
EXPUNERE DE MOTIVE

Secliunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonan|ei de urgenta a Guvernului 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 fmantarii terorismului, precum §i pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative

Sec^iunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

Potrivit Legii nr 129/2019 in forma publicata in Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019, persoanele juridice supuse obliga^iei de 
inregistrare in registrul comerfului, cu excep^ia regiilor autonome, 
companiilor §i societatilor na^ionale §i societatilor de^inute integral sau 
majoritar de stat, depun la inmatriculare, anual sau ori de cate ori intervine 
o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in 
vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societafilor 
Legiuitorul a stabilit un termen de 1 an pentru punerea in aplicare a 
reglementarilor.

Ulterior, prin Legea nr. 108/2020 privind modificarea §i completarea 
Legii nr. 129/2019, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 06 
iulie 2020, articolul a fost modificat in sensul stabilirii regulii ca persoanele 
juridice supuse obligafiei de inregistrare in registrul comerfului depun la 
inmatriculare §i ori de cate ori intervine o modificare o declarafie privind 
beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul 
beneficiarilor reali ai societafilor. Prin acelasi act normativ legiuitorl 
stabileste ca exceptii; regiile autonome, companiile §i societafile nafionale 
§i societafile definute integral sau majoritar de stat si persoanele juridice 
constituite doar din asociafi persoane fizice, atunci cand ace§tia sunt 
singurii beneficiari reali.

Ulterior, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 modifica 
regula in sensul ca persoanele juridice supuse obligafiei de inregistrare in 
registrul comerfului depun la inmatriculare, anual sau ori de cate ori 
intervine o modificare, o declarafie privind beneficiarul real al persoanei 
juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al 
societatilor fiind exceptate de la obligafia depunerii declarafie^^g^f^i^^^^

1.
Descrierea
situafiei
actuale
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autonome, companiile §i societa^ile na^ionale §i societa^ile de^inute integral 
sau majoritar de stat.

La sfar§itul lunii aprilie 2021, prin Legea nr. 101/2021, s-a reintrodus 
obligatia persoanelor juridice supuse inregistrarii in registrul comertului de 
a depune o declaratie privind beneficiarii reali in termen de cel mult 15 zile 
stabilit a incepe sa curga de la depunerea situatiilor fmanciare anuale.

Avand in vedere ca aceasta obligatie de raportare a fost reintrodusa in 
mod abrupt, chiar in perioada depunerii situatiilor fmanciare anuale, iar 
termenul a fost stabilit f^a analizarea impactului in contextul pandemiei si 
al inenlinerii procedurii de depunere clasice, se genereaza o sarcina 
excesiva atat asupra mediului privat, cat §i asupra aparatului administrativ 
insarcinat cu inregistrarea acestor declaratii.

Asadar, potrivit cadrului legal existent la data prezentei:
• Persoanele juridice supuse obliga^iei de inregistrare in 

registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor §i 
societatilor na^ionale §i societatilor de^inute integral sau majoritar de 
stat, depun la inmatriculare, anual sau ori de cate ori intervine o 
modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei 
juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al 
societatilor.

• Declaratia anuala se depune la oficiul registrului comertului 
in care este inmatriculata persoana juridica in termen de 15 zile de 
la aprobarea situatiilor financiare anuale, iar 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.

Prin proiectul de fata nu se aduce atingere obligatiei de depunere a 
declaratiei privind beneficiarul real la inmatriculare sau la modificarea 
datelor, avand drept obiect exclusiv prorogarea unui termen de depunere, 
pentru considerentele enuntate in prezentul proiect.

Aratam, suplimentar celor deja invederate, ca Legea nr. 101/2021 nu a 
prevazut norme tranzitorii cu privire la persoanele juridice care au depus 
situatiile financiare anuale in perioada imediat anterioara intrarii in vigoare 
a legii, generand o incertitudine considerabila in randul persoanelor 
juridice vizate de obligatiile nou-introduse.

Punctual indicam faptul ca la nivelul lunii februarie erau inregistrate la 
Oficiul National al Registrului Comertului un numar de 1.049.835 de 
persoane juridice active.
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Avand m vedere faptul ca pana recent, persoanele juridice constituite 
exclusiv din persoane fizice erau scutite de la obligatia depunerii, 
reintroducerea obligatiei de a depune declaratia in 15 zile de la depunerea 
situatiilor fmanciare anuale, chiar in aceea§i perioada de raportare, 
genereaza o sarcina birocratica ridicata si neprevazuta nu doar pentru 
operatorii economici din mediul privat, priviti individual. Cumulat, se 
creeaza totodata si riscul unui blocaj functional la nivelul Oficiului 
National al Registmlui Comertului, tinand cont de perioada de timp scurta 
avuta in vedere, volumul ridicat §i neprevazut de declaratii care urmeaza a 
fi depus, dar si fluxul normal de operatiuni al Oficiului care este incarcat 
in aceasta perioada (inregistrandu-se, spre exemplu, cu 50% mai multe 
persoane juridice in anul 2021 fata de anul 2020).

