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GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA DE URGENTA
pentru prelungirea termenului de depunere a declarafiei anuale privind 

beneUciariil 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 modiOcarea si completarea unor acte normative

Avand in vedere ca, in contextul epidemiologic actual al masurilor adoptate de 

autoritati in scopul prevenirii raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, au fost acordate 

perioade suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor de depunere a declaratiilor privind 

beneficiarul real,

luand in considerare faptul ca ratiunile prevederii unei termen suplimentar 

pentru depurierea acestor declaratii se mentin §i la acest moment, avand in vedere ca 

starea de alerta pe teritoriul Romaniei a fost prelungita, iar evolutia pandemiei de 

COVID-19, inclusiv la nivel international, are in continuare o dinamica impredictibila,

avand in vedere faptul ca in contextul epidemiologic actual, pentru respectarea

uare, a unorregulilor sanitare si de distantare sociala este necesara aplicarea, in contm



solutii destinate a limita interactiunea cu publicul la preluarea acestor declaratii, astfel 

incat activitatea autoritatilor publice competente sa se desfasoare in conditii de siguranta 

atat pentru solicitanti, cat si pentru personalul acestora,

-------------tinand--cont-de-faptul-ca, pentm-reducereaJa_maximum_a-interactiunii_intre

persoane, este necesara men|inerea modalitatilor extinse de depunere a declaratiilor pe 

propria raspundere, pentru ca indeplinirea acestei obliga|ii sa nu implice prezenta fizica 

la ghiseu,

in considerarea faptului ca neadoptarea acestor solutii ar putea avea consecinte 

negative asupra functionarii unui numar important de societa|i si asociatii, acestea 

putand intampina dificultati si intarzieri in realizarea demersurilor pentru identificarea 

beneficiarilor reali si,

tinand cont de faptul ca reintroducerea obligatiei de a depune declaratia in 15 

zile de la depunerea situafiilor financiare anuale, chiar in aceeasi perioada de raportare, 

genereaza o sarcina birocratica ridicata §i neprevazuta,

in considerarea faptului ca legea in vigoare nu contine dispozitii tranzitorii 

raportate la noua obligatie, corelat cu faptul ca pot sa apara dificultati in indeplinirea 

acesteia, neimputabile destinarului normei si luand in calcul inclusiv cuantumul 

sanctiunii amenzii contraventionale stabilit intre 5000 si 10000 lei §i, in anumite cazuri, 

respectiv faptul ca se poate ajunge la dizolvarea persoanei juridice in ipoteza 

neindeplinirii in termen a obliga|iei,



avand in vedere ca un numar mare de persoane juridice nu si - an indeplinit 

obligatiile si ar trebui sa realizeze demersuri ce presupun inclusiv interactiune fizica in 

perioada scurta de timp pana lajexpirare,ajermenului,_generand_un_niy-el.ridicat-de_risc 

din perspectiva raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, ceea ce ar putea avea 

consecinte grave asupra sanata^ii popula^iei,

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonan^a de urgenta.

Articol unic. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (4) din Legea 

nr. 129/2019 pentru prevenirea §i combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul 

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

ulterioare, in anul 2021 declaratia anuala privind beneficiarul real al persoanei juridice 

supuse obliga^iei de inregistrare in registrul comertului se depune la oficiul registrului 

comertului in care este inmatriculata persoana juridica pana la data de 1 octombrie 2021.

(2) Declaratia anuala privind beneficiarul real prevazuta la alin. (1) poate avea 

forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la 

oficiul registrului comerbilui prin mijloace electronice, cu semnatura electronic^ sau 

prin servicii de posta §i curier.

(3) Declaratia anuala privind beneficiarul real prevazuta la alin. (l)^poate fi 

data si in fata reprezentantului oficiului registrului comertului sau se
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personal sau prin reprezentant, avarid data certa,'data de notarul public ori atestata de 

avocat.
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