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AL 
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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra, Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, trimis 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. PL – x 289/2020, înregistrat cu 
nr. 4c-13/388 din 21 mai 2020. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

 

                                              PREŞEDINTE, 
 

                                                      Nicușor HALICI 
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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                   Bucureşti, 9 iunie 2020 
                   Nr. PL- x 289/2020 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea 

şi exercitarea profesiei de avocat 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în 
fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, trimis cu adresa nr. PL-x 289/2020, 
înregistrat cu nr. 4c-13/388 din 21 mai 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. 
(8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința 
din data de 12 mai 2020. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 422 din 30 aprilie 2020, a avizat favorabil 
proiectul de lege, cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr.3740 
din18 mai 2020. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 
avizat negativ proiectul de lege, cu avizul 4c-6/269 din 27 mai 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.51/1995 
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, vizând, potrivit Expunerii de motive, introducerea posibilității 
votului electronic, ca alternativă la sistemul votului clasic, în ceea ce privește adoptarea 
deciziilor în cadrul adunărilor generale ale barourilor din România, în contextul pandemiei 
generate de noul Coronavirus SARS-COV-2. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, avizul 
Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social în şedinţa online din data 
de 9 iunie 2020.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
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Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, în forma adoptată de Senat. 

Amendamentele respinse sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport. 

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

 
 
                      

            PREŞEDINTE,                                                               SECRETAR, 
 
           Nicușor HALICI                                                 Aida – Cristina CĂRUCERU                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 

 

 
 
 
 



                Anexa 
 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
PL x 289/2020 
 

Nr. 
crt. 

Text 
Inițial - SENAT 

Text propus autor amendament Motivare 
Cameră 
decizională 

1. Art. 541. - (1) Atât în cazul adunării 
generale ordinare sau extraordinare, cât și 
în cazul adunării generale de alegere a 
organelor de conducere a baroului, 
consiliul baroului poate hotărî ca votul să 
se desfășoare prin mijloace electronice.  

Art. 541. - (1) Atât în cazul adunării 
generale ordinare sau extraordinare, cât 
și în cazul adunării generale de alegere a 
organelor de conducere a baroului, 
consiliul baroului poate hotărî ca votul 
să se desfășoare prin mijloace de 
comunicare electronice. 
 
AUTOR – Dep. Andi Gabriel Grosaru
 
 
 

Termenul de mijloace electronice este 
prea vag, un mijloc electronic putând 
reprezenta și un instrument ce nu este 
destinat comunicării, de exemplu, o 
imprimantă, un scanner, un ceas, etc. 
Introducerea termenului 
”decomunicare” este acoperitor și 
mai exact. 

Camera Deputaților 

2. (3) Consiliul baroului va face public, pe 
site-ul web al baroului, cu cel puțin 30 de 
zile înaintea datei adunării generale în care 
va fi utilizată procedura de vot electronic, 
regulamentul privind utilizarea sistemului 
electronic de votare, care va conține 
garanții cu privire la securitatea și 
corectitudinea procesului de vot și de 
respectare a secretului votului în cazul 
adunării generale de alegere a organelor de 
conducere a baroului.  

(3) Consiliul fiecărui barou va face 
public, pe site-ul web propriu, cu cel 
puțin 30 de zile înaintea datei adunării 
generale în care va fi utilizată procedura 
de vot electronic, regulamentul privind 
utilizarea sistemului electronic de 
votare, care va conține garanții cu 
privire la securitatea și corectitudinea 
procesului de vot și de respectare a 
secretului votului în cazul adunării 
generale de alegere a organelor de 
conducere a baroului. 
 
AUTOR – Dep. Andi Gabriel Grosaru
 

Pentru o mai mare exactitate și pentru 
evitarea repetiției. 

Camera Deputaților 

AUTOR – Dep. Andi Gabriel Grosaru 
 