Sarcina birocratica impusa reprezinta o cerere pentru depunerea 
declaratiei de beneficiar real (2 pagini), declaratia de beneficiar real 
propriu-zisa (6 pagini), actul de identitate al solicitantului, si daca este 
cazul imputemicirea speciala in forma autentica, avocatiala sau delegatie 
pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale.

Potrivit tehnicii legislative, precum si a principiilor de drept un act 
normativ nou ar trebuie sa instituie reguli necesare, suficiente §i posibile 
care sa conduca la o cat mai mare stabilitate si eficienta legislativa.

De asemenea, in prezent, Legea nr. 129/2019 prevede faptul ca, 
declaratia privind beneficiarul real se poate da in fata reprezentantului 
oficiului registmlui comertului, se poate depune, personal sau prin 
reprezentant, avand data certa, data de notarul public ori atestata de avocat. 
Aceasta modalitate de depunere presupune timp §i costuri suplimentare, 
precum §i interactiune personala inevitabila cu reprezentantii statului, cu 
notaml sau cu avocatul.

Potrivit art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38 din 30 
martie 2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul 
autoritatilor si institutiilor publice, autoritatile §i institutiile publice au 
obligatia primirii inscrisurilor semnate cu semnatura electronica.

Avand in vedere faptul ca, in contextul actual al pandemiei de COVID 
19, pentm respectarea regulilor sanitare si de distantare sociala este 
necesara aplicarea, in continuare, a unor solutii destinate a limita 
interacfiunea cu publicul la preluarea acestor declaratii, astfel incat 
activitatea autoritatilor publice competente sa se desfa^oare in conditii de 
siguranta atat pentm solicitanti, cat si pentm personalul acestora, se impune 
reglementarea unor metode de depunere adaptate acestui context.
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Cu atat mai mult, cu cat este in proces de transpunere in legea romana 
Directiva privind Digitalizarea, care permite astfel constituirea §i 
inregistrarea, in integralitate pe cale electronica, fara a fi necesara prezenta 
la ghiseu in nicio etapa a procesului de infiin^are a unei societati.

Totodata, Comisia Europeana a constatat in 2020 (potrivit Flash 
Eurobarometer 486) , ca cea mai importanta problema a intreprinderilor 
mici mijiocii o reprezinta legislatia( in procent de 26%, respectiv 
birocratia si sarcinile administrative). Mai mult decat atat, potrivit 
Raportului de ^ara 2020 , birocratia si capacitatea insuficienta de a 
furniza servicii de calitate, inclusiv servicii digitale, au un impact 
negativ asupra cetatenilor si a intreprinderilor. De asemenea, mediul de 
afaceri greoi, marcat de schimbari legislative frecvente §i imprevizibile, 
impreuna cu birocratia excesiva §i ineficientele persistente din 
administratia publica submineaza deciziile de investitii §i risca sa reduca 
atractivitatea tarii pentru investitorii straini.

Inclusiv in recomandarile privind Mecanismul European de Relansare 
si Rezilienta, Comisia Europeana propunand adoptarea la nivelul fiecarui 
stat a unor reforme specifice care acorda prioritate digitalizarii si reducerii 
birocratiei.

Avand in vedere, faptul ca, o misiune centrala a Ministerului 
Economiei, Antreprenoriatului si Turismului este tocmai debirocratizarea 
mediului de afaceri §i cu atat mai mult, cu cat acesta este profund afectat 
de contextul pandemic, se impune initierea acestui act normativ, care sa ii 
vina in sprijin.

2. Se introduce un termen derogatoriu pentru anul 2021, prelungind 
termenul de 15 zile de la depunerea situafiilor financiare anuale, introdus 
prin Legea 101/2021, la un termen special stabilit la 1 octombrie 2021.

Se introduc mai multe forme §i modalitati de depunere a declaratiei.

Schimbari
preconizate

astfel:
pot avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma

electronica.
- pot fi transmise la oficiul registrului comertului prin mijloace 

electronice, cu semnatura electronica, sau prin servicii de posta §i
curier.

- pot fi date §i in fata reprezentantului oficiului registrului 
comertului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, avand 
data certa, data de notarul public ori atestata de avocat.

3. Alte 
informalii

Nu au fost identificate.
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Sec^iunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic: Nu este cazul.

