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1. Introducere 

Acest memorandum („Memorandumul”) a fost pregătit la solicitarea și în beneficiul exclusiv al 

Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România („UNPIR”) și are ca scop realizarea 

unei analize juridice cu privire la (i) aplicabilitatea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative („Legea nr. 129/2019”) în privința UNPIR, filialelor UNPIR și formelor de 

exercitare a profesiei de practician în insolvență și (ii) drepturile si obligațiile prevăzute de Legea 

nr. 129/2019 în sarcina acestora. Memorandumul conține și o serie de recomandări în sprijinul 

implementării prevederilor Legii nr. 129/2019. 

Cu titlu general, menționăm că Legea nr. 129/2019 are încă un caracter de noutate în domeniul 

legislativ din România. Deși multe dintre aspectele reglementate de Legea nr. 129/2019 erau 

reglementate și de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum 

și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, Legea nr. 

129/2019 aduce reglementări mai stricte în domeniul cunoașterii clientelei și prevenirii spălării 

banilor. Printre altele, aceasta a extins definiția entităților raportoare și beneficiarului real, a 

introdus obligația înregistrării beneficiarului real, iar valoarea de la care entitățile au obligația să 

raporteze tranzacțiile cu numerar a scăzut la echivalentul în lei al 10.000 Euro. 

Autoritățile și organismele cu obligații de implementare a Legii nr. 129/2019 au obligația emiterii 

unor reglementări secundare în aplicarea ei, menite să sprijine aplicarea efectivă a obligațiilor 

prevăzute de lege. Până la emiterea acestor norme secundare, există o anumită incertitudine în 

jurul aplicării efective a unor aspecte prevăzute de Legea nr. 129/2019, care ar trebui să se clarifice 

odată cu intrarea în vigoare a normelor secundare. 

Acest Memorandum are la bază și este supus prezumțiilor și calificărilor din Anexa la prezentul. 
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2. Aplicabilitatea Legii nr. 129/2019 în privința UNPIR, filialelor UNPIR și formelor de 

exercitare a profesiei de practician în insolvență 

2.1. UNPIR este organism de autoreglementare în sensul Legii nr. 129/2019 

Conform art. 2 lit. n) din Legea nr. 129/2019, organismele de autoreglementare sunt uniunile, 

corpurile profesionale sau alte forme asociative ale profesiilor reglementate, care au 

competențe de reglementare a activității membrilor lor, prin emiterea de regulamente și 

instrucțiuni privind activitatea și conduita etică a membrilor, de control și supraveghere a 

exercitării atribuțiilor legale ale acestora. 

Prin prisma competențelor UNPIR prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 86/2006 

privind organizarea activității practicienilor în insolvență („OUG nr. 86/2006”), anume (i) 

controlează și supraveghează activitatea practicienilor în insolvență și (ii) are competență de 

autoreglementare, putând adopta regulamente și instrucțiuni privind activitatea și conduita etică 

a practicienilor în insolvență, UNPIR este organism de autoreglementare în sensul Legii nr. 

129/2019. 

2.2. Filialele UNPIR nu sunt vizate de Legea nr. 129/2019 

Având în vedere atribuțiile filialelor UNPIR,exercitate prin adunarea generală și consiliul de 

conducere, prevăzute în OUG nr. 86/2006, considerăm că acestea nu intră sub incidența Legii nr. 

129/2019, nefiind nici organisme de autoreglementare, nici entități raportoare.  

Astfel, printre atribuțiile principale stabilite de OUG nr. 86/2006 în sarcina filialelor UNPIR se 

numără următoarele: a) examinarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei şi 

execuţia acestuia, b) asigurarea unei bune desfășurări a activității profesionale pe plan local, c) 

alegerea şi revocarea președintelui, membrilor consiliului de conducere, ai instanței de disciplină 

a filialei, e) examinarea activității desfășurate de consiliul de conducere al filialei şi de comitetul 

de disciplină care funcţionează pe lângă acesta, f) gestionarea sumelor rezultând din cotizații şi 

contribuții ale membrilor filialei.Din analiza atribuțiilor expres prevăzute de OUG nr. 86/2006 

reiese faptul că filialele UNPIR funcționează ca entități prin care UNPIR asigură la nivel local o 

bună desfășurare a activității profesionale și care au, cu titlu general, numai atribuții 

administrative, de organizare sau control asupra îndeplinirii obligațiilor stabilite de lege sau 

UNPIR de către practicienii în insolvență care își desfășoară activitatea în circumscripția lor. 

Astfel, neavând competențe de reglementare a activității membrilor filialei, acestea nu pot fi 

calificate ca fiind organisme de autoreglementare și, în consecință, nu au drepturile și obligațiile 

prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru astfel de organisme. 

Pe de altă parte, având în vedere că filialele UNPIR nu intră în relații directe cu clienții pentru a 

acorda asistență în operațiunile de competența practicienilor în insolvență, aceștia nu pot 

îndeplini obligațiile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru entitățile raportoare (cum ar fi cele 

de raportare sau cunoaștere a clientelei), motiv pentru care considerăm că Legea nr. 129/2019 a 

avut în vedere numai practicienii în insolvență/formele de exercitare a profesiei atunci când a 

reglementat regimul entităților raportoare. 

