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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

  COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                Bucureşti, 9 iunie 2020 

Plx. 297/2020 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR  

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane 

juridice prin modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi prin modificarea 

Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, trimis, spre 

dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu adresa nr. Plx. 

297/2020 . 

 

PREȘEDINTE 

Nicușor HALICI    
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                                                                             PARLAMENTUL ROMÂNIEI                           
                                                                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

   
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                                                                            
Bucureşti, 9 iunie 2020 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice 

prin modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi prin modificarea Ordonanţei 

de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului 
real al unor persoane juridice prin modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi prin modificarea 
Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, trimis cu adresa nr. Plx. 297/2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 301 din 02.04.2020. 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 12.05.2020 cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din 

Constitutia României. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii în scopul simplificării 
procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul de lege în 
şedinţa online din data de 9 iunie 2020. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri conform listei de prezență. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de Lege pentru 

simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea şi completarea Legii 
nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu amendamente admise și amendamente respinse prevăzute în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul 
raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

     PREȘEDINTE,                                                                 SECRETAR, 

              Nicușor HALICI                                                                Aida Cristina CĂRUCERU 
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ANEXA 1 

AMENDAMENTE ADMISE 

al Proiectului de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea 
şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii 

 

Nr. 
crt. 

Texte lege în vigoare Forma adoptată de Senat Amendamente Motivare 

1.   LEGE pentru simplificarea 
procedurii de declarare a 
beneficiarului real al unor persoane 
juridice prin modificarea şi 
completarea Legii nr.129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi prin 
modificarea Ordonanţei de Guvern 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative. 

Autor:dep.Năsui Claudiu Iulius 
Gavril 

 

Pentru respectarea rigorii 
normative 

2.   Art.I- Legea nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi 

Articol unic - Legea 
nr.129/2019 pentru prevenirea 
şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum 
şi pentru modificarea şi 

Pentru respectarea rigorii 
normative 
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completarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.589 din 18 
iulie 2019 se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

completarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.589 din 18 iulie 
2019, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

Autor:dep.Năsui Claudiu Iulius 
Gavril 

 

3.   1. La articolul 56 alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art.56.- (1) Persoanele juridice 
supuse obligaţiei de înregistrare în 
registrul comerţului depun la 
înmatriculare şi ori de câte ori 
intervine o modificare o declaraţie 
privind beneficiarul real al persoanei 
juridice, în vederea înregistrării în 
Registrul beneficiarilor reali ai 
societăţilor.” 

Nemodificat.  

4. CAPITOLUL XII: Dispoziţii 
tranzitorii şi finale 
Art. 56 
(1)Persoanele juridice supuse 
obligaţiei de înregistrare în 
registrul comerţului, cu excepţia 
regiilor autonome, companiilor 

2.La articolul 56, după alineatul (1) 
se introduc două noi alineate, 
alin.(12) și (13), cu următorul 
cuprins: 

„(12) Sunt exceptate de la 

 2. După alineatul (1) al 
articolului 56, se introduc două 
noi alineate, alin. (11) și (12), cu 
următorul cuprins: 

„(11) Sunt exceptate de la 

 

 

 

La alin. (11) lit. b): pentru 
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şi societăţilor naţionale şi 
societăţilor deţinute integral sau 
majoritar de stat, depun la 
înmatriculare, anual sau ori de 
câte ori intervine o modificare o 
declaraţie privind beneficiarul 
real al persoanei juridice, în 
vederea înregistrării în Registrul 
beneficiarilor reali al societăţilor. 
 

obligaţia depunerii declaraţiei 
prevăzute la 
alin.(1): 

a)regiile autonome, companiile şi 
societăţile naţionale şi societăţile 
deţinute integral sau majoritar de stat; 

b)persoanele juridice formate 
doar din asociaţii persoane fizice. 
 

obligația depunerii declarației 
prevăzute la alin. (1): 

a) regiile autonome, companiile 
și societățile naționale și 
societățile deținute integral sau 
majoritar de stat; 

b) persoanele juridice 
constituite doar din asociați 
persoane fizice, atunci când 
aceștia sunt singurii 
beneficiari reali. 

Autor:dep.Năsui Claudiu Iulius 
Gavril 

claritate, se înlocuiește sintagma 
persoanele juridice „formate” cu 
sintagma „constituite” utilizată și 
la nivelul Legii nr. 31/1990. De 
asemenea, se clarifică aplicarea 
exceptării pentru cazul în care nu 
există și alți beneficiari reali în 
afara persoanelor fizice care 
constituie societatea. 

