
EXPUNERE DE MOTIVE

Secdunea 1

Titlul proiectului de act normativ

LEGE pentru siinplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor 
persoane juridice prin modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea

si combaterea
spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative, preeum si prin modificarea Ordonantei 
______________ de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asoeiatii si fundatii______________

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1 .Descrierea situatiei 
actuate

in prezent, societatile comerciale, asociatiile si fundatiile trebuie sa 
depuna anual o declaratie prin care sa ateste cine este beneficiarul 
real al entitatii. Chiar daea nu s-a schimbat nimic in structura 
entitatii §i beneficiarii reali sunt aceiasi, declaratiile tot trebuie 
depuse anual in fata autoritatilor sau in fata notarului. De 
asemenea, chiar daca exista obligatia declararii oricarei schimbari 
intervenite, tot mai trebuie depusa suplimentar o declaratie anuala 
dupa aprobarea situatiilor financiare pentru firme.

Chiar §i entitatile detinute exclusiv de persoane fizice sunt obligate 
sa faca aceasta raportare, desi beneficiarul real rezulta chiar din 
datele existente deja in registrele autoritatilor publice. Prin 
prezentul proiect de lege, se doreste eliminarea dublarii 
declaratiilor care nu aduc o infonnatie noua registrelor tinute de 
institutiile publice, ci doar creeaza birocratie §i costuri 
suplimentare atat pentru entitatile vizate, cat §i pentru autoritati.

In luna februarie 2020 erau inregistrate 978.245 de SRL-uri active 
a nivelul Oficiului National al Registrului Comertului. Dintre 
acestea, doar 36.242, adica 3.7% din total, au in componenta o 
persoana juridica, fapt care ar justifica necesitatea identificarii 
beneficiarului real al entitatii. Totusi, legea instituie nejustificat



aceleasi obligatii si pentru restul 96.3% din SRL-uri unde 
beneficiarii reali sunt usor de determinat pe baza datelor 
mregistrate deja. Aceasta povara birocratica si economica nu este 
nici necesara, nici utila, ci genereaza pur si simplu costuri, hartii §i 
cozi in plus, pentru toate entitatile supuse obligatiei de a declara 
beneficiarul real ale caror date se afla deja in posesia autoritatilor 
publice relevante.

Context juridic

In 19 iulie 2018, Comisia Europeana declansa procedura de 
infringement in cazul Romaniei datorita intarzierii in transpunerea 
celei de a 4-a Directive privind prevenirea spalarii banilor 
(cunoscuta sub acronimul AML 4) - „Directiva (UE) 2015/849 a 
Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind 
prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor 
sau fmantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de 
abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei”.

Senatul Romaniei aproba in septembrie 2018 o forma a „Legii 
pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si fmantarii 
terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor 
acte normative” ce transpunea prevederile directivei. Aceasta lege 
este promulgate prin Decret al Presedintelui Romaniei in iulie 
2019, devenind Legea 129/2019.

Conform modului in care a fost transpusa Directiva 849, la articolul 
56 al legii 129/2019, persoanele juridice supuse obligatiei de 
inregistrare in registrul comertului sunt obligate sa depuna o 
declaratie cu privire la beneficiarul real la inmatriculare, anual sau 
cand intervine o modificare. Sunt exceptate regiile autonome, 
companiile si societatile nationale §i societatile detinute integral 
sau majoritar de stat.

Asadar, articolul 56 indica astfel majoritatea spectrului de societati 
comerciale din Romania. La nivelul datei de 31.12.2019, Oficiul 
National al Registrului Comertului raporta un numar total de 
984.909 persoane juridice active, dintre care aproximativ 95% 
SRL-uri formate doar din persoane fizice.

Similar, s-a instituit o obligatie similara si pentru asociatii §i 
fundatii, in cuprinsul Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii 
si fundatii. La nivelul asociatiilor si fundatiilor, cele mai recente



date disponibile public sunt din 14.02.202 si indica un numar de 
96.763 asociatii §i un numar de 19.982 fundatii.

Luand in calcul aceste cifre, transpunerea in Legea 129/2019 
genereaza o birocratie aditionala nesolicitata de Directiva pentru 
un numar imens de persoane juridice din Romania. Aceasta 
birocratie se traduce prin ingreunarea activitatii acestor persoane 
juridice afectate, costuri aditionale §i in unele cazuri chiar 
imposibilitatea derularii activitatii pentru asociatiile cu un numar 
extins de membri. De asemenea, se ingreuneaza activitatea de 
primire a declaratiilor de catre autoritatile vizate.

Din aceste motive, se impune adoptarea unei solutii similare cu a 
altor state din UE, respectiv inscrierea din oficiu a beneficiarilor 
reali acolo unde entitatile vizate au in componenta doar persoane 
fizice, neexistand o alta persoana juridica interpusa intre entitate si 
beneficiarul real. In aceste cazuri, autoritatile au deja in bazele de 
date informatiile relevante pe care le pot prelua direct si completa 
registrul beneficiarilor reali conform regulilor prevazute de lege si 
Directiva.