2.3. Calitatea de entitate raportoare a formelor de exercitare a profesiei de practician în insolvență 

Deși Legea nr. 129/2019 nu prevede în mod expres practicienii în insolvență printre entitățile 

raportoare, există argumente pentru a considera că și practicienilor în insolvență le revine 

obligația de raportare, aceștia intrând sub incidența art. 5 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 129/2019 care 

prevede ca entități raportoare notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane 

care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea 

sau perfectarea anumitor operațiuni prevăzute în textul de lege și în cazul în care participă în 

numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri 

imobile. 
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Față de dispozițiile anterior amintite, considerăm că practicienii în insolvență sunt entități 

raportoare în sensul Legii nr. 129/2019, întrucât: 

a. Profesia de practician în insolvență este o profesie liberală având în vedere că 

aceasta se exercită în mod independent, având o reglementare proprie.  

b. Practicienii în insolvență, în funcție de calitatea pe care o au – mandatari ad-hoc, 

conciliatori, administratori judiciari sau lichidatori judiciari, îndeplinesc următoarele 

atribuții: (i) fie ajută debitorul să depășească starea de dificultate financiară, prin 

supravegherea activității de gestionare a patrimoniului acestuia, ceea ce înseamnă, în 

fapt, o asistență acordată debitorului aflat în dificultate (noțiunea de asistență nu trebuie 

interpretată în sens strict juridic); (ii) fie conduc activitatea debitorului – inclusiv prin 

realizarea de operațiuni financiare și de vânzare a imobilelor, a acțiunilor sau a părților 

ori ale elementelor fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor 

mobiliare sau a altor bunuri, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un 

transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii 

ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare 

constituirii, funcționării sau administrării unei societăți în numele și pe seama debitorului 

(cazul administratorului judiciar atunci când s-a ridicat dreptul de administrare al 

debitorului), (iii) fie lichidează patrimoniul debitorului, cum este cazul lichidatorului 

judiciar, ocazie cu care constituie sau administrează conturi bancare, încheie operațiuni 

financiare și vânzări de bunuri. În plus, conform art. 8 alin. 3 din Statutul privind 

organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, în obiectul de activitate al 

formelor de organizare intră inclusiv acordarea de consultanță privind aplicarea 

procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

Pe de altă parte, în analiza incidenței Legii nr. 129/2019 asupra practicienilor în insolvență trebuie 

avută în vederea rațiunea legii, și anume aceea de prevenire și combatere a fenomenului de spălare 

a banilor și a terorismului, cu concursul acelor entități care prin prisma activității pe care o 

desfășoară au posibilitatea, cel puțin teoretic, să cunoască sau să suspecteze încercările de 

disimulare a originii produselor unor infracțiuni sau de canalizare de fonduri în scopuri teroriste. 

Or, practicienii în insolvență, la fel ca și celelalte categorii de profesii liberale, prin prisma 

atribuțiilor lor, pot lua cunoștință de astfel de fapte. Mai mult, în legislațiile altor state membre ale 

UE, spre exemplu Franța, administratorii judiciari sunt expres prevăzuți ca entități raportoare. 

3. Drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 129/2019 în sarcina subiectelor 

analizate 

3.1. Drepturile si obligațiile UNPIR 

3.1.1. Emiterea de reglementari sectoriale pentru aplicarea Legii nr. 129/20191 

Având în vedere calificarea UNPIR ca organism de autoreglementare, acesteia i se vor 

aplica prevederile conform cărora în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a 

Legii nr. 129/2019 (i.e. 21 iulie 2019, însemnând că acest termen expiră la data de 19 

noiembrie 2019) are obligația de a emite reglementări sectoriale în vederea aplicării 

dispozițiilor acesteia membrilor uniunii, prin reglementarea activității sau conduitei 

acestora, a modului de control și supraveghere.  

Reglementările sectoriale trebuie să cuprindă modalitățile efective de concretizare a 

obligațiilor stabilite în sarcina entităților raportoare, așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 

129/2019 și prezentate în Secțiunea 3.2 de mai jos. Astfel, reglementările sectoriale vor 

avea scopul individualizării următoarelor: 

                                                             

1 Art. 59 alin. 1 din Legea nr. 129/2019; 
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i. categoriile de măsuri de cunoaștere a clientelei (inclusiv măsuri suplimentare); 

ii. modalitățile de îndeplinire a obligației entităților raportoare de a identifica şi evalua 

riscurile activităţii desfăşurate referitoare la expunerea la spălarea banilor şi la 

finanţarea terorismului, criteriile de evaluare a riscului de spălare a banilor și de 

finanțare a terorismului; 

iii. modalitatea concretă de identificare a clienților și a beneficiarilor reali; 

iv. măsura și modalitatea în care entitățile raportoare își pot îndeplini obligațiile privind 

cunoașterea clientelei prin terțe părți; 

v. instrucțiuni cu privire la politicile şi normele interne, mecanismele de control intern 

şi procedurile de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a 

terorismului pe care ar trebui sa le adopte entitățile raportoare membre ale uniunii; 

vi. modalitățile de instruire corespunzătoare a angajaţilor cu privire la dispoziţiile Legii 

nr. 129/2019, precum şi cu privire la cerinţele relevante privind protecţia datelor cu 

caracter personal şi de realizare a procesului de verificare a angajaţilor. 

Pentru a asigura conformitatea cu Legea nr. 129/2019 și reglementarea exhaustivă a 

obligațiilor entităților raportoare, Legea nr. 129/2019 acordă posibilitatea organisemlor 

de autoreglementare să transmită Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor („Oficiului”) propunerile reglementărilor sectoriale, pentru emiterea unui punct 

de vedere cu privire la acestea. 

3.1.2. Informarea entităților raportoare cu privire la vulnerabilitățile sistemelor de prevenire 

şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din alte ţări2 

Entitățile raportoare sunt obligate ca, pe lângă măsurile simplificate de cunoaștere a 

clientelei, să ia și măsuri suplimentare, atunci când situația presupune un risc sporit de 

spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Printre astfel de situații se numără și 

acelea în care sunt implicate persoane din alte țări, despre care nu dețin informații sau 

despre care există indicii că nu aplică standarde suficiente în domeniul spălării banilor și 

finanțării terorismului.  

Pentru ca entitățile raportoare să poată identifica mai ușor astfel de situații, organismele 

de autoreglementare vor dezvolta cerințe și mecanisme pentru informarea lor cu privire 

la vulnerabilităţile sistemelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării 

terorismului din alte țări, vulnerabilități ce vor fi publicate de Oficiu. 

