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PARLAMENTUL ROMANIEI

Camera Deputafilor Senat

LEGE
privind modiflcarea si completarea unor acte normative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. 1. - Declaratiile pe proprie raspundere care se anexeaza la cererea de 
mregistrare/aite cereri pot avea forma de mscris sub semnatura privata ori forma 
electronica si pot fi transmise la oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate, 
prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier. 
Declaratiile pe proprie raspundere pot fi si in forma autentica, certificata de avocat sau date 
la oficiul registrului comerfului.

Art. II. ■ Specimenul de semnatura, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul 
registrul comertului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui 
inscris sub semnatura privata, fara nicio alta formalitate, sau se poate da la oficiul 
registrului comerfului.

Art. III. - Declarafia privind beneficiarul real prevazuta in Legea nr. 129/2019 
pentru prevenirea §i combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si 
pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, poate 
avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la 
oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu 
semnatura electronica sau prin servicii de posta §i curier. Declaratia privind beneficiarul 
real poate fi si in forma autentica, certificata de avocat sau data la oficiul registrului 
comertului.

Art. IV. - Urmatoarele documente pot fi, dupa caz, transmise sau folosite in fata 
autoritatilor si institutiilor competente §i in forma certificata de avocat:

a) declarafia privind lipsa litigiilor cu privire la un imobil necesara pentru 
obfinerea certificatului de urbanism ^i a autorizafiei de construire;

b) declarafia pe proprie raspundere pentru incheierea contractelor pentru 
furnizarea de utilitafi;

c) declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului ca imobilul nu este revendicat 
conform Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod 
abuziv m perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si nu exista alte litigii in legatura cu 
acesta;



d) orice acte sau copii certificate a caror depunere nu este necesara m vederea 
incheierii unui act in forma autentica.

Art. V. - Articolul 612 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificarile ulterioare, 
se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

"Art 612. - Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de cdtre proprietarul 
fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de linia de hotar, 
dacd nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel incdtsd 
nu se aducd atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanta 
minima se poate face prin acordul partilor exprimat printr-un inscris autentic sau 
certiflcat de avocat"

Art. VI. - La anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr, 933 din 
13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, punctul 2.5.6. se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:

"2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma 
autentica sau certificatq de avocat, pentru construcpiile noi, amplasate adiacent 
construcpiilor existente sau in imediata lor vecindtate - §i numai dacd sunt necesare 
mdsuri de intervenpie pentru protejarea acestora -, pentru lucrdri de construcpii 
necesare in vederea schimbdrii destinapiei in clddiri existente, precum ^i in cazul 
amplasdrii de construcpii cu altd destinapie decdt cea a clddirilor invecinate."

Art. VII. - Alineatul (7) al articolul 30 din Legea nr. 248/2005, privind regimul 
liberei circula^ii a ceta^enilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificarile §i completarile ulterioare, se 
modifica $ va avea urmatorul cuprins:

"(7) Declarapiile prevdzute la alin. (1) lit b) ^i d) trebuie sd fie autentificate in pard de 
notarul public sau certificate de avocat, iar in strdindtate, de misiunile diplomatice 
sau oficiile consulare ale Romaniei ori, dacd aufost date in fapa autoritdpilor strdine, 
sd indeplineascd condipiile de supralegalizare prevdzute de lege sau sd aibd aplicatd 
apostilo conform Convenpiei cu privire la suprimarea cerinpei supralegalizdrii actelor 
oficiale strdine, adoptatd la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin 
Ordonanpa Guvernului nr. 66/1999, aprobatd prin Legea nr. 52/2000, cu modificdrile 
ulterioare, cu exceppia celor ce emand dintr-un stat cu care Romania a incheiat 
tratate, convenpii sau acorduri de asistenpd juridicd, in materie civild sau de drept al 
familiei, care prevdd scutirea de supralegalizare. Declarapiile trebuie sd fie eliberate 
pdrpilor in doud duplicate, dintre care un duplicat se pdstreozd de cdtre insopitor, iar 
al doilea duplicat insopeste pasaportul minorului."

