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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 
 

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 
Nr. 4c-13/837 

 
 
 

 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
Nr. 4c-2/974 

 
Bucureşti, 18 noiembrie 2021 

 
      PLx 463/2021 

 
RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și art.117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 463 din data de 18 
octombrie 2021, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de 
Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de lege, 
în şedinţa din data de 11 octombrie 2021.   

La dezbaterea proiectului de lege au fost avute în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale și Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională.  

Proiectul de lege supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare transpunerea 
dispoziţiilor art.3 pct.2,5, pct.6 lit.(a), pct.9 şi pct.10 lit.(a) din Directiva (UE) 2019/2177 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a 
Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de 
asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind pieţele 
instrumentelor financiare şi a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului. Modificările 
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propuse prin legislația europeană vizează înlocuirea sintagmei  ”Autoritatea Europeană 
de Supraveghere” cu sintagma ”Autoritatea Bancară Europeană (ABE), în sensul 
acordării unui nou rol Autorității Bancare Europene în prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. 

 
În conformitate cu prevederile art.62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii au dezbătut proiectul de lege în 
şedinţele comune cu prezență fizică și online din data de 16 noiembrie, respectiv 18 
noiembrie 2021. 

La lucrările celor două comisii, deputaţii și -au înregistrat prezența conform 
listelor de prezenţă. 

 
La dezbateri au participat, în calitate de invitați , din partea Oficiului Naţional 

de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor , domnul Constantin Ilie Aprodu, 
Vicepreședinte, doamna Claudia Bonto, Director General, doamna Daciana Dumitru, 
Director, doamna Corina Dragomir, Director în cadrul Direcției Juridice și doamna 
Florina Nedelea, Director al Direcției Economice. Din partea Autorității de 
Supraveghere Financiară a participat doamna Cristina Zgonea, Șef Serviciu în cadrul  
Direcției Juridice.  

 
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamentele admise, 
prezentate în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul raport. 
  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 

 

PREŞEDINTE, 
Mihai Alexandru Badea 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Bogdan – Iulian HUȚUCĂ 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Consilier parlamentar, 
Alina Grigorescu 

 

SECRETAR, 
Iulius – Marian FIRCZAK 

 
 
 

 
 

Şef serviciu, Giorgiana Ene 
 

Consilier, Simina Alexandra Mocanu 
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Anexa 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1.  Titlul Legii 
 

LEGE  
pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru 
modificarea şi completarea 

unor acte normative 

 
LEGE  

privind modificarea Legii 
nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 

unor acte normative 

 
LEGE 

privind modificarea și 
completarea Legii nr. 129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor 
acte normative 

 

Tehnică legislativă 
 
 

2.   Articol unic.- Legea 
nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată 
în Monitorul Oficial Partea I, 
nr.589 din 18 iulie 2019, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

Art. I.- Legea nr. 129/2019 
pentru prevenirea și 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum 
şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.589 din 18 iulie 
2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează 
după cum urmează: 
 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

3.  Art.1 
 
 
 
(3)Oficiul este autoritatea 
care coordonează realizarea 
evaluării riscurilor de spălare 
a banilor şi finanţare a 
terorismului la nivel naţional, 
evaluare care se realizează în 
cooperare cu autorităţile şi 
instituţiile prevăzute la alin. 
(1), cu asigurarea protecţiei 
datelor cu caracter personal. 
Oficiul coordonează 
răspunsul naţional la riscurile 
evaluate, în cooperare cu 
autorităţile şi instituţiile 
prevăzute la alin. (1), şi 
informează, în acest sens 
Comisia Europeană, 
Autoritatea europeană de 
supraveghere şi statele 
membre. 
 

1. La articolul 1, alineatele 
(3) şi (12) vor avea 
următorul cuprins: 
 
„(3) Oficiul este autoritatea 
care coordonează realizarea 
evaluării riscurilor de spălare a 
banilor şi finanţare a 
terorismului la nivel naţional, 
evaluare care se realizează în 
cooperare cu autorităţile şi 
instituţiile prevăzute la alin. 
(1), cu asigurarea protecţiei 
datelor cu caracter personal. 
Oficiul coordonează răspunsul 
naţional la riscurile evaluate, în 
cooperare cu autorităţile şi 
instituţiile prevăzute la alin.(1) 
şi informează în acest sens, 
Comisia Europeană, 
Autoritatea bancară 
Europeană și statele membre. 
 

1. Nemodificat  

 (12)Oficiul transmite Comisiei 
Europene, Autorităţii 
Europene de Supraveghere 
şi statelor membre evaluarea 

  (12) Oficiul transmite 
Comisiei Europene, Autorităţii 
Bancare Europene şi statelor 
membre evaluarea de risc 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

de risc prevăzută la alin. (3). menţionată la alin.(3).” 