3.1.3. Obligația de supraveghere și control a modului de aplicare a Legii nr. 129/2019 

Pentru entităţile raportoare pe care le reprezintă şi coordonează, organismele de 

autoreglementare au obligații de supraveghere și control a modului în care acestea își 

respectă obligațiile prevăzute de Legea nr. 129/2019, astfel cum vor fi individualizate prin 

reglementările sectoriale. 

3.2. Drepturile si obligațiile formelor de exercitare a profesiei 

3.2.1. Obligații de raportare3 

Cu privire la tranzacțiile suspecte: 

Entitățile raportoare sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacții suspecte 

exclusiv Oficiului în următoarele situații: 

                                                             

2 Art. 17 alin. 5 din Legea nr. 129/2019 
3 Capitolul III din Legea nr. 129/2019 
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i. În funcție de propria apreciere atunci când entitatea raportoare cunoaște, 

suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze că:  

a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea 

terorismului; 

b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine 

pretinde a fi;  

c) informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot folosi pentru impunerea 

prevederilor Legii nr. 129/2019;  

d) în orice alte situaţii sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice 

suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivaţia tranzacţiei, 

cum ar fi existenţa unor anomalii faţă de profilul clientului, precum şi atunci 

când există indicii că datele deţinute despre client ori beneficiarul real nu sunt 

reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze sau oferă explicaţii 

care nu sunt plauzibile. 

ii. În funcție de informațiile transmise de Oficiu, atunci când: 

a) circumstanțele faptice obiective aferente unei relații de afaceri sau tranzacții 

ocazionale corespund în tot sau în parte indicatorilor sau tipologiilor de 

tranzacții suspecte prezentate public de Oficiu; 

b) există o relație de afaceri sau tranzacție ocazională cu o persoană ale cărei date 

de identificare i-au fost comunicate punctual de către Oficiu. 

Raportul privind tranzacțiile suspecte se transmite Oficiului de îndată, înainte de 

efectuarea oricărei tranzacții. Având în vedere că aprecierea termenului „de îndată” poate 

fi subiectivă, recomandarea este ca raportul să se transmită cât de curând posibil după 

identificarea caracteristicilor tranzacției suspecte, pentru a acorda posibilitatea Oficiului 

să suspende tranzacția. Dacă, în termen de 24 ore de la primirea raportului, Oficiul nu 

suspendă tranzacția, aceasta poate fi efectuată. 

Ca excepție de la respectarea acestei obligații, entitățile raportoare pot să efectueze o 

tranzacție care are legătură cu tranzacţia suspectă (de unde întelegem că și tranzacțiile 

care au legatură cu tranzacțiile suspecte au același regim juridic ca și cele din urmă cu 

privire la raportare), fără raportarea prealabilă, dacă abținerea de la realizarea tranzacției 

este imposibilă sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a 

beneficiarilor tranzacţiei suspecte, cu menţinerea obligaţiei de a transmite un raport de 

tranzacţii suspecte exclusiv către Oficiu de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la 

efectuarea tranzacţiei, precizând şi motivul pentru care nu a fost respectată obligația de 

raportare.  

Cu privire la tranzacțiile care nu prezintă indicatori de suspiciune: 

Independent de existența sau nu a unor suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune, 

entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacţiile de o importanță 

sporită având în vedere sumele care fac obiectul acestora, astfel: 

i. tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă 

echivalentul în lei a 10.000 Euro; 

ii. operaţiunile a căror valoare este fragmentată în tranşe mai mici decât echivalentul în 

lei a 15.000 Euro, care au elemente comune cum ar fi: părţile tranzacţiilor, inclusiv 

beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadrează tranzacţiile şi sumele 

implicate; 
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iii. pentru tranzacțiile care reprezintă activitatea de remitere de bani, entităţile 

raportoare transmit rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă 

reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro; 

Dacă tranzacțiile prevăzute la punctele i. si ii. de mai sus sunt derulate prin intermediul 

unei instituții de credit sau financiare, obligația de raportare revine acesteia.  

Rapoartele se transmit Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării 

tranzacției. 

Aspecte comune obligațiilor de raportare: 

a) In cazul practicienilor în insolvență, cât și a altor entități raportoare, obligația de a 

transmite un raport de tranzacții suspecte există numai în măsura în care sunt 

informații care nu sunt strâns legate de activitatea pe care o desfășoară pentru clienți, 

și anume: “nu sunt informații pe care aceștia le primesc de la unul dintre clienţii lor 

sau le obţin în legătură cu aceştia în cursul evaluării situaţiei juridice a clientului 

în cadrul unor proceduri judiciare sau al îndeplinirii obligaţiei de apărare sau de 

reprezentare a clientului în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste proceduri, 

inclusiv de consiliere juridică privind iniţierea sau evitarea procedurilor, indiferent 

dacă aceste informaţii sunt primite sau obţinute înaintea procedurilor, în timpul 

acestora sau după acestea.”4 

Cu toate acestea, excepția nu se aplică în cazurile în care entitățile raportoare cunosc 

faptul că activitatea de consiliere juridică este furnizată în scopul spălării banilor sau 

al finanţării terorismului sau atunci când ştiu că un client doreşte consiliere juridică 

în acest scop. 

b) Toate raportările se fac direct către Oficiu şi structurile de conducere se notifică 

asupra transmiterii rapoartelor de tranzacţii suspecte, urmând ca prin 

reglementările sectoriale să se stabilească în concret modalitatea de notificare și 

entitatea către care se va face. 

c) Forma și conținutul rapoartelor și metodologia de transmitere a acestora se vor 

stabili prin ordin al președintelui Oficiului, publicat în termen de 90 de zile de la 

intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019. Până la intrarea în vigoare a acestui ordin 

(care, până la data acestui Memorandum, nu a fost identificat), entitățile raportoare 

vor transmite rapoartele conform Deciziei Plenului Oficiului nr. 2742/2013 și 

Deciziei Plenului Oficiului nr. 673/2008. 

3.3. Obligația de evaluare a riscurilor5 

Entitățile raportoare au obligaţia de a identifica şi evalua riscurile activităţii desfăşurate de acestea 

referitoare la expunerea la spălarea banilor şi la finanţarea terorismului, luând în considerare o 

serie de factori de risc, în unele cazuri fiind indicați chiar de lege (cum ar fi în cazul măsurilor de 

cunoaștere a clientelei), inclusiv cei referitori la clienţi, ţări sau zone geografice, produse, servicii, 

tranzacţii sau canale de distribuţie. 

În baza acestor evaluări, entitățile raportoare vor putea adopta atât politici și proceduri interne 

de management al riscului care să răspundă cerințelor Legii nr. 129/2019, cât și seturi de măsuri 

de cunoaștere a clientelei care să poată fi aplicate în concret în funcție de caracteristicile fiecărei 

situații sau persoane. 

                                                             

4 Art. 9 alin. 3 din Legea 129/2019 
5 Art. 25 din Legea 129/2019; 
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3.4. Obligația de a aplica măsuri de cunoaștere a clientelei6 

Una dintre cele mai importante obligații care revine entităților raportoare, având în vedere 

frecvența situațiilor în care trebuie respectată (practic în cazul oricărui mandat, client, tranzacție, 

însă având un conținut diferit în anumite cazuri), este de a aplica măsuri de cunoaștere a clientelei 

care să permită identificarea unor informații relevante cu privire la clienți, beneficiarul real al unor 

societăți sau tranzacții, scopul și natura afacerilor pentru care se solicită serviciile entității 

raportoare. Când entitatea raportoare nu se află în măsură să aplice astfel de măsuri, aceasta nu 

trebuie să inițieze sau să avanseze relaţia de afaceri/tranzacţia şi va transmite Oficiului un raport 

de tranzacţie suspectă, ori de câte ori există motive de suspiciune. 

Măsurile de cunoaștere a clientelei sunt grupate în trei categorii, fiecare aplicându-se anumitor 

situații concrete, în funcție de analiza entității raportoare desfășurată în baza evaluării riscului de 

spălare de bani şi de finanţare a terorismului, așa cum este detaliat în Secțiunea 3.3. Tipurile de 

măsuri de cunoaștere a clientelei sunt: 

3.4.1. Măsuri standard de cunoaștere a clientelei aplicabile: 

i. tuturor clienților noi la stabilirea unei relaţii de afaceri, la efectuarea tranzacţiilor 

ocazionale în valoare de cel puţin echivalentul în lei a 15.000 Euro (printr-o singură 

operaţiune sau prin mai multe care au o legătură între ele), în momentul în care se 

constituie un transfer de fonduri7 în valoare de peste 1.000 Euro și în cazul 

persoanelor care comercializează bunuri, în calitate de profesionişti, atunci când 

efectuează tranzacţii ocazionale în numerar în valoare de cel puţin 10.000 Euro 

(printr-o singură operaţiune sau prin mai multe care au o legătură între ele);8 

ii. clienţilor existenţi, în funcţie de risc, inclusiv atunci când circumstanţele relevante 

privind clientul se schimbă. 

3.4.2. Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei aplicabile exclusiv pentru clienții încadrați 

la un grad de risc redus, ca urmare a evaluării globale a tuturor factorilor de risc. 

3.4.3. Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei aplicabile în plus faţă de măsurile 

standard în toate situaţiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a 

banilor sau de finanţare a terorismului ca urmare a evaluării globale a tuturor factorilor 

de risc. 

3.5. Obligația de a ține evidența documentată a măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor 

reali 

Ca element de noutate, Legea nr. 129/2019 a introdus obligații sporite cu privire la identificarea 

beneficiarilor reali ai persoanelor juridice de drept privat (inclusiv în sarcina entităților 

raportoare, prin măsurile de cunoaștere a clientelei) și a înființat Registrul beneficiarilor reali 

pastrat (i) într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului 

pentru persoanele juridice care au obligaţia de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia 

regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, (ii) într-un registru central organizat la 

nivelul Ministerului Justiţiei pentru asociaţii şi fundaţii si (iii) într-un registru central organizat la 

nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor. Entitățile raportoare au 

obligația să păstreze în mod separat evidența tuturor măsurilor luate în vederea identificării 

beneficiarilor reali. În vederea îndeplinirii obligaţiei de identificare a beneficiarului real, entităţile 

                                                             

6 Art. 10-17 din Legea nr. 129/2019; 
7 Astfel cum este definit de art. 3 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 
2015 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006; 
8 Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, entitatea raportoare aplică măsurile standard de cunoaştere a 
clientelei atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă aplicabilă; 
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raportoare se vor baza pe registrul central mentionat mai sus, la care accesul va fi acordat, in 

conformitate cu normele privind protectia datelor cu caracter personal, in mod gratuit. 

3.6. Obligația de păstrare a documentelor care atestă aplicarea procedurilor de cunoaștere a 

clientelei 

Entităţile raportoare au obligaţia de a păstra toate înregistrările obţinute prin aplicarea măsurilor 

de cunoaștere a clientelei și toate documentele justificative şi evidenţe ale tranzacţiilor (e.g. copii 

ale documentelor de identificare, monitorizărilor şi verificărilor efectuate), pentru o perioadă de 5 

ani de la data încetării relaţiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacţiei ocazionale. 

Păstrarea se va face în format letric sau electronic, într-o formă admisă în procedurile judiciare. 

3.7. Obligația de informare cu titlu general cu privire la obligațiile legale în legătură cu prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

Având în vedere faptul că entităţile raportoare vor prelucra date cu caracter personal în scopul 

prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului, acestora le revine obligația de a furniza 

clienţilor noi, înainte de a stabili o relaţie de afaceri sau de a efectua o tranzacţie ocazională, cel 

puţin informaţiile următoare, cu excepţia cazului în care persoana este deja informată cu privire 

la aceste date: (i) identitatea operatorului şi, dacă este cazul, a reprezentantului, (ii) scopul 

prelucrării căreia îi sunt destinate datele, (iii) orice alte informaţii suplimentare, cum ar fi: 

destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă răspunsurile la întrebări sunt obligatorii 

sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale evitării răspunsului, existenţa dreptului de acces 

la datele care o privesc şi de rectificare a datelor cu caracter personal. Aceste informatii vor include 

o informare generală cu privire la obligaţiile legale care le revin entităţilor raportoare în temeiul 

Legii nr. 129/2019, atunci când prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii spălării 

banilor şi a finanţării terorismului.  

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de entităţile raportoare pe baza Legii nr. 129/2019 şi 

cu respectarea legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal (incluzand prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 - Regulamentul general privind protecţia datelor) doar în scopul 

prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului şi nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod 

incompatibil cu acest scop, fiind astfel interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în alte 

scopuri, cum ar fi cele comerciale.  

Considerăm că, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în respectarea 

obligațiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019 (inclusiv din perspectiva păstrării documentelor), 

trebuie avute în vedere și prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 și Legii nr. 190/2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a acestuia. 

3.8. Obligații aplicabile la îndeplinirea anumitor obligații prin intermediul terților 

In scopul aplicării măsurilor standard de cunoaștere a clientelei, entitățile raportoare pot utiliza 

informațiile referitoare la client obţinute de la terţe părţi9, iar nu prin mecanismele proprii, chiar 

dacă respectivele informaţii se obţin în baza unei proceduri care diferă de cea folosită la nivel 

intern. Entitățile raportoare nu pot utiliza terţe părţi situate în state terţe cu grad înalt de risc. 

În orice caz, entitățile raportoare păstrează responsabilitatea pentru îndeplinirea tuturor 

cerințelor necesare pentru cunoașterea clientelei, terții acționând în calitate de furnizori de 

informații și nu ca mandatari pentru îndeplinirea obligațiilor respective.  

3.9. Obligația desemnării persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 

                                                             

9 Entitățile raportoare prevăzute la art. 5, precum și alte instituții sau persoane situate într-un stat membru sau într-o țară terță 

care aplică măsuri de cunoștere a clientelei și cerințe de păstrare a documentelor similare cu cele din Legea nr. 129/2019 și care 
sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora în mod similar cu cel prevăzut de Legea nr. 129/2019 
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Entitățile raportoare persoane juridice au obligația să desemneze și să comunice către Oficiu una 

sau mai multe persoane care au fost însărcinate în cadrul entității cu responsabilități în aplicarea 

legii (e.g. monitorizarea și raportarea tranzacțiilor, monitorizarea respectării procedurilor interne, 

îndeplinirea obligațiilor cu privire la păstrarea documentelor solicitate de lege). Pentru 

îndeplinirea mandatului, persoana desemnată va avea acces direct și util la toate informațiile 

relevante. În plus, având în vedere că prin natura mandatului persoanele desemnate sunt expuse 

unor riscuri specifice (de exemplu, fiind persoanele care vor raporta tranzacțiile care au ca scop 

spălarea de bani), entitățile raportoare au obligația de a crea mecanisme de protejare a acestora, 

inclusiv prin asigurarea confidențialității pe tot parcursul procedurilor. 

3.10. Obligația de a stabili politici şi norme interne 

În funcție de specificul activității desfășurate, fiecare entitate raportoare are obligația ca, ținând 

cont de reglementările, cerinţele prudenţiale şi instrucţiunile sectoriale emise de organismele de 

autoreglementare, să întocmească la nivelul acesteia politici şi norme interne, mecanisme de 

control intern şi proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a 

terorismului care să reglementeze cel puțin următoarele aspecte: 

i. măsuri aplicabile în materie de cunoaştere a clientelei; 

ii. măsuri aplicabile în materie de raportare, păstrare a evidenţelor şi a tuturor 

documentelor şi de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităţilor 

competente; 

iii. măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, 

managementul de conformitate şi comunicare; 

iv. măsuri aplicabile în materie de protecţie a personalului propriu implicat în procesul 

de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror ameninţări ori acţiuni ostile sau 

discriminatorii; 

v. instruirea şi evaluarea periodică a angajaţilor. 

De asemenea, fiecare entitate raportoare trebuie să analizeze în funcție de dimensiunea și natura 

activității necesitatea asigurării unei funcții independente de audit care să testeze politicile în 

discuție. 

3.11. Obligații cu privire la angajații din cadrul entităților raportoare 

Entităţile raportoare în cadrul cărora există angajați au obligații speciale menite să asigure 

respectarea Legii nr. 129/2019 de persoanele care au acces la informații relevante și care pot 

identifica încălcări ale legii. În acest sens, entitățile raportoare: 

 au obligaţia de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaţilor cu privire 

la dispoziţiile Legii nr. 129/2019; 

 în funcție de riscurile la care sunt expuse, asigură participarea angajaților la 

programe speciale de formare permanentă având ca scop recunoaşterea de către 

angajaţi a operaţiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea 

terorismului. 

3.12. Obligația de nedivulgare 

Entităților raportoare au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de lege, 

informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi de a nu divulga 

clienţilor vizaţi şi nici altor terţi faptul că informaţiile sunt în curs de transmitere, au fost sau vor 

fi transmise către Oficiu sau că este în curs sau ar putea fi efectuată o analiză privind spălarea 

banilor sau finanţarea terorismului. 
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Cu toate acestea, nu se consideră o încălcare a acestei obligaţii fapta unui practician în insolvență 

care, în conformitate cu prevederile statutare, încearcă să descurajeze un client să desfăşoare 

activităţi ilicite. Alte excepții relevante de la obligația de nedivulgare se referă la transmiterea de 

informații între, printre altele, persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019 

din state membre ori între acestea şi entităţile similare din state terţe care impun condiţii 

echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 129/2019, în condiții strict reglementate de aceasta din 

urmă.  

4. Recomandări cu privire la implementarea obligațiilor stabilite de Legea nr. 

129/2019 în sarcina subiectelor analizate 

Având în vedere cele expuse anterior, precum și prevederile Legii nr. 129/2019, în această secțiune 

prezentăm anumite recomandări ce pot fi avute în vedere în implementarea obligațiilor stabilite 

de Legea nr. 129/2019. Menționăm însă că, în lipsa normelor secundare și ghidurilor ce trebuie 

emise de autoritățile și organismele competente conform Legii nr. 129/2019, aceste recomandări 

au titlu general și se bazează strict pe prevederile curente ale legii. Odată ce vor fi disponibile 

normele secundare, ne așteptăm ca acestea să clarifice modalitatea efectivă de implementare a 

obligațiilor. 

4.1.1. Monitorizarea atentă a tranzacțiilor care ar putea fi considerate suspecte potrivit Legii 

nr. 129/2019. În acest sens se va analiza dacă tranzacțiile corespund în tot sau în parte 

indicatorilor sau tipologiilor de tranzacții suspecte prezentate public de Oficiu sau 

oricăror altor indicatori prevăzuți de lege. Astfel, apreciem ca fiind utilă documentarea 

separată a celor două tipuri de tranzacții (i) cele care ar putea fi considerate suspecte, 

respectiv (ii) cele care trebuie raportate fiindcă depășesc o anumită limită bănească, 

întrucât cele menționate la pct. (i) trebuie să fie supuse unei analize mai riguroase, față 

de cele de la pct. (ii). 

Referitor la tranzacțiile suspecte, recomandăm implementarea unor politici și proceduri 

pentru monitorizarea acestora. Exemple de asemenea tranzacții pot fi: 

 Tranzacții mai mari decât entitatea se aștepta, în mod normal, în funcție de 

cunoștințele sale despre client, relația de afaceri sau categoria din care face 

parte clientul; 

 Tranzacții neobișnuite sau neașteptate în comparație cu activitatea normală a 

clientului; 

 Tranzacții complexe în comparație cu alte tranzacții asemănătoare asociate cu 

tipuri de clienți similari, iar entitatea raportoare nu este constientă de un 

aspect economic sau de un scop legal sau se îndoiește de veridicitatea 

informațiilor care au fost oferite. 

De asemenea, apreciem ca ar putea fi utilă menținerea unor evidente interne care să 

includă: 

 Împrejurările care au constituit sursa suspiciunii; 

 Orice analiză suplimentară care s-a realizat cu privire la tranzacții; 

 Dacă tranzacțiile au fost sau nu notificate autorității și justificări în acest sens. 

4.1.2. Păstrarea pentru fiecare client, respectiv beneficiar real a unui dosar separat pentru a 

facilita identificarea și verificarea identității acestora și pentru a permite depistarea 

tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte. Acest mod de păstrare a documentelor poate fi un 

instrument prin care se poate dovedi autorităților sau organismelor de autoreglementare 

că măsurile de cunoaștere a clientelei impuse de Legea nr. 129/2019 au fost implementate 

în mod corespunzător. 
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4.1.3. În cazul în care o persoană pretinde că acționează în numele clientului, recomandăm 

solicitarea unui document care să ateste autorizarea de către client a persoanei 

respective. Dacă nu se furnizează un astfel de document, abordarea cea mai prudentă ar 

fi ca relațiile cu respectiva persoană să fie suspendate până când aceasta poate dovedi 

autorizarea sa de către client. 

4.1.4. Implementarea unui sistem destinat identificării și evaluării riscurilor activității 

desfășurate referitoare la expunerea la spălarea banilor și la finanțarea terorismului. 

Sistemul ar trebui să permită actualizarea periodică a riscurilor sus-menționate. De 

asemenea, trebuie documentate toate evaluările realizate pentru a fi puse la dispoziția 

autorităților și a organismelor de autoreglementare, atunci când acestea le solicită. 

4.1.5. Implementarea unei proceduri care să permită verificarea clienților sau beneficiarilor 

care sunt considerate persoane expuse public. În ipoteza în care s-au stabilit relații cu 

astfel de persoane expuse public, se impune aplicarea unor măsuri suplimentare de 

cunoaștere a clientelei. 

4.1.6. Desemnarea la nivel intern a unei sau a mai multor persoane care să monitorizeze 

gradul de conformitate a activității entității raportoare cu Legea nr. 129/2019, 

precizând în acest sens natura și limitele responsabilităților încredințate. Responsabilul 

trebuie să asigure implementarea efectivă a politicilor și procedurilor interne, precum și 

revizuirea periodică a acestora. În acest sens, persoanele desemnate trebuie să fie instruite 

corespunzător și să aibă acces direct și în timp util la datele și informațiile relevante 

deținute de entitatea raportoare, în vedere îndeplinirii obligațiilor care le revin. De 

asemenea, entitatea raportoare trebuie sa implementeze mecanisme de protecție a acestor 

persoane, pentru protejarea identității lor în cazul în care notifică autorităților încălcări 

ale Legii nr. 129/2019. 

4.1.7. Implementarea unei proceduri interne care să prevadă modul și durata de stocare a 

documentelor, precum și persoanele care au acces la respectivele documente. Această 

procedură trebuie să prevadă obligația de a păstra toate înregistrările obținute prin 

aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în format letric sau electronic, într-o formă 

admisă în procedurile judiciare, pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de 

afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale. 

4.1.8. Instruirea periodică a angajaților cu privire la cerințele impuse de Legea nr. 129/2019. 

Pentru a asigura informarea tuturor persoanelor din cadrul entității raportoare cu privire 

la politicile și procedurile pe care organizația le-a implementat, este utilă întocmirea în 

format electronic a unui registru care să conțină toate instruirile care au avut loc în cadrul 

organizației, politicile și procedurile care au fost comunicate, precum și persoanele care 

au participat la instruiri/au luat cunoștință de aceste politici și proceduri. Entitatea 

raportoare trebuie să se asigure că politicile și procedurile interne referitoare la cerințele 

Legii nr. 129/2019 sunt redactate într-un limbaj clar și ușor accesibil, iar practicienii in 

insolvență sunt conștienți de obligațiile care le incumbă, precum și de măsurile care 

trebuie luate în diverse situații. În ceea ce privește frecvența instruirii, apreciem că este 

recomandabil ca toți colaboratorii noi să primească această instruire înainte de a 

interacționa cu clienții, iar toți practicienii în insolvență care fac parte din cadrul formei 

de exercitare să fie instruiți cel puțin anual. De asemenea, considerăm ca oportună 

evaluarea practicienilor în insolvență în urma instruirilor, pentru a se monitoriza gradul 

de eficiența a acestor instruiri și pentru a se lua măsuri adecvate în vederea îmbunătățirii 

modului de furnizare a informațiilor către aceștia. 

4.1.9. În funcție de dimensiunea organizației, asigurarea funcției de audit poate fi oportună 

pentru a testa politicile și procedurile interne implementate. 
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4.1.10. Consultarea și cooperarea cu Oficiul în vederea implementării obligațiilor legale, 

adoptarea reglementărilor secundare sectoriale, precum și programarea unor seminarii 

de instruire a angajaților, care pot fi implementate periodic (cu frecvență anuală). 

4.1.11. Analizarea atentă a informațiilor referitoare la client care ar putea conduce spre 

identificarea unei tranzacții suspecte. Redăm cu titlu exemplificativ o serie de 

circumstanțe care ar putea reprezenta factori de risc: 

 Clientul nu își poate dovedi identitatea; 

 Entitatea raportoare are dubii în ceea ce privește identitatea beneficiarului 

real; 

 Există indicii potrivit cărora clientul încearcă să evite stabilirea unui relații de 

afaceri. De exemplu, clientul dorește să efectueze o serie de transferuri bancare 

separate sau un alt serviciu, fără deschiderea unui cont, în cazul în care 

deschiderea unui cont ar putea avea o justificare economică; 

 Structura afacerii clientului apare ca fiind complexă și opacă, fără a exista o 

justificare comercială sau legală în acest sens; 

 Structura acționariatului societății pare neobișnuit sau excesiv de complexă 

având în vedere natura activității sale; 

 Există schimbări frecvente și inexplicabile în ceea ce privește beneficiarul real;  

 Clientul solicită tranzacții complexe, neobișnuit sau neașteptat de mari sau au 

un model neobișnuit sau neașteptat, fără a exista un scop sau o justificare 

comercială solidă; 

 Clientul solicită un nivel de confidențialitate inutilă sau excesivă. De exemplu, 

clientul ar putea fi reticent să furnizeze informațiile necesare în vederea luării 

măsurilor de cunoaștere a clientelei sau pare să ascundă natura adevărată a 

activității sale; 

 Sursa veniturilor clientului sau a beneficiarului real nu poate fi ușor justificată 

sau nu este plauzibilă; 

 Clientul nu pare a fi afectat de pierderi semnificative din investițiile sale; 

 Se utilizează documente în copie în situații în care se prevede utilizarea 

acestora în original, fără o explicație rezonabilă; 

 Clientul sau beneficiarul real are legături cu sectoare asociate frecvent cu un 

risc mai ridicat de corupție; 

 Clientul sau beneficiarul real are legături cu sectoare care implică sume în 

numerar semnificative; 

 Există rapoarte media negative sau alte surse relevante de informații credibile 

despre client, de exemplu există acuzații împotriva clientului sau a 

beneficiarului real privind comiterea de infracțiuni sau a unor acte de 

terorism; 

 Activele clientului, ale beneficiarului real sau ale oricărei persoane cunoscute 

ca fiind în legătură strânsă cu acesta au fost blocate ca urmare a unor acțiuni 

administrative sau penale ori a unor acuzații de terorism sau finanțare a 

terorismului; 

 Clientul solicit stabilirea unor niveluri nerezonabile de confidențialitate; 
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 Clientul sau beneficiarul real provine dintr-o țară cu legislație slabă împotriva 

spălării banilor şi finanţării terorismului, care prezintă un risc pentru sistemul 

internațional anti-spălare de bani sau fondurile sunt primite sau transmise 

către o astfel de țară. Cu titlu de exemplu, riscul ar putea proveni din nivelurile 

ridicate de corupție, activitate teroristă, regim politic instabil sau atunci când 

jurisdicția este inclusă în lista de țări și teritorii non-cooperante. 

5. Documentație standard 

Împreună cu acest Memorandum, la solicitarea Clientului, am pregătit anumite documente 

standard, sub formă de model, pentru scopul utilizării de către entitățile raportoare în 

implementarea obligațiilor acestora conform Legii nr. 129/2019. Astfel, atașăm 

Memorandumului: 

 Raportul privind tranzacțiile suspecte și raportul privind tranzacțiile în numerar; 

Potrivit Legii nr. 129/2019, forma și conținutul rapoartelor privind tranzacțiile 

suspecte și tranzacțiile cu numerar se stabilesc prin ordin al președintelui Oficiului. 

Întrucât până la acest moment nu a fost adoptat un astfel de ordin, se aplică norma 

tranzitorie din Legea nr. 129/2019 care prevede că, până la adoptarea Ordinului 

președintelui Oficiului, cele două rapoarte vor fi transmise în conformitate cu 

prevederile Deciziei Plenului Oficiului nr. 2.742/2013 privind forma și conținutul 

Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții de numerar și ale 

Raportului de transferuri externe și Deciziei Plenului Oficiului nr. 673/2008 pentru 

aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu 

numerar și a rapoartelor de transferuri externe, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Prin urmare, raportul privind tranzacțiile suspecte și raportul privind tranzacțiile cu 

numerar au formă și conținut standard, prevăzute de Deciziei Plenului Oficiului nr. 

