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AVIZ

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta 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 §i 

combaterea spalarii banilor §i finantarii terorismului, precum $i pentru modificarea $i

completarea unor acte normative

Comisia economica, industrii §i servicii a fost sesizata cu adresa nr. L192/2021 pentru 

dezbaterea §i avizarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta 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 fi 

combaterea spalarii banilor §i finantarii terorismului, precum §i pentru modificarea §i completarea 

unor acte normative, initiat de Guvemul Romaniei.

In §edinta din data de 15 iunie 2021, Comisia economica, industrii §i servicii a analizat 

proiectul de lege §i a hotarat in unanimitate de voturi sa adopte aviz favorabil cu amendamente 

admise cuprinse in anexa la prezentul aviz.

PRE^EDINTE,

Senator

Silvia-Monica DINICA

SECRETAR,

Senator

Danut BICA

Doamnei senatoare, Laura-Iuliana SCANTEI

Pre^edinta Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati $i validari



Comisia economica, industrii §i servicii Anexa la Avizul nr. XX/237/15.06.2021

AMENDAMENTE ADMISE

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de 
depunere a declaratiei anuale privind beneflciarul real al persoanei juridice prevazut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru 

prevenirea §i combaterea spalarii banilor §i flnantarii terorismului, precum $i pentru modificarea $i completarea unor acte normative

(L192/2021)

Amendamente admise Motivare/ObservatiiText protect de legeNr.
Crt.

Articol unic - (1) Prin derogate de la prevederile art. 56 
alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea §i 
combaterea spalarii banilor §i finantarii 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, declaratia anuala 
privind beneflciarul real al persoanei juridice supuse 
obligatiei de inregistrare in registrul comertului se 
depune la oflciul registrului comertului in care este 
inmatriculata persoana juridica pana la data de 1 
octombrie 2021.

Amendamente admise m 
unanimitate de voturi.

Alincatul (2) al articolului unic se 
modiflca $i va avea urmatorul cuprins:

1.

Conform precizarilor Comisiei 
Europene, declaratia de beneflciar 
real „se poate realiza fara instituirea 
unor cerinte de forma, prin 
modalitati simple, precum; acte 
(declaratii) sub semnatura privata 
(transmis pe email)”.

(2) Declaratia anuala privind beneflciarul 
real prevazuta la alin. (1) poate avea forma 
de inscris sub semnatura privata ori forma 
electronica §i poate fl transmisa la oflciul 
registrului comertului prin mijloace 
electronice sau prin servicii de po§ta §i 
curier.

Avand in vedere aceste precizari, 
amendamentul propus vine sa 
simpliflce §i sa extinda posibilitatile 
de depunere a declaratiei de 
beneflciar real cu scopul de a 
facilita completarea Registrului 
beneficiarilor reali mai u§or.

(2) Declaratia anuala privind beneflciarul real prevazuta 
la alin. (1) poate avea forma de inscris sub semnatura 
privata ori forma electronica §i poate fl transmisa la 
oflciul registrului comertului prin mijloace electronice, 
cu semnatura electronica, sau prin servicii de po§ta §i 
curier.

Conditionarea depunerii pe e-mail 
de semnarea cu semnatura 
electronica restrange in mod 
artificial posibilitatea depunerii

Autori amendament: senatori USR PLUS: 
Silvia Dinica, Simona Spataru, Raoul 
Trifan.
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declaratiei §i creeaza premisele 
unor interactiunea personale sau la 
ghi§eu care nu sunt necesare, avand 
in vedere ca nu toate persoanele 
juridice detin semnatura 
electronica.

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

2. Articol unic -
Termenul pentru depunerea 
declaratiei prevazuta la art. 62 din 
Legea 129/2019 este de 90 de zile 
de la incetarea starii de alerta, 
urmand sa se implineasca in 
septembrie. In cazul in care s-ar 
prelungi starea de alerta, termenul 
s-ar implini in octombrie, 
noiembrie, sau decembrie, in 
functie de numarul prelungirilor.

(3) Declaratia knuala privind beneficiarul real prevazuta 
la alin. (1) poate fi data §i in fata reprezentantului 
oficiului registrului comertului sau se poate depune, 
personal sau prin reprezentant, avand data certa, data de 
notarul public ori atestata de avocat.

(4) Prin depunerea declaratiei anuale 
prevazute la alin, (1) se considera 
indeplinita §i obligatia prevazuta la art. 
62 din Legea nr. 129/2019 pentru 
prevenirea §i combaterea spalarii banilor 
§i finantarii terorismului, precum §i 
pentru modificarea §i completarea unor 
acte normative, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.

Avand in vedere ca declaratia in 
baza art. 62 din Legea 129/2019 ar 
avea acela§i continut cu declaratia 
anuala prevazuta la alin. (1), s-ar 
dubla obligatia de a depune aceea§i 
declaratie redundanta intr-un 
termen foarte scurt.

Se propune, a§adar, ca prin 
depunerea deelaratiei de la alin. (1) 
sa se considere indeplinita §i 
obligatia depunerii aceleia§i 
declaratii in temeiul art. 62 din 
Legea 129/2019.________ -

t Autori amendament: senatori USR PLUS: 
Silvia Dinica, Simona Spataru, Raoul 
Trifan.
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