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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
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 Potrivit dispozițiilor art.40 alin.(2) și (3) din Legea nr. 129/2019 pentru 
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, Oficiul Național de Prevenire și 
Combatere a Spălării Banilor este condus de un președinte, care are calitatea de 
ordonator terțiar de credite, numit prin hotărâre a Guvernului. Președintele Oficiului 
este demnitar cu rang de secretar de stat și este numit pentru un mandat de 4 ani, 
acesta putând fi reînvestit o singură dată, pentru încă 4 ani. 

 
 Conform prevederilor art. 58 alin.(3) din Legea nr. 129/2019, 

președintele Oficiului în funcție la data intrării în vigoare a Legii nr.129/2019, 
respectiv 21 iulie 2019, își exercită mandatul până la numirea unui nou președinte în 
condițiile aceleiași legi. 

 În prezent președinția Oficiului este deținută de domnul Daniel–Marius 
Staicu în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.718/2017 privind 
numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a 
Spălării Banilor și a președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a 
Spălării Banilor. 

 
La data de 29 iulie 2019, în temeiul art. 4 din Hotărârea nr. 536/2019 din 

24 iulie 2019 privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului membrilor 
Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, mandatul 
domnului Daniel-Marius Staicu de membru al Plenului Oficiului a încetat, acesta 
exercitând funcția de președinte al Oficiului până la numirea unui nou președinte. 

 
 Astfel, având în vedere cele mai sus prezentate și în considerarea 

faptului că pentru îndeplinirea misiunii și funcțiilor exercitate de Oficiul Național de 
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este necesară încheierea perioadei de 
tranziție și se propune numirea în funcția de președinte a domnului Laurențiu 
Baranga. 

 Precizăm faptul ca domnul Laurențiu Baranga a făcut dovada îndepliniri 
condițiilor prevăzute la alin.(4) al art.40 din Legea nr. 129/2019. 

 
Menționăm faptul că sunt incidente prevederile art.2 alin.(2) din Hotărârea 

Guvernului nr.1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare 
a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și 



completările ulterioare, în sensul că prezentul proiect de hotărâre nu prezintă impact 
asupra domeniilor social, economic și de mediu, asupra bugetului general consolidat 
sau asupra legislației în vigoare, motiv pentru care nu se impune structura obligatorie 
a instrumentului de prezentare și motivare prevăzută de acest act normativ. 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 
privind numirea președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării 
Banilor. 
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