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RAPORT  COMUN   
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi a Legii 

nr.200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 
pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificările şi completările 

ulterioare  
(Plx 304/2016) 

 
 1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, prin adresa nr. Plx 304/2016 din 28 iunie 2016, Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi a Legii nr.200 
din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din Romania, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

La întocmirea raportului comun, Comisiile au avut în vedere avizul negativ al 
Comisiei pentru drepturile omului, culte și probleme ale minorităților naționale, avizul 
negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ și Punctul de vedere negativ al Guvernului. 

 
 Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii nr.514/2003 privind 
organizarea şi exercitarea 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, intervenţiile legislative vizând elaborarea unui nou cadru 
legislativ prin care să se recunoască atât autoritatea consilierilor juridici, constituiţi ca 
un corp profesional autonom şi independent, cât şi atributele şi actele încheiate de 
această categorie în exercitarea profesiei.  
 



2 

 

2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, 
republicată. 
 

3. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(9), 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 27 iunie 2016. 
 

4. În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe 
separate. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunit ăți a dezbătut propunerea legislativă în 
şedinţa din data de 25 octombrie 2016.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezență. În 
urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a propus, cu majoritate de 
voturi, respingerea propunerii legislative. 

 
Comisia pentru învăţământ, ştiin ţă, tineret şi sport și Comisia pentru muncă 

și protecție socială au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa comună din data de 21 
februarie 2017. 

La lucrările comune, din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei,  iar din partea 
Comisiei pentru muncă și protecție socială au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 
membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la 
dezbateri au participat, ca invitați: domnul Gabriel Liviu Ispas – Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Educației, Naționale, doamna Anda Mariana Mitu și doamna Ileana 
Petre – consilieri juridici în cadrul Ministerului Justiției.  

În urma dezbaterilor, Comisiile au propus, cu majoritate de voturi (2 abțineri), 
respingerea propunerii legislative. 
 

5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative din 
următoarele considerente: 
 - se introduce ideea unei liberalizări a profesiei de consilier juridic, prin preluarea 
de atribuții specifice profesiei de avocat. Dar, prin Decizia Curții Constituționale nr. 
101/2014, care prevede că profesia de consilier juridic, nefiind o profesie liberală 
asemenea celei de avocat, nu poate fi exercitată decât în limitele cadrului legal al 
raportului de serviciu sau al raportului juridic de muncă, a fost interzisă posibilitatea 
transformării profesiei de consilier juridic într-o profesie liberală; 

- în cuprinsul inițiativei legislative sunt necorelări cu legislația românească în 
vigoare, în special cu Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de 
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avocat, republicată, cu modificările ulterioare. Conform art. 26 alin. (1) din această 
lege, exercitarea oricărei activități de asistență juridică specifică profesiei de avocat 
[…] de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un 
barou și pe tabloul avocaților acelui barou constituie infracțiune […]. 
 - prin textul propus se creează o suprapunere a activității profesionale a 
consilierilor juridici pe activitatea profesională a avocaților, nefiind creată o delimitare 
între cele două profesii.  
 
 
 

PREŞEDINTE 
Camelia GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Eugen NICOLICEA 

PREŞEDINTE 
Adrian SOLOMON  

SECRETAR 
Mihaela HUNCĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
Costel Neculai DUNAVA 

SECRETAR 
CSÉP Éva Andrea 

 

Întocmit,  
Consilier parlamentar Ioana Florina Mînzu 

 
Consilier parlamentar Silvia Olaru 

 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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