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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

COMISIA PERMANENTĂ 

 

 

DECIZIA nr. 391 

01 februarie 2019 

 

 

Având în vedere calitatea Uniunii Naționale a Barourilor din România de 

operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.) și față de 

intrarea în vigoare la data de 10.12.2018 a Legii nr. 297/03.12.2018 privind 

Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței 

Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și 

efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1040/07.12.2018, 

Observând dispozițiile art. 18 alin. (7) raportat la art. 17 din Legea nr. 

297/2018 privind condițiile de autorizare necesar a fi îndeplinite de către agenții 

împuterniciți pentru obținerea acordului Autorității de Supraveghere – Ministerul 

Justiției pentru operarea în Registru așa cum este aceasta definită prin art. 1 din 

Legea nr. 297/2018, 

În scopul îndeplinirii în bune condiții de către agenții împuterniciți ai 

operatorului U.N.B.R. – R.N.P.M. a activității de operare în Registrul Național de 

Publicitate Mobiliară, registru public în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 

134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările 

ulterioare - sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane şi 

bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită, de publicitate a actelor 

şi operațiunilor juridice prevăzute de lege, cu respectarea deplină a Legii nr. 

297/2018 și a tuturor actelor normative incidente în materia R.N.P.M. precum și 

a contractul de agent încheiat între operator și agenții împuterniciți, 

În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) lit. a), c) m, e) și (3) din 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, 

republicată, 

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România 

convocată în ședința din data de 01.02.2019, 

 

DECIDE 

 

Art. 1. - Împuternicirea formelor de exercitare a profesiei de avocat pentru 

desfășurarea activității de operare în Registrul National de Publicitate Mobiliară, în 
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calitate de agent al operatorului U.N.B.R., se face cu respectarea următoarelor: 

i. Depunerea în copie certificată pentru conformitate cu originalului actului 

administrativ care a autorizat constituirea şi funcționarea pe teritoriul 

României a persoanei solicitante, a actului constitutiv întocmit potrivit 

dispozițiilor legale specifice, precum şi documentele care fac dovada 

îndeplinirii condițiilor de autorizare prevăzute de Legea nr. 297/2018; 

ii. Depunerea dovezilor privind îndeplinirea condițiilor tehnice necesare 

desfășurării activității de operare în Registrul Național de Publicitate 

Mobiliară - înregistrarea avizelor de înscriere şi certificare a rezultatelor 

căutărilor în Registru; 

iii. Depunerea de certificate, documente, declarații sau a oricăror alte 

înscrisuri din care să rezulte lipsa unor debite restante ale formei de 

exercitare a profesiei de avocat față de bugetul de stat sau față de alte 

entități de ordine publică sau privată și lipsa de pierderi fiscale aferente 

activității desfășurate (având în vedere că agenții împuterniciți 

îndeplinesc obligații de încasare a taxelor cuvenite bugetului de stat și 

Ministerului Justiției, ulterior cu virarea acestora către operator) 

Art. 2. - Împuternicirea formelor de exercitare a profesiei de avocat pentru 

desfășurarea activității de operare în Registrul National de Publicitate Mobiliară în 

calitate de agent al operatorului U.N.B.R.–R.N.P.M. se va realiza condiționat de 

prezentarea tuturor dovezilor arătate la Art. 1 precum și de exprimarea acordului 

Autorității de Supraveghere – Ministerul Justiției la împuternicirea formei de exercitare 

a profesiei de avocat ca agent al operatorului U.N.B.R.–R.N.P.M.  

Art. 3. – Prezenta decizie se comunică membrilor Comisiei Permanente și va fi 

pusă în aplicare de Operatorul U.N.B.R.–R.N.P.M. . 
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