
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^unea 1

Titlul proiectului de act normativ

LEGE pentru simplificarea inregistrdrii asociafiilor fundafiilor, simpUflcarea 
declara^ei privind beneficiarul real prin modiflcarea Ordonanfei de Guvern nr. 26/2000 
________________________ cu privire la asociatii $i fundatii________________________

Sec^unea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

in prezent, asociatiile funda^iile trebuie sa depuna anual o declaratie prin
care sa ateste cine este beneficiarul real al entifatii. Chiar daca nn s-a 
schimbat nimic in structura entitafii §i beneficiarii reali sunt aceia^i, 
declarafiile in forma autentica tot trebuie depuse anual in fa|a autoritafilor. 
De asemcnea, cliiar daca exista obliga^ia declararii oricarei scliimbari 
intervenite, tot mai trebuie depusa suplimentar o declarafie anuala.

l.Descrierea situatiei

Chiar §i entitafile constituite sau controlate exclusiv de persoane fizice 
sunt obligate sa faca aceasta raportare, defi beneficiarul real rezulta chiar 
din datele existente deja in registrele autoritafilor publice. Prin prezentul 
proiect de lege, se dore^te eliininarea dublarii declarafiilor care nu aduc o 
informafie noua registrelor finute de instituliile publice, ci doar creeaza 
birocratie fi costuri suplimentare atat pentru entitafile vizate, cat ?i pentru 
autoritaji.

1. Oglindirea solu|iei adoptate pentru societa^ile comerciale

La data de 10.06.2020, Parlamentul a adoptat Legea nr. 108/2020, care 
urmarea simplificarea declaraliilor de beneficiar real. Din motive de 
tehnica legislativa ?i oportunitate, in parcursui proiectului in comisiile de 
specialitate ale parlamentului, s-a renun|at modiflcarea referitoare la 
asociatii §i fundatii. Proiectul a fost adoptat doar cu privire la simplificarea 
procedurii completarii registrului ^inut de ONRC cu privire la firme, 
urmand ca modiflcarea corespunzatoare asociatiilor ^i funda|iilor sa fle 
reluata printr-un proiect separat.



Legea referitoare la firme a simplificat procedura pentru aproximativ 97% 
din firmele din Romania, acestea fiind constituite doar din persoane fizice 
care pot fi preluate automat in registrul beneficiarilor reali, conform 
criteriilor stipulate in directiva europeana ?i in Legea nr. 129/2019. In 
acela^i timp, din cauza dificultalilor legate de pandemie, pentru restul de 
3% din finne care au m componen^a o persoana juridica, s-a adoptat solu^ia 
depunerii declara^iilor in forma in forma electronica pe e-mail.

2. Impactul benetlc asupra inajorita|ii covar^itoare a entita|ilor non
profit

In mod similar, majoritatea covar^itoare a asocia^iilor §i fundafiilor au atat 
ca membri fondatori, asocia^i actuali, cat §i ca componen^a a organelor de 
conducere doar persoane fizice ale caror date pot fi preluate in mod 
automat de catre autoritali pentru a completa registrul beneficiarilor reali 
cu privire la fiecare entitate in parte. Conform datelor recente publicate 
pentru luna februarie 2020, in prezent exista aproximativ 120.000 de 
asociafii §i firnda^ii active. Dintre acestea, pana in prezent au depus 
declarafia aproximativ 2.500 de entitafi, adica aproximativ 2%.

In orice caz, conform estim^lor realizate pe baza Registrului National 
ONG, aproximativ 4.6% din asociafii si fundafii au in componenia sau in 
conducere o persoana juridica, fapt care ar justifica necesitatea identific^i 
beneficiarului real al entitafii prin intermediul unei declaralii din partea 
unui imputemicit al entitatii. Totusi, legea instituie nejustificat aceleasi
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reali sunt ufor de determinat pe baza datelor inregistrate deja. Aceasta 
povara birocratica si economica nu este nici necesara, nici utila, ci 
genereaza pur si simplu costuri, hartii si cozi in plus, pentru toate entitalile 
supuse obUgafiei de a declara beneficiarul real ale cm’or date se afla deja 
in posesia autoritafilor publice relevante.
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3. Registrul beneficiarilor reali va fi completat in continuare cu 
aceleasi date relevante

Trebuie subliniat faptul ca modificarea prevazuta de prezentul proiect nu 
implica necompletarea registrului beneficiarilor reali ai asociafiilor si 
funda^iilor. Dimpotriva, registrul va fi completat din oficiu conform 
datelor de identificare ale asociafilor/fondatorilor/membrilor organelor de 
conducere, dupa caz, doar in cazul in care entitatea are in componenla doar 
persoane fizice si nu exista alt beneficiar real a carui identitate nu rezulta 
din documentele aflate sau depuse la dosar.

