
Propunerile legislative vizează modificarea a patru acte normative cu impact asupra relației 

justițiabil-avocat-registrului comerțului: 

1. LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile; 

2. LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

3. LEGEA nr. 26/1990 privind registrul comerțului; 

4. ORDONANŢA nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal. 

 

Prin modificările legislative ar intra în competențele avocatului: 

1. atestarea declarației pe propria răspundere, privind respectarea condițiilor referitoare la 

sediul social; 

2. atestarea declarației privind beneficiarul real; 

3. atestarea specimenului de semnătură; 

4. atestarea declarației privind cazierul fiscal. 

 

Prin acest demers justițiabilul ar beneficia de posibilitatea obținerii celor 4 tipuri de documente 

și prin intermediul avocatului și, cel mai important, avocatul ar fi în măsură să efectueze 

operațiuni de înmatriculare și/sau de modificare societăți fără a fi nevoie și de concursul 

notarilor publici, cu excepția aporturilor în natură constând în imobile. 

Practic, justițiabilul printr-o singură deplasare la avocat va putea să efectueze orice operațiuni 

legate de societate. 

 

Modificările legislative propuse sunt în concordanță cu ceea ce s-a dispus prin Anexa 1 la 

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, respectiv în 

cadrul art. 67 alin. (2) și (3): 

(2)Declaraţiile pe propria răspundere pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă 

electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate. 

(3)Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrului 

comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub 

semnătură privată, fără nicio altă formalitate. 

 

1. LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile 

 

Articol Varianta actuală Varianta propusă Expunere de motive 

 

Art. 17 

alin. (3) 

pct. c  

În cazul în care din 

certificatul emis 

potrivit lit. b) rezultă că 

sunt deja înregistrate la 

organul fiscal alte 

documente care atestă 

cedarea dreptului de 

folosință asupra 

aceluiași imobil cu 

destinație de sediu 

social, o declarație pe 

propria răspundere în 

formă autentică privind 

respectarea condițiilor 

În cazul în care din 

certificatul emis 

potrivit lit. b) rezultă că 

sunt deja înregistrate la 

organul fiscal alte 

documente care atestă 

cedarea dreptului de 

folosință asupra 

aceluiași imobil cu 

destinație de sediu 

social, o declarație pe 

propria răspundere în 

formă autentică sau 

atestată de avocat, 

Având în vedere 

dispozițiile art. 100 din 

Legea nr. 36 din 12 mai 

1995 a notarilor publici 

și a activității notariale, 

înscrisul autentic 

notarial face deplină 

dovadă, față de orice 

persoană, până la 

declararea sa ca fals, cu 

privire la constatările 

făcute personal de către 

cel care a autentificat 

înscrisul, în condițiile 



referitoare la sediul 

social, prevăzute la 

alin. (4). 

privind respectarea 

condițiilor referitoare 

la sediul social, 

prevăzute la alin. (4). 

legii. Reprezintă 

constatări personale ale 

notarului cele făcute 

prin propriile simțuri:  

a. faptul prezentării 

părților și a tuturor 

persoanelor 

participante la 

procedura de 

autentificare, 

precum și 

identificarea 

acestora;  

b. locul și data 

încheierii actului;  

c. exteriorizarea 

consimțământului. 

 

Având în vedere 

dispozițiile art. 3 din 

Legea nr. 51 din 7 iunie 

1995 pentru 

organizarea și 

exercitarea profesiei de 

avocat, activitatea 

avocatului se realizează 

prin: redactarea de acte 

juridice, atestarea 

identității părților, a 

conținutului și a datei 

actelor prezentate spre 

autentificare, coroborat 

cu dispozițiile art. 38 

care prevede că în 

exercitarea profesiei, 

avocații sunt parteneri 

indispensabili ai 

justiției, ocrotiți de 

lege, fără a putea fi 

asimilați funcționarilor 

publici, cu excepția 

situațiilor în care atestă 

identitatea părților, a 

conținutului sau datei 

unui act. În acest sens, 

conform art. 175 Cod 

Penal avocații răspund 

pentru exercitarea 

atribuțiilor ca și un 

funcționar public.  



