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Avocați: Prerogative extinse asistență clienți 
 

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 869 / 23.09.2020 a fost publicată Legea nr. 208 / 2020 privind 
modificarea și completarea unor acte normative (“Legea”).  

Legea oferă avocaților prerogative extinse în ceea ce privește asistarea clienților, persoane fizice și/sau 
juridice: 

(i) pe parcursul întregii proceduri de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului a unui comerciant, 
persoană fizică, a unei asociații familiale, societăți comerciale, regii autonome sau organizații 
cooperatiste; 

(ii) în cadrul procedurii de emitere a declarației privind beneficiarul real (UBO) al persoanei juridice;  

(iii) în cadrul procedurii privind solicitarea certificatelor de cazier judiciar pentru persoane fizice; și  

(iv) în privința eliberării actelor de stare civilă. 

 

Extinderea prerogativelor avocaților în relația cu Oficiul Registrului Comerțului 

Astfel, avocații vor putea să certifice o serie de declarații pe proprie răspundere a comercianților 
persoane fizice, administratorilor sau asociațiilor din cadrul societăților comerciale, asociațiilor familiale, 
regiilor autonome sau organizațiilor cooperatiste, necesare fie la înmatricularea, fie la înregistrarea 
mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului, pe baza unei împuternici avocațiale care conține 
semnătura clientului, dată personal, în fața avocatului.  
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În acest sens, ca element de noutate, Legea mai prevede că dovedirea specimenului de semnătură a 
administratorilor societăților comerciale și după caz, a reprezentanților acestora, precum și a 
persoanelor împuternicite să reprezinte regiile autonome sau organizațiile cooperatiste, se va face în 
absența acestora și prin prezentarea unei împuternicirii avocațiale semnată în original, în fața 
avocatului, pe lângă alternativele deja existente în Legea 26/1990 privind registrul comerțului (e.g. la 
Oficiul Registrului Comerţului, în prezenţa judecătorului delegat sau a conducătorului oficiului ori a 
înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura sau, în absenţa comerciantului, semnătura acestuia 
poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen legalizat de notarul public). 

De asemenea, declarația privind beneficiarul real se va putea da fie în fața reprezentantului oficiului 
registrului comerțului, se va depune personal sau prin reprezentant, având dată certă dată de notarul public 
sau va putea fi atestată de avocat. 

Legea nu prevede în mod expres dacă toate aceste demersuri, care extind atribuțiile avocatului, se aplică 
și în cazul înregistrării de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului, însă, conform interpretării juridice care 
face aplicarea principiului de drept „qui potest plus, potest minus”, în raport cu prevederile Legii 26 / 1990 
privind Registrul Comerțului și analizând esența și scopul instituirii acestor prerogative, putem concluziona 
că atribuțiile oferite prin Lege avocaților produc efecte juridice și în situația înregistrării de mențiuni, și nu 
doar în cazul înmatriculării inițiale la Oficiul Registrului Comerțului. 

 

Extinderea prerogativelor avocaților privind obținerea cazierului judiciar și a actelor 
de stare civilă 

De asemenea, în vederea facilitării demersurilor cetățenilor la autoritățile publice, Legea mai prevede că 
solicitarea cazierului judiciar sau a actelor de stare civilă (i.e. certificate de naștere, de căsătorie, de deces) 
vor putea fi eliberate și avocatului, în baza unei împuterniciri avocațiale, semnată în prealabil de clientul 
său. 

Împuternicirea avocațială prezentată de avocat în vederea obținerii cazierului judiciar trebuie să fie 
formulată în termeni clari, din care să rezulte identitatea avocatului care a fost mandatat, scopul și durata 
mandatului oferit de către client.  
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