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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILORSENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si

exercitarea profesiei de avocat

”Art. I-.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 

completează după cum urmează:
l.Articolul 14, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins :

ulterioare, se modifică şi se

" 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 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”.
Art. II, - Art. 26 lit. d) se modifica si va avea următorul cuprins:
“ daca avocatul a fost condamnat prin hotarare judecătoreasca defînitivă 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 intervenit reabilitarea, amnistia post- 

condamnatorie sau dezincriminