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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                                  Bucureşti, 25 iunie  2019
                                  Nr. PL- x 290/2019 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 

de avocat 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de 
urgen�ă, cu Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, trimis cu adresa nr. PL-x 290 din  24 iunie 2019 şi  înregistrat cu nr. 4c-13/551 din 25 iunie 2019. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 iunie 2019.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 476 din 10 iunie 2019, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat. Astfel, se preconizează ca, prin excepţie de la prevederile alin.(l), în cazul barourilor care 
au în evidenţă mai mult de 2000 de avocaţi cu drept de exercitare a profesiei, adunarea generală convocată se consideră 
legal constituită dacă membrii care îşi exprimă votul la alegerea organelor de conducere a baroului sunt cel puţin 30 la 
sută din numărul total al membrilor baroului. Consiliul baroului poate decide, prin hotărâre, ca adunările generale 
elective să se poată desfăşura în mai multe zile.” De asemenea, se doreşte ca la nivelul Consiliului baroului să fie de la 21 
de membri aleşi pe 4 ani şi nu de la 15 la 21 cum este reglementat acum, nemaifiind necesară o vechime continuă în 
profesie de minimum 8 ani. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive şi avizul Consiliului 
Legislativ în şedinţa din 25 iunie 2019.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
  

 
 
                      

                                           PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR, 
 

                                          Nicuşor HALICI                                     Aida - Cristina  CĂRUCERU                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 51/1995 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament|) 

Motivare 

1.     Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.51/1995 
pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat 

Nemodificat  

2.       Articol unic.- 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 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

Nemodificat  
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3.  1. La articolul 54, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 

1. După alineatul (2) al 
articolului 54 se introduc trei 
noi alineate, alin. (21) (22) şi 
(23), cu următorul cuprins: 

Propunerea introduce în 
cuprinsul aceluiaşi 
alineat, două teze cu rol 
normativ distinct, chiar 
dacă sunt corelate. Cu 
toate acestea, nu este 
prevăzută legătura 
intrinsecă dintre acestea, 
putând duce la 
interpretări 
contradictorii.Prin 
corelare cu alin. (1) al 
aceluiaşi articol, 
raportarea trebuie făcută 
la numărul de membri ai 
adunării general, nu la 
numărul total de membri 
ai baroului, întrucât 
acesta din urmă cuprinde 
şi avoca�ii fără drept de 
exercitare a profesiei. 

4. Art. 54 - (1)Adunările generale de 
alegere a organelor de conducere a 
baroului sunt legal constituite 
numai cu participarea majorităţii 
membrilor adunării generale a 
baroului. 

(2)Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), în cazul barourilor care au 
în evidenţă mai mult de 500 de 
avocaţi cu drept de exercitare a 
profesiei, în cazul în care, la prima 
convocare, numărul legal de 
participanţi nu este întrunit sunt 
aplicabile, în mod corespunzător, 
dispoziţiile art. 53 alin. (2) şi (3). 

„(21) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(l), în cazul 
barourilor care au în evidenţă 
mai mult de 2000 de avocaţi 
cu drept de exercitare a 
profesiei, adunarea generală 
convocată se consideră legal 
constituită dacă membrii care 
îşi exprimă votul la alegerea 
organelor de conducere a 
baroului sunt cel puţin 30 la 
sută din numărul total al 
membrilor baroului. Consiliul 
baroului poate decide, prin 
hotărâre, ca adunările 

„(21) Prin excep�ie de la 
prevederile alin. (1), în cazul 
barourilor care au în eviden�ă 
mai mult de 2000 de avoca�i 
cu drept de exercitare a 
profesiei, adunarea generală 
convocată se consideră legal 
constituită dacă la procesul de 
votare participă cel pu�in 30 
la sută din numărul total al 
membrilor adunării generale 
a baroului. 

Autor: Comisia juridică, de 

Se păstrează inten�ia 
ini�iatorilor, dar se 
reformulează. În forma 
adoptată de prima 
Cameră se poate ajunge 
la interpretări cu situa�ii 
absurde – întreaga 
adunare, nu doar 
procesul de votare să se 
desfăşoare pe parcursul 
mai multor zile, aceste 
zile să nu fie 
consecutive, perioada de 
votare să se prelungească 
sine die etc. 
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generale elective să se poată 
desfăşură în mai multe zile.” 

disciplină şi imunită�i 

5.   (22) În cazul prevăzut la 
alineatul (21), Consiliul 
baroului poate decide, prin 
hotărâre, ca în adunările 
generale elective, procesul de 
votare pentru alegerile 
prevăzute la alin. (2) lit. b), c) 
şi d) să se desfăşoare pe 
parcursul mai multor zile 
consecutive, fără a putea 
depăşi şapte zile în total. 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunită�i 

O astfel de dispozi�ie 
lipseşte în actuala normă, 
generând disfunc�ii în 
cazul în care procesul de 
votare se prelungeşte 
dincolo de data expirării 
mandatelor alese în 
adunarea precedentă. 

6.   (23) Persoanele care ocupă 
func�iile rezultate din 
adunarea electivă precedentă 
continuă să-şi exercite 
atribu�iile specifice, cu 
caracter interimar, pentru 
fiecare caz în parte, până la 
validarea rezultatelor 
procesului de alegere 
prevăzut de prezentul 
articol.” 

Autor: Comisia juridică, de 
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disciplină şi imunită�i 

7.  2. La articolul 55, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

2. Alineatul (1) al articolului 
55 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

 

8. Art. 55 - (1)Consiliul baroului 
este format din 5 până la 15 
membri, aleşi pe o perioadă de 
4 ani şi care au o vechime 
continuă în profesie de 
minimum 8 ani. Decanul şi 
prodecanul se includ în acest 
număr. 
 

„Art.55.- (1) Consiliul 
baroului este format din 5 
până la 21 membri, aleşi pe o 
perioadă de 4 ani. Decanul şi 
prodecanul se includ în acest 
număr.” 

„(1) Consiliul baroului este 
format din 5 până la 21 de 
membri, aleşi pe o durată de 4 
ani, dintre avoca�ii cu drept 
de exercitare a profesiei şi o 
vechime neîntreruptă de cel 
pu�in 8 ani. Decanul şi 
prodecanul se includ în acest 
număr” 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunită�i 

Se păstrează inten�ia 
ini�iatorilor, de a mări 
numărul de membri ai 
Consiliului unui barou 
până la 21, dar se 
păstrează şi vechimea 
minimă prevăzută de 
legea aflată în vigoare. 
Nu se justifică 
eliminarea condi�iei de 
vechime minimă pentru 
o func�ie de conducere 
în cadrul profesiei. 

Consilier  parlamentar, Paul Şerban 

 