 

Având în vedere 

dispozițiile art. 239 alin 

1 din Statutul din 3 

decembrie 2011 al 

Profesiei de avocat care 

prevede că înscrisurile 

întocmite de avocat 

pentru organizarea 

activității și legitimarea 

sa față de terți au forță 

probantă deplină până 

la înscrierea în fals; 

dacă nu s-a prevăzut 

altfel prin prezentul 

statut, acestea vor purta 

semnătura avocatului și 

stampila formei de 

exercitare a profesiei în 

care își desfășoară 

activitatea. 
 
Analizând dispozițiile 

legale prezentate mai 

sus, putem trage 

concluzia că atât actul 

autentic notarial cât și 

actul atestat de avocat 

oferă credibilitate ca 

părțile au semnat 

personal în fața 

notarului/avocatului, la 

o anumită dată, un act 

cu un anumit conținut. 

Atât înscrisul autentic 

notarial cât și înscrisul 

întocmit de avocat au 

forță probantă deplină 

până la înscrierea în 

fals.  

 

În cazul declarației pe 

propria răspundere 

privind respectarea 

condițiilor referitoare 

la sediul social, numai 

identitatea 

declarantului este 

verificat de notar, fiind 

necesar prezentarea 



actului de identitate. 

Pentru atestarea unor 

declarații și avocatul 

verifică identitatea 

declarantului, fiind o 

obligație prevăzută de 

art. 120 alin. 1 din 

Statutul Profesiei de 

avocat, potrivit căruia 

avocatul este obligat să 

verifice identitatea 

exactă a clientului său 

ori a persoanei care îi 

încredințează cazul. 

 

Necesitatea formei 

autentice pentru 

declarația pe propria 

răspundere privind 

respectarea condițiilor 

referitoare la sediul 

social este exagerată, 

atât avocatul cât și 

notarul au obligația 

legală să efectueze 

verificările necesare 

prealabile privind 

identitatea părților, mai 

mult actele emise au 

forță probantă deplină 

până la înscrierea în 

fals, putând fi 

valorificate în același 

mod de către ONRC și 

ANAF.  

 

2.  LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative 

 

Articol Varianta actuală Varianta propusă Expunere de motive 

 

Art. 56 

alin. (5) 

Declarația prevăzută la 

alin. (1) se poate da în 

fața reprezentantului 

oficiului registrului 

comerțului sau se poate 

depune în formă 

autentică, personal sau 

prin reprezentant. 

Declarația prevăzută la 

alin. (1) se poate da în 

fața reprezentantului 

oficiului registrului 

comerțului sau se poate 

depune în formă 

autentică sau atestată 

Având în vedere 

dispozițiile art. 100 din 

Legea nr. 36 din 12 mai 

1995 a notarilor publici 

și a activității notariale, 

înscrisul autentic 

notarial face deplină 

dovadă, față de orice 



de avocat, personal sau 

prin reprezentant. 

persoană, până la 

declararea sa ca fals, cu 

privire la constatările 

făcute personal de către 

cel care a autentificat 

înscrisul, în condițiile 

legii. Reprezintă 

constatări personale ale 

notarului cele făcute 

prin propriile simțuri:  

a. faptul prezentării 

părților și a tuturor 

persoanelor 

participante la 

procedura de 

autentificare, 

precum și 

identificarea 

acestora;  

b. locul și data 

încheierii actului;  

c. exteriorizarea 

consimțământului. 

 

Având în vedere 

dispozițiile art. 3 din 

Legea nr. 51 din 7 iunie 

1995 pentru 

organizarea și 

exercitarea profesiei de 

avocat, activitatea 

avocatului se realizează 

prin: redactarea de acte 

juridice, atestarea 

identității părților, a 

conținutului și a datei 

actelor prezentate spre 

autentificare, coroborat 

cu dispozițiile art. 38 

care prevede că în 

exercitarea profesiei, 

avocații sunt parteneri 

indispensabili ai 

justiției, ocrotiți de 

lege, fără a putea fi 

asimilați funcționarilor 

publici, cu excepția 

situațiilor în care atestă 

identitatea părților, a 

conținutului sau datei 



unui act. În acest sens, 

conform art. 175 Cod 

Penal avocații răspund 

pentru exercitarea 

atribuțiilor ca și un 

funcționar public.  
 

Având în vedere 

dispozițiile art. 239 alin 

1 din Statutul din 3 

decembrie 2011 al 

Profesiei de avocat care 

prevede că înscrisurile 

întocmite de avocat 

pentru organizarea 

activității și legitimarea 

sa față de terți au forță 

probantă deplină până 

la înscrierea în fals; 

dacă nu s-a prevăzut 

altfel prin prezentul 

statut, acestea vor purta 

semnătura avocatului și 

stampila formei de 

exercitare a profesiei în 

care își desfășoară 

activitatea. 
 