4.  Art. 2 
 
În sensul prezentei legi, 
termenii şi expresiile de mai 
jos au următoarele 
semnificaţii: 
____________________________ 
 
g) instituţie financiară 
înseamnă: 
____________________________ 
2. asigurătorii,asigurătorii 
compozit, asigurătorii captivi, 
asigurătorii micști, 
reasigurătorii, astfel cum 
sunt definiți la art. 1  alin. 
(2) din Legea nr. 237/2015 
privind autorizarea și 
supravegherea activității de 
asigurare și reasigurare, cu 
modificările și completările 
ulterioare, și intermediarii 
de asigurări și/sau 
reasigurări, astfel cum sunt 
definiți la art. 3 alin. (1) pct. 
11 și 13 din Legea nr. 
236/2018 privind 
distribuția de asigurări, cu 

_____________________________ 2. La articolul 2 litera g), 
punctul 2 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
 
2. asigurătorii, asigurătorii 
compozit, asigurătorii captivi, 
asigurătorii micști,  astfel cum 
sunt definiți la art. 1 alin. (2) din 
Legea nr. 237/2015 privind 
autorizarea și supravegherea 
activității de asigurare și 
reasigurare, cu modificările și 
completările ulterioare, atunci 
când desfășoară activitate de 
asigurare, inclusiv activitate 
de distribuție, în legătură cu 
produsele de investiții bazate 
pe asigurări, așa cum sunt 
definite la art. 3 alin. (1) pct. 
23 din Legea nr. 236/2018 
privind distribuția de 
asigurări, cu completările 
ulterioare, cu produsele de 
asigurare de viață, așa cum 
sunt definite în anexa nr. 1 
Secțiunea C. Asigurări de viață 
din Legea nr. 237/2015, cu 

Excluderea explicită a 
sectorului de asigurări 
generale din reglementările 
privind instituirea măsurilor 
de prevenție și combatere a 
spălării banilor și a finanțării 
terorismului este necesară și 
susținută de nivelul marginal 
de risc la care acest sector 
este expus. 
Mai mult decât atât, 
asigurările generale nu intră 
sub prevederile Directivei (UE) 
2015/849 a Parlamentului 
European și a Consiliului 
privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul 
spălării banilor sau finanțării 
terorismului – 4AMLD, art. 3 
al acestei directive 
menționând foarte clar că 
instituția financiară este 
definită drept „o întreprindere 
de asigurare astfel cum este 
definită la articolul 13 punctul 
1 din Directiva 2009/138/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului (3), în măsura în 

https://lege5.ro/App/Document/haytqojugq/legea-nr-237-2015-privind-autorizarea-si-supravegherea-activitatii-de-asigurare-si-reasigurare?pid=84241130&d=2021-09-06#p-84241130�
https://lege5.ro/App/Document/haytqojugq/legea-nr-237-2015-privind-autorizarea-si-supravegherea-activitatii-de-asigurare-si-reasigurare?pid=84241130&d=2021-09-06#p-84241130�
https://lege5.ro/App/Document/haytqojugq/legea-nr-237-2015-privind-autorizarea-si-supravegherea-activitatii-de-asigurare-si-reasigurare?pid=84241130&d=2021-09-06#p-84241130�
https://lege5.ro/App/Document/gmydkmrqgmza/legea-nr-236-2018-privind-distributia-de-asigurari?pid=271354980&d=2021-09-06#p-271354980�
https://lege5.ro/App/Document/gmydkmrqgmza/legea-nr-236-2018-privind-distributia-de-asigurari?pid=271354980&d=2021-09-06#p-271354980�
https://lege5.ro/App/Document/gmydkmrqgmza/legea-nr-236-2018-privind-distributia-de-asigurari?pid=271354980&d=2021-09-06#p-271354980�
https://lege5.ro/App/Document/gmydkmrqgmza/legea-nr-236-2018-privind-distributia-de-asigurari?pid=271354985&d=2021-09-06#p-271354985�
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

completările ulterioare, cu 
excepția intermediarilor 
secundari, astfel cum sunt 
definiți la art. 3 pct. 16 din 
Legea nr. 236/2018, cu 
completările ulterioare;” 

modificările și completările 
ulterioare, sau cu cele 
încadrate în categoria   
asigurărilor de garanţii 
prevăzute în anexa nr. 1 
Secţiunea A pct. 15 din Legea 
nr. 237/2015, cu modificările 
și completările ulterioare;  

 
Autor amendament:  
Iulius Marian Firczak, deputat 
Minorități 
 

care desfășoară activități de 
asigurare de viață 
reglementate de directiva 
menționată.” 
Menționăm, totodată, faptul că 
asigurările generale, prin 
specificitatea lor și 
metodologiile aferente, sunt 
caracterizate de un nivel 
ridicat de rigiditate și nu oferă 
consumatorilor posibilitatea 
de a depune și, ulterior, 
retrage sume mari de 
numerar cu o reducere relativ 
minoră a valorii. 
Susținem, astfel, alinierea 
cadrului de reglementare din 
România cu cel al altor state 
membre în ceea ce privește 
excluderea asigurărilor 
generale din cerințele 
legislației privind prevenirea 
și combaterea spălării banilor 
și finanțării terorismului prin 
modificarea prezentului 
proiect de lege. 
 
