
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 
pentru modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ş! exercitarea profesiei de avocat, 

pentru modificarea Legii notarilor public! şi a activităţii notariale nr. 36/1995, pentru 
modificarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea ş! exercitarea profesiei de consilier 

juridic fl pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

Articolul I — Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările şi completări ufterioare, 
se modifică după cum urmează: 

La articolul 16, litera b) va avea următorul cuprins 

"b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământ;" 

Articolul II — Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în 
Monitorul Oficial, Partea I in. 237 din 19 martie 2018, cu modificările şi completări ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

La articolul 69, litera a), punctul 1 va avea următorul cuprins 

"1. activităţii şi funcţiei didactice/de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică;" 

Articolul III — Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 5 decembrie 2003, cu modificările şi 

completări ulterioare, se modifică după cum urmează: 

La articolul 11, litera a) va avea următorul cuprins 

"a) activitatea didactică şi de cercetare juridică, activitatea literară, culturală şi publicistică 

nesalarizată;" 



Articolul IV — Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificările şi comptetări ulterioare, se 
modifică după cum unnează: 

La articolul 42, litera a) va avea următorul cuprins 

"a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, exceptând activitatea didactică, activitatea 
artistică, literară şi publicistică;" 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 din Constitufia României, republicată. 
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