Având în vedere 

dispozițiile art. 269 din 

Codul de Procedură 

Civilă, înscrisul 

autentic este înscrisul 

întocmit sau, după caz, 

primit și autentificat de 

o autoritate publică, de 

notarul public sau de 

către o altă persoană 

învestită de stat cu 

autoritate publică, în 

forma și condițiile 

stabilite de lege. 

Autenticitatea 

înscrisului se referă la 

stabilirea identității 

părților, exprimarea 

consimțământului 

acestora cu privire la 

conținut, semnătura 



acestora și data 

înscrisului. 
 
Analizând dispozițiile 

legale prezentate mai 

sus, putem trage 

concluzia că atât actul 

autentic (notarial sau 

declarația dată în fața 

reprezentantului 

oficiului registrului 

comerțului) cât și actul 

atestat de avocat oferă 

credibilitate ca părțile 

au semnat personal în 

fața notarului/ 

reprezentantului 

ORC/avocatului, la o 

anumită dată, un 

anumit conținut. Atât 

înscrisul autentic cât și 

înscrisul întocmit de 

avocat au forță 

probantă deplină până 

la înscrierea în fals.  

 

În cazul declarației 

privind beneficiarii 

reali ai societății, 

verificările prealabile 

necesare privind 

identitatea 

declarantului și cele 

privitoare la societate, 

pot fi efectuate cu 

ușurință și de avocat. 

Verificarea identității 

declarantului fiind o 

obligație prevăzută de 

art. 120 alin. 1 din 

Statutul al Profesiei de 

avocat, potrivit căruia 

avocatul este obligat să 

verifice identitatea 

exactă a clientului său 

ori a persoanei care îi 

încredințează cazul. 

Verificarea 

informațiilor privind 

societatea pot fi 



efectuate prin 

intermediul 

certificatelor 

constatatoare eliberate 

online de ONRC.  

 

Necesitatea formei 

autentice pentru 

declarația pe propria 

răspundere privind 

beneficiarii reali nu are 

un interes legitim, actul 

autentic și actul atestat 

de avocat au forță 

probantă deplină până 

la înscrierea în fals. 

Avocații având acces la 

toate informațiile 

prevăzute de lege și 

cuprinse în declarația 

pe propria răspundere 

privind beneficiarii 

reali pot atesta 

identitatea, conținutul 

și data declarației.  

 

3. LEGEA nr. 26/1990 privind registrul comerțului 

 

Articol Varianta actuală Varianta propusă Expunere de motive 

 

Art. 18 

alin. (3) 

În absența 

comerciantului 

persoană fizică, 

respectiv a 

reprezentantului 

asociației familiale, 

semnătura acestuia 

poate fi înlocuită prin 

prezentarea unui 

specimen de semnătură 

legalizat de notarul 

public. 

În absența 

comerciantului 

persoană fizică, 

respectiv a 

reprezentantului 

asociației familiale, 

semnătura acestuia 

poate fi înlocuită prin 

prezentarea unui 

specimen de semnătură 

legalizat de notarul 

public sau atestat de 

avocat. 

Având în vedere 

dispozițiile art. 100 din 

Legea nr. 36 din 12 mai 

1995 a notarilor publici 

și a activității notariale, 

înscrisul autentic 

notarial face deplină 

dovadă, față de orice 

persoană, până la 

declararea sa ca fals, cu 

privire la constatările 

făcute personal de către 

cel care a autentificat 

înscrisul, în condițiile 

legii. Reprezintă 

constatări personale ale 

notarului cele făcute 

prin propriile simțuri:  

a. faptul prezentării 

părților și a tuturor 



persoanelor 

participante la 

procedura de 

autentificare, 

precum și 

identificarea 

acestora;  

b. locul și data 

încheierii actului;  

c. exteriorizarea 

consimțământului. 

