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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 

nr.36/1995, pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi pentru 
modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti 

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 
nr.36/1995, pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi pentru 
modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti 
(b604/20.10.2020), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 
adresa nr.XXXV/4416/9.11.2020 şi înregistrată la Consiliul Legislativ 
cu nr. D1203/10.11.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, Cu următoarele 

observaţii şi propuneri: 
1. Propunerea legislativă are ca object modificarea art. 16 lit.b) 

din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, republicată, Cu modificările şi completările ulterioare, a art.69 
lit.a) pet. l din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale 
nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, a art. 11 lit.a) din 



Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, cu completările ulterioare, precum şi a art.42 lit.a) 
din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ 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 în învăţământul 
preuniversitar. 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare, iar in aplicarea art.75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 

3. in Expunerea de motive, la paragraful doi, pentru rigoare 
redacţională, formularea „Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 
2015-2020, adoptată prin HG nr.1155/2014" trebuie scrisă sub forma 
„Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobată 
prin Hotărârea Guvcrnului nr.1155/2014". 

4. Pentru un spor de rigoare normativă, propunem refoiinularea 
titlului, astfel: 

„Lege privind modificarea art.16 lit.b) din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, a 
art.69 lit.a) pct.l din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale 
nr.36/1995, a art.11 lit.a) din Legea nr.514/2003 privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi a art.42 lit.a) 
din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti". 

5. Precizăm că, pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, elementele structurale trebuie marcate sub forma „Art.I", 
„Art.II", „Art.IIP' şi, respectiv, „Art.IV". 

6. Având în vedere uzanţa normativă, părţilc dispozitive ale 
art.I - IV trebuie reformulate, astfel: 

„Art.I. - La articolul 16 din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.440 din 24 mai 2018, cu modificările 
şi completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:". 
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„Art.II. - La articolul 69 din Legea notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr.36/1995, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.237 din 19 martie 2018, cu modificările 

ulterioare, la litera a), punctul 1 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:”. 
„Art.III. .- La articolul 11 din Legea nr.514/2003 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.867 din 5 decembrie 2003, 
Cu completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:" 

„Art.IV. - La articolul 42 din Legea nr. 188/2000 privind 
executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.738 din 20 octombrie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:". 
Pe cale de consecinţă, sintagmele „La articolul 16, litera b) va 

avea următorul cuprins", „La articolul 69, litera a), punctul 1 va avea 
următorul cuprins", „La articolul 11, litera a) va avea următorul 

cuprins" şi, respectiv, „La articolul 42, litera a) va avea următorul 

cuprins:" trebuie eliminate din proiect. 

PREŞEDINTE 

Florin I RD 

Bucureşti n-

Nr. ĺĺ%,ö`u/ 7/- ~(l~ 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... 

H.G. nr. 115512014 M. Of. nr. 19/12 ian. 2015 

Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 

/l4'ô. 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... 

L. nr. 51/1995 M. Of. nr. 116/9 kin. 1995 

Logo pentru organizarea şi exercitarea pro fesiei de avocat 
Notă: V. Decizia l.C.C.J. nr. XXVII/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007; Decizia I.C.C.J. nr. 31/2009-M. Of. nr. 111/18 feb. 2010 
(art. 30 alin. (3) teza I şi a II-a); D.C.C. nr. 1519/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012 (art. 21 alin. (1)) 

(Statutul profesiei de avocat - H. nr. 64/2011 - M. Of. nr. 898/19 dec. 2011, Cu modificările şi completările ulterioare) 

1 republicare cu M. Of. nr. 440/24 ma! 2018 
renumerotare 

2 modificări prin 

Lege pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 

L. nr. 46/2019 M. Of. nr. 191/11 mar. 2019 modifică art. 61 alin. (1) 
Legs privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 

3 modificări prin L. nr. 142/2019 M. Of. nr. 598/19 iul. 2019 modifică art. 55 alin. (1); 
Legs privind modificarea şi completarea Leg!! nr. 51/1995 introduce alin. (2_I) - (23)/a art. 54 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 

4 completat prin L. nr. 100/2020 M. Of. nr. 579/1 iul. 2020 
Lege privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat 

introduce art. 541 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 

L. nr. 36/1995 M. Of. nr. 92/16 mai 1995 

Legea notarilor publlcl şi a activităţii notariale 
(v. D.C.C: nr. 44/1995 (art. 16 lit. b - M. Of. nr. 92/16 mai 1995) 

1 republicare cu 
renumerotare 

2 modificări prin 

M. Of. nr. 237/19 mar. 2018 
Legea notarilor publici şi a activită(ii notariale 

L. nr. 71/2019 M. Of. nr. 323/24 apr. 2019 
Loge privind societă(ile mutuale de asigurare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

s admisă excep(ie D.C.C. nr. 591/2019 M. Of. nr. 53/28 ian. 2020 
de neconst. prin Decizia nr. 591 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepsia de 

neconstitu(ionalitate a dlspozi(lilor art. 62 al in. (1), (2) şi (3) din 
Legea notarilor publici şi a activităsii notariale nr. 36/1995, în 
forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016, 
precum şi a dispozi(iilor art. 63 alin. (1) şi (4) din Legea 
notarilor publici şi a activitătii notariale nr. 36/1995, în forma 
republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 
206/2016 

