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RAPORT

asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului 
nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaratiei anuale 

privind beneficiarul real al persoanei juridice prevazut la art.56 alin.(4) din Legea 
nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii 

terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitajii §i validari, prin 
adresa nr. L192/2021, a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului m vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege privind aprobarea 
Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului 
de depunere a declaratiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice 
prevazut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea si 
combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative, initiat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea unui termen 
derogatoriu pentru anul 2021, prelungind termenul de 15 zile de la depunerea 
situatiilor financiare anuale, introdus prin Legea nr.101/2021 pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind 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, pentru 
completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind 
institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12 alin.

- [5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare 
si reasigurare, la un termen special stabilit la 1 octombrie 2021. Se introduc mai multe 
forme si modalitati de depunere a declaratiei.



Consiliul Leglslativ a avizat favorabil proiectul de act normativ, cu observajii
propuneri.

Comisia pentru comunicatii §i tehnologia informa^ei a transmis un aviz 
favorabil, farS amendamente.

Comisia pentru pentru buget, finance, activitate bancara pia(a de capital a 
transmis on aviz favorabil, fSra amendamente.

Comisia economic^, industrii $i servicii a transmis, ulterior termenului 
prevazut pentru depunerea avizului, avizul favorabil cu amendamente.

Comisia juridicS, de numiri, discipline, imunita^ §i validiri, tn sedinla din 
data de 23 iunie 2021, a analizat proiectul de lege a hotarSt sa adopter cu unanimitate 
de voturi ale membrilor prezenfi, un raport de admitere, cu amendamente respinse, 
ca urmare a transmiterii amendamentelor Comisiei economice, industrii si servicii, dupa 
termenul stabilit de Biroul permanent. Amendamentele respinse sunt prevazute in 
anexa la prezentul raport care face parte integrant! din acesta.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitaji $i validari supune votului 
plenului Senatuiui raportul de admitere, cu amendamente respinse, irapreuna cu 
proiectul de lege.

Prin confinutul s!u normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi supus dezbaterii $1 adoptarii cu respectarea art 76 alin (2) din 
Constitujia Romaniei, republicata.

Potrivit dispozijiilor art 75 alin. (1) din Legea fundamental! si ale dispozi^iilor art 
92 alin. (7) pet 1 din Regulamentul Senatuiui in vigoare, Senatul este prima Camer!
sesizaita.

Secretar,Pi ite,

Senator Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagheri-Utliana SeSnteiSenior
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Anexa la Raportul nr. Nr. XIX/ 131 /23.06.2021

Amendamente respinse

la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanjei de urgen^a a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de 
depunere a declara^iei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice prevazut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 
pentru prevenirea ^i combaterea spalarii banilor §i finan|:arii terorismului, precum §i pentru modificarea ^i completarea unor

acte normative

(L192/2021)

Moti vare/Observa^iiText proiect de lege Amendamente respinseNr.
Crt.

Articol unic - (1) Prin derogare de la prevederile 
art. 56 alin. (4] din Legea nr. 129/2019 pentru 
prevenirea §i combaterea spalarii banilor §i 
finan^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 §i 
completarile ulterioare, in anul 2021, declaraj:ia 
anuala privind beneficiarul real al persoanei 
juridice supuse obliga^iei de inregistrare in registrul 
comer^ului se depune la oficiul registrului 
comer^ului in care este inmatriculata persoana 
juridica pana la data de 1 octombrie 2021.

Alineatul (2) al articolului unic se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:

1.
Avand 
adoptarea, 
unanimitate de voturi, 
de catre Comisie a unui 
raport de admitere, fara 
amendamente, 
amendamentele 
transmise prin avizul 
Comisiei 
industrii si servicii sunt 
respinse.

in vedere
cu

economice.

(2) Declara^ia anuala privind beneficiarul real 
prevazuta la alin. (1) poate avea forma de inscris 
sub semnatura privata ori forma electronica §i 
poate fi transmisa la oficiul registrului comer^ului

(2) Declara^ia anuala privind beneficiarul real 
prevazuta la alin. [1) poate avea forma de inscris 
sub semnatura privata ori forma electronica $i
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poate fi transmisa la oficiul registrului comerfului 
prin mijloace electronice, cu semnatura 
electronica, sau prin servicii de po§ta §i curier.

prin mijloace electronice sau prin servicii de po§ta 
§i curier.

Dupa alineatui [3) al articolului unic se 
introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul 
cuprins:

2. Articol unic -

(3) Declara{;ia anuala privind beneficiarul real 
prevazuta la alin. (1) poate fi data §i m fa^a 
reprezentantului oficiului registrului comerj:ului 
sau se poate depune, personal sau prin 
reprezentant, avand data certa, data de notarul 
public ori atestata de avocat.

(4) Prin depunerea declara^:iei anuale 
prevazute la alin. (1) se considera indeplinita $i 
obliga^ia prevazuta la art. 62 din Legea nr. 
129/2019 pentru prevenirea ^i combaterea 
spalarii banilor $i finanl;arii terorismului, 
precum $i pentru modificarea $i completarea 
unor acte normative, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.
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