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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 02.09.2020
P.L.x 447/2020

                                                     
 

     RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în 
fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind modificarea şi completarea 
unor acte normative, trimis cu adresa nr. PL-x 447 din 27 iulie 2020 şi înregistrat cu  
nr.4c-13/701 din 3 august 2020.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 21 iulie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.608 din 25 iunie 2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul 
nr.5460 din 1 iulie 2020. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a avizat favorabil proiectul de lege în ședința din18 iulie 2020 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
unor acte normative, intervenţiile legislative fiind argumentate în expunerea de motive de 
omiterea avocaţilor de la certificarea înscrisurilor în materia comercială, dar şi în alte 
domenii. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 
legislativă prin mijloace electronice în şedinţa din 2 septembrie 2020. La şedinţa 
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Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă.  

 
În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să aprobe 
un raport de adoptare a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, cu amendamente admise, redate în anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
 

Costel Neculai DUNAVA 

          SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Nr. 
crt. 

Lege în vigoare Text adoptat de Senat Amendament
e 

Motivare 

1.   Lege privind modificarea şi completarea 
unor acte normative 
 

  

2.   Art.I.- Legea nr.26/1990 privind 
registrul comerţului, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.49 din 4 februarie 1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

  

3.   1. La articolul 18, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alin.(4), cu 
următorul cuprins: 
„(4) În absenţa comerciantului persoană 
fizică, respectiv a reprezentantului 
asociaţiei familiale, semnătura acestuia 
poate fi înlocuită prin prezentarea la 
Registrul Comerţului, de către avocat, a 
împuternicirii avocaţiale care conţine 
semnătura clientului, respectiv a 
comerciantului persoană fizică sau a 
reprezentantului asociaţiei familiale. 
Semnătura persoanei fizice trebuie dată 
personal în faţa avocatului şi va fi 
folosită în întreaga activitate a 
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comerciantului persoană fizică, respectiv 
a reprezentantului asociaţiei familiale.” 
 

4.   
 
(2) Dovedirea specimenului de 
semnătură a administratorilor şi, 
după caz, a reprezentanţilor 
societăţilor comerciale, precum şi a 
persoanelor împuternicite în 
condiţiile legii să reprezinte regiile 
autonome sau organizaţiile 
cooperatiste se face cu respectarea 
prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3). 

2. La articolul 19, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Dovedirea specimenului de 
semnătură a administratorilor şi, după 
caz, a reprezentanţilor societăţilor 
comerciale, precum şi a persoanelor 
împuternicite în condiţiile legii să 
reprezinte regiile autonome sau 
organizaţiile cooperatiste se face cu 
respectarea prevederilor art.18 alin.(2)-
(4).” 
 

  

5.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) 
poate avea formă de înscris sub 
semnătură privată ori formă 

Art.II.- La articolul 56 din Legea 
nr.129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.589 din 
18 iulie 2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Declaraţia prevăzută la alin.(l) se 
poate da în faţa reprezentantului 
oficiului registrului comerţului sau se 
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electronică şi poate fi transmisă 
la oficiul registrului comerţului 
fără nicio altă formalitate, prin 
mijloace electronice, cu 
semnătură electronică sau prin 
servicii de poştă şi curier. 
Declaraţia pe propria răspundere 
poate fi dată şi în formă 
autentică, certificată de avocat 
sau dată în faţa reprezentantului 
oficiului registrului comerţului. 
 

poate depune, personal sau prin 
reprezentant, având dată certă, dată 
de notarul public ori atestată de 
avocat.” 
 