 

5.   (13) In cazul persoanelor exceptate 
conform alin.(l ) lit.b), Registrul 
beneficiarilor reali va fi completat din 
oficiu de către Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului pe baza 
documentelor care însoţesc cererea de 
înmatriculare, sau pe baza evidenţelor 
deţinute în cazul societăţilor deja 
înmatriculate.” 

(12) În cazul persoanelor 
exceptate conform alin. (11) lit. 
b), în lipsa depunerii 
declarației privind 
beneficiarul real, Oficiul 
Național al Registrului 
Comerțului este obligat să 
completeze din oficiu 
Registrul beneficiarilor reali 
ai societăților pe baza 
documentelor care însoțesc 
cererea de înmatriculare, sau pe 
baza evidențelor deținute în 
cazul societăților deja 
înmatriculate.” 

Autor:dep.Năsui Claudiu Iulius 
Gavril 

Pentru respectarea rigorii 
normative 
La alin. (12): Pentru claritate cu 
privire la completarea 
Registrului beneficiarilor reali 
din oficiu de către ONRC în 
lipsa depunerii unei declarații în 
conformitate cu alin. (11) lit. b). 
Consiliul Legislativ: de 
asemenea, s-au operat și 
modificările din rațiuni de 
tehnică legislativă conform 
recomandării pct. 3 al avizului 
cu privire la sintagmele „alin.”, 
„lit.” precum și Registrul 
beneficiarilor reali „ai 
societăților”. 
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6. (4)Declaraţia anuală se depune la 
oficiul registrului comerţului în care 
este înmatriculă persoana juridică în 
termen de 15 zile de la aprobarea 
situaţiilor financiare anuale, iar 
dacă 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. 

3. La articolul 56 alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Dacă 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.” 

Nemodificat 

7. Art. 62 
(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 
companiilor şi societăţilor 
naţionale, precum şi a 
societăţilor deţinute integral sau 
majoritar de stat, 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. 

4.La articolul 62 alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
„Art.62.- (1) In 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.” 

Nemodificat 

8.   Art.II.- Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.39 din 

Articolul II privind modificarea 
Ordonanței Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociații și 
fundații se elimină. 

Pentru respectarea rigorii 
normative 
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31 ianuarie 2000, se modifică după 
cum urmează: 

Autor: Dep. Nicușor Halici și 
Nasui Claudiu Iulius Gavril 

9. Art. 7 

 (2)Cererea de înscriere va fi 
însoţită de următoarele 
documente: 

c2)declaraţie pe propria 
răspundere, încheiată în formă 
autentică, a persoanei care, în 
temeiul alin. (1), formulează 
cererea de înscriere, care 
cuprinde datele de identificare 
ale beneficiarilor reali ai 
asociaţiei, în sensul 
reglementărilor din domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării 
banilor şi finanţării terorismului. 
Datele de identificare ale 
beneficiarului real sunt: numele, 
prenumele, data naşterii, codul 
numeric personal, seria şi 
numărul actului de identitate, 
cetăţenia, domiciliul sau 
reşedinţa; 

1.La articolul 7, alineatul (2), litera 

c2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
,,c2) declaraţie pe propria răspundere, 
încheiată în formă autentică, a 
persoanei care, în temeiul alin.(l), 
formulează cererea de înscriere, care 
cuprinde datele de identificare ale 
beneficiarilor reali ai asociaţiei, în 
sensul reglementărilor din domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării 
banilor şi finanţării terorismului. 
Datele de identificare ale 
beneficiarului real sunt: numele, 
prenumele, data naşterii, codul 
numeric personal, seria şi numărul 
actului de identitate, cetăţenia, 
domiciliul sau reşedinţa. In cazul 
fundaţiilor formate doar din persoane 
fizice, se va putea opta pentru 
nedepunerea declaraţiei pe propria 
răspundere şi completarea registrului 
central din oficiu pe baza datelor de 
identificare din dosar şi conform 
regulilor prevăzute de Legea nr. 
129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 

 

 

Se elimină. 

Autor: Dep. Nicușor Halici și 
Nasui Claudiu Iulius Gavril 

Pentru respectarea rigorii 
normative 
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unor acte normative.” 

