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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 30 august 2021 privind stabilirea unor măsuri de

facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării
sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni, adoptată în temeiul art. 1 pct. III din Legea nr. 195/2021 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 31
august 2021, cu următoarele modificări:
1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică şi

Secţia parchetelor militare, Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, parchetele
de pe lângă curţile de apel şi tribunale;".
2. La articolul 6 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
f) identificatorul de utilizator unic al reprezentantului autorităţii competente care a efectuat accesarea sau

consultarea şi, după caz, al reprezentantului autorităţii competente care a solicitat interogarea sau consultarea,
precum şi identificatorul de utilizator unic al destinatarului rezultatelor interogării sau consultării."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2)
din Constituţia României, republicată.
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