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ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
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PROTECȚIE SOCIALĂ
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COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI
Bucureşti, … 2019
Nr.4C - /…

RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic,
precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare
(Plx. 235/2019)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.235 din 23 aprilie 2019, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități au primit
spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier
juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.20/16.01.2019, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social nr.
232/15.01.2019 și Punctul de vedere negativ al Guvernului nr.337/18.03.2019.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de
consilier juridic, cu completările ulterioare, precum şi a Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale
pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. Prin intervenţiile legislative se vizează crearea
independenţei consilierului juridic în formularea şi susţinerea intereselor persoanelor juridice pe care le reprezintă, posibilitatea participării
acestuia la pregătirea profesională continuă, dar și o definire mai clară a drepturilor şi îndatoririlor acestei categorii de personal în exercitarea
profesiei.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73
din Constituţia României, republicată.
3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea
legislativă în şedinţe separate.
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de … …. 2019.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi .. deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat
domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu ….,
Comisia pentru muncă și protecție socială a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 24 septembrie 2019.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 21 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat
ca invitați: doamna Bianca Dumbravă - consilier și doamna Anda Mitu – jurist, Ministerul Justiției.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru muncă și protecție socială a propus, cu unanimitate de voturi, respingerea inițiativei legislative,
din următoarele considerente:
- în legătură cu activitățile ce urmau a fi reglementate în exercitarea profesiei de consilier juridic, considerăm că aceste propuneri
creează similitudini cu alte profesii juridice așa cum se precizează și în Decizia Înaltei Curții de Casație și Justiție nr. 22/2006;
- suspendarea calității de consilier juridic sau încetarea calității de consilier juridic, pentru persoanele încadrate în sistemul public, sunt
reglementate prin statute speciale și nu fac obiectul de reglementare al acestei inițiative.
Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de …
La lucrările Comisiei au fost prezenţi … deputaţi din totalul de … membri ai Comisiei.
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În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca
invitat …
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a propus…
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 15 aprilie 2019.
5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor …

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. ing.

PREŞEDINTE
Adrian SOLOMON

PREŞEDINTE
.

SECRETAR

SECRETAR
Violeta RĂDUȚ

SECRETAR

Consilier parlamentar Adriana Breazu
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text
Lege nr. 514/2003
Lege nr. 200/2004

1.
---

2.
---

3.
Art.1. - Consilierul juridic asigură apărarea
drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale
autorităţilor publice centrale şi locale, ale
instituţiilor publice şi de interes public, ale
celorlalte persoane juridice de drept public,
precum şi ale persoanelor juridice de drept privat,
în slujba cărora se află şi în conformitate cu
Constituţia şi legile ţării.
4.

Text
propunere legislativă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare

Titlul Legii: Lege privind modificarea și
completarea Legii nr.514/2003 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier
juridic, precum și pentru modificarea
punctului 20, lit. A, a Anexei nr.3 la Legea
nr.200/2004
privind
recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale
pentru profesiile reglementate din România,
cu modificările şi completările ulterioare
Art. I. - Legea nr. 514/2003 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier
juridic, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie
2003, cu completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:

Titlul
Legii:
Lege
privind
modificarea Legii nr.514/2003
privind organizarea şi exercitarea
profesiei de consilier juridic

Respectarea
normelor de
tehnică
legislativă.
Ca urmare a
eliminării art.
II.

Art. I. - Legea nr. 514/2003 privind
organizarea şi exercitarea profesiei
de consilier juridic, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 867 din 5 decembrie
2003, cu completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:

Respectarea
normelor de
tehnică
legislativă.

1. Articolul 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art.1. (1) Prezenta lege reglementează accesul
în profesia de consilier juridic, exercitarea
acesteia, organizarea corpului profesional,
drepturile,
obligaţiile
şi
competenţele
consilierilor juridici.
(2) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor
consilierilor juridici care exercită profesia în
România.
2. Articolul 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
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5.

6.