10. Art. 17 

(2)Cererea de înscriere va fi 
însoţită de următoarele 
documente: 

c2)declaraţie pe propria 
răspundere, încheiată în formă 
autentică, a persoanei prevăzute 
la art. 16 alin. (2) lit. h), care 
cuprinde datele de identificare 
ale beneficiarilor reali ai 
fundaţiei, în sensul 
reglementărilor din domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării 
banilor şi finanţării terorismului. 
Dispoziţiile art. 16 alin. (2) lit. a) 
se aplică în mod corespunzător. 
Datele de identificare ale 
beneficiarului real sunt: numele, 
prenumele, data naşterii, codul 
numeric personal, seria şi 
numărul actului de identitate, 
cetăţenia, domiciliul sau 
reşedinţa; 

2. La articolul 17, alineatul 

(2), litera c2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
,,c2) declaraţie pe propria răspundere, 
încheiată în formă autentică, a 
persoanei care, în temeiul alin.(l), 
formulează cererea de înscriere, care 
cuprinde datele de identificare ale 
beneficiarilor reali ai asociaţiei, în 
sensul reglementărilor din domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării 
banilor şi finanţării terorismului. 
Datele de identificare ale 
beneficiarului real sunt: numele, 
prenumele, data naşterii, codul 
numeric personal, seria şi numărul 
actului de identitate, cetăţenia, 
domiciliul sau reşedinţa. In cazul 
fundaţiilor formate doar din persoane 
fizice, se va putea opta pentru 
nedepunerea declaraţiei pe propria 
răspundere şi completarea registrului 
central din oficiu pe baza datelor de 
identificare din dosar şi conform 
regulilor prevăzute de Legea nr. 
129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 

 

Se elimină. 

Autor: Dep. Nicușor Halici și 
Nasui Claudiu Iulius Gavril 

Pentru respectarea rigorii 
normative 
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unor acte normative.” 

11. Art. 344 
(1)Anual sau ori de câte ori 
intervine o modificare privind 
datele de identificare ale 
beneficiarului real, asociaţia sau 
fundaţia are obligaţia de a 
comunica Ministerului Justiţiei 
datele de identificare ale 
beneficiarului real, în vederea 
înregistrării actualizării evidenţei 
privind beneficiarii reali ai 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 

3.La articolul 344 alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„Art.344.- (1) Ori de câte ori intervine 
o modificare privind datele de 
identificare ale beneficiarului real, 
asociaţia sau fundaţia are obligaţia de 
a comunica Ministerului Justiţiei 
datele de identificare ale 
beneficiarului real, în vederea 
înregistrării actualizării evidenţei 
privind beneficiarii reali ai asociaţiilor 
şi fundaţiilor.” 

Se elimină. 

Autor: Dep. Nicușor Halici și 
Nasui Claudiu Iulius Gavril 

12. Art. 344 

(3)Declaraţia anuală prevăzută la 
alin. (1) se comunică 
Ministerului Justiţiei până la data 
de 15 ianuarie. 

4.La articolul 344, alineatul (3) se 
abrogă. 

Se elimină. 

Autor: Dep. Nicușor Halici și 
Nasui Claudiu Iulius Gavril 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 2 
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AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 
Nr. 
Crt. 

Texte lege în vigoare Forma adoptată de Senat Amendament Motivare 

1.   La articolul 56 alin.(11), după litera 
b) se adaugă o nouă literă, lit.c) cu 
următorul cuprins: 
c)persoanele juridice în reprezentarea 
unei minorități naționale. 
Autor: dep.Grosaru Andi-Gabriel 

Vot 

2. Art. 7 

 (2)Cererea de înscriere va fi 
însoţită de următoarele 
documente: 

c2)declaraţie pe propria 
răspundere, încheiată în formă 
autentică, a persoanei care, în 
temeiul alin. (1), formulează 
cererea de înscriere, care 
cuprinde datele de identificare 
ale beneficiarilor reali ai 
asociaţiei, în sensul 
reglementărilor din domeniul 
prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului. Datele de 
identificare ale beneficiarului 
real sunt: numele, prenumele, 
data naşterii, codul numeric 
personal, seria şi numărul 
actului de identitate, cetăţenia, 