Menținerea societăților de 
asigurare care practică 

https://lege5.ro/App/Document/gmydkmrqgmza/legea-nr-236-2018-privind-distributia-de-asigurari?pid=271354988&d=2021-09-06#p-271354988�
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

asigurări de garanții 
prevăzute în anexa nr. 1 
Secțiunea A pct. 15 din Legea 
nr. 237/2015 este justificată 
de elemente de natură 
prudențială motivate de faptul 
că asigurările de garanții au 
de regulă beneficiari instituții 
publice, fiind utilizate pentru 
garantarea unor contracte cu 
valori semnificative, ce pot fi 
de interes strategic, uneori 
finanțate prin fonduri 
europene, prin urmare este 
foarte importantă cunoașterea 
beneficiarului real. 
Potrivit prevederilor art. 1 
alin (2) art. 55 lit.b) din Legea 
nr. 237/2015, riscurile 
clasificate în clasele 14 și 15 
din anexa nr. 1) Secțiunea A 
sunt riscuri majore, în cazul în 
care contractantul desfășoară 
din punct de vedere 
profesional o activitate 
industrială, comercială sau 
liberală, iar riscul se referă la 
această activitate. 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

5.    3. La articolul 2, litera g), 
după punctul 2 se introduc 
două noi puncte, punctul 21  și 
22, cu următorul cuprins: 
 
21 . intermediarii de asigurări, 
astfel cum sunt definiți la art. 3 
alin. (1) pct.11 din Legea 
nr.236/2018, cu completările 
ulterioare, atunci când 
distribuie produse de investiții 
bazate pe asigurări, așa cum 
sunt definite la art. 3 alin. (1) 
pct. 23 din Legea nr. 236/2018, 
cu completările ulterioare, 
produse de asigurare de viață, 
așa cum sunt definite în anexa 
nr. 1 Secțiunea C. Asigură ri de 
viață din Legea nr. 237/2015, cu 
modificările și completările 
ulterioare, sau produse 
încadrate în categoria   
asigurărilor de garanţii 
prevăzute în anexa nr. 1 
Secţiunea A pct. 15 din Legea nr. 
237/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, cu 
excepția intermediarilor 
secundari, astfel cum sunt 

Întrucât asigurările de garanții 
contractuale fac parte din 
categoria garanțiilor financiare 
alături de scrisorile de garanție 
bancară, un aspect deosebit de 
important este modalitatea în 
care societatea de asigurare 
evaluează riscurile aferente 
potențialului asigurat (inclusiv 
AML cele care vizează 
integritatea sistemului 
financiar), precum și riscurile 
implicate de contractul de 
execuție lucrări/prestări de 
servicii furnizare. 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

definiți la art. 3 alin. (1) pct.16 
din Legea nr. 236/2018, cu 
completările ulterioare; 
 
Autor amendament:  
Iulius Marian Firczak, deputat 
Minorități 
 
22. reasigurătorii, inclusv cei 
captivi, astfel cum sunt definiți 
la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 
237/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, și 
intermediarii de reasigurări, 
astfel cum sunt definiți la art. 3 
alin. (1) pct. 13 din Legea nr. 
236/2018, cu completările 
ulterioare; 
 
Autor amendament:  
Iulius Marian Firczak, deputat 
Minorități 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Menținerea reasiguratorilor și 
a intermediarilor de 
reasigurări este necesară 
deoarece reasigurarea 
reprezintă o modalitate de 
minimizare, omogenizare și 
de protecție împotriva unor 
riscuri majore care pot genera 
daune extrem de mari pe care 
societățile de asigurare pot fi 
în incapacitate de a le suporta. 

6.  Art. 19 alin. (71) şi (72) 

 

 

 4. La articolul 19, alin. (71) şi 
(72) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
(71) Entităţile raportoare, după 

Modul actual de 
reglementare a procesului de 
soluţionare a 
neconcordanţelor, stabilit de 
Legea nr.129/2019, interpune 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

 (71) Entităţile raportoare, 
după consultarea registrelor 
centrale prevăzute la alin. (5), 
informează Oficiul şi 
autorităţile care gestionează 
aceste registre cu privire la 
orice neconcordanţă între 
informaţiile disponibile în 
registrele centrale privind 
beneficiarii reali şi 
informaţiile privind 
beneficiarii reali pe care le 
deţin. 