Art.2. - Consilierul juridic poate să fie numit în Art. 2. Formele de exercitare a profesiei de
funcţie sau angajat în muncă, în condiţiile legii.
consilier juridic sunt:
a) angajat
b) numit în funcţie
3. Articolul 4 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art.4. - Consilierul juridic în activitatea sa "Art. 4. (1) Activitatea profesională a
asigură consultanţă şi reprezentarea autorităţii sau consilierului juridic se realizează prin;
instituţiei publice în serviciul căreia se află ori a a) asistenţă şi consultanţă juridică;
persoanei juridice cu care are raporturi de muncă, b) redactarea, avizarea şi contrasemnare a
apără drepturile şi interesele legitime ale acestora pentru legalitate a actelor cu caracter juridic;
în raporturile lor cu autorităţile publice, c) atestarea conţinutului şi a datei certe pentru
instituţiile de orice natură, precum şi cu orice validitatea actelor juridice întocmite în numele
persoană juridică sau fizică, română sau străină; entităţii juridice reprezentate,
în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice d)
reprezentarea
în
faţa
instanţelor
unităţii, avizează şi contrasemnează actele cu judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a
caracter juridic.
autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a
notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti,
a organelor administraţiei publice şi a altor
entităţi de drept public şi privat;
e) apărarea cu mijloace specifice a drepturilor
şi intereselor legitime ale statului, instituţiilor şi
autorităţilor publice, ale persoanelor juridice de
drept public şi privat precum şi a altor entităţi
interesate;
f) activităţi de conciliere, negociere,
management juridic, şi audit juridic.
g) opinii juridice, elaborare de proiecte de acte
juridice.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se
realizează pentru persoanele juridice de drept
public şi privat."
4.
Articolul 5 se modifică și va avea următorul
cuprins:
Art.5. - Consilierii juridici pot constitui asociaţii ”Art. 5. Consilierii juridici se constituie în
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profesionale în scopul apărării şi promovării
intereselor profesionale, în condiţiile legii
privind asocierea şi constituirea persoanelor
juridice.
7.

8.

asociaţii profesionale în scopul apărării şi
promovării intereselor profesionale, la nivel
local, județean și al sectoarelor Municipiului
București și național.”

5. Articolul 8 se modifică si va avea
următorul cuprins:
Art.8. - Poate fi consilier juridic acela care ”Art.8. Poate fi consilier juridic persoana fizică
îndeplineşte următoarele condiţii:
care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este cetăţean român şi are domiciliul în a) este cetăţean român;
România;
b) are exerciţiul drepturilor civile şi politice;
b) are exerciţiul drepturilor civile şi politice;
c) este licenţiat al unei facultăţi de drept;
c) este licenţiat al unei facultăţi de drept;
d) este apt din punct de vedere medical pentru d) este apt din punct de vedere medical pentru
exercitarea profesiei; această condiţie se exercitarea profesiei;
dovedeşte cu certificat medical eliberat în
condiţiile legii;
e) nu se află în vreunul dintre cazurile de e) nu se află în vreunul dintre cazurile de
nedemnitate prevăzute de prezenta lege.
nedemnitate prevăzute de prezenta lege.”
6. Articolul 10 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art.10. - Exercitarea profesiei de consilier juridic ”Art.10. (1) Exercitarea profesiei de consilier
este incompatibilă cu:
juridic este incompatibilă cu calitatea de
a) calitatea de avocat;
avocat, notar public, executor judecătoresc,
b) activităţile care lezează demnitatea şi judecător şi procuror;
independenţa profesiei de consilier juridic sau
bunele moravuri;
c) orice altă profesie autorizată sau salarizată
în ţară sau în străinătate;
d) funcţia şi activitatea de administrator sau
lichidator în cadrul procedurilor de
reorganizare şi lichidare judiciară;
e) activitatea publicistică salarizată;
f) alte incompatibilităţi prevăzute de lege sau
rezultate din conflict de interese, în condiţiile
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legii.

9.
Art.14. - Consilierul juridic este obligat ca, în
concluziile orale sau scrise, să susţină cu
demnitate şi competenţă drepturile şi interesele
legitime ale autorităţii sau persoanei juridice pe
care o reprezintă şi să respecte normele de
deontologie profesională prevăzute în legea
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat şi statutul acestei profesii.
---

Art.19. - Consilierii juridici din structurile
administraţiei publice judeţene şi locale sunt
obligaţi să acorde consultanţă şi asistenţă juridică,
la cerere, consiliilor comunale şi primăriilor, iar
reprezentarea acestora se poate face pe baza
delegaţiei emise de primar.

