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Comisia Juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări

Nr. XIX/354/2022

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nrSî/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat-

L521/2022 -

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare. 
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, prin adresa nr. L521/2022 din data de 
9 august 2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.5i/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, având ca iniţiatori: Banu 
Claudia-Mihaela - senator PNL; Bica Dănuţ - senator PNL; Bîca lulian-Mihail • senator PNL; Brătescu 
Liviu - senator PNL; Breahnă-Pravăţ lonela-Cristina - senator PSD; Bumb Sorin-Ioan - senator PNL; 
Cazanciuc Robert-Marius - senator PSD; Chirteş loan-Cristian - senator PNL; Corlăţean Titus - 
senator PSD; Cristina loan - senator PNL; Cuc Alexandru-Răzvan - senator PSD; Deneş loan - 
senator PSD; Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania - senator PNL; Guran 
Virgil - senator PNL; Hatos Adrian - senator PNL; loan Raluca-Gabriela - senator PNL; Matei 
Constantin-Bogdan - senator PSD; Matieş Călin-Gheorghe - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian - 
senator PSD; Mirea Siminica - senator PSD; Muntean Lucica Dina - senator PNL; Neagu Nicolae - 
senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin - senator PNL; Pauliuc Nicoleta - senator PNL; 
Pîrvulescu Eugen - senator PNL; Pistru Eusebiu-Manea - senator PSD; Puiu Ovidiu - senator PSD; 
Rotaru Ion - senator PSD; Rujan lon-Cristinel - senator PSD; Stroe Felix - senator PSD; Trufin Lucian 
- senator PSD; Alexe Florin-Alexandru - deputat PNL; Bota Călin-loan - deputat PNL; Cupşa loan - 
deputat PNL; Florea Daniel - deputat PSD; Gudu Michael - deputat PNL; Kiss Jânos - deputat PNL; 
Moisin Radu-Marin - deputat PNL; Ozmen Oana-Marciana - deputat PNL; Pecingină Gheorghe - 
deputat PNL; Prişcă Răzvan-Sorin - deputat PNL; Şovăială Constantin - deputat Neafiliat; Trăilă 
Cristina - deputat PNL.



Propunerea legislativă are ca obiect, urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 230/2022 

prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat sunt neconstituţionale, modificarea art.l4 lit. a] şi art.26 lit. d) din 

legea menţionată, în sensul ajustării criteriului de verificare a demnităţii profesionale ce stabileşte 

nedemnitatea persoanelor condamnate definitiv de a accede în profesie şi respectiv nedemnitatea 

persoanelor condamnate pentru a putea continua exercitarea profesiei, ulterior condamnării 

definitive.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a avizat favorabil, cu observaţii şi

propuneri.

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul legislativ.

Consiliul Superior al Magistraturii, prin adresa 4/14952/18.07.2022, informează că, în 

urma dezbaterilor din Comisia nr. 1 comună- „Legislaţie şi cooperare interinstituţională", aceasta o 

reţinut că problematica vizată de propunerea legislativă excedează atribuţiilor acestei 

autorităţi publice.

în şedinţa din 29 august 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi 

validări, analizând propunerea legislativă precum şi avizele şi punctele de vedere primite, au 

formulat şi adoptat amendamente şi au hotărât, cu unanimitate de voturi ale celor prezenţi, să 

adopte un raport de admitere, cu amendamente admise, a propunerii legislative.

Amendamentele admise se regăsesc în anexa, parte integrantă din prezentul raport.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune spre dezbatere şi 

adoptare. Plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise, şi propunerea 

legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2] din Constituţia 
României, republicată.



Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (7] pct. 1 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este primă Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

'1
LSenator Cristian-Augustin Niculescu/fâgârlaş Senator Laura- Mihaela Moagher

întocmit, consilier Coste! Gruia



Anexa la raportul nr. XIX/354/2022

AMENDAMENTE ADMISE

La Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat-
L521/2022

Observaţii/ motivareAmendamente formulate de senatorii 

P.N.L. Cristian-Augustin Niculescu- 

Ţâgârlaş şi Daniel Fenechiu, pe baza 

avizului Consiliului Legislativ, admise 

cu unanimitate de voturi

Lege nr. 51/1995 Text propunerea legislativăNr.crt.

