acesteia se prevede faptul că: 

,,prezenta lege reglementează unele măsuri privind protecţia persoanelor care au reclamat ori au sesizat 

încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al altor unităţi, săvârşite de către 

persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din celelalte unităţi 

bugetare prevăzute la art. 2”. În cadrul articolului 2 sunt enumerate autoritățile, instituțiile și celelalte unități 

bugetare după cum urmează: ,,autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice centrale, 

administraţiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, 

aparatului de lucru al Guvernului, autorităţile administrative autonome, instituţiile publice de cultură, 

educaţie, sănătate şi asistenţă socială, companiile naţionale, regiile autonome de interes naţional şi local, 

precum şi societăţile naţionale cu capital de stat”, precum și ,,persoanele numite în consilii ştiinţifice şi 

consultative, comisii de specialitate şi în alte organe colegiale organizate în structura ori pe lângă autorităţile 

sau instituţiile publice”. 

După cum lesne se poate observa din structura textului, legiuitorul a avut în vedere ca adresabilitate 

numai persoanele care reclamă sau sesizează doar încălcări ale legii ce privesc autorități, instituții publice si 

unități bugetare, structura textului fiind de strictă interpretare. În virtutea acestei observații, se poate afirma, 

fără teama de a greși, că în legislația din România sunt protejate doar persoanele care denunță fapte ce 

privesc activitatea desfășurată în cadrul public. 

Totodată, în cadrul articolului 3 alineat 1 litera b) este dată definiția avertizorului de integritate ca 

fiind: ,,persoana care face o sesizare potrivit lit. a) şi care este încadrată în una dintre autorităţile publice, 

instituţiile publice sau în celelalte unităţi prevăzute la art. 2”, iar în cadrul literei a) este realizată o definire a 

termenului de avertizare în interes public, reprezentând ,,sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la 

orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei 

administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei”. Din economia textului se pot trage 

unele concluzii cu privire, pe de o parte, la sfera persoanelor care pot face astfel de avertizări, care potrivit 

legii trebuie să facă parte din cadrul autorităților publice, instituții publice sau alte unități prevăzute, aspect 

care subliniază sfera restrânsă de aplicare a legii doar la activitățile din domeniul public, entitățile de drept 

privat fiind excluse. 

Analizând mai departe faptele care constitue încălcări ale legii și care, în opinia legiuitorului, ar 

constitui avertizări de interes public, observăm că acestea sunt reprezentate de infracţiuni de corupţie, 
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infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, 

infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul, infracţiuni împotriva intereselor 

financiare ale Comunităţilor Europene, practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea 

atribuţiilor unităţilor, încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese, folosirea 

abuzivă a resurselor materiale sau umane, partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu 

excepţia persoanelor alese sau numite politic, încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a 

transparenţei decizionale, încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale, 

încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile, incompetenţa sau 

neglijenţa în serviciu, evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare şi eliberare din funcţie, încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri 

interne cu nerespectarea legii, emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup 

sau clientelare, administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor 

publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi, încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea 

principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public. Așadar, în opinia legiuitorului, 

infracțiunile de corupție și cele asimilate acestora precum și cele care apără interesele financiare ale Uniunii 

Europene au reprezentat principalele obiective vizate și care necesitau mecanisme suplimentare de apărare. 

Este poate ușor de înțeles atitudinea legiuitorului român în privința acestei legi, dacă observăm cu atenție 

faptul că anul adoptării acestui act normativ este finalul lui 2004, an care s-a caracterizat printr-o multitudine 

de schimbări legislative de natură să facă posibilă închiderea dosarelor în vederea aderării României la 

Uniunea Europeană. În acest context, la momentul respectiv se punea un accent deosebit pe combaterea 

infracționalității în domeniul corupției și era pregătit cadrul juridic pentru utilizarea cu strictețe a fondurilor 

europene de preaderare și ulterior de aderare.  

În cadrul capitolului IV al legii sunt enumerate mecanismele de protecție de care vor beneficia 

avertizorii de integritate. Se poate observa totuși faptul că printre aceste modalități de protecție a 

avertizorilor nu era în nici un caz prevăzută  o recompensă de ordin material pentru persoana care denunța 

faptele enumerate și avute în vedere de legiuitor. Din păcate, la o rapidă trecere în revistă a cazurilor în care 

au fost investigate acte de corupție sau comportamente în dezacord cu modelul de etică și deontologie 

profesională, se observă că în cauzele respective au fost semnalate foarte puține cazuri de avertizări de 

interes public și că și acestea nu au fost mediatizate. 