 

Având în vedere 

dispozițiile art. 3 din 

Legea nr. 51 din 7 iunie 

1995 pentru 

organizarea și 

exercitarea profesiei de 

avocat, activitatea 

avocatului se realizează 

prin: redactarea de acte 

juridice, atestarea 

identității părților, a 

conținutului și a datei 

actelor prezentate spre 

autentificare, coroborat 

cu dispozițiile art. 38 

care prevede că în 

exercitarea profesiei, 

avocații sunt parteneri 

indispensabili ai 

justiției, ocrotiți de 

lege, fără a putea fi 

asimilați funcționarilor 

publici, cu excepția 

situațiilor în care atestă 

identitatea părților, a 

conținutului sau datei 

unui act. În acest sens, 

conform art. 175 Cod 

Penal avocații răspund 

pentru exercitarea 

atribuțiilor ca și un 

funcționar public.  
 

Având în vedere 

dispozițiile art. 239 alin 

1 din Statutul din 3 

decembrie 2011 al 

Profesiei de avocat care 



prevede că înscrisurile 

întocmite de avocat 

pentru organizarea 

activității și legitimarea 

sa față de terți au forță 

probantă deplină până 

la înscrierea în fals; 

dacă nu s-a prevăzut 

altfel prin prezentul 

statut, acestea vor purta 

semnătura avocatului și 

stampila formei de 

exercitare a profesiei în 

care își desfășoară 

activitatea. 
 
Analizând dispozițiile 

legale prezentate mai 

sus, putem trage 

concluzia că atât actul 

autentic notarial cât și 

actul atestat de avocat 

oferă credibilitate ca 

părțile au semnat 

personal în fața 

notarului/avocatului, la 

o anumită dată, un 

anumit conținut. Atât 

înscrisul autentic 

notarial cât și înscrisul 

întocmit de avocat au 

forță probantă deplină 

până la înscrierea în 

fals.  

 

Având în vedere 

dispozițiile art. 269 din 

Codul de Procedură 

Civilă, înscrisul 

autentic este înscrisul 

întocmit sau, după caz, 

primit și autentificat de 

o autoritate publică, de 

notarul public sau de 

către o altă persoană 

învestită de stat cu 

autoritate publică, în 

forma și condițiile 

stabilite de lege. 

Autenticitatea 



înscrisului se referă la 

stabilirea identității 

părților, exprimarea 

consimțământului 

acestora cu privire la 

conținut, semnătura 

acestora și data 

înscrisului. 
 
Analizând dispozițiile 

legale prezentate mai 

sus, putem trage 

concluzia că atât actul 

autentic (notarial sau 

specimenul de 

semnătură dat în fața 

reprezentantului 

oficiului registrului 

comerțului) cât și actul 

atestat de avocat oferă 

credibilitate ca părțile 

au semnat personal în 

fața notarului/ 

reprezentantului 

ORC/avocatului, la o 

anumită dată, un 

anumit conținut. Atât 

înscrisul autentic cât și 

înscrisul întocmit de 

avocat au forță 

probantă deplină până 

la înscrierea în fals.  

 

În cazul specimenului 

de semnătură, 

identitatea persoanei 

semnatare și conținutul 

actului, în acest caz 

semnătura, este 

verificată de notar sau 

de reprezentantul ORC, 

semnătura fiind dată în 

fața lor. Forma 

autentică pentru 

specimenul de 

semnătură nu ar trebui 

să fie necesară în 

această privință, dat 

fiind că verificarea 

identității clientului 



este o obligație 

prevăzută de art. 120 

alin. 1 din Statutul al 

Profesiei de avocat, 

potrivit căruia avocatul 

este obligat să verifice 

identitatea exactă a 

clientului său ori a 

persoanei care îi 

încredințează cazul, iar 

actul se semnează în 

fața avocatului. Actul 

autentic și actul atestat 

de avocat au forță 

probantă deplină până 

la înscrierea în fals, 

astfel specimenul de 

semnătură atestat de 

avocat ar avea forța 

probantă necesară 

pentru a fi un model de 

referință pentru actele 

emise de societate și 

semnate de persoane 

împuternicite.  

4. ORDONANŢA nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal 

 

Articol Varianta actuală Varianta propusă Expunere de motive 

 

