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PRIM MINISTRU

Domnule preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (I) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea legii 

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

de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de 

doamna senator PNL Monica Cristina Anisie împreună cu un grup de 

parlamentari PNL, UDMR, USR (Bp.l 16/2022).

Principalele reglementăriI.

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art. 11 din Legea nr.SÎ 4/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de consilier juridic, cu completările ulterioare^, cu o nouă literă, lit.d), 
astfel încât exercitarea profesiei de consilier juridic să fie compatibilă şi cu 

activitatea didactică din învăţământul preuniversitar, actualmente, 
compatibilitatea exercitării acestei profesii raportându-se numai la 

activitatea didactică universitară.

Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibila cu:
a) activitatea didactica universitara st de cercetare juridica, activitatea literara, culturala si publicistica nesalarizata: 
h)funciia de arbitru, mediator sau expert, in condiţiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese: 
c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementari juridice.



Il.Observatii

1. Precizăm că în motivarea acestei propuneri se face referire la 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, care la art. 68 alin. (1) prevede cele opt domenii de 

competenţe-cheie care determină profilul de formare al elevului, printre 

care, la lit. f) sunt prevăzute şi competenţele antreprenoriale, financiare şi 
juridice. Acestea pot fi asigurate de specialişti în drept, deci inclusiv de 

către consilierii juridici.
De asemenea, se mai motivează în Expunerea de motive că ar fi 

eliminate prevederile discriminatorii între profesii din acelaşi domeniu, 
având în vedere că avocaţilor, notarilor publici, executorilor judecătoreşti, 
magistraţilor le sunt permise activităţi şi funcţii didactice în învăţământul 

superior, liceal şi gimnazial.
Referitor la exercitarea profesiei de consilier juridic, art. 2 din Legea 

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

juridic, cu completările ulterioare, stipulează următoarele: „consilierul 

juridic poate să fie numit în funcţie sau angajat în muncă
Consilierul juridic numit în funcţie are statutul funcţionarului 

(potrivit funcţiei şi categoriei acesteia), iar consilierul juridic angajat în 

muncă are statut de salariat (art. 3 din lege ).
Mai mult, conform art. 6 din legea menţionată*^, consilierii juridici au 

drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege potrivit statutului profesional şi 
reglementărilor legale privind persoana juridică în serviciul căreia se află 

sau cu care are raporturi de muncă.
Statutul profesional al consilierului juridic este determinat de Legea 

nr. 514/2003 şi de reglementările legale privind persoana juridică în 

serviciul căreia se află sau cu care are raporturi de muncă (respectiv.

ART. 68
(1) Curricuhinwl naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul deformare 

a elevului:
a) competenţe de comunicare in limba română şi in limba maternă, in cazul minorităţilor naţionale:
b) competenţe de comunicare in limbi străine:
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie:
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere:
e) competenţe sociale, civice şl de mediu:
f competenţe antreprenoriale. financiare şi juridice:
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală:
h) competenţa de a învăţa să înveţi.

^ ART. 3

(!) Consilierul Juridic numit în funcţie are stalului funcţionarului, potrivit funcţiei si categoriei acesteia.
(2) Consilierul Juridic angajat in munca are statut de .salariat.

^ ART. 6

Consilierii Juridici au drepturile si obligaţiile prevăzute de lege potrivit statutului profesional si reglementarilor legale ţirivind ţKr.soana juridica 
în sen'iciul căreia se afa sau cu care are raporturi de munca.



Statutul funcţionarului public, pentru funcţionarii publici, şi Codul muncii, 
pentru cei încadraţi cu contract de muncă).

Astfel, considerăm că instituirea compatibilităţii exercitării profesiei 

de consilier juridic cu activităţi didactice din învăţământul preuniversitar 

ar putea fi prevăzută pentru acei consilieri juridici angajaţi în muncă, deci, 
din sfera privată, iar pentru cei numiţi în funcţie, sub rezerva luării în 

calcul al statutului profesional al acelei funcţii {Legea nr. 188/1999 privind 

statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, alte legi speciale care reglementează statute profesionale şi 
unde este întâlnită profesia de consilier juridic - de ex.: Legea nr. 145/2019 

privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările 

ulterioare. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările 

şi completările ulterioare etc.).
De asemenea, în ceea ce priveşte conţinutul normativ propus, 

considerăm că, în cazul în care se decide asupra oportunităţii inserării unei 

astfel de compatibilităţi, respectiva completare ar putea fi adusă la litera a) 

a art. 11 din lege^.
Totodată, contrar a ceea ce se precizează în Expunerea de motive, 

doar Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 

avocat, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare, prevede la 

art. 16 lit. b)^ că exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu 

activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior, activităţi didactice 

cu conţinut juridic în învăţământul liceal şi gimnazial, pentru celelalte 

profesii juridice amintite compatibilitatea fiind reglementată doar prin 

raportare la activităţi didactice din învăţământul superior.

Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibila cu:
a) activitatea didactica universitara si de cercetare juridica, activitatea literara, culturala si publicistica nesalarizata:

^ ART. 16
Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă numai cu:
a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judeţene:
b) activităţi şi funcţii didactice in învăţământul superior, activităţi didactice cu conţinut juridic in învăţământul liceal şt gimnazial:



III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative cu observaţii.

Cu stimă,

Nicolae-Ionel CIUCĂ

Domnului senator Florin-Vasile CÎTU
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Preşedintele Senatului
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