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   Parlamentul României 
     
     Camera Deputaților 

 

      GRUPUL PARLAMENTAR USR 
   

 ÎNTREBARE 
A/USR/313/03.05.2022 

 
Către: Marian Cătălin PREDOIU, Ministrul Justiției 
De la: Ion Marian LAZĂR, deputat USR în circumscripția electorală Vâlcea nr.40 
 
Obiect: Stadiul revizuirii Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de consilier juridic 
 
Stimate domnule ministru,  
 

După cum cunoașteți ultima completare a Legii nr.514/2003 privind 

organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul 

Oficial nr.867/5.12.2003, a avut loc în anul 2006 odată cu intrarea în vigoare a 

Legii 246/2006 prin care au fost introduse unele reglementări privind condițiile de 

exercitare a profesiei de consilier juridic de către cetăţenii statelor membre ale 

Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European. 

Deși condițiile socio-economice au suferit modificări importante de la 

intrarea în vigoare a Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei 

de consilier juridic, legea cadru care reglementează exercitarea acestei profesii 

nu a suferit modificări sau completări în ceea ce privește condițiile de dobândire 

şi încetare a calităţii de consilier juridic; organizarea și protecția profesiei de 

consilier juridic; regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese aplicabile 

consilierilor juridici și nu în ultimul rând activitățile profesionale care pot fi 

exercitate de consilierii juridici. 
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Astfel, având în vedere obiectivele asumate în domeniul justiției prin 

Programul de Guvernare 2021-2024 și prevederile art.6 pct.V coroborat cu art.6 

pct.II subpctul 1, din H.G.nr.652/2009, privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, cu autoritatea de 

care dispuneți, vă adresez rugămintea să îmi comunicați răspunsul la 

următoarele întrebări: 

 

1. Considerați oportună o modificare și/sau completare a Legii 

nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 

juridic?  

2. Care este termenul asumat de Guvernul României în vederea 

exercitării dreptului de inițiativă legislativă cu privire la modificarea 

și/sau completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea 

profesiei de consilier juridic? 

3. Considerați oportună extinderea activităților profesionale care pot fi 

exercitate de consilierii juridici? 

4. Considerați oportună extinderea garanțiilor profesionale conferite 

consilierilor juridici față de abuzurile conducătorilor entităților juridice în 

care aceștia își desfășoară activitatea? 

5. Considerați oportună extinderea activităților ce sunt compatibile cu 

exercitarea profesiei de consilier juridic? 

6. Considerați oportună instituirea unui regim diferențiat de exercitare a  

profesiei de consilier juridic de către consilierii juridici care sunt numiți  

în funcții publice față de consilierii angajați în muncă atât în sectorul de 

stat cât și în cel privat? 

 
Aștept răspuns oral și în scris  
 
Deputat Ion - Marian LAZĂR   
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