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pentru simpliilcarea proccdurii de declarare a beneficiarului real al uiior persoane juridice prin
modiflcarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea combaterea
spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru
modiflcarea si completarea unor acte normative, precum si prin modificarea Ordonantei de
Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii §i fundatii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Art. I. - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea §i combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului,
precum si pentru modiflcarea §i completarea unor acte normative, publicata In Monitorul Oficial al
Romaniei, partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza;
1. AlineatuI (1) al articolului 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins;
„(1) Persoanele juridice supuse obligafiei de inregistrare Tn registrul comertului depun la
mmatriculare ^i ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei
Juridice, In vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor.”
2. Dupa alineatui (1) al articolului 56, se introduc doua noi alineate, alineatele (l') si (1^), cu urmatorul
cuprins:
„(1') Sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (1);
a) regiile autonome, companiile ^i societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice formate doar din asociati persoane fizice.

(l^) In cazul persoanelor exceptate conform alineatukii (1') litera b), Registrul beneficiarilor reali
va fi completat din oficiu de catre Oficiul National al Registrului Comertuliii pe baza documentelor care
insotesc cererea de mmatriculare, sau pe baza evidentelor detinute in cazul societatilor deja inmatriculate.”
3. AlineatuI (4) al articolului 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Daca intervine o inodifieare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se
depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.”
4. AlineatuI (1) al articolului 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, societatile inregistrate pana la
data intrarii in vigoare a prezentei legi in registrul comertului, cu exceptia celor prevazute la articolul 56
alineatul (l'), depun, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul beneficiarilor reali ai
societatilor, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, o declaratie privind datele de identificare
ale beneficiarilor reali.”
Art. 11. - Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7, alineatul (2), litera c^) se modiflca si va avea urmatorul cuprins:
„c^) declarafie pe propria raspundere, incheiatain forma autentica, a persoanei care, in temeiul alin.
(1), formuleaza cererea de inscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiei,
in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal,
seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta. In cazul asociatiilor formate doar
din persoane fizice, se va putea opta pentru nedepunerea declaratiei pe propria raspundere §i completarea
registrului central din oficiu pe baza datelor de identificare din dosar §i conforin regulilor prevazute de
Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative.”
2. La articolul 17, alineatul (2), litera c^) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c^) declarafie pe propria raspundere, inclieiata in forma autentica, a persoanei care, in temeiul alin.
(1), formuleaza cererea de inscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiei,
in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal,
seria §i numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta. In cazul fundatiilor formate doar
din persoane fizice, se va putea opta pentru nedepunerea declaratiei pe propria raspundere si completarea
registrului central din oficiu pe baza datelor de identificare din dosar si conform regulilor prevazute de
Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor §i finantarii terorismului, precum §i pentru
modificarea si completarea unor acte normative.”
3. Alineatul (1) al articolului 34“* se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Ori de cate ori intervine o inodifieare privind datele de identificare ale beneficiarului real,
asociafia sau fundatia are obligafia de a comunica Ministerului .lustitiei datele de identificare ale

beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind beneficiarii real! ai asociapilor si
fundatiilor.”
4. Alineatul (3) al articolului 34“* se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de parlamentui Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76
alin. I din Constitutia Romaniei, republicata.
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