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                 Bucureşti, 15.09.2021 
                                                                Nr.4c-3/358/2021 

 

AVIZ 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind 

beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea 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.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii a fost sesizată, pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond, 

cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2021 

pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al 

persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr. P.L.x.296/2021 din 30 iunie 2021, 

înregistrat la comisie sub nr.4c-3/358 din 30 iunie 2021.  

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.371 din 26.05.2021, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă propunerea legislativă în 

ședința din 28 iunie 2021. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea termenului de 

depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice prevăzut la art.56 

alin.(4) din Legea nr.129/2019, în sensul introducerii unui termen derogatoriu pentru anul 2021, 

prin prelungirea termenul de 15 zile de la depunerea situaţiilor financiare anuale, la un termen 

special, stabilit la 1 octombrie 2021. De asemenea, se introduc mai multe forme şi modalităţi de 

depunere a declaraţiei, după cum urmează: pot avea forma de înscris sub semnatură privată ori 
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formă electronică, pot fi transmise la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu 

semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier, pot fi date şi în faţa reprezentantului 

oficiului registrului comerţului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată 

certă, dată de notarul public ori atestată de avocat. 

           Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 15 septembrie 

2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale 

privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în forma adoptată de 

Senat. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 alineatele (1) și (3) din Constituția 

României, republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 

 


