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Expunere de motive

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 11 al Legii nr. 514 din 28 
noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările

şi completările ulterioare

Forma actuală a Legii nr. 514 din 28 noiembrie 2003 prevede faptul că exercitarea profesiei de 
consilier juridic este compatibilă cu:
a) activitatea didactică universitară şi de cercetare juridică, activitatea literară, culturală şi 
publicistică nesalarizată;
b) funcţia de arbitru, mediator sau expert, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor 
legale privind conflictul de interese;
c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementari juridice.

Se propune completarea art. 11 prin introducerea unei noi litere d), cu următorul conţinut:

....d) activitate didactică cu conţinut juridic în învăţământul liceal şi gimnazial.

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. 
68 alin (1) cele 8 domenii de competenţe - cheie care determină profilul de formare al elevului, 
printre care, la lit. f) sunt avute în vedere competenţele antreprenoriale, financiare şi juridice. 
Formarea acestor competenţe la elevi pot fi asigurate de către specialişti în drept, inclusiv de 
către consilieri juridici.

Având în vedere faptul că profesia de consilier juridic presupune un regim care impune anumite 
restricţii, propunerea legislativă de faţă are drept scop îndreptarea acestei reglementări 
restrictive şi lărgirea cadrului de activităţi compatibile cu exercitarea profesiei de consilier 
juridic. Astfel, sunt eliminate prevederile discriminatorii între profesii din acelaşi domeniu 
având în vedere că avocaţilor, executorilor judecătoreşti, notarilor publici, precum şi 
magistraţilor le sunt permise activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior, activităţi 
didactice cu conţinut juridic în învăţământul liceal şi gimnazial.

în numele iniţiatorilor.
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