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RAPORT
asupra Propunerii legisiative pentru modificarea şi completarea legii nr.514 din 28
noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu
modificările şi completările ulterioare
(L237/2022)
în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, în vigoare. Comisia
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, prin adresa nr. L237/2022, a fost sesizată
de Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea legii nr.514 din 28 noiembrie
2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi
completările ulterioare, având ca iniţiatori senatori şi deputaţi aparţinând grupurilor
parlamentare PNL, PSD, USR şi UDMR.
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz favorabil, cu
observaţii şi propuneri.
Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a transmis aviz
favorabil, cu observaţii.
Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative sub rezerva însuşirii observaţiilor
prezentate în Punctul de vedere transmis Senatului.
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a analizat propunerea legislativă şi a
transmis aviz favorabil, fără amendamente.
Comisia pentru învăţământ a analizat propunerea legislativă şi a transmis aviz
favorabil, cu amendamente admise.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile art. 63 din
Regulamentul Senatului, în vigoare, reprezentantul Ministerului Educaţiei, domnul Cătălin
Mihai MICU şi reprezentantul Ministerului Justiţiei, domnul Mihai PASCA.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 11 din Legea nr.
514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările
ulterioare.
Potrivit iniţiatorilor "având în vedere faptul că profesia de consilier juridic presupune un
regim care impune anumite restricţii, propunerea legislativă de faţă are drept scop îndreptarea
acestei restrictive şi lărgirea cadrului de activităţi compatibile cu exercitarea profesiei de
consilier juridic. Astfel, sunt eliminate prevederile discriminatorii între prefesii din acelaşi

domeniu având în vedere că avocaţilor, executărilor judecătoreşti, notarilor publici, precum şi
magistraţilor le sunt permise activităţi şi funcţii didactice în învăţământul liceal şi gimnazial."

în şedinţa din 25 mai 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi
validări au analizat iniţiativa legislativă şi au hotărât să adopte, cu unanimitate
de voturi ale membrilor prezenţi, un raport de admitere, cu amendamente admise şi
amendamente respinse, cuprinse în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, care fac parte integrantă
din prezentul raport.
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune votului plenului
Senatului raportul de admitere, cu amendamente admise şi amendamente respinse şi
propunerea legislativă.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor
ordinare şi urmează a fi supusă dezbaterii şi adoptării cu respectarea art. 76 alin [2) din
Constituţia României, republicată.
Potrivit dispoziţiilor art 75 alin. (1) din Legea fundamentală şi ale dispoziţiilor art 92
alin. (7) pct 1 din Regulamentul Senatului, în vigoare. Senatul este prima Cameră sesizată.
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Anexa nr. 1 la raportul Nr. XIX/172/25.05.2022

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

AMENDAMENTE ADMISE
La
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare
L237/2022
Nr.
Crt.

1.

Legea nr. 514/2003 privind
organizarea şi exercitarea
profesiei de consilier juridic

Text Propunere legislativă

Titlul legii:

„Lege pentru modificarea şi
completarea legii nr.514 din 28
noiembrie
2003
privind
organizarea
şi
exercitarea
profesiei de consilier juridic, cu
modificările
şi
completările
ulterioare”

2.

Articol unic:

„Legea nr.514 din 28 noiembrie
2003, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 867 din 5
decembrie 2003 cu modificările
1

Amendamente admise

Motivare/Observaţii

Titlul legii se modifică şi va Amendament admis cu
avea următorul cuprins:
unanimitate de voturi de
membrii Comisiei juridice,
numiri,
disciplină,
„Lege pentru modificarea art.ll de
din Legea nr.514/2003 privind imunităţi şi validări
organizarea şi
exercitarea
tehnică
profesiei de consilier juridic”
Norme
de
legislativă
al
Comisiei
Amendament
juridice, de numiri, disciplină, Amendament admis de
comisia
avizatoare
imunităţi şi validări
Comisia pentru învăţământ

Articol unic se modifică şi va
Amendament admis cu
avea următorul cuprins:
unanimitate de voturi de
membrii Comisiei juridice,
Legea
din
11
„Articolul
de
numiri,
disciplină,
privind
nr,514/2003
imunităţi şi validări
organizarea şi
exercitarea
de
tehnică
profesiei de consilier juridic, Norme

şi completările ulterioare, se publicată în Monitorul Oficial al legislativă
modifică şi se completează după României, Partea I, nr. 867 din 5
cum urmează:”
decembrie 2003, cu completările
ulterioare, se modifică şi va avea Amendament admis de
comisia
avizatoare
următorul cuprins:”
Comisia
pentru
învăţământ,
reformulat
de
Amendament
al
Comisiei
Comisia
juridică,
de
juridice, de numiri, disciplină,
numm,
disciplină,
imunităţi şi validări
imunităţi şi validări
3.

