
CIRCULARĂ PRIVIND APLICAREA

unor dispoziții din OG nr.26/2000 astfel cum au fost modificate prin
Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 
Cu  referire  expresă  la  depunerea  declarației  privind  beneficiarii  reali  și  la

traducerea denumirilor asociațiilor/fundațiilor care au în cuprins cuvinte într-o limbă
străină.

Legea  nr.129/2019  completată  și  modificată  la  zi  a  adus  o  serie  de  modificări
importante  și  în  legislația  ONG-urilor,  introducând  încă  de  anul  trecut,  obligativitatea
declarării beneficiarului real și a traducerii denumirilor care sunt într-o limbă străină.

Conform art.63  din  lege,  termenul  inițial până  la  care  trebuiau îndeplinite  aceste
obligații de către entitățile înființate înainte de apariția legii, a fost 29 iulie 2020.

Datorită situații generate de pandemia de CORONAVIRUS, aceste termene au suferit
mai multe modificări, unele dintre ele creând confuzii în rândul celor direct interesați.

În  final,  este  important  de  reținut  că  prin  OUG nr.142/24.08.2020  publicată  în
Monitorul Oficial al Romaniei nr.771/24.08.2020 termenul pentru îndeplinirea acestor
obligații este 01 noiembrie 2020.

I. Despre beneficiarii reali:

A. Beneficiarii reali sunt fondatorii/persoanele care beneficiază efectiv de activitatea acestor
entități.  În  cazul  cluburilor  sportive  de  tip  ONG  aceștia  sunt  membrii  consiliului  de
conducere/consiliul director etc.
B.  În  vederea  redactării  declarației,  Consiliul  director  printr-o  hotărâre  proprie
împuternicește o persoană fizică să dea pe proprie răspundere o declarație încheiată în formă
autentică  privind  beneficiarii  reali.  De  regulă  persoana  împuternicită  este  președintele
asociației.
C. Declarația se depune:
a) Pana pe 01.11.2020 pentru asociațiile/fundațiile deja existente;
b) Anual, pâna pe 15 ianuarie;
c) Ori de câte ori se modifică beneficiarul real sau datele de identificare ale acestuia, în
termen de 30 de zile de la modificare;
d) La înființare de către entitățile inființate după data intrării în vigoare a legii.
D.  Declarația  trebuie  dată  în  formă  autentică, în  fața  notarului  public  și  se
comunică/transmite  prin  orice  mijloc  care  are  conformare  de  primire,  către
Ministerul Justiției – Registrul Național ONG.
E. Sancțiuni:
a)  Nedepunerea  declarației  se  sancționează  cu  amendă  cuprinsă  între  200  și  5.000  lei;
b)  La expirarea termenului,  asociaţiile  şi  fundaţiile  care nu s-au conformat obligaţiei  se
dizolvă,  prin  hotărâre  judecătorească,  la  cererea  Ministerului  Public  sau  a  oricărei  alte
persoane interesate, în condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată
cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  246/2005,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin Legea 129/2019.
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C  e trebuie să conțină declarația privind beneficiarul real

Declarația al cărei model există deja la birourile  notariale, trebuie să cuprindă cel puțin
următoarele date privind beneficiarii reali:
a) Nume și prenume;
b) Data nașterii;
c) CNP;
d) Seria și numărul cărții de identitate;
e) Cetățenia;
f) Domiciliul (sau reședința).

Atașat prezentei circulare  regăsiți un model  pentru conținutul pe care trebuie să îl
aibă Hotărârea Consiliului  Director ce se redactează premergător programării  la  notariat
pentru semnarea declarației de către persoana împuternicită.

Recomandări:

- hotărârea CD este bine să fie redactată în 3 exemplare originale
- faceți copii dupa actele de identitate ale membrilor CD semnatari si rugați-i pe aceștia sa
scrie pe aceste copii ”conform cu originalul”
- când vă prezentați la notariat, luați cu voi dosarul original al Clubului sportiv cu actele de
constituire pentru ca notarul sa poata verifica datele si să isi copieze documentele de care
are nevoie pentru arhiva sa.

II. Despre traducerea denumirilor cluburilor sportive

Așa cum am arătat și anterior termenul limită este tot 01.11.2020.
Privitor la aceasta prevedere legala și la exceptarea domeniului sportiv de la această

obligație  există  deja  în  Parlament  un  proiect  de  act  normativ  menit  să  modifice  OG
nr.26/2000. Din păcate însă adoptarea lui întârzie și încă nu avem semnale când ar putea fi
votat.  Are deja parcurse toate traseele și aprobările,  așteapta doar o oportunitate pe lista
actelor normative în curs de aprobare.

Având  în  vedere  termenul  destul  de  scurt  care  a  mai  rămas  până  la  01.11.2020,
recomand să luați o decizie privind demararea procedurilor de schimbare a denumirii  în
sensul traducerii acesteia, urmând să reveniți sau să luați alte măsuri în situația în care actul
normativ pe care îl așteptăm va fi votat.

Consilier juridic,
Cristina Timar
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