6.   Art.III.- La anexa nr.1 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.933 din 13 octombrie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, la 
litera A, punctul I - „Piese scrise”, 
subpunctul 2.5.6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Art. III. – Se 
elimină. 
Autor:  
deputat Vasile 
Varga 

 

7.  2.5.6. Acordul asociaţiei de 
proprietari conform prevederilor 
legale în vigoare, exprimat în formă 
autentică, pentru construcţiile noi, 
amplasate adiacent construcţiilor 
existente sau în imediata lor 

„2.5.6. Acordul vecinilor, conform 
prevederilor legale în vigoare, exprimat 
în formă autentică, prin declaraţie dată 
în faţa secretarului general al unităţii 
administraţiv-teritoriale 
corespunzătoare sau a unui avocat,
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vecinătate - şi numai dacă sunt 
necesare măsuri de intervenţie 
pentru protejarea acestora, pentru 
lucrări de construcţii necesare în 
vederea schimbării destinaţiei în 
clădiri existente, precum şi în cazul 
amplasării de construcţii cu altă 
destinaţie decât cea a clădirilor 
învecinate. 

pentru construcţiile noi, amplasate 
adiacent construcţiilor existente sau în 
imediata lor vecinătate - şi numai dacă 
sunt necesare măsuri de intervenţie 
pentru protejarea acestora pentru lucrări 
de constructii necesare în vederea 
schimbării destinatiei în clădiri 
existente, precum şi în cazul amplasării 
de construcţii cu altă destinaţie decât cea 
a clădirilor învecinate.” 
 

8.   Art.IV.- Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.777 din 13 noiembrie 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 
 

Art. III 
 

Se 
renumerotează 
ca urmare a 
eliminării Art. 
III 

9.  Art. 31.- (1)Certificatul de cazier 
judiciar pentru persoane fizice se 
poate solicita şi prin împuterniciţii 
acestora, conform procedurilor 
legale în vigoare, după cum 
urmează: 
a) în ţară, numai pe baza unei 
procuri autentificate de către un 
notar public; 
 

- La articolul 31, litera a) a alineatului 
(1) şi alineatul (2) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
 
 
 
„a) în ţară, de către avocatul persoanei 
fizice în baza împuternicirii avocaţiale 
emise cu respectarea prevederilor 
Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi 
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funcţionarea profesiei de avocat, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Statutului 
profesiei de avocat, adoptat prin 
Hotărârea Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România nr.64/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare sau, după caz, de alt 
împuternicit, pe baza unei procuri 
autentificate de către notarul public; 
 

10.  (2) Conţinutul procurii trebuie 
formulat în termeni clari, din care 
să rezulte persoana care a fost 
mandatată, scopul şi durata 
mandatului. 

(2) Conţinutul procurii, respectiv al 
împuternicirii avocaţiale, trebuie 
formulat în termeni clari, din care să 
rezulte persoana sau, după caz, 
avocatul care a fost mandatat, scopul şi 
durata mandatului.” 
 

  

11.   Art.V.- La articolul 10 din Legea 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.339 din 18 mai 
2012, cu modificările si completările 
ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

Art. IV 
 

Se 
renumerotează 
ca urmare a 
eliminării Art. 
III 

12.  Art. 10.- (1)Pe baza actelor de stare 
civilă se eliberează certificate de 

„(1) Pe baza actelor de stare civilă se 
eliberează certificate de naştere şi de 
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naştere şi de căsătorie titularilor sau 
reprezentanţilor legali ai acestora, 
iar certificatele de deces, membrilor 
familiei sau altor persoane 
îndreptăţite. Certificatele de stare 
civilă se pot elibera şi altor 
persoane împuternicite prin procură 
specială. În certificatele de stare 
civilă nu vor fi preluate titlurile de 
nobleţe, chiar dacă au fost înscrise 
în unele acte de stare civilă. 

căsătorie titularilor sau reprezentanţilor 
legali ai acestora, iar certificatele de 
deces, membrilor familiei sau altor 
persoane îndreptăţite. Certificatele de 
stare civilă se pot elibera şi altor 
persoane împuternicite prin procură 
specială, precum şi avocaţilor 
împuterniciţi de către titulari sau de 
către reprezentanţii legali ai acestora, 
în baza împuternicirii avocaţiale 
emise cu respectarea prevederilor 
Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi 
funcţionarea profesiei de avocat, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Statutului 
profesiei de avocat, adoptat prin 
Hotărârea Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România nr.64/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. În certificatele de stare civilă 
nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, 
chiar dacă au fost înscrise în unele acte 
de stare civilă.” 
 

 
 


