
 

    

  

 

 

 

CUM SE COMPLETEAZA PROCURA AVOCATIALA 

PROCES PENAL 
 
Procura avocațială, care este considerată în Germania ca si dovada încheierii unui contract de 
prestări servicii avocațiale între pârțile contractuale, se completează în felul următor: 
 
gegen:   PRENUMELE + NUMELE + geb. xx.xx.19xx (DATA NASTERII) al   
   persoanei arestate  
 
ATENTIE:   Aici se va trece numele persoanei arestate, si NU acela al persoanei care 
   semnează procura avocațială! 
 
wegen:   Aici se va trece numărul dosarului penal ( Ex: 123 Js 123456 / 10), în cazul 
   în care acesta vă este cunoscut.  
 
Mandant:   Vă rog sa treceți PRENUMELE + NUMELE + ADRESA COMPLETA a  
   persoanei care semnează procura si care devine parte contractuala.  
 
   Procura avocațială se va semna deasupra cuvântului MANDANT.  
 
Ort, Datum:   Aici completați numele LOCALITATII unde semnați procura si DATA  
   prestării semnăturii.  
 

ATENTIE! Procura avocațială se va completa de mână sau pe website-ul 

nostru înainte de tipărire. Procura trebuie să conțină o semnătură autentică. 

De aceea trebuie să semnați procura personal, după ce ați completat-o la 

calculator si ați tipărit-o la imprimantă. NU ajunge să vă treceți numele  cu 

litere de tipar. Valabilă este numai semnătura dumneavoastră personală, aşa 

cum apare în actele de identitate eliberate de autoritățile statului.  

 

VA RUGAM SA COMPLETATI PROCURA IN LIMBA GERMANA CONFORM 

ACESTOR INSTRUCTIUNI SI NU ACESTE INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE!!!! 

 

PROCURA NU TREBUIE LEGALIZATA DE CATRE UN NOTAR! 
 
După ce ați completat procura avocațială vă rugăm să o scanați în format pdf si să o trimiteți, 
împreună cu o copie a actului de identitate al persoanei care semnează procura, prin e-Mail la 
adresele de E-Mail avocatigermania@gmail.com si traducatorgermania@gmail.com sau 
prin fax la numărul 0049 – 89 – 2009 2567.  
 
În cazul în care se dorește obținerea dreptului de vizită a persoanei arestate, vă rugăm să 
trimiteți si copii xerox după actul de identitate al vizitatorului / vizitatorilor. Arestatul poate fi 
vizitat concomitent de cel mult 3 persoane.  
 
Pentru detalii suplimentare ne puteți suna de luni până vineri între orele 9:00 -18:00.  

În afara programului de lucru ne puteți suna în cazurile în care un cetățean 

român (m/f) a fost reținut de către poliția germană si dacă acesta / aceasta 

se mai află încă la secția de politie.  


