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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                                  
 

         București, 23 februarie 2021 
                                                                                  Pl-x 516/2014     

      
 

Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative privind modificarea 

și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal, respectiv a dispozițiilor art.39 din Legea 51/1995 

privind profesia de avocat (Pl-x 516/2014), trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi cu adresa nr. Pl-x 516 din 2 decembrie 2014, înregistrată cu nr. 4c-13/1157 din 

3 decembrie 2014. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă se încadrează 

în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din 

Constituția României, republicată. 

 
 

        PREŞEDINTE 
 

Mihai Alexandru BADEA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
         
          București, 23 februarie 2021 

                                                                                         Pl-x 516/2014  
 

 
RAPORT  

asupra 
Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 
octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal, respectiv a dispozițiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților , 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă privind 
modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respectiv a dispozi țiilor art.39 din 
Legea 51/1995 privind profesia de avocat (Pl-x 516/2014), trimisă Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.Pl-x 516 din 2 decembrie 2014, înregistrată cu 
nr.4c-13/1157 din 3 decembrie 2014. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 24 noiembrie 2014. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile 
art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.39 alin.(1) 
din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, 
cu modificările ulterioare, propunându-se excluderea avocaților în mod absolut din 
categoria funcționarilor publici, în situațiile în care atestă identitatea părților, a 
conținutului sau datei unui act, în prezent aceștia intrând în categoria funcționarilor 
publici. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri  iniţiativa 
legislativă, conform adresei cu nr.302 din 24 martie 2014. 
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Guvernul României nu susține adoptarea propunerii legislative, conform 

punctelor de vedere transmise prin adresele cu nr.1101/5.06.2014, nr. 4050/11.04.2016, 
nr. 2084/29.03.2017 și nr. 33/DPSG/17.01.2020. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membr ii  Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa desfășurată în 
sistem mixt din ziua de 23 februarie 2021. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport 
de respingere a Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.187 
din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, respectiv a dispozi țiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă se încadrează 
în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din 
Constituția României, republicată, întrucât, prin eliminarea asimilării avocaților cu 
funcționarii publici, aceștia nu vor mai îndeplini condițiile pentru a fi subiecți activi 
calificați ai anumitor infracțiuni. 

 
 
 
 
              PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,     

Mihai-Alexandru Badea           Cristian-Tudor Băcanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Rodica Penescu                                                                                                                            


