
                  

                   

  

O R D I N  Nr. ________ /C/ _______
pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de

înregistrare, a formatului, elementelor de siguranță și structurii certificatului de
înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria

răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a
modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere

cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității

Ministrul Justiției, 

În temeiul art. 78 alin. (1) și (2), al art. 42 alin.(4), al art. 122 alin.(8) și al art. 138 din Legea  nr.
265/2022 privind registrul comerţului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu
incidenţă asupra înregistrării  în registrul comerţului,  publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 750 din 26 iulie 2022, 

având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) și m), ale 11 alin. (1), ale art. 24 lit. l), ale art.
25 lit. c) și d), ale art. 122 alin. (7) și (9) din Legea  nr. 265/2022,

în  temeiul  art.  13  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  652/2009  privind  organizarea  și  funcţionarea
Ministerului Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare,

Emite următorul:
O R D I N

Art. 1 - Se aprobă formatul formularului-tip de act constitutiv, prevăzut în anexa nr. 1, care se
utilizează în procedura de constituire online, în condiţiile legii.

Art. 2 -  Se aprobă formatul cererii de înregistrare pentru persoane juridice, prevăzut în anexa nr.
2a, și pentru persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 2b.

Art.3  – Se aprobă formatul, elementele de siguranţă și structurii certificatului de înregistrare, în
formă letrică și electronică, prevăzute în anexa nr. 3. 

Art. 4 – Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de
funcţionare/desfășurare a activităţii, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5 – Se aprobă modelul certificatului constatator privind înregistrarea declaraţiei pe propria
răspundere  cu  privire  la  îndeplinirea  condiţiilor  de  funcţionare/desfășurare  a  activităţii,
prevăzut în anexa nr. 5.
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Art. 6 – Anexele nr. 1, 2a, 2 b și 3-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.  7  -   Ordinul  nr.1355/C/2009  pentru  aprobarea  modelului  cererilor  de  înregistrare  în
registrul comerţului și al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, cu
modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 8- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București        ____  2022

Ministrul Justiției,

Cătălin Marian PREDOIU
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