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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTATILOR

LEGE

privind modificarea §i completarea unor acte normative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comeitului, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 

4 februarie 1998, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica 

§i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduce un non 

alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) In absen^a comerciantului persoana fizica, respectiv a 

reprezentantului asociatiei familiale, semnatura acestuia poate fi 

inlocuita prin prezentarea la Registrul Comertului, de catre avocat, a 

imputemicirii avocatiale care contine semnatura clientului, respectiv a 

comerciantului persoana fizica sau a reprezentantului asociatiei 

familiale. Semnatura persoanei fizice trebuie data personal in fata 

avocatului si va fi folosita in intreaga activitate a comerciantului 

persoana fizica, respectiv a reprezentantului asociatiei familiale.”
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2. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Dovedirea specimenului de semnatura a administratorilor 

§i, dupa caz, a reprezentan^ilor societatilor, precum §i a persoanelor 

imputernicite in condi^iile legii sa reprezinte regiile autonome sau 

organizatiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 

alin. (2) - (4).”

Art. II. - La articolul 56 din Legea nr. 129/2019 pentru 

prevenirea §i combaterea spalarii banilor §i fman^arii terorismului, precum 

§i pentru modificarea §i completarea unor acte normative, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, alineatul (5) se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„(5) Declaralia prevazuta la alin. (1) se poate da in fa^a 

reprezentantului oficiului registrului comer^ului sau se poate depune, 
personal sau prin reprezentant, avand data certa, data de notarul public 

ori atestata de avocat.”

Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 

13 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

modifica dupa cum urmeaza:

Art. III.

- La articolul 31, litera a) a alineatului (1) si alineatul (2) se 

modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) in fara, de catre avocatul persoanei fizice in baza 

imputernicirii avocatiale emise cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 51/1995 pentru organizarea si functionarea profesiei de avocat, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Statutului 

profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Uniunii Nationale a 

Barourilor din Romania nr. 64/2011, cu modificarile si completarile
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ulterioare sau, dupa caz, de alt imputernicit, pe baza unei procuri 

autentificate de catre notarul public;

(2) Con^inutul procurii, respectiv al imputernicirii avocatiale, 
trebuie formulat in termeni clari, din care sa rezulte persoana sau, dupa 

caz, avocatul care a fost mandatat, scopul §i durata mandatului.”

Art. IV. - La articolul 10 din Legea nr. 119/1996 cu privire la 

actele de stare civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu riiodificMle si completarile 

ulterioare, alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
,,(1) Pe baza actelor de stare civila se elibereaza certificate de 

na§tere §i de casatorie titularilor sau reprezentan^ilor legali ai acestora, 
iar certiflcatele de deces, membrilor familiei sau alter persoane 

indreptatite. Certificatele de stare civila se pot elibera §i alter persoane 

imputernicite prin procura speciala, precum si avocatilor imputerniciti 

de catre titulari sau de catre reprezentantii legali ai acestora, in baza 

imputernicirii avocatiale emise cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 51/1995 pentru organizarea si functionarea profesiei de avocat, 
republicata, cu modificMle si completarile ulterioare, si Statutului 

profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Uniunii Nationale a 

Barourilor din Romania nr. 64/2011, cu modificMle si completarile 

ulterioare. In certificatele de stare civila nu vor fi preluate titlurile de 

noblete, chiar daca au fost inscrise in unele acte de stare civila.”
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitufa 

Romdniei, republicatd.
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