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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea completarea Legii nr. 129/2019 

pentru prevenirea combaterea spalarii banilor finantarii 

terorismului, precum §i pentru modificarea §i completarea unor 

acte normative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea 

combaterea spalarii banilor §i fman^arii terorismului, precum §i pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificarile 

ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 56 alineatul (1) se modifica §i va avea 

urmatorui cuprins:
„Art. 56. - (1) Persoanele juridice supuse obligatiei de 

inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare §i ori de cate 

ori intervine o modificare o declara^ie privind beneficiarul real al 
persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor 

reali ai societatilor.”
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2. Dupa alineatul (1) al articolului 56, se introduc doua noi 

alineate, alin. (1^) si (1^), cu urmatorul cuprins:
„(1') Sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei 

prevazute la alin. (1):
a) regiile autonome, companiile si societatile nationale si 

societatile detinute integral sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar din asociati persoane 

fizice, atunci cand acestia sunt singurii beneficiari reali.
(1^) in cazul persoanelor exceptate conform alin. (1') lit. b), in 

lipsa depunerii declaratiei privind beneficiarul real, Oficiul National al 
Registrului Comertului este obligat sa completeze din oficiu Registrul 

beneficiarilor reali ai societatilor pe baza documentelor care insotesc 

cererea de mmatriculare sau pe baza evidentelor detinute in cazul 

societatilor deja inmatriculate.”

3. La articolul 56 alineatul (4) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(4) Daca intervine o modificare privind datele de identificare 

ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la 

data la care aceasta a intervenit.”

4. La articolul 62 alineatul (1) se modifica $i va avea 

urmatorul cuprins:
As.

„Art. 62. - (1) In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a 

prezentei legi, societatile inregistrate pana la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi in registrul comeifului, cu exceptia celor prevazute la art. 
56 alin.(l'), depun, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in 

Registrul beneficiarilor reali ai societatilor, tinut de Oficiul National al 
Registrului Comertului, o declaratie privind datele de identificare ale 

beneficiarilor reali.”
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Aceasta lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 16 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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