
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT 

LEGE 

pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor 
persoane juridice prin modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi prin modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociajii şi fundajii 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I.- Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul Ofcial al României, Partea I, nr.589 din 18 iulie 
2019, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolu156 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.56.- (1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în 

registrul comerlului depun la înmatriculare şi on de câte on intervine o modificare 
o declaralie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării 
în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor." 
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2. La articolul 56, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, 
alin.(12) şi (13), cu următorul cuprins: 

„(12) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la 
alin.(1): 

a) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi 

societăţile deţinute integral sau majoritar de stat; 
B) persoanele juridice formate doar din asociaţii persoane fizice. 

(13) În cazul persoanelor exceptate conform alin.(1 I)
 lit.b), Registrul 

beneficiarilor reali va fi completat din oficiu de către Oficiul Naţional al 
Registrului Comer(ului pe baza documentelor care însoţesc cererea de 
înmatriculare, sau pe baza evidenţelor deţinute în cazul societăţilor deja 
înmatriculate." 

3. La articolul 56 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale 

beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care 
aceasta a intervenit." 

4. La articolul 62 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.62.- (1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, societăţile înregistrate până la data intrării in vigoare a prezentei legi în 
registrul comerţului, cu excepţia celor prevăzute la art.56 alin.(1'), depun, prin 
grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai 
societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comer(ului, o declaraţie 

privind datele de identificare ale beneficiarilor reali." 

Art.IL- Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, se 
modifică după cum urmează: 

1. La articolul 7, alineatul (2), litera c2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„c2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată in formă autentică, a 

persoanei care, în temeiul alin.(1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde 
datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, in sensul reglementărilor 

din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. 
Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, 

codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul 
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sau reşedin(a. În cazul asociaţiilor foimate doar din persoane fizice, se va putea 
opta pentru nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere şi completarea 
registrului central din oficiu pe baza datelor de identificare din dosar .şi conform 
regulilor prevăzute de Legea nr.1.29/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative." 

2. La articolul 17, alineatul (2), litera c 2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

z „c ) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a 
persoanei care, in temeiul alin.(1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde 
datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, in sensul reglementărilor 

din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. 
Datele de identificare ale beneficiarului real suit numele, prenumele, data naşterii, 

codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul 
sau reşedinja. În cazul fundaţiilor formate doar din persoane fizice, se va putea 
opta pentru nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere şi completarea 
registrului central din ofciu pe baza datelor de identificare din dosar şi conform 
regulilor prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative." 

3. La articolul 344 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„Art.344.- (1) On de câte on intervine o modificare privind datele de 

identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a 
comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, in 
vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi 

fundatiilor." 

4. La articolul 344, alineatul (3) se abrogă. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 12 mai 
2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republicată. 

p.PREŞEDINTELESENATULUI 
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