Amendament pe baza 

avizului Consiliului 

Legislativ, reformulat 

conform cerinţelor de 

tehnică legislativă, ca 

urmare a eliminării

LEGE1. LEGE

privind modificarea art. 14 lit. a) din 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si 

exercitarea profesiei de avocat

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 51/1995 pentru organizarea si 

exercitarea profesiei de avocat

depropunem 

modificare pentru art. 

26 lit. d].

Conform 

Consiliului Legislativ

avizuluiDupă titlu se introduce formula 

introductivă:

2.

1



Parlamentul României adoptă 

prezenta lege.

"Art. 1-. Legea nr. 51/1995 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de 

avocat, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 440 din 24 mai 

2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se complotează 

după cum urmează:

"Art. I-. La articolul 14 din Legea nr. 

51/1995 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea 1, nr. 440 din 24 mai 

2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, litera a] se modifică după cum 

urmează:

3.

Alt. 14. -
Este nedemn de a fi avocat:

1. Articolul 14, litera a] so modifică şi va 

avea următorul cuprins :

’’ cel condamnat prin hotărâre 

judecătorească definitivă la pedeapsa 

închisorii pentru săvârşirea unei 

infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, infracţiuni 

de corupţie sau de serviciu, infracţiuni 

care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni 

săvârşite cu intenţie, incompatibilă cu

a)-eel-Gondamnat definitiv
hotărâre '' a) cel condamnat prin hotărâre 

judecătorească definitivă la pedeapsa 

închisorii cu executare pentru 

săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului sau contra 

autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de 

serviciu, infracţiuni care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori 

a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie.

---------------
judecătorească
podoopsa cu—închisoare
pentru—săvârşirea—
infracţiuni intenţionate, de
natură să aducă atingere
prestigiului profesiei*]^
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incompatibilă cu principiile profesiei de 

avocat prevăzute în reglementări cu 

caracter obligatoriu ale acesteia, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea, 

condamnatorie sau dezincriminarea 

faptei".

principiile profesiei de avocat prevăzute 

în reglementări cu caracter obligatoriu 

ale acesteia, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea, amnistia post- 

condamnatorie sau dezincriminarea 

faptei".

amnistia post-

Conform avizului

Consiliului Legislativ

Calitatea deAlt. 26.4.

Art. II. - Art. 26 lit. d) se modifica si va 

avea următorul cuprins:

" daca avocatul a fost condamnat prin 

hotarare judecătoreasca definitivă la 

pedeapsa închisorii pentru săvârşirea 

unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, infracţiuni 

de corupţie sau de serviciu, infracţiuni 

care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni 

săvârşite cu intenţie, incompatibilă cu 

principiile profesiei de avocat prevăzute 

în reglementări cu caracter obligatoriu 

ale acesteia, cu excepţia situaţiei în care a

Se elimină.avocat încetează:

d) dacă avocatul a fost 

condamnat definitiv 

pentru o faptă prevăzută 

de legea penală şi care îl 

face nedemn de a fi avocat, 

conform legii.

3



intervenit reabilitarea, amnistia post- 

condamnatorie sau dezincriminarea 

faptei

avizuluiConformAlt. 11.- Legea nr. 51/1995 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de 

avocat, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea 1, nr. 440 din 24 mai 

2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu modificările 

aduse prin prezenta lege, va fi 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, dându-se textelor o 

nouă numerotare."

Alt. II.' Legea nr. 51/1995 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de 

avocat, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea 1, nr. 440 din 24 mai 

2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu modificările 

aduse prin prezenta lege, se va repubfi€a 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

dându-se textelor o nouă numerotare."

5.
Consiliului Legislativ
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