Totodata, trebuie subliniat ca ramane aplicabila obligafia prevazuta la Art. 
63 din Legea nr. 129/2019 privind completarea documentelor conform 
„cerinlelor prevazute la art. 6, 7, 16 si 17”. Asadar, actele constitutive vor 
trebui in continuare sa fie actualizate pentru a confine datele de identificare 
complete ale membrilor asociafi, la fel cum vor trebui depuse copii 
certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale 
identitatii membrilor. Acestea vor trebui realizate in termenul prevazut de



Art. 63 astfel cum a fost modificat ulterior ca urmare a interven^ei starii 
de alerta.

Dimpotriva, schimbarea preconizata intervine pentni eliminarea 
necesita^ii de a depune suplimentar o declarajie in forma autentica, in cazul 
in care asociatia/funda|ia are in components doar persoane fizice ?i nu 
exists un alt beneficiar real in afara acestora. De asemenea, se eliminS 
obligatia de a depune aceasta declaratie anual, cu pSstrarea obligatiei de a 
depime declaratia ori de cate ori intervine o modificare.

In concluzie, registrul beneficiarilor reali va fi in continuare completat cu 
datele de identificare ale acestora, diferenta fiind inlSturarea unei poveri 
birocratice plasata nejustificat asupra entitatilor vizate, in condi^iile in care 
datele respective se afla (sau se vor afla, odatS cu actualizarea actelor) in 
posesia autoritSfilor publice relevante.

4, Context juridic

in 19 iulie 2018, Comisia Europeans declan^a procedura de infringement 
in cazul Romaniei datoritS intarzierii in transpunerea celei de a 4-a 
Directive privind prevenirea spSlSrii banilor (cunoscuta sub acronimul 
AML 4) - „Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a 
Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizSrii sistemului 
financiar in scopul spalSrii banilor sau fmantarii terorismului, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
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Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a 
Comisiei”.

Senatul Romaniei aprobS in septembrie 2018 o formS a „Legii pentru 
prevenirea si combaterea spSlSrii banilor si fmantSrii terorismului, precum 
si pentru modificarea si completarea imor acte normative” ce transpunea 
prevederile directivei. AceastS lege este promulgatS prin Decret al 
Presedintelui Romaniei in iulie 2019, devenind Legea 129/2019.

Conform modului in care a fost transpusS Directiva 849, la articolul 63 al 
legii 129/2019, asociatiile si fimdatiile sunt obligate sS completeze 
documentele conform cerintelor prevSzute la art. 6, 7, 16 si 17 ale OG 
26/2000 (astfel cum a fost modificata). Pe scurt, este vorba de actualizarea 
datelor in actul constitutiv cu privire la datele de identificare ale 
membrilor, denumirea entitSlii, precum si depunerea imor copii certificate 
ale actelor de identitate si a declarafiei in formS autenticS privind datele de 
identificare ale beneficiarilor reali la inscrierea in registrul asociajiilor si 
funda^iilor.

Asadar, articolul 63 indica astfel intreg spectral de asocialii si fimdatii din 
Romania, aproximativ 120.000.

Luand in calcul aceste cifre, transpunerea in Legea 129/2019 genereaza o 
birocra^ie adijionala nesolicitata de Directiva pentru un numar imens de 
persoane juridice din Romania. Aceasta birocratie se traduce prin



ingreimarea activita|ii acestorpersoane juridice afectate, costuri adi^ionale 
§i in unele cazuri chiar imposibilitatea derul^i activitatii pentru 
asocia^iile 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 solu^ii similare cu a alter 
slate din UE, respectiv inscrierea din oficiu a beneficiarilor reali acolo 
unde entita^le vizate au in componenla doar persoane fizice, neexistand o 
alta persoana juridica interpusa intre entitate §i beneficiarul real. In aceste 
cazuri, autoritalile au deja in bazele de date informaliile relevante pe care 
le pot prelua direct §i completa registrul beneficiarilor reali conform 
regulilor prevazute de lege ?i Directiva.

