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Pl-x 276/2012 
   
 

     R A P O R T   
asupra  

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de consilier juridic 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, trimisă cu adresa nr.        
Pl-x 276 din 26 iunie 2012, înregistrată sub nr.31/560 din 27 iunie 2012. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 21 iunie 2012. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform 
avizului nr. 195 din 16 martie 2012. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 677 din         
20 aprilie 2012, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului nr. 
26/185 din 5 septembrie 2012. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul creării unui 
nou cadru instituţional pentru desfăşurarea profesiei de consilier juridic, prin 
constituirea de compartimente judiciare în cadrul autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, ale altor unităţi bugetare sau al agenţilor economici, 
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dorindu-se, în acelaşi timp, şi asigurarea independenţei totale a consilierului juridic 
în exercitarea profesiei.  

Potrivit Expunerii de motive, este necesară asigurarea independenţei 
totale a consilierilor juridici, eliminarea discriminării existente, în prezent, între 
nivelul de salarizare al acestora şi cel al magistraţilor, precum şi compartimentarea 
muncii consilierului juridic. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din              
11 septembrie 2012.  

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Justiţiei, domnul Florin Aurel Moţiu - secretar de stat. 

     Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că iniţiativa 
legislativă nu se justifică pentru mai multe considerente. Astfel, potrivit Expunerii 
de motive, întrucât activitatea acestor persoane este similară celei desfăşurate de 
magistraţi, promovarea prezentei propuneri a fost determinată de necesitatea 
eliminării influenţelor negative asupra activităţii profesionale a consilierilor 
juridici, care ar trebui să se subordoneze numai legii şi propriei conştiinţe, şi de 
necesitatea eliminării tratamentului inegal la care sunt supuşi în materie de 
salarizare. Faţă de această afirmaţie, este necesară precizarea potrivit căreia, fără 
niciun dubiu, activitatea consilierului juridic nu poate fi comparată cu activitatea 
unui judecător care, potrivit art. 124 din Constituţiei României, republicată, 
înfăptuieşte justiţia, în numele legii, şi nici cu a unui procuror, care, potrivit 
dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 131, în activitatea judiciară, reprezintă 
interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor. 

Dincolo de această observaţie cu caracter general, în privinţa soluţiilor 
propuse, trebuie evidenţiat faptul că, cea mai mare parte a normelor, fie sunt 
insuficient conturate - de pildă, nu se înţelege care vor fi sarcinile celorlalte 
compartimente de specialitate juridică, prevăzute la art.24, fie repetă alte dispoziţii 
- textul propus pentru art.29 este reluat în art.51, fie nu se corelează cu textele în 
vigoare pe care actul modificator le păstrează. 

Mai mult decât atât, noile prevederi sunt contradictorii şi exced cadrului 
legal instituit de Legea nr.514/2003, deoarece natura activităţii celor două categorii 
este total diferită, fiind reglementată de legi speciale; în timp ce consilierul juridic 
apără interesele legitime ale statului sau ale persoanelor juridice de drept privat, 
magistratul, respectiv judecătorul sau procurorul, desfăşoară o activitate judiciară 
în scopul înfăptuirii justiţiei şi apărării intereselor generale ale societăţii, ordinii de 
drept şi libertăţilor cetăţeneşti. Ca urmare, drepturile şi obligaţiile corelative ce le 
revin celor două categorii nu pot fi similare, natura activităţii fiind total diferită. 

Totodată, asimilările salariale cu cele ale magistraţilor, propuse la 
art.26, trebuie să aibă în vedere prevederile Legii - cadru nr.330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
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Pe de altă parte, contradicţia între noile texte dar şi neconcordanţa 
întregului proiect cu alte acte normative ce reglementează domenii de activitate 
distincte şi care nu îşi pot găsi aplicabilitatea în noul proiect, ar fi 
impus precizarea viitorului statut al consilierilor juridici, în sensul dacă activitatea 
acestora va deveni o activitate liberală sau dacă îşi păstrează acelaşi statut conferit 
de Legea nr.514/2003. 

În altă ordine de idei, amploarea intervenţiilor legislative asupra actului 
normativ de bază, concretizate prin modificări substanţiale ale textelor, precum şi 
introducerea unui număr mare de articole cuprinzând dispoziţii noi, unele în 
contradicţie cu legislaţia în vigoare, afectează concepţia generală şi caracterul unitar al 
actului normativ de bază. s-ar fi impus abrogarea vechii reglementări şi înlocuirea cu o 
nouă reglementare în domeniu, în ipoteza în care soluţiile normative erau judicioase, 
argumentate şi formulate corespunzător. 

Faţă de cele menţionate mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/28 nov.2003 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 

Conform listei de prezenţă, la lucrările Comisiei au fost prezenţi         
17 deputaţi din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice.  

 
 

 
 

                          PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,        
                                                           
                           Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE           
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şef serviciu, 

  Nicoleta Grecu 
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