(72) Pe baza informaţiilor 
transmise de entităţile 
raportoare, autorităţile care 
gestionează registrele 
beneficiarilor reali înscriu în 
respectivele registre, de 
îndată, o menţiune provizorie 
cu privire la existenţa unei 
neconcordanţe, iar Oficiul ia 
măsurile corespunzătoare 
pentru soluţionarea acesteia, 
în timp util. După 
soluţionarea neconcordanţei, 
Oficiul solicită autorităţilor 
care gestionează registrele 
beneficiarilor reali radierea 

consultarea registrelor centrale 
prevăzute la alin. (5), 
informează autorităţile care 
gestionează aceste registre cu 
privire la orice neconcordanţă 
între informaţiile disponibile în 
registrele centrale privind 
beneficiarii reali şi informaţiile 
privind beneficiarii reali pe care 
le deţin. În situaţia în care 
entităţile raportoare prevăzute 
la art. 5 suspectează sau au 
motive rezonabile să suspecteze 
că anumite tranzacţii, operaţiuni  
sau activităţi al căror obiect îl 
constituie bunuri ce provin din 
săvârşirea de infracţiuni sau au 
legătură cu finanţarea 
terorismului şi implică persoane 
cu privire  la care există o 
neconcordanţă,  transmit un 
raport pentru tranzacţii 
suspecte exclusiv Oficiului, în 
condiţiile art. 6 alin. (1) lit. a).  
 
(72) Pe baza informaţiilor 
transmise de entităţile 
raportoare, autorităţile care 
gestionează registrele 

ONPCSB între entitatea 
raportoare/alte autorităţi şi 
gestionarul Registrului central 
al BR, determinând astfel 
întârzieri în obţinerea, în cel 
mai scurt timp, a informaţiilor 
adecvate, corecte şi 
actualizate

Pentru fundamentarea 
acestei propuneri de 
amendare a art. 19 alin. (7)-
(72), vă informăm că Oficiul a 
realizat, prin RPRO la UE, 
consultări cu alte state 
membre care au faţă de 
România avantajul aplicării pe 
o perioadă mai îndelungată a 

 referitoare la BR, 
aşa cum impun prevederile 
dreptului unional, dar şi 
recomandarea FATF nr. 24. 

De asemenea, precizăm 
că activitatea de soluţionare a 
neconcordanţelor privind 
identificarea şi declararea BR 
prezintă interes pentru Oficiu 
doar în condiţiile în care se 
referă la persoane cu privire 
la care există suspiciuni de 
SB/FT. 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

menţiunii provizorii. 
Procedura privind 
înscrierea/radierea 
menţiunilor în/din registrele 
beneficiarilor reali se aprobă 
prin ordin al ministrului 
justiţiei sau prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală, după caz. 

beneficiarilor reali înscriu în 
respectivele registre, de îndată, 
o menţiune provizorie cu privire 
la existenţa unei neconcordanţe, 
şi iau măsurile corespunzătoare 
pentru soluţionarea acesteia, în 
timp util. După soluţionarea 
neconcordanţei, autorităţile 
care gestionează registrele 
beneficiarilor reali radiază 
menţiunile provizorii. 
Procedura privind 
înscrierea/radierea menţiunilor 
în/din registrele beneficiarilor 
reali şi de soluţionare a 
neconcordanţelor se aprobă 
prin ordin al ministrului justiţiei 
sau prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, după caz. 
 
Autor amendament: Mihai 
Alexandru Badea – deputat 
USR 
 

Directivei a 4 cu modificările 
aduse de Directiva 5 şi a avut 
în considerare bunele practici 
referitoare la modul de 
reglementare a problematicii 
referitoare la BR în alte state, 
publicate pe site-ul FATF, din 
care rezultă faptul că, în 
majoritatea ţărilor, 
soluţionarea 
neconcordanţelor se află în 
sarcina autorităţilor care 
gestionează registrul central 
al beneficiarilor reali. 

 
 

 

7.  Art.22. 
 
 
(4)Prelucrarea datelor cu 

2.La articolul 22, alineatul 
(4) va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Prelucrarea datelor cu 

5. Nemodificat Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

caracter personal în contextul 
alin. (1) este considerată ca 
fiind necesară în vederea 
ducerii la îndeplinire a unor 
măsuri de interes public, în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului 
(UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date 
şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regula
mentul general privind 
protecţia datelor). 

caracter personal în contextul 
alin.(1) este considerată ca 
fiind necesară în vederea 
ducerii la îndeplinire a unor 
măsuri de interes public, în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind 
protecţia datelor) şi a 
Regulamentului (UE) 
2018/1725 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 
23 octombrie 2018 privind 
protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către 
instituţiile, organele, oficiile 
şi agenţiile Uniunii şi privind 
libera circulaţie a acestor 

https://idrept.ro/12045068.htm�
https://idrept.ro/12015837.htm�
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

date şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) 
nr.45/2001 şi a Deciziei 
nr.1247/2002/CE.” 
 

