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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 28.04.2004  
Nr. P.L.-X 202 

 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind completarea  

Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
 profesiei de avocat 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind completarea 
Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, trimis 
cu adresa nr.P.L.- X 202 din 14 aprilie 2004, înregistrată sub nr.31/352 din  
15 aprilie 2004. 

Proiectul de lege a fost dezbătut şi adoptat de Senat, ca primă 
Cameră sesizată,  în şedinţa din 1 aprilie 2004. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale 
art.86 alin.(3) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, competenţa 
decizională  în   cazul acestui proiect de lege aparţine Camerei Deputaţilor. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această iniţiativă 
legislativă, conform avizului nr.1700 din 9 decembrie 2003. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în 
şedinţa din  28 aprilie 2004.  La lucrările comisiei au participat, în calitate 
de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, domnul Claudiu Seucan – 
secretar de stat şi doamna Alina Rădoi – consilier. 
  Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat cu un capitol nou referitor la exercitarea în România a profesiei de 
către avocaţii care au obţinut calificarea profesională într-unul din statele 
membre ale Uniunii Europene. 
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  Această reglementare referitoare la statutul juridic şi la 
organizarea activităţii avocaţilor se încadrează în dreptul comunitar, în 
domeniul ce vizează organizarea pieţei interne şi anume Libera Circulaţei a 
persoanelor, fiind structurat în Capitolul II de negocieri purtat de Guvernul 
României cu  Comisia Europeană. 
  Potrivit dispoziţiilor finale, prevederile acestei legi urmează să 
intre în vigoare la data  aderării României la Uniunea Europeană. 
  În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 
membrii comisiei, au hotărât,  cu unanimitate de voturi,  să supună plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de  Lege privind 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 
de avocat, în forma adoptată de Senat,  cu menţiunea înlocuirii în cuprinsul 
legii a denumirii „Uniunea  Avocaţilor din România” cu „Uniunea Naţională 
a Barourilor din România”. 
  La lucrările şedinţei au fost prezenţi 22 de deputaţi din numărul 
total de 24 membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea 
unei legi organice,  proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                           
Prof. univ. dr. Ion NEAGU       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
consilier 
Diaconu Dumitra 
 
 