Pentru aceste entitati unde beneficiarul real rezulta din insa^i componen|a 
lor, se evita astfel obligatia de a depune ni^te declara|ii care nu conjin alte 
informatii decat cele existente deja in eviden^ele autoritalilor sau in 
documentele depuse la inmatriculare/modificare.

5. SeSderea numSrului minim de asociaii ^i unificarea actului 
constitutiv statutului intr-un document unic

Se propune de asemenea scaderea numarului minim al asociafilor 
fondatori necesari de la trei la doi. Astfel, se simpliflca numarul de 
documente care trebuie depuse la inregistrare, ?i se u§ureaza constituirea 
unei asocia^ii.

Avand in vedere ca statutul confine majoritatea prevederilor cuprinse §i in 
actul constitutiv, se adopta solu^ia prevazuta §i pentru societa|ile 
comerciale, in care se poate incheia un act unic pentru infiinfarea 
asocia^iei/fundaliei. Aceasta unificare va simplifica formalitaiile §i actele 
necesare autentificarii, scazand posibilitatea unor erori, precum §i in cazul 
in care apar astfel de erori, eliminand necesitatea de a le corecta in doua 
acte distincte care in practica se oglindesc.

6. Eliminarea pragului minim de 200 lei privind activul patrimonial 
ini|ial limitarea documentelor necesare inregistrarii

De asemenea, avand in vedere ca in prezent pragul minim privind actiMil 
patrimonial este unul insigniflant, se propime eliminarea lui completa 
pentru a simplifica cerinlele de inregistrare ale asocia^iilor §i actele 
necesare de intocmit §i depus (varsaminte bancare, extrase, recipise, etc).

Practica instan^elor s-a dovedit a fi neunitara, ceea ce genereaza un grad 
ridicat de imprevizibilitate cu privire la actele pe care le solicita in fapt 
instanfa, peste cele prevazute la art. 7 alin. (2). In acest sens, se propune 
clarificarea ca la depunerea cererii de mscriere sa se anexeze limitativ doar 
documentele prevazute de lege. Totodata, intrucat o lacuna anterioara a 
legii nu reglementa actele necesare in cazul in care printre membrii 
fondatori se afla o persoana juridica, in practica se solicita in mod 
neuniform mult mai multe documente decat este necesar. In acest sens, se 
clarifica limitativ documentele necesare inregistrarii in aceste cazuri.



Astfel, ca urmare a comas^i aclului constitutiv statutului, se va depune 
doar statutul, m cel mult un exemplar. Dovada privind aporturile la 
patrimoniul initial al asocia^ei va fi necesara doar in cazul bunurilor 
imobile.

1. Clarificarea nedepunerii unui aviz in cazul in care la sediul 
asociafiei nu se desf^oara activitate

Distinct, din cauza practicii nemiitare in care unele instance interpreteaza 
stabilirea sediului intr-un imobil, chiar §i fara desfa^urarea activita^ii 
acolo, ca reprezentand o schimbare a destina^iei sale, se propune 
clarificarea faptului ca nu este necesar un aviz al asociaiiei de 
proprietari/vecinilor cu pere^i comuni atunci cand nu se desfa^oara 
activitate la sediu.

Aceasta solutie oglinde§te de asemenea solu|ia adoptata in Legea nr. 
102/2020 cu privire la societatile comerciale.

8. Oglindirea modificarilor 0 la nivelul funda|iilor

Modificarile de mai sus se oglindesc si la nivelul funda^iilor, cu cateva 
particularitaii. Activul patrimonial initial minim se scade de la 100 la 10 
ori salariul minim, si proportional de la 20 la 2 ori salariul minim pentru 
fundatiile cu destinatia prevazuta la art. 15 alin. (3). Se oglindesc de
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Eliminarea obligatiei de a depune o declaratie autentica anual chiar 
daca nu exista ceva nou de declarat, avand in vedere ca exista 
obligatia de a depune declaratia ori de cate ori intervine o modificare 
a datelor relevante.

2. Schimbari preconizate

De asemenea, exceptarea de la obligatia de a depune declaratie 
autentica atunci cand asociafia/fundatia respectiva e 
constituita/condusa doar de persoane fizice, iar beneficiarul real 
poate fi identificat si preluat in registru cu datele de identificare 
relevante pe baza documentelor aflate deja la dosanil entitatii. 
Aceasta exceptare este aplicabiia doar cazului in care entitatea are 
in componenta doar persoane fizice, si nu exista un alt beneficiar 
real care sa nu rezulte din actele de la dosar.