8.  Art.24 
 
 
(8)Autorităţile de 
supraveghere române 
informează autorităţile 
similare din celelalte state 
membre, precum şi 
autorităţile europene de 
supraveghere cu privire la 
cazurile în care dreptul ţării 
terţe nu permite punerea în 
aplicare a politicilor şi 
procedurilor cerute de 
prevederile alin. (7), sens în 
care pot fi întreprinse acţiuni 
coordonate în vederea 
identificării unei soluţii. 
Pentru identificarea ţărilor 
terţe care nu permit punerea 
în aplicare a politicilor şi 
procedurilor cerute de alin. 
(7), autorităţile de 
supraveghere naţionale ţin 

3. La art. 24, alineatul (8) va 
avea următorul cuprins: 
 
„(8) Autorităţile de 
supraveghere române 
informează autorităţile 
similare din celelalte state 
membre, precum şi 
Autoritatea Bancară 
Europeană cu privire la 
cazurile în care dreptul ţării 
terţe nu permite punerea în 
aplicare a politicilor şi 
procedurilor cerute de 
prevederile alin.(7), sens în 
care pot fi întreprinse acţiuni 
coordonate în vederea 
identificării unei soluţii. Pentru 
identificarea ţărilor terţe care 
nu permit punerea în aplicare a 
politicilor şi procedurilor 
cerute de alin.(7), autorităţile 
de supraveghere naţionale ţin 
seama de eventualele 

6. Nemodificat Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

seama de eventualele 
constrângeri juridice care ar 
putea împiedica buna 
funcţionare a acestor politici 
şi proceduri, inclusiv 
dispoziţiile de 
confidenţialitate, de protecţia 
datelor, precum şi alte 
constrângeri ce limitează 
schimbul de informaţii care 
pot fi relevante în acest scop. 
 

constrângeri juridice care ar 
putea împiedica buna 
funcţionare a acestor politici şi 
proceduri, inclusiv dispozițiile 
de confidențialitate, de 
protecția datelor, precum și 
alte constrângeri ce limitează 
schimbul de informații care pot 
fi relevante în acest scop.” 

9.  Art.26. 
 
 
(11)Lista autorităţilor şi 
organismelor prevăzute la 
alin. (1), inclusiv datele de 
contact ale acestora, precum 
şi orice modificări privind 
aceste informaţii, care vor 
servi drept punct de contact 
pentru autorităţile similare 
din celelalte state membre şi, 
după caz, pentru Autoritatea 
Europeană de 
Supraveghere, se comunică 
de către Oficiu Comisiei 
Europene. 

4.La articolul 26, alineatul 
(11) va avea următorul 
cuprins: 
 
„(11) Lista autorităţilor şi 
organismelor prevăzute la alin. 
(1), inclusiv datele de contact 
ale acestora, precum şi orice 
modificări privind aceste 
informaţii, care vor servi drept 
punct de contact pentru 
autorităţile similare din 
celelalte state membre şi, după 
caz, pentru Autoritatea 
Bancară Europeană, se 
comunică de către Oficiu 
Comisiei Europene.” 

7. Nemodificat Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

10.  Art. 48. 
 
 
 
Autorităţile prevăzute la art. 
26 alin. (1) lit. a) transmit, 
după caz, Autorităţii 
europene de supraveghere, 
Autorităţii bancare 
europene, Autorităţii 
europene pentru asigurări şi 
pensii ocupaţionale, 
Autorităţii europene pentru 
valori mobiliare şi pieţe: 
 

5. La articolul 48, partea 
introductivă va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.48.- Autorităţile prevăzute 
la art.26 alin.(1) lit.a) transmit, 
după caz, Autorităţii Bancare 
Europene, Autorităţii 
europene pentru asigurări şi 
pensii ocupaţionale, Autorităţii 
europene pentru valori 
mobiliare şi pieţe:” 

8. Nemodificat Tehnică legislativă 
 
 

11.  Art. 56 
 
„(1) Persoanele juridice 
supuse obligației de 
înregistrare în registrul 
comerțului depun la 
înmatriculare, anual sau ori 
de câte ori intervine o 
modificare, o declarație 
privind beneficiarul real al 
persoanei juridice, în vederea 
înregistrării în Registrul 
beneficiarilor reali al 
societăților.” 

 
 

9. La articolul 56, alineatul (1) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
 
„Art. 56. - (1) Persoanele 
juridice supuse obligației de 
înregistrare în registrul 
comerțului depun la 
înmatriculare, şi ori de câte 
ori intervine o modificare, o 
declarație privind beneficiarul 
real al persoanei juridice, în 
vederea înregistrării în 
Registrul beneficiarilor reali al 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

societăților, cu excepția 
regiilor autonome, 
companiilor și societăților 
naționale și societăților 
deținute integral sau 
majoritar de stat.” 
 
