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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

legii nr.514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea 

Drofesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare

(bll6/07.03.2022)Biroul permanent al Senatului
/

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea legii 

nr.514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic, cu modificările şi completările ulterioare (bl 16/07.03.2022).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 22.03.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele 

observaţii:

• propunerea legislativă lărgeşte sfera de opţiuni pentru consilierii juridici, în acest 

moment aceştia putând preda în prezent doar în cadrul universitar. Modul în care este 

formulat textul lit. d), ce va fi adăugată art. 11 al Legii nr. 514/2003, nu este acelaşi 

cu cel din expunerea de motive (unde era mai corect formulată, având în vedere
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scopul iniţiativei legislative). Astfel, în propunerea legislativă, formularea articolului 

este generală şi lasă loc şi altor interpretări decât cele prezentate de iniţiatori;

• având în vedere că noua compatibilitate se referă la învăţământul preuniversitar, 

trebuie asigurate competenţele pedagogice, astfel încât cunoştinţele transferate de 

consilierul juridic în procesul educaţional să fie adaptate nivelului de vârstă al 
'-elevilor:.............. .................................. .........................................................................

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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