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Capitolul I Definirea persoanelor expuse public 

Capitolul II Beneficiar real 

 

GHID DE COMPLETARE A DECLARATIILOR SI IMPUTERNICIRILOR 

 

In sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 129/2019, Persoanele expuse public sunt persoanele fizice care 

exercită sau au exercitat funcții publice importante. Aceasta lista NU INCLUDE persoane care ocupă funcții 

intermediare sau inferioare urmatoarelor funcții: 

a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; 

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; 

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; 

d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale 

căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; 

e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din 

cadrul consiliilor băncilor centrale; 

f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; 

g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de 

conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale; 

h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere 

din cadrul unei organizații internaționale. 
 

Membri ai familiei persoanei expuse public sunt: 

a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare 

acelora dintre soți; 

b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare acelora dintre 

soți; 

c) părinții. 
 

Asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt: 

a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără 

personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele 

care detin functii publice importante sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; 

b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate 

juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al 

uneia dintre persoanele care detin functii publice importante. 
 

Conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 129/2019, Beneficiarul real este orice persoană fizică ce deține sau 

controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o 

operațiune sau o activitate. 

Noțiunea de beneficiar real include cel puțin: 

a) în cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: 

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea 

dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient 
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Capitolul III Persoana aflata in relatii speciale cu finantatorul 

de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin 

exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică 

înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este 

supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde 

fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din 

acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%; 

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea 

tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană 

fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul 

real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării 

beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct; 

b) în cazul fiduciilor: 

1. constituitorul/constituitorii; 

2. fiduciarul/fiduciarii; 

3. protectorul/protectorii, dacă există; 

4. beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu 

au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează 

construcția juridică sau entitatea juridică; 

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă 

sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace; 

c) în cazul entităților juridice precum fundațiile și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, persoana 

fizică (persoanele fizice) care ocupă poziții echivalente sau similare celor menționate la lit. b); 

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează 

și distribuie fonduri: 

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane 

juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja 

identificați; 

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate 

fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de 

entitatea juridică nu au fost încă identificate; 

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane 

juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca 

majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități. 
 

Persoana aflata in relatii speciale cu finantatorul este orice membru din grupul de persoane aflate în relaţii 

speciale cu Finantatorul. Grupul de persoane aflate în relaţii speciale cu un membru al grupului instituţiei 

financiare nebancare - acel grup reprezentat de: 

a) ceilalţi membri ai grupului instituţiei financiare nebancare; 

b) membrii oricărui grup reprezentând «un singur debitor» asupra căruia grupul instituţiei are o influenţă 

semnificativă, sau exercită o influenţă semnificativă; 

c) membrii oricărui grup reprezentând «un singur debitor» care are o influenţă semnificativă asupra grupului 

instituţiei sau exercită o influenţă semnificativă asupra grupului instituţiei; 

d) membrii oricărui grup reprezentând «un singur debitor» împreună cu care grupul instituţiei întreprinde o 

activitate economică şi împreună cu care grupul instituţiei are controlul comun asupra acesteia sau 

exercită controlul comun asupra acesteia. 
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Grup de persoane fizice/juridice (un singur debitor) - orice persoană sau grup de persoane fizice şi/sau 
juridice faţă de care instituţia de credit are o expunere şi: 

a) care constituie, dacă nu se dovedeşte altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele deţine, direct sau 

indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau 

b) între care nu există o relaţie de control în sensul exprimat mai sus, dar care trebuie să fie considerate ca 

reprezentând un singur risc, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar 

confrunta cu probleme financiare, există o probabilitate considerabilă ca cealaltă sau toate celelalte să se 

confrunte cu dificultăţi de rambursare. 

 

Capitolul IV Grup de persoane fizice/juridice 