Autori amendament: Morar 
Olivia- Diana, Andronache 
Gabriel, deputați PNL, Claudiu 
Năsui, Mihai Alexandru Badea, 
deputați USR  
 

 
 

12.  (11)Sunt exceptate de la 
obligaţia depunerii declaraţiei 
prevăzute la alin. (1) regiile 
autonome, companiile şi 
societăţile naţionale şi 
societăţile deţinute integral 
sau majoritar de stat.» 

(la data 30-apr-2021 Art. 56, 
alin. (1^1) din capitolul XII 
modificat de Art. 1, punctul 12. 
din Legea 101/2021 ) 
 

 10. La articolul 56, alineatul 
(11) se abrogă.  
 
 
 
Autori: Morar Olivia - Diana, 
Andronache Gabriel, deputați 
PNL 
 

 

13.    11. La articolul 56, după 
alineatul (12)se introduc două 
noi alineate, alineatele (13) și 
(14), cu următorul cuprins: 

 

https://idrept.ro/00221342.htm#do%7Car1%7Cpt12�
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

(13) Suplimentar faţă de 
obligaţia prevăzută la alin. (1) 
persoanele juridice supuse 
obligației de înregistrare în 
registrul comerțului, care au în 
structura acţionariatului entități 
înmatriculate/înregistrate 
şi/sau care au sediul fiscal în 
jurisdicţii necooperante din 
punct de vedere fiscal şi/sau în 
jurisdicţii cu grad înalt de risc 
de spălare a banilor şi/sau 
finanţare a terorismului şi/sau 
în jurisdicţii aflate sub 
monitorizarea organismelor 
internaţionale  relevante, pentru 
risc de spălare a 
banilor/finanţare a 
terorismului, depun anual o 
declaraţie privind beneficiarul 
real al persoanei juridice, în 
vederea înregistrării în 
Registrul beneficiarilor reali al 
societăților, în termen de 15 zile 
de la aprobarea situaţiilor 
financiare anuale. 
 
Autor amendament: Comisii 
reunite 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

14.    (14) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1) persoanele 
juridice înmatriculate în 
registrul comerţului anterior 
datei de intrare în vigoare a 
prezentei legi, cu excepția 
regiilor autonome, companiilor 
și societăților naționale și 
societăților deținute integral sau 
majoritar de stat, depun o 
declarație privind beneficiarul 
real al persoanei juridice pe care 
o actualizează ori de câte ori 
intervine o modificare, în 
vederea înregistrării în 
Registrul beneficiarilor reali al 
societăților. Această obligație se 
consideră a fi îndeplinită pentru 
persoanele juridice care au 
depus cel puțin o declarație 
privind beneficiarul real ulterior 
datei de intrare în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Autor amendament: Claudiu 
Năsui – deputat USR 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

15.  (2) Declaraţia pe proprie 
răspundere a 
reprezentantului legal al 
persoanei juridice prevăzute 
la alin. (1) cuprinde datele de 
identificare ale beneficiarilor 
reali, precum şi modalităţile 
în care se exercită controlul 
asupra persoanei juridice. 
 

 12. La articolul 56, alineatul 2 
se abrogă. 

 

Autor amendament: dep. Mihai 
Alexandru Badea -USR 

 

16.  (3) Datele de identificare ale 
beneficiarului real în sensul 
alin. (1) sunt: numele, 
prenumele, data naşterii, 
codul numeric personal, seria 
şi numărul actului de 
identitate, cetăţenia, 
domiciliul sau reşedinţa. 

 13. La articolul 56, alineatele  
(3) - (6) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

 

(3) În cazul în care intervine o 
modificare privind datele de 
identificare ale beneficiarului 
real, declaraţia se depune în 
termen de 15 zile de la data la 
care aceasta a intervenit. 

 

Autori: Morar Olivia-Diana, 
Andronache Gabriel - deputați 
PNL, Claudiu Năsui – deputat 
USR 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

17.  Art. 56 
 
„(4) Declarația anuală se 
depune la oficiul registrului 
comerțului în care este 
înmatriculată persoana 
juridică în termen de 15 zile 
de la aprobarea situațiilor 
financiare anuale, iar dacă 
intervine o modificare privind 
datele de identificare ale 
beneficiarului real, declarația 
se depune în termen de 15 
zile de la data la care aceasta 
a intervenit.” 

_____________________________ (4) Declaraţia pe proprie 
răspundere a reprezentantului 
legal al persoanei juridice 
cuprinde datele de identificare 
ale beneficiarilor reali, respectiv 
numele, prenumele, data și locul 
naşterii, codul numeric 
personal, seria şi numărul 
actului de identitate, cetăţenia, 
domiciliul sau reşedinţa, 
precum şi modalităţile în care se 
exercită controlul asupra 
persoanei juridice. 

Autori: Morar Olivia-Diana, 
Andronache Gabriel, deputați 
PNL, Claudiu Năsui – deputat 
USR 

 

18.  (5)Declaraţia prevăzută la 
alin. (1) se poate da în faţa 
reprezentantului oficiului 
registrului comerţului sau se 
poate depune, personal sau 
prin reprezentant, având dată 
certă, dată de notarul public 
ori atestată de avocat. 

(la data 26-sep-2020 Art. 56, 
alin. (5) din capitolul XII 
modificat de Art. II din 

 

Legea 

(5) Declaraţia privind 
beneficiarul real poate avea 
formă de înscris sub semnătură 
privată ori formă electronică şi 
poate fi transmisă la oficiul 
registrului comerţului prin 
mijloace electronice, cu 
semnătură electronică, sau prin 
servicii de poştă şi curier sau 
prin ghișeul oficiului registrului 
comerțului, personal sau prin 

 

https://idrept.ro/00212536.htm#do%7Carii�
https://idrept.ro/00212536.htm#do%7Carii�
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

208/2020 reprezentant conform 
prevederilor legale. 

Autori: Morar Olivia-Diana, 
Andronache Gabriel, deputați 
PNL, Claudiu Năsui – deputat 
USR 

 

 ) 

19.  (6)Obligaţia prevăzută la alin. 
(1) este îndeplinită şi prin 
includerea, la înmatriculare, 
în actul constitutiv, a datelor 
de identificare a beneficiarilor 
reali şi a modalităţilor în care 
se exercită controlul asupra 
persoanei juridice. 
Modificarea ulterioară a 
datelor de identificare a 
beneficiarilor reali nu 
instituie obligaţia întocmirii 
unui act modificator la actul 
constitutiv, declararea 
acestora îndeplinindu-se în 
condiţiile alin. (1). 

(la data 15-iul-2020 Art. 56, 
alin. (5) din capitolul XII 
completat de Art. I, punctul 94. 
din Ordonanta urgenta 
111/2020 ) 

 6) Declaraţia privind 
beneficiarul real poate fi dată şi 
în faţa reprezentantului oficiului 
registrului comerţului sau se 
poate depune, personal sau prin 
reprezentant, având dată certă, 
dată de notarul public ori 
atestată de avocat. 

Autori: Morar Olivia-Diana, 
Andronache Gabriel, deputați 
PNL, Claudiu Năsui – deputat 
USR 

 

 

https://idrept.ro/00210894.htm#do%7Cari%7Cpt94�
https://idrept.ro/00210894.htm#do%7Cari%7Cpt94�
https://idrept.ro/00210894.htm#do%7Cari%7Cpt94�
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

20.    14. La articolul 56, după  
alineatul (6) se introduc două 
noi alineate, alineatele (7) și 
(8), cu următorul cuprins: 

(7) Obligaţia prevăzută la alin. 
(1) este îndeplinită şi prin 
includerea, la înmatriculare, în 
actul constitutiv, a datelor de 
identificare a beneficiarilor reali 
şi a modalităţilor în care se 
exercită controlul asupra 
persoanei juridice. Modificarea 
ulterioară a datelor de 
identificare a beneficiarilor reali 
nu instituie obligaţia întocmirii 
unui act modificator la actul 
constitutiv, declararea acestora 
îndeplinindu-se în condiţiile 
alin. (1). 
 
(8) Oficiul asigură publicarea pe 
pagina sa de Internet a listelor 
actualizate ale  jurisdicţiilor 
prevăzute la alin. (13), elaborate 
de organismele internaţionale  
abilitate.  

Autori: Morar Olivia-Diana, 
Andronache Gabriel, deputați 
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

PNL, Claudiu Năsui – deputat 
USR 

21.  Art. 57 
 
(1) Nerespectarea de către 
reprezentantul legal al 
persoanelor juridice 
prevăzute la art. 56 alin. (1) a 
obligaţiei de depunere a 
declaraţiei privind datele de 
identificare ale beneficiarului 
real constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de 
la 5.000 lei la 10.000 lei. 
Procesul-verbal de constatare 
a contravenţiei se comunică 
oficiului registrului 
comerţului, în acesta fiind 
consemnat că nedepunerea 
declaraţiei atrage dizolvarea 
societăţii, în condiţiile art. 237 
din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 15. La articolul 57, alineatele 
(1) și (2) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

Art. 57. -(1) Nerespectarea de 
către reprezentantul legal al 
persoanelor juridice prevăzute 
la art. 56 a obligației de 
depunere a declarației privind 
datele de identificare ale 
beneficiarului real constituie 
contravenție și se sancționează 
cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei. Procesul-verbal de 
constatare a contravenției se 
comunică oficiului registrului 
comerțului, în acesta fiind 
consemnat că nedepunerea 
declarației atrage dizolvarea 
societății, în condițiile art. 237 
din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Autori: Morar Olivia-Diana, 
Andronache Gabriel, deputați 
PNL, Claudiu Năsui – deputat 

 

https://idrept.ro/00078665.htm�
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

USR 

 
22.  (2)Dacă în termen de 30 de 

zile de la data aplicării 
sancţiunii contravenţionale 
reprezentantul persoanei 
juridice prevăzute la art. 56 
alin. (1) nu a depus declaraţia 
privind datele de identificare 
ale beneficiarului real, la 
cererea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului, 
tribunalul sau, după caz, 
tribunalul specializat va putea 
pronunţa dizolvarea 
societăţii. Cauza de dizolvare 
poate fi înlăturată înainte de a 
se pune concluzii în fond. 
Dispoziţiile art. 237 alin. (4)-
(13) din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
aplică în mod corespunzător. 

  (2) Dacă în termen de 30 de zile 
de la data aplicării sancțiunii 
contravenționale reprezentantul 
persoanei juridice prevăzute la 
art. 56 nu a depus declarația 
privind datele de identificare ale 
beneficiarului real, la cererea 
Oficiului Național al Registrului 
Comerțului, tribunalul sau, după 
caz, tribunalul specializat va 
putea pronunța dizolvarea 
societății. Cauza de dizolvare 
poate fi înlăturată înainte de a 
se pune concluzii în fond. 
Dispozițiile art. 237 alin. (4)-
(13) din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
aplică în mod corespunzător 

Autori: Morar Olivia-Diana, 
Andronache Gabriel, deputați 
PNL,Claudiu Năsui – deputat 
USR 
 

 

23.  Art. 62  
 

- 16. Articolul 62 se abrogă   

https://idrept.ro/00078665.htm�
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

(1) În termen de 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi, societăţile înregistrate 
până la data intrării în vigoare 
a prezentei legi în registrul 
comerţului, cu excepţia celor 
prevăzute la art. 56 alin. (11), 
depun, prin grija 
reprezentantului legal, spre 
înregistrare în Registrul 
beneficiarilor reali ai 
societăţilor, ţinut de Oficiul 
Naţional al Registrului 
Comerţului, o declaraţie 
privind datele de identificare 
ale beneficiarilor reali. (la 
data 09-iul-2020 Art. 62, alin. 
(1) din capitolul XII modificat 
de Art. 1, punctul 4. din Legea 
108/2020 ) 
 
(2)În termenul prevăzut la 
alin. (1), declaraţiile privind 
beneficiarul real prevăzute la 
art. 56 alin. (1) şi (4) şi la art. 
62 alin. (1) din Legea 
nr. 129/2019, cu modificările 
şi completările ulterioare, pot 
avea formă de înscris sub 

 

Autori: Morar Olivia-Diana, 
Andronache Gabriel, deputați 
PNL, Claudiu Năsui – deputat 
USR 

 
 
 
 
 
 

https://idrept.ro/00210686.htm#do|ar1|pt4�
https://idrept.ro/00210686.htm#do|ar1|pt4�
https://idrept.ro/00210686.htm#do|ar1|pt4�
https://idrept.ro/00202804.htm�
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Nr. 
crt. Text Lege în vigoare Text Senat 

 
Text propus de comisii 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

semnătură privată ori formă 
electronică şi pot fi transmise 
la oficiul registrului 
comerţului prin mijloace 
electronice, cu semnătură 
electronică, sau prin servicii 
de poştă şi curier. 

24.    Art. II. – Termenul de 
depunere a declarației 
privind beneficiarul real 
prevăzută la art. 56 alin. (13) 
din Legea nr. 129/2019 
pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte 
normative, cu modificările și 
completările ulterioare, 
precum și cu cele aduse prin 
prezenta lege, este de 90 de 
zile de la încetarea stării de 
alertă. 

 

Autor amendament: Morar 
Olivia-Diana, Andronache 
Gabriel, deputați PNL, Claudiu 
Năsui – deputat USR 
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25.   *** 
Prin prezenta lege se transpun 
prevederile art.3 pct.2,5, pct.6 
lit.(a), pct.7 lit.(a), pct.9 şi 
pct.10 lit.(a) din Directiva (UE) 
2019/2177 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 
18 decembrie 2019 de 
modificare a Directivei 
2009/138/CE privind accesul 
la activitate şi desfăşurarea 
activităţii de asigurare şi de 
reasigurare (Solvabilitate II), a 
Directivei 2014/65/UE privind 
pieţele instrumentelor 
financiare şi a Directivei (UE) 
2015/849 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor sau 
finanţării terorismului, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 
334 din 27 decembrie 2019. 

 
Nemodificat 
 
 
 

 
 

 


