
EXPUNERE DE MOTIVE 

Propunere legislativă privind modiffcarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiei de avocat, modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, 

modificarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şj exercitarea profesiei de consilier juridic 

şi modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti 

Educaţia juridica în mediul preuniversitar devine o necesitate ce nu mai poate f ignorată. 

Principiile de drept şi noţiunile juridice de bază ar trebui cunoscute de once cetăţean at României, 

jar acest deziderat se poate atinge prin introducerea cursurilor de educaţie juridică în programa 

şcolară. Astfel, educaţia juridică ar trebui să devină materie in planul de învăţământ liceal sau chiar 

în ciclul gimnazial, astfel încât once cetăţean să îi cunoască drepturile şi obligaţiile. 

Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, adoptată prin HG nr. 1155/2014 

cuprinde, in cadrul obiectjvuluj „Garantarea accesului liber la justiţie", punctul 2, „Îmbunătăţirea 

mijloacelor de comunicare externă a sistemului judiciar, activităţi de prevenire a infracţionalităţii", 

inclusjv prin întocmirea şi distribuirea de materiale de educaţie juridică a publicului, pe diverse 

teme de interes. 

În ceea ce priveşte educaţia juridică, in 2013, Ministerul Justjţiei a iniţiat un program dedicat 

în şcoli şi licee, la care au aderat Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, 

Ministerul Public şi ulterior, în 2018, Uniunea Natională a Barourilor din România. Programul a 

fost reiterat anual, recunoscând, în acest mod, nevoia de promovare a educaţiei juridice în vederea 

creşterjj gradului de accesibilitate a normelor juridice faţă de destinatarij acestora, in special noile 

generaţii. A fost probată, astfel, funcţionalitatea parteneriatului şcoală justiţie. 

În acest sens, deja uncle licee au aprobat materii opţionale de educaţie juridică, iar în curând 

se preconizează că această materie esenţială va deveni obligatorie. În vederea susţinerii orelor de 

educaţie juridică vor trebui angajaţi specialişti şi practicieni ai dreptului care vor acoperi necesitatea 

ce se va jvi în sistemul de învăţământ. În plus, ]a ora actuală, profesorii din învăţământul 

preuniversitar nu au absolvit facultatea de drept şi, prin urmare, nu pot susţine astfel de cursuri la un 

nivel satisfăcător. 

Însă, majoritatea practicienilor dreptului: avocaţi, notari, consilieri juridici, executori 

judecătoreşti, etc., conform legislaţiei in vigoare, pot fi doar cadre didactjce universitare şi pot 

susţine cursuri doar în învăţământul superior, fund incompatibili cu o eventuală funcţie de profesor 

de educaţie juridică in liceu sau clasele primare 



Dacă în trecut cursurile cu specific juridic se regăseau doar la nivelul învăţământului 

superior, iar reglementare posibilităţii profesioniştilor dreptului de a avea activitate didactică doar in 

cadrul învăţământului superior era una în concordantă Cu legislaţia în vigoare, societate şi programa 

şcolară au evoluat. Astfel, devine esenţială eliminarea restricţiei ce are în vedere posibilitatea 

profesioniştilor dreptului de a preda doar la nivelului învăţământului superior şi, în acelaşi timp, 

este necesară extinderea posibilităţii acestora de preda la toate nivelurile de învăţământ, inclusiv 

liceal şi primar 

Este adevărat că pentru foarte mulţi profesioniştii ai dreptului motivalia de a preda educalie 

juridica la liceu sau în clasele 5-8 va consta in posibilitatea acestora de a îi aduce aportul în 

educarea tinerilor şi de a lc insufla valorile statului de drept încă de la o vârstă fragedă şi nicidecum 

una pecuniară. 

Prezenta iniţiativă legislativă creează cadrul necesar şi lărgeşte sfera potenţialilor profesori 

de educaţie juridică, creând astfel premisele necesare şi pregătind cadrul juridic necesar introducerii 

educaţiei juridice ca materie obligatorie in învăţământul preuniversitar. 
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