4 admisă excepţie D.C.C. nr. 591/2019 M. Of. nr. 53/28 ian. 2020 
de neconst. prin 

5 modificări prin 

Decizia nr. 591 din 8 octombrie 2019 referitoare la exceptia de 
neconstitusionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (1), (2) şi (3) din 
Legea notarilor publici şi a activitătii notariale nr. 36/1995, in 
forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016, 
precum şi a dispozisiilor art. 63 alin. (1) şi (4) din Legea 
notarilor publici şi a activită(ii notariale nr. 36/1995, 1n forma 
republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 
206/2016 

L. nr. 38/2020 M. Of. nr. 280/3 apr. 2020 
Loge pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activită(ii 
notariale nr. 36/1995 

In tot carprinsul Leg/i nr. 36/1995, 
republicată, sintagma „Casa de asigurări a 
notarilor publici"se înlocuieşte cu 
sintagna„Casa de răspundere civilă a 
notarilor publici ", sintagma ,,asigurare de 
răspundere civilă" se înlocuieşte cu 
sintagma „ contract de răspundere civilă ", 
sintagma „contract de asigurare" se 
înlocuieşte cu sintagma „contract de 
răspundere civilă", sintagma „ urn /ta 
min/mă a valor/i de asigurare" se 
înlocuieşte cu sintagma „lim/ta rninimă a 
valor/i garantate de răspundere civtlă", 
sintagma „primă de asigurare" se 
înlocuieşte cu sintagma „contribujie de 
răspunderecivilă", jar s/ntagma„nivelul 
primei de as/grrare"se înlocuieşte cu 
sintagma„nivelul cuantumului 

art. 62 al/n. (1) şi (3), în forma anterioară 

modificării operate prin Legea nr. 206/201( 

suspendă pentru 45 de zile dispozif/ile art. 
63 al/n. (1) şi (4), in forma republicată ca 
urmare a modifrcării operate prin Legea 
nr. 206/2016 (termenu!se împlineşte la 12 
mart/e 2020), după care operează 
preveder/le art. 147 din Constitu/ie 

modifică art. 63 alin. (1) şi (4) 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... 

L. nr. 514/2003 M. Of. nr. 867/5 dec. 2003 

Lege privind organizarea şi exercitarea pro fesiei de consilier juridic 
(v. Decizia l.C.C.J. nr. LXXVIII (78)/2007 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 (art. 6)) 

(Statutul profesiei de consilierjuridic - M. Of. nr. 684/29 iul. 2004) ' 

1 promulgată prin D. nr. 805/2003 M. Of. nr. 867/5 dec. 2003 
Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilierjuridic 

2 completat prin L. nr. 246/2006 M. Of. nr. 556/27 iun. 2006 
Loge pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 

introduce art. 8_i 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... 

L. nr. 188/2000 

Legs privind executorii judecătoreşti 

M. Of. nr. 559/10 nov. 2000 

1 republicare Cu 
renumerotare 

2 modificări prin 

M. Of. nr. 738/20 oct. 2011 
Loge privind executorii judecătoreşti 

L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012 
Loge pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă 

inodifică, la I septembrie 2012, art. 1 alin. 
(I), art 9, art. 10 alin. (1), (3) şi (4), art. 
IL art. 17, art. 48 alin. (5), art. 53 alfn. 
(1), art. 56 al/n. (I)-(5); 

abrogă art 3, art 39 alin. (4) şi (5), art 
53 alin. (2) 

3 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of, nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termeniil de in/rare in vigoare a 
Ordonan(ă de urgensă privind modificaroa art. 81 din Legoa nr. Leg/i nr. 134/2010 până la 1 februarie 20Z 
76/2012 pentru punerea în aplicaro a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă 

aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012 

4 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 
Lego pentru punerea în aplicaro a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal • 

(v. Decizia I,C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) 

5 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 
Ordonan(ă de urgen(ă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicaro a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pontru modificaroa şi 
completarea unor acts normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 
completări prin 

6 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 jun. 2013 
Lege pentru aprobarea Ordonanjei de urgenjă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea 1n aplicaro a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acts normative conexe 

7 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 
Loge pentru puneroa in aplicaro a Logii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificaroa şi 
completarea unor acto normative care cuprind dispozi(ii 
procesual penale 

a completat prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014 
Loge pentru modificaroa şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe 

abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 38 
al/n. (2) şi art. 56 alin. (6) 

prorogă termenul de in/rare in vlgoare a 
Legii nr. 134/2010 până la I S februarie 
2013 

aprobă cu inodificări şi completări O. U.G. 
nr. 4/2013 

modifică, la I februarie 2014, art. 23 a/in. 
(1) lit e), art 50 a/in. (1); 
introduce alin. (11,) la art 23 

introduce art 201 
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