1^1. Impactul asupra mediului concurenlial §i domeniului ajutoarelor de stat:
Nu este cazul.
^Timpact asuprainiediurui de afacefi:
Avand in vedere ca termenul scurt pentru depunerea declaratiilor a fost reintrodus chiar 
in perioada in care acesta incepe sa curga (sau ar fi si inceput, cauzand o inalta 
incertitudine pentru mediul de afaceri in lipsa unor norme tranzitorii dare) impactul 
asupra mediul de afaceri va fi pozitiv, prin introducerea unui element de previziune 
inlesnind astfel ndile sarcini administrative impuse. De asemenea, se va ameliora 
„suprasarcina” administrative asupra registrului comertului, nevoit altfel sa faca fata 
brusc obligatiei indeplinirii unei noi cerinte intr-un timp lelativ scurt.
2"'l. Impactul asupra sarcinilor administrative
Prelungirea perioadei de depunere a declaratiilor, care in cazul unei singure persoane 
juridice (intre si cele clasificate ca IMM) insumeaza aproximativ 10 pagini, usureaza, 
prin atributul de predictibilitate indus de masura prevazuta prin prezentul act normativ, 
eforturile depuse de persoana pentru. indeplinirea noii sarcini administrative introduse 
prin Legea nr. 101/2021,
2^2. Impactul asupra mtreprinderilor mici §i mijlocii
Impactul va fi pozitiv, avand in vedere ca termenul scurt pentru depunerea declaratiilor 
a fost reintrodus chiar in perioada in care acesta incepe sa curga (sau ar fi §i inceput, 
cauzand o inalta incertitudine pentru mediul de afaceri in lipsa unor norme tranzitorii 
dare).
3. Impact social:
Nu este cazul.

4. Impact asupra mediului:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte informafii:
Nu este cazul.
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Sec|iunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat

- mil. lei -

Media pe 
4 aniIndicator! Anul

curent 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

1) Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, din acestea:
(i) impozit pe venituri din 
salarii
(ii) impozit pe profit
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 acestea:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
3)lmpact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4)Propuneri 
acoperirea 
cheltuielilor bugetare

pentru
cre§terii
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5) Propuneri pentru a 
compensa
veniturilor bugetare

reducerea

6) Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modiflcarilor veniturilor 
jii/sau cheltuielilor bugetare
7) Aite informa^ii

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

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor de act normativ:
a. Acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrarii 

in vigoare a proiectului de act normativ :
Nu este cazul.
b. acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor 
dispozifii.
Nu este cazul.

l^'l. Compatibilitatea proiectului de act normativ 
achizifiilor publice.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

cu legislafia in domeniul

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislafia comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotarari ale Curfii de Justifie a Uniunii Europene:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative §:i/sau documente internafionale din care decurg 
angajamente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informafii
Nu este cazul.

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informafii privind procesul de consultare cu organizafiile neguvernamentale, 
institute de cercetare gi alte organisme implicate: 
2. Fundamentarea alegerii organizafiilor cu care a avut loc consultarea precum §i 
a modului in care activitatea acestor organizafii este legata de obiectul proiectului 
de act normativ
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3. Consultarile organizate cu autoritafile administra^iei publice locale, in situa^a 
in care proiectului de act normativ are ca obiect activitab ale acestor autoritafi, in 
conditiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative:
Proiectui de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate 
cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
Proiectui de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Informafii privind avizarea de catre:
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectui de ordonanta de urgenta a Guvernului 
prin avizul nr. 371/2021.
6. Alte informa^i:
Nu este cazul.

Sectiunea a 7-a
Activita^i de informare publica privind elaborarea §i implementarea proiectului

de act normativ

1. Informarea societa^ii civile cu privire la necesitatea elaborarii prezentului act 
normativ:
Proiectui de act normativ a fost postat pe site-ul www.economie.gov.ro in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparent decizionala in administratia 
publica, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului de act normativ , precum §i efectele asupra 
sanatatii §i securitafii cetatenilor sau diversitalii biologice:
Nu este cazul.
3. Alte informalii:
Nu este cazul.

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

l.Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile 
administratiei publice centrale §ii/sau locale - infiintarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor institutiilor existente.
Nu este cazul
2. Alte informatii:
Nu au fost identificate
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvemului pentm prelungirea termenului de depunere a 

declaratiei anuale privind beneficiaml real al persoanei juridice prevazut la art. 56 alin. 
(4) din Legea nr. 129/2019 pentm prevenirea si combaterea spalarii banilor si fmantarii 
terorismului, precum si pentru modificarea §i completarea unor acte normative, pe care il 
supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM-MINISTRU

iCFLORIN-
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