Art.22. - (1) Consilierul juridic răspunde
disciplinar pentru nerespectarea prevederilor
prezentei legi şi ale reglementării legale privind
activitatea persoanei juridice în slujba căreia se
află.

(2) Consilierului juridic numit într-o funcție
publică sau de demnitate publică îi sunt
aplicabile și incompatibilitățile prevăzute în
legislația incidentă acestora.
7. Articolul 14 se completează şi va avea
următorul cuprins:
“Art.14. - (1) Consilierul juridic este obligat
ca, în concluziile orale sau scrise, să susţină cu
demnitate şi competenţă drepturile şi interesele
legitime ale autorităţii sau persoanei juridice pe
care o reprezintă şi să respecte normele de
deontologie profesională prevăzute în statutul
profesiei.
(2) Consilierii juridici au posibilitatea de a
participa
la
formele
de
pregătire
profesională
organizate
de
asociații
profesionale, conform art. 5.”
8. Articolul 19 se abrogă.

9. Articolul 22 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 22. - (1) Consilierul juridic răspunde
disciplinar pentru nerespectarea prevederilor
prezentei legi şi ale reglementărilor legale
privind activitatea persoanei juridice la care
este numit sau angajat, în conformitate cu
Codul Muncii, sau, după caz, în
conformitate cu Codul Muncii, sau, după
caz, în conformitate cu legislația aplicabilă
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funcției publice deținută, precum şi cu
prevederile Statutului profesiei de consilier
juridic.
(2)
Constatarea
abaterii
disciplinare,
cercetarea acesteia, procedura de judecată şi
sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute în
reglementarea specifică persoanei juridice în
slujba căreia se află consilierul juridic.

(2) Sancțiuni disciplinare care se pot aplica
sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) interdicție de a profesa pe o perioada de la
1 lună la 6 luni;
d) excluderea din profesie;

(3) Autoritatea disciplinară poate fi sesizată de (3) Criteriile, modalitățile de aplicare a
persoana vătămată sau, după caz, de asociaţia sancțiunilor, precum şi procedura judecării
profesională.
abaterilor disciplinare este stabilită prin
Statutul profesiei de consilier juridic și
propriul statut.

---

---

(4) Calitatea de consilier juridic este
suspendată:
a) în caz de incompatibilitate, pe durata
existenței acestei stări;
b) pe durata interdicției de a profesa,
dispusă prin hotărâre judecătorească
irevocabilă
c) la cererea scrisă a consilierului juridic;
d) ca urmare a suspendării dispusă de
corpul profesional;
e) în alte cazuri prevăzute de lege şi de statut
(5) Calitatea de consilier juridic încetează:
a) dacă împotriva consilierului juridic s-a
luat măsura excluderii din profesie;
b) dacă consilierul juridic a fost condamnat
definitiv pentru o faptă prevăzută de legea
8

penală și care îl face nedemn de a fi consilier
juridic
c) ca urmare a decesului.”
Art. II. – Punctul 20, lit. A, din Anexa nr. 3
la Legea nr. 200/2004 se modifică după cum
Anexa nr. 3 - LISTA autorităţilor competente urmează:
corespunzătoare fiecărei profesii reglementate în “(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi,
România
punctul 20, lit. A, din Anexa nr. 3 la Legea nr.
……….
200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor
A) Profesiile reglementate care necesită cel puţin și calificărilor profesionale pentru profesiile
3 ani de studii superioare:
reglementate din România, publicată în
….
Monitorul Oficial al României nr. 500 din
20. Ministerul Justiţiei - consilier juridic;
2004, cu modificările și completările ulterioare,
……..
se modifică și va avea următorul cuprins:
“Ministerul Justiției - consilier juridic”. ”
Art. III. - În termen de 90 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei legi, legea 514/2003
--privind organizarea şi exercitarea profesiei de
consilier juridic publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie
2003, cu completările ulterioare, se va
republica dându-se textelor o altă numerotare.
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Se elimină.

Art. II - În termen de 90 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei
legi, Legea nr. 514/2003 privind
organizarea şi exercitarea profesiei
de consilier juridic, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 867 din 5 decembrie
2003, cu completările ulterioare,
precum și cu modificările aduse
prin prezenta lege, se va republica
dându-se textelor o altă numerotare.

Acest
text
este
deja
modificat și
în
vigoare
prin OG nr.
43/2015.

Respectarea
normelor de
tehnică
legislativă