De altfel, în documentul intitulat Strategia Națională Anticorupție întocmit pentru perioada 2016-

2020, se amintește faptul că printre vulnerabilitățile identificate se află o slabă cunoaștere a normelor în 

vigoare privind protecția avertizorului în interes public ,,există un deficit semnificativ de cunoaștere de către 

angajați și manageri a standardelor legale de integritate (protecția avertizorului în interes public, consilierea 

etică, interdicțiile post-angajare - pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile)”. O altă prevedere din 

respectivul document reiterează angajamentele internaționale luate în materie [9]: ,,cu ocazia conferinței 

ministeriale OCDE din martie 2016, România a reiterat intenția de a lucra în mod activ la obținerea statutului 

de membru cu drepturi depline al OCDE și de a deveni un participant în cadrul Grupului de Lucru privind 

Lupta împotriva Corupţiei în Tranzacţiile Internaţionale, în vederea aderării la Convenţia OCDE, iar prin 

semnarea declarației miniștrilor de justiție, România s-a angajat, printre altele, să continue eforturile de 

combatere a corupției, să îmbunătățească cooperarea internațională, să promoveze o mai bună protecție a 

avertizorilor în interes public și să consolideze parteneriatele împotriva corupției dintre sectorul public și 

mediul privat”. 

 

Concluzii 

 

Desigur că lupta împotriva corupției în toate țările, dar cu preponderență în țările cu democrații aflate 

la început de drum reprezintă o chestiune de mare importanță, iar măsurile adoptate pentru prevenirea și 

combaterea acestui fenomen au fost, sunt și vor fi în atenția autorităților, dar să nu uităm că un fenomen aflat 

într-o continuă ascensiune în ultimii ani este reprezentat de spălarea banilor și consecințele negative 

imprimate asupra societăților unde fenomenul a fost scăpat de sub control.  
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Având în vedere faptul că țara noastră este în plin proces de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 

a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării 

banilor sau finanțării terorismului, nu ar fi lipsită de interes promovarea unei dezbateri în paralel asupra 

necesității lărgirii cadrului legislativ privind utilizarea averizărilor de integritate și în zona privată, și avem 

aici în vedere, în special, entitățile care gestionează importante fluxuri financiare cu implicații deosebite în 

prevenirea și combaterea utilizării acestora în activități circumscrise spălării banilor și finanțării actelor de 

terorism.  

Mai exact, ne referim la posibilitatea completării cadrului normativ, fie a legii avertizorului de 

integritate, fie chiar a legii privind spălarea banilor, prin definirea și crearea unor mecanisme de protecție și 

recompensare a avertizorilor de integritate care pun la dispoziția organelor de aplicare a legii, informații 

privind diverse activități din sfera domeniului vizat.  

Cu alte cuvinte, propunem, pe de o parte, lărgirea cadrului de reglementare și la activitățile din zona 

prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, iar pe de altă parte includerea în sfera de 

definire a termenului avertizor de integritate și a persoanelor care își desfășoară activitatea în mediul privat 

(bănci, societăți de asigurări, case de pariuri, etc.).  

Mai mult decât atât, considerăm că trebuiesc definite în lege și armonizate prin lărgirea cadrului 

instituțional și a altor mecanisme de protecție, pe de o parte, cât și de recompensare a persoanelor dispuse să 

ofere informații care pot fi valorificate în scopul prevenirii și documentării prin intermediul investigațiilor 

financiare a faptelor care se circumscriu fenomenului spălării banilor. 
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[5] Decizia nr. 418 din 19 iunie 2018 a Curții Constituționale a României referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art.29 alin. 1 lit.c din legea nr. 656/2002; 

[6] Costică Voicu, Pantea Marius, Adriana Voicu, Sorin Finta, ,,Metode și tehnici de investigare a spălării 

banilor”, București, Pro Universitaria, 2018, pag.107; 

[7] Whistleblower Protection Act adoptat în 1989; 

[8] Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii” a intrat în vigoare la data de  20 decembrie 2004 și a fost 

publicată în Monitorul Oficial nr. 1.214 din 17 decembrie 2004; 

[9] Prin H.G. nr. 583/2016, a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, împreună cu seturile 

de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul  

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și standardele de 

publicare a informațiilor de interes public, anunță Ministerul Justiției. 
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