Se reglementeaza un act unic de infiintare care va cuprinde 
prevederile actului constitutiv si statutului din forma actuaia a legii, 
se scade numarul minim de asociati pentru infiintarea unei asociatii, 
si se elimina activul patrimonial initial minim de 200 de lei in 
vederea simplificarii fazei de inregistrare. Se clarifica unele aspecte 
privind documentatia solicitata la depunerea cererii de inregistrare. 
In plus, se clarifica faptul ca nu este necesar avizul pentru 
schimbarea destinatiei de locuinta a imobilului folosit ca sediu al



entitajii atunci cand se declara ca acolo nu se va desf^ura activitate, 
neexistand o asemenea schimbare in fapt.

Aceste modificari se oglindesc §i in cazul fundajiilor, cu unele 
particularitati, §i se implementeazS corelari pe parcursul actului 
normativ.

Alte informatii Nu este cazul.

Sec|iunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

Nu este cazul.1. Impact 
macroeconomic
2. Impact asupra 
mediului de aiaceri

Nu este cazul.

3.Impact social Asociatiile §i fundatiile sunt persoane juridice de drept privat fara 
scop patrimonial, care urmaresc in general desf^urarea de activitati 
in interes general sau in interesul unor colectivitati ori in interesul 
lor personal nepatrimonial.

Marea majoritate a entitatilor de acest tip sunt compuse din persoane 
fizice, §i au disponibile resurse foarte limitate atat materiale, cat §i 
din punct de vedere al persoanelor implicate §i al timpului dedicat 
acestor activitati.

Prezenta lege vine in ajutorul mai ales al acestor entitati care 
functioneaza strict prin dedicarea resurselor unor persoane fizice, 
pentru a reduce din povara care a fost plasata nejustificat asupra lor. 
Daca actualizarea actelor de la dosarul entitatii este de inteles in 
obiectivul identificarii beneficiarilor reali, acela§i lucru nu poate fi 
spus despre impunerea suplimentarS a unei declaratii autentice an de 
an, chiar dacSnu apar schimbari, precum §i atunci cand beneficiarul 
real poate deja fi identificat de autoritatile publice pe baza actelor 
aflate la dosar pentru completarea registnilui.

Aceste costuri anuale materiale, de munca §i de timp sunt 
economisite pentru ca persoanele respective sa il poata dedica 
scopului nepatrimonial al asociatiei sau fundatiei in care participa.

4. Impact asupra 
mediului

Nu este cazul.

5. Alte informatii Nu este cazul.
Secfiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atat pe termen scurt, pentru 
anul curent, cSt 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 $i servicii
(iii) transferuri intre
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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 ?i servicii
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugetele locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare



6. Calculele detaliate 
privind fimdamentarea 
modificarilor veniturilor 
§i/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

Nu este cazul.1. Proiecte de acte normative suplimentare
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara 
in materie

Nu este cazul.

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

Nu este cazul

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

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
1. Informatii privind procesul de consultare cu organizapi 
neguvemamentale, institute de cercetare ?i alte organisme implicate

Nu este cazul

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea. 
precum §i a modului in care activitatea acestor organizapi este legata de 
obiectul prezentului act normativ

Nu este cazul

3. Consultarile organizate cu autoritaple administrapei publice locale, 
in situatia in care prezentul act normativ are ca obiect activitap ale 
acestor autoritap, in condipile Hotdrdrii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autoritdfilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normaPve

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

5. Informapi privind avizarea de cStre;
a) Consiliul LegislaPv
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Necesita avizul 
Consiliul ui 
Legislativ, 
Consiliului 
Economic §i Social.

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea implementarea proiectului de act

normativ
1. Informarea societapi civile cu privire la necesitatea elaborarii actului Nu este cazul 
normativ



2. Informarea societStii civile cu privire la eventuaJul impact asupra 
mediului in urma implementarii prezentului act normativ, precum §i 
efectele asupra sanatalii ^i securitatii cetatenilor sau diversitatii 
biologice.  

Nu este cazul.

3. Alte informatii

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

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

In numele initiatorilor:

fNDeputat USR Claudiu lulius Gavril Nasui A

Deputat PSD Andrei Pop
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