Art. 8 

alin. 4 

Persoanele fizice și 

juridice străine care nu 

sunt înregistrate fiscal 

în România și se află în 

una dintre situațiile 

prevăzute la alin. (1) nu 

au obligația să prezinte 

certificatul de cazier 

fiscal, fiind suficientă 

declarația autentică pe 

propria răspundere a 

persoanei fizice sau a 

reprezentantului 

persoanei juridice, 

după caz, din care să 

rezulte că nu au săvârșit 

fapte și nu s-au aflat în 

situații de natura celor 

care se înscriu în 

evidența cazierului 

fiscal, precum și că nu 

Persoanele fizice și 

juridice străine care nu 

sunt înregistrate fiscal 

în România și se află în 

una dintre situațiile 

prevăzute la alin. (1) nu 

au obligația să prezinte 

certificatul de cazier 

fiscal, fiind suficientă 

declarația autentică sau 

atestată de avocat pe 

propria răspundere a 

persoanei fizice sau a 

reprezentantului 

persoanei juridice, 

după caz, din care să 

rezulte că nu au săvârșit 

fapte și nu s-au aflat în 

situații de natura celor 

care se înscriu în 

evidența cazierului 

Având în vedere 

dispozițiile art. 100 din 

Legea nr. 36 din 12 mai 

1995 a notarilor publici 

și a activității notariale, 

înscrisul autentic 

notarial face deplină 

dovadă, față de orice 

persoană, până la 

declararea sa ca fals, cu 

privire la constatările 

făcute personal de către 

cel care a autentificat 

înscrisul, în condițiile 

legii. Reprezintă 

constatări personale ale 

notarului cele făcute 

prin propriile simțuri:  

d. faptul prezentării 

părților și a tuturor 

persoanelor 



sunt înregistrați fiscal 

în România. 

fiscal, precum și că nu 

sunt înregistrați fiscal 

în România. 

participante la 

procedura de 

autentificare, 

precum și 

identificarea 

acestora;  

e. locul și data 

încheierii actului;  

f. exteriorizarea 

consimțământului. 

 

Având în vedere 

dispozițiile art. 3 din 

Legea nr. 51 din 7 iunie 

1995 pentru 

organizarea și 

exercitarea profesiei de 

avocat, activitatea 

avocatului se realizează 

prin: redactarea de acte 

juridice, atestarea 

identității părților, a 

conținutului și a datei 

actelor prezentate spre 

autentificare, coroborat 

cu dispozițiile art. 38 

care prevede că în 

exercitarea profesiei, 

avocații sunt parteneri 

indispensabili ai 

justiției, ocrotiți de 

lege, fără a putea fi 

asimilați funcționarilor 

publici, cu excepția 

situațiilor în care atestă 

identitatea părților, a 

conținutului sau datei 

unui act. În acest sens, 

conform art. 175 Cod 

Penal avocații răspund 

pentru exercitarea 

atribuțiilor ca și un 

funcționar public.  
 

Având în vedere 

dispozițiile art. 239 alin 

1 din Statutul din 3 

decembrie 2011 al 

Profesiei de avocat care 

prevede că înscrisurile 



întocmite de avocat 

pentru organizarea 

activității și legitimarea 

sa față de terți au forță 

probantă deplină până 

la înscrierea în fals; 

dacă nu s-a prevăzut 

altfel prin prezentul 

statut, acestea vor purta 

semnătura avocatului și 

stampila formei de 

exercitare a profesiei în 

care își desfășoară 

activitatea. 
 
Analizând dispozițiile 

legale prezentate mai 

sus, putem trage 

concluzia că atât actul 

autentic notarial cât și 

actul atestat de avocat 

oferă credibilitate ca 

părțile au semnat 

personal în fața 

notarului/avocatului, la 

o anumită dată, un act 

cu un anumit conținut. 

Atât înscrisul autentic 

notarial cât și înscrisul 

întocmit de avocat au 

forță probantă deplină 

până la înscrierea în 

fals.  

 

În cazul declarației pe 

propria răspundere 

privind cazierul fiscal, 

numai identitatea 

declarantului este 

verificat de notar, fiind 

necesar prezentarea 

actului de identitate. 

Pentru atestarea unor 

declarații și avocatul 

verifică identitatea 

declarantului, fiind o 

obligație prevăzută de 

art. 120 alin. 1 din 

Statutul Profesiei de 

avocat, potrivit căruia 



avocatul este obligat să 

verifice identitatea 

exactă a clientului său 

ori a persoanei care îi 

încredințează cazul. 

 

Necesitatea formei 

autentice pentru 

declarația pe propria 

răspundere privind 

cazierul fiscal este 

exagerată, atât avocatul 

cât și notarul au 

obligația legală să 

efectueze verificările 

necesare prealabile 

privind identitatea 

părților, mai mult 

actele emise au forță 

probantă deplină până 

la înscrierea în fals, 

putând fi valorificate în 

același mod de către 

ONRC și ANAF.  

 

 


