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Parlamentul României

Senat

Comisia pentru învăţământ

Nr. XXVIll/97/04.05.2022

AVIZ

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

Comisia pentru învăţământ, prin adresa nr. L237/2022, a fost sesizată, în vederea 
întocmirii avizului, cu 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, iniţiatori: Achiţei Vasile-Cristian - 
senator PNL; Anisie Monica-Cristina - senator PNL; Antal Istvân-Lorânt - senator UDMR; Bica 
Dănuţ - senator PNL; Bîca lulian-Mihail - senator PNL; Bumb Sorin-Ioan - senator PNL; 
Csâszâr Kâroly Zsolt - senator UDMR; Darău Ambrozie-lrineu - senator USR; Dragu Anca Dana 
- senator USR; Fejer Lâszlo-Odon - senator UDMR; Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; 
Guran Virgil - senator PNL; Hatos Adrian - senator PNL; loan Raluca-Gabriela - senator PNL; 
Kovâcs Irina Elisabeta - senator UDMR; Lâszlo Attila - senator UDMR; Matei Constantin- 
Bogdan - senator PSD; Novâk Csaba-Zoltân - senator UDMR; Pălărie Ştefan - senator USR; 
Pauliuc Nicoleta - senator PNL; Potecă Vasilică - senator PNL; Scântei Laura-Iuliana - senator 
PNL; Turos Lorănd - senator UDMR; Benedek Zacharie - deputat UDMR; Csep Eva-Andrea - 
deputat UDMR; Gâl Kâroly - deputat UDMR; Ladânyi Lâszlo-Zsolt - deputat UDMR; Magyar 
Lorând-Bâlint - deputat UDMR; Seres Denes - deputat UDMR; Szabo Odon - deputat UDMR.

In şedinţa din 04 mai 2022, Comisia pentru învăţământ, a analizat propunerea 
legislativă şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte aviz favorabil cu amendamente 
admise.

Preşedinte, Secretar,

Senator Senator Cosmin-Marian POTERAS

Doamnei Senator Scântei Laura-Iuliana
Preşedintele Comisiei juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări



Anexă la Avizul Nr. XXVlll/97/04.05.2022

AMENDAMENTE ADMISE
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 

___________ (L237/2022)

^r.Crt. Text L 237/2022 forma iniţiatorului Amendament propus Motivaţie

Titlul legii: „Lege pentru modificarea art.ll din 
Legea nr.514/2003 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier juridic”

Titlul legii: „Lege pentru modificarea şi completarea 
legii nr.514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 
modificările şi completările ulterioare”

Norme de tehnică 
legislativă
Autor amendament: 
senator Irene Kovocs, 
Grup parlamentar 
UDMR

Articol unic: „Legea nr.514 din 28 noiembrie 2003, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 5 
decembrie 2003 cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:”

2. Articol unic: „Articolul 11 din Legea nr.514/2003 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea 1, nr. 867 din 5 decembrie 2003, 
completările ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins:”

Norme de tehnică 
legislativă
Autor amendament: 
senator Irene Kovacs, 
Grup parlamentar 
UDMR

cu

3. „Art.ll - Exercitarea profesiei de consilier juridic este 
compatibilă cu:

Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.ll - 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;____ ___________ __________

Recomandări din 
Avizul Consiliului 
Legislativ
Autor amendament: 
senator Irene Kovacs, 
Grup parlamentar 
UDMR

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;
d] activitatea didactică din învăţământul 
preuniversitar.

c] participarea la comisii de studii, de întocmire a 
proiectelor de reglementari juridice;
d) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul 
superior, activităţi didactice cu conţinut juridic din
învăţământul preuniversitar.______________________
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