2.742/2013, astfel că le transmitem în această formă împreună cu Memorandumul. 

Menționăm că, din interpretarea art. 7 alin 3 din Legea nr. 129/2019, raportul de 

transferuri externe se transmite de instituții de credit și instituții financiare, motiv 

pentru care nu l-am transmis. 

Prezentăm în continuare câteva aspecte privind procedura de transmitere către 

Oficiu a celor două rapoarte: 

a) Raportul privind tranzacțiile suspecte: se transmite de îndată, de regulă, înainte de 

efectuarea tranzacției considerată suspectă. Dacă în termen de 24 de ore de la 

primirea raportului Oficiul nu suspendă tranzacția, aceasta poate fi efectuată. Prin 

excepție, dacă abținerea de la realizarea tranzacției este imposibilă sau dacă 

neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacției 

suspecte, tranzacția poate fi efectuată, caz în care raportarea trebuie efectuată în 

maxim 24 de ore de la efectuarea acesteia.  

b) Raportul privind tranzacțiile cu numerar: se depune în termen de 3 zile lucrătoare 

de la momentul efectuării tranzacției raportate. În cazul în care există mai multe 

tranzacții de raportat, acestea trebuie cuprinse într-un singur raport. Raportul 

privind tranzacțiile cu numerar se transmite prin aceleași mijloace ca raportul 

privind tranzacțiile suspecte. 

Notă: înțelegem că după adoptarea ordinului președintelui Oficiului ce trebuie emis 

în temeiul Legii nr. 129/2019, raportarea se va face exclusiv online, prin sistemul 

electronic pus la dispoziție de Oficiu, potrivit unui formular care va fi actualizat de 

Oficiu (conform art. 8 din Legea nr. 129/2019). În măsura în care U.N.P.I.R. 



PAGINA  14 din 15 

 

consideră că formularul ar trebui sa conțină completări specifice profesiei de 

practician în insolvență, recomandăm sesizarea Oficiului în acest sens. 

 Declarație privind identitatea beneficiarului real; 

 Formular de cunoaștere a clientelei; 

Menționăm că documentele standard atașate acestui Memorandum au fost pregătite pe baza 

formei actuale a Legii nr. 129/2019 și a unor bune practici în domeniul prevenirii și combaterii 

spălării banilor, conform experienței noastre în acest domeniu. Odată ce reglementările secundare 

ce trebuie emise în temeiul Legii nr. 129/2019 vor fi disponibile, vom avea o mai bună vizibilitate 

asupra conținutului acestor documente. Mai mult, ne așteptăm ca, prin ordinul președintelui 

Oficiului, rapoartele privind tranzacțiile în numerar și tranzacțiile suspecte să fie actualizate. În 

ceea ce privește declarația privind identitatea beneficiarului real și formularul de cunoaștere a 

clientelei, considerăm că este util ca UNPIR să solicite punctul de vedere al Oficiului privind forma 

standard a acestora, în temeiul art. 59 alin. 2 din Legea nr. 129/2019. 
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ANEXA 
PREZUMȚII ȘI CALIFICĂRI 

 

Acest Memorandum este supus următoarelor calificări și prezumții: 

1. Analiza care stă la baza acestui Memorandum a fost pregătită pe baza și în limita (i) instrucțiunilor 

primite din partea UNPIR prin Cererea de ofertă nr. 2286 din 3 septembrie 2019 și (ii) Ofertei Filip 

SCA din data de 18 septembrie 2019. 

2. În pregătirea acestui Memorandum au fost avute în vedere următoarele acte normative: (i) Legea 

nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative și (ii) Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 86/2006 organizarea activității practicienilor în insolvență. 

3. Memorandumul se referă la aspectele în mod limitativ şi expres determinate în acesta şi nu include 

considerații privind orice alte obligații ale practicienilor în insolvență, formelor de exercitare a 

profesiei de practician în insolvență, filialelor UNPIR sau UNPIR rezultând din alte legi sau din 

atribuțiile acestora prevăzute de alte legi decât cele avute în vedere. Acesta nu este o opinie juridică. 

4. Acest document reprezintă un document de lucru, care poate fi supus anumitor modificări și 

completări în funcție de instrucțiunile UNPIR, de evoluții legislative sau de practica autorităților sau 

de noi documente avute în vedere. 

5. Analiza noastră se referă în mod exclusiv la aspectele juridice tratate prin prezentul și nu se referă 

la aspecte comerciale, financiare, fiscale, tehnice sau orice alte aspecte. 

6. Acest Memorandum nu își propune să fie și nici nu ar trebui să fie interpretat ca o analiză sau 

prezentare exhaustivă a problemelor supuse atenției noastre sau cu privire la orice alt aspect 

menționat pe scurt în cadrul prezentului. 

7. Autoritățile de reglementare și de control, precum și instanțele românești dispun de o largă marjă 

de apreciere în interpretarea legislației aplicabile, respectiv a argumentelor părților și nu sunt ținute 

de deciziile anterioare. Prin urmare, este posibil ca acestea să adopte o poziție diferită față de cele 

expuse prin prezentul, în interpretarea noastră a legislației. 

8. Acest Memorandum are ca dată de referință data de 23 ianuarie 2020 și se rezumă la cadrul legal în 

vigoare la această dată în domeniul și în limitele supuse analizei. 

9. Acest Memorandum a fost pregatit pentru uzul exclusiv al Clientului (UNPIR), pentru scopul 

specific indicat mai sus. Nicio alta parte nu se poate baza pe informatiile sau interpretarile din acest 

document si nu ne asumam raspunderea fata de nicio astfel de alta persoana, in privinta 

informatiilor si interpretarilor prezentate in acest Memorandum. 

 