1.La articolul 7, alineatul (2), 

litera c2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
,,c2) declaraţie pe propria 
răspundere, încheiată în formă 
autentică, a persoanei care, în 
temeiul alin.(l), formulează 
cererea de înscriere, care 
cuprinde datele de identificare ale 
beneficiarilor reali ai asociaţiei, în 
sensul reglementărilor din 
domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului. Datele de 
identificare ale beneficiarului real 
sunt: numele, prenumele, data 
naşterii, codul numeric personal, 
seria şi numărul actului de 
identitate, cetăţenia, domiciliul 
sau reşedinţa. In cazul fundaţiilor 
formate doar din persoane fizice, 
se va putea opta pentru 

 

 

,,c2) declaraţie pe propria răspundere, 
încheiată în formă autentică, a 
persoanei care, în temeiul alin.(l), 
formulează cererea de înscriere, care 
cuprinde datele de identificare ale 
beneficiarilor reali ai asociaţiei, în 
sensul reglementărilor din domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării 
banilor şi finanţării terorismului. 
Datele de identificare ale 
beneficiarului real sunt: numele, 
prenumele, data naşterii, codul 
numeric personal, seria şi numărul 
actului de identitate, cetăţenia, 
domiciliul sau reşedinţa. In cazul 
fundaţiilor formate doar din persoane 
fizice, se va putea opta pentru 
nedepunerea declaraţiei pe propria 

Vot 
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domiciliul sau reşedinţa; nedepunerea declaraţiei pe 
propria răspundere şi 
completarea registrului central 
din oficiu pe baza datelor de 
identificare din dosar şi conform 
regulilor prevăzute de Legea nr. 
129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative.” 

răspundere şi completarea registrului 
central din oficiu pe baza datelor de 
identificare din dosar şi conform 
regulilor prevăzute de Legea nr. 
129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, cu modificările 
ulterioare.” 

Autor: Dep Năsui Claudiu Iulius 
Gavril 

3. Art. 17 

(2)Cererea de înscriere va fi 
însoţită de următoarele 
documente: 

c2)declaraţie pe propria 
răspundere, încheiată în formă 
autentică, a persoanei 
prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. 
h), care cuprinde datele de 
identificare ale beneficiarilor 
reali ai fundaţiei, în sensul 
reglementărilor din domeniul 
prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului. Dispoziţiile art. 
16 alin. (2) lit. a) se aplică în 
mod corespunzător. Datele de 
identificare ale beneficiarului 
real sunt: numele, prenumele, 

3. La articolul 17, 

alineatul (2), litera c2) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
,,c2) declaraţie pe propria 
răspundere, încheiată în formă 
autentică, a persoanei care, în 
temeiul alin.(l), formulează 
cererea de înscriere, care 
cuprinde datele de identificare ale 
beneficiarilor reali ai asociaţiei, în 
sensul reglementărilor din 
domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului. Datele de 
identificare ale beneficiarului real 
sunt: numele, prenumele, data 
naşterii, codul numeric personal, 
seria şi numărul actului de 
identitate, cetăţenia, domiciliul 

,,c2) declaraţie pe propria răspundere, 
încheiată în formă autentică, a 
persoanei care, în temeiul alin.(l), 
formulează cererea de înscriere, care 
cuprinde datele de identificare ale 
beneficiarilor reali ai fundației, în 
sensul reglementărilor din domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării 
banilor şi finanţării terorismului. 
Datele de identificare ale 
beneficiarului real sunt: numele, 
prenumele, data naşterii, codul 
numeric personal, seria şi numărul 
actului de identitate, cetăţenia, 
domiciliul sau reşedinţa. In cazul 
fundaţiilor formate doar din persoane 
fizice, se va putea opta pentru 
nedepunerea declaraţiei pe propria 
răspundere şi completarea registrului 

Vot 
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data naşterii, codul numeric 
personal, seria şi numărul 
actului de identitate, cetăţenia, 
domiciliul sau reşedinţa; 

sau reşedinţa. In cazul fundaţiilor 
formate doar din persoane fizice, 
se va putea opta pentru 
nedepunerea declaraţiei pe 
propria răspundere şi 
completarea registrului central 
din oficiu pe baza datelor de 
identificare din dosar şi conform 
regulilor prevăzute de Legea nr. 
129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative.”

central din oficiu pe baza datelor de 
identificare din dosar şi conform 
regulilor prevăzute de Legea nr. 
129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, cu modificările 
ulterioare.” 

Autor: Dep Năsui Claudiu Iulius 
Gavril 

 