Pentru aceste entitati unde beneficiarul real rezulta din insasi 
componenta lor, se evita astfel obligatia de a depune niste declaratii 
care nu contin alte informatii decat cele existente deja in evidentele

documenteleautoritatilor 
inmatriculare/modificare.

depuse lasau in

2. Schimbari preconizate Exceptarea de la depunerea declaratiilor a entitatilor formate doar 
din persoane fizice, si eliminarea depunerii declaratiei anuale 
avand in vedere obligatia mai puternica de a depune o declaratie 
oricand intervine o schimbare.

Alte informatii Nu este cazul.

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macroeconomic Nu este cazul.

2. Impact asupra mediului 
de afaceri

O scadere semnificativa a operatiunilor birocratice si a costurilor 
inutile impuse persoanelor juridice vizate, usureaza procedura de 
inmatriculare a entitatilor §i usureaza derularea afacerilor 
(indicatorul international „ease of doing business”)- 
Astfel, spre exemplu s-ar excepta 942.003 dintr-un total de 978.245 
de SRL-uri in Romania, adica 96.3%, astfel:

• 604.884 SRL-uri cu Asociat Unic, adica 98.36% din totalul 
SRL-urilor cu Asociat Unic §i 61.83% din totalul SRL- 
urilor din Romania.

•__ 337.119 SRL-uri cu mai multi asociati persoane fizice, 
______adica aproximativ 35% din totalul SRL-urilor din Romania.



Din totalul SRL-urilor, ar ramane supuse obligatiei de declarare 
doar cele 36.242 de SRL-uri cu cel putin un asocial persoana 
juridica, adica 3.7%.
Efecte similare ar aparea §i la nivelul societatilor de alt tip formate 
din persoane fizice, precum si la nivelul asociatiilor si fundatiilor. 
Astfel se aliniaza transpunerea Directivei 849 atat cu modul niai 
eficient si necostisitor in care a fost transpusa in alte state, cat si cu 
nevoile mediului de afaceri.

3.Impact social Nu este cazul.
4. Impact asupra mediului Nu este cazul.
5. Alte informatii Nu este cazul.

Sectiunea a 4-a
ImpactuI financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru 

anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

Nu este cazul.
Indicator! Anul curent Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani

1. Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) contributii de asigurari
2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
(iii) transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice
(iiii) Alte cheltuieli
(iiiii) Cheltuieli de capital
b) bugetele locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii



c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financial, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugetele locale
4. Propuneri pentm 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calculele detaliate 
privind fundamentarea 
modifiearilor veniturilor 
§i/sau eheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii

Sectiunea a 5~a
Efectele proicctului de act normativ asupra legislatiei m vigoare

1. Proieete de aete normative suplimentare Nu este cazul.
2. Compatibilitatea proieetului de act normativ cu legislatia comunitara 
in materie

Nu este eazul.

3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie si alte documente Nu este cazul.
4.Evaluarea conformitatii Nu este eazul.
5. Alte acte normative §i/sau doeumente internationale din care decurg 
angajamente

Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul.
Sectiunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederca claborarii proicctului de act normativ
1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii 
neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate

Nu este cazul

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, 
preeum si a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de 
obieetul prezentului act normativ

Nu este cazul

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, 
in situatia in care prezentul act normativ arc ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, in conditiile Hotardrii Giivernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a slructurilor asociative ale 
autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Nu este cazul.



4. Consultarile desfa§urate in cadrul consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hoiardrii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nu este cazul.

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Necesita avizul 
Consiliului 
Legislativ, 
Consiliului 
Economic si Social.

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de aet

normativ
1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii actului 
normativ

Nu este cazul

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii prezentului act normativ, precum si 
efectele asupra sanatatii §i securitatii cetatenilor sau diversitatii 
biologice.

Nu este cazul.

3. Alte informatii

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implcmentare

1. Masurile de punere in aplicare a prezentului act normativ de catre Nu este cazul
autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale - infiintarea
unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente_____________

in numele initiatorilor:

Deputat USR Claudiu lulius Gavril Nasui 
Deputat USR Cristina-Madalina Pruna



LEGE pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane 
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spalarii banilor §i finan^arii terorismului, precum §i pentru modificarea §i completarea unor 
acte normative, precum si prin modificarea Ordonantei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la

asociatii si fundatii

Deputat / Senator SemnaturaGrup
Parlamentar

Nr. Nume Prenume
Crt.

oMI.
P<^r)3 4

c/j9~

GuPc^'p/HJ Go.rr?
!u^9Hhn

C ZE

^ep
t/jieBa l/l/l o,


