
LEGEA 129/2019 

CAPITOLUL II 

Entități raportoare 

    Art. 5 - (1) Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele entităţi raportoare: 

    a) instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine; 

    b) instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice 

străine; 

    c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le 

administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale; 

    d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc; 

    e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, 

financiară, de afaceri sau contabilă; 

    f) notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în 

cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind 

cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, 

administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau 

tranzacţii 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, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea 

unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, 

precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori 

vizând bunuri imobile; 

    g) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f); 

    h) agenţii imobiliari; 

    i) alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează 

servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 

10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni 

care au o legătură între ele. 

    (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), agenţii şi distribuitorii instituţiilor emitente de monedă 

electronică şi instituţiilor de plată, inclusiv cei ai instituţiilor din alte state membre care prestează servicii pe 

teritoriul României ori punctul central de contact, după caz, respectă obligaţiile legale în materie de prevenire şi 

combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. 

    (3) În aplicarea alin. (2), instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată le impun 

contractual agenţilor şi distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României conformarea la 

prevederile din prezenta lege şi din reglementările emise în aplicarea acesteia şi stabilesc mecanismele de 

conformare. 
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