Art. VIII. - Alineatul (4) al articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015



privind cazierul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 655 din 31 
august 2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Persoanele fizice si juridice strains care nu sunt inregistrate fiscal tn Romania si 
se afld in una dintre situatiile prevdzute la alin. (1) nu au obligatia sd prezinte certiflcatui de 
cazier fiscal, find suficienta declaratia autenticd sau certiflcata de avocat pe propria 
rdspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupd caz, din care sd 
rezulte cd nu au sdvdrsit fapte s/ nu s-au afiat in situatii de natura celor care se inscriu in 
evidenta cazierului fiscal, precum s/ cd nu sunt inregistratifiscal in Romania."

Art. IX. -Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata m Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. Ill din 13 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1 Alineatul (4) al articolului 22 se modifica §i va avea urmatorul cuprins §i va avea
urmatorul cuprins:
"{4] Cererea-tip pentru obtinerea copiilor fi extraselor de pe cazierul Judiciar poatefi 

depusd fi electronic in conditiile prevdzute la art. 34 alin. (2) sau, pe baza unei procuri 
avocatiale, in forma certiflcata de avocat, fi este scutitd de taxe."

2. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(IJ Certiflcatui de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita fi prin 

imputernicipii acestora, conform procedurilor legale in vigoare, dupd cum urmeazd:
a) in lard, numai pe baza unei procuri autentificate de cdtre un notar public sau in baza unei 

imputerniciri avocatiale emise tn conditiile Legii nr. 51/1995 s/ Statutului Profesiei de 
Avocat;

b) in strdindtate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oflciile 
consulare ale Romaniei ori de cdtre un notar, cu respectarea cerinfelor legalizdrii actelor 
oficiale strdine. Pentru statele care au aderat la Convenfa de la Haga din 5 octombrie 1961 
este suficient sd fie aplicatd apostila.

(2) : Confinutul procurii trebuie fiormulat in termeni clari, din care sd rezulte persoana 
care a fost mandatatd, scopul §i durata mandatului. De asemenea, confinutul imputernicirii 
avocatiale trebuie sd rezulte din contractul de asistentd Juridicd incheiat de avocat conform 
dispozitiilor legale statutare.

(3) Cdnd certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de 
grafere individuald, acesta poate fii solicitat de cdtre persoana condamnatd, apdrdtorul ori 
reprezentantul legal al acesteia, solul persoanei condamnate, copiii, ascendenfii, frafii ori 
surorile persoanei condamnate sau ai solului acesteia.

(4) : In vederea eliberdrii certificatiUui de cazier judiciar cdtre persoanele prevdzute la 
alin. (S), cu excepfa persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea in original fi 
depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calUdfli. "

Art X. - Alineatul (1) al articolului 16 din Ordonanfa Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociafii ?! fundafii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 
31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificarile $i completarile ulterioare, se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

"(1) In vederea dobandihi personalitdtiijuridice, fondatorul sau, dupd caz, fondatorii



incheie actul constitutiv statutul fundapiei, in forma autentica sau atestata de 
avocat, sub sancpiunea nulitdpii absolute."

Art XI. - Legea nr. 119/ 1996 cu privlre la actele de stare civila, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1] al articolului 10 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
" (1) Pe baza actelor de stare civila se elibereazd certificate de na^tere ^i de cdsdtorie 
tituiarilorsau reprezentanpilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor 
familiei sau altor persoane mdreptdpite. Certificatele de stare civild se pot elibera ^i 
altor persoane fmputernicite prin procurd speciald, precum avocapilor 
fmputernicipi conform dispozipiilor Legii nr. 51/1995 Statutului profesiei de 
avocat In certificatele de stare civild nu vor ft preluate titiurile de noblepe, chiar dacd 
aufost tnscrise in unele acte de stare civild."
2. Articolul 69 se completeaza cu un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Comunicarea datehr tnscrise in actele de stare civild se poate face, in cazuri 
temeinic justificate, ^i la cererea unui avocat, care aclioneazd in baza unui contract de 
asistenld juridicd inclieiat conform dispozitiilor legale 5i statutare. "

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 
articolului 75 §i ale articolului 76 alineatul (2) din Constitu^ia Romaniei, republicata.
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