Art. 11 -

1. Articolul 11 se modifică şi va 1. Articolul 11 se modifică şi va
Amendament admis cu
avea următorul cuprins:
avea următorul cuprins:
unanimitate de voturi de
membrii Comisiei juridice,
de
numiri,
disciplină,
profesiei
de
“Exercitarea
profesiei
de „Exercitarea
imunităţi
şi
validări
juridic
este
Exercitarea profesiei de consilier, consilier juridic este compatibilă consilier
compatibilă cu:
juridic este compatibilă cu:
cu:
didactică
a) activitatea
activitatea
didactică preuniversitară, universitară
a)
a)
activitatea
didactică universitară şi de cercetare şi de cercetare juridică,
universitară şi de cercetare juridică,
activitatea
literară, activitatea literară, culturală şi
juridică,
activitatea
literară, culturală
şi
publicistică publicistică nesalarizată;
culturală
şi
publicistică nesalarizată;
b) funcţia de arbitru, mediator
nesalarizată;
b) funcţia de arbitru, mediator sau sau expert, în condiţiile legii şi
b) funcţia de arbitru, mediator sau expert, în condiţiile legii şi cu cu respectarea prevederilor
expert, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale legale privind conflictul de
interese;
respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;
privind conflictul de interese;
c) participarea la comisii de
c) participarea la comisii de studii,
de
întocmire
a
c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor proiectelor de reglementari
studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice;
juridice;
de reglementări juridice.
d) activitatea didactică din Litera d) se elimină
2

Litera d) din propunerea
legislativă se elimina ca
urmare a
introducerii
in
soluţiei
juridice
prevederile literei a)

învăţământul preuniversitar.”

3

Amendament al
Comisiei
juridice, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

Anexa nr. 2 la raportul Nr. XIX/172/25.05.2022

AMENDAMENTE RESPINSE
La
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare
L237/2022

Nr.
Crt.

1.

Legea nr. 514/2003 privind
organizarea şi exercitarea
profesiei de consilier juridic
Art. 11-

Exercitarea profesiei de consilier
juridic este compatibilă cu:

activitatea
didactică
a)
universitară şi de cercetare
juridică,
activitatea
literară,
culturală
şi
publicistică
nesalarizată;

Text Propunere legislativă

Amendamente respinse

Motivare/Observaţii

1. Articolul 11 se modiilcă şi va 1. Articolul 11 se modifică şi va Amendament
respins
cu
avea următorul cuprins:
avea următorul cuprins:
majoritate de voturi de Comisia
juridică, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări
“Exercitarea
profesiei
de „Art. 11 - Exercitarea profesiei
consilier juridic este compatibilă de consilier juridic este
compatibilă cu:
cu:
Amendament admis de comisia
a) activitatea
didactică avizaîoare - Comisia pentru
activitatea
didactică
a)
universitară şi de cercetare învăţământ
universitară şi de cercetare juridică, activitatea literară,
juridică,
activitatea
literară, culturală
şi
publicistică
culturală
şi
publicistică nesalarizată;
nesalarizată;

b) funcţia de arbitru, mediator sau
b) funcţia de arbitru, mediator sau expert, în condiţiile legii şi cu
expert, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale
respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;
privind conflictul de interese;
c) participarea la comisii de
c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor
1

b) funcţia de arbitru, mediator
sau expert, în condiţiile legii şi
cu respectarea prevederilor
legale privind conflictul de
interese;
c) participarea la comisii de

studii,
de
întocmire
a
studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice;
de reglementări juridice
proiectelor de reglementari
d) activitatea didactică din juridice;
învăţământul preuniversitar.”
d) activităţi şi funcţii didactice
în
învăţământul
superior,
activităţi didactice cu conţinut
juridic
din
învăţământul
preuniversitar.
Autor amendament:
UDMR CSĂSZĂR
Zsolt
2.

senator
Kâroly

1. Articolul 11 se modifică şi va Amendament respins de Comisia
avea următorul cuprins:
juridica, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări
“Exercitarea
profesiei
de
consilier juridic este compatibilă
Se impune prezenta completare
cu:
legislativă, în sensul detalierii
necesare
a
fi
a)
activitatea
didactică condiţiilor
universitară şi de cercetare îndeplinite pentru ca un consilier
juridică,
activitatea
literară, juridic să poată desfăşură
didactică
în
culturală
şi
publicistică activitate
învăţământul preuniversitar.
nesalarizată;
didactică,
prin
b) funcţia de arbitru, mediator sau Activitatea
expert, în condiţiile legii şi cu raportare la interpretarea art. 262
respectarea prevederilor legale din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 (norma juridică specială),
privind conflictul de interese;
c) participarea la comisii de reprezintă prerogativa unui cadru
studii, de întocmire a proiectelor didactic.
în acest sens, având în vedere că
de reglementări juridice;
d) activitatea didactică cu un consilier
conţinut juridic în învăţământul juridic care optează pentru a
gimnazial şi liceal/’
preda
în
învăţământul
2

preuniversitar este un absolvent
al unei Facultăţi
Senator USR Cosmin Poteraş
de Drept, precum şi al
Senator USR Ambrozie-Irineu programelor
de
formare
Darău
psihopedagogică de nivel I (şi
II), se impune, analog legii cadru
Senator USR Ştefan Pălărie
privind organizarea profesiei de
avocat, Legea 51/1995 (art. 16
lit.b),
limitarea
activităţii
didactice doar la acele obiecte
de studiu cu conţinut juridic,
din învăţământul gimnazial şi
liceal (educaţie juridică, istorie,
educaţie
economie,
antreprenorială etc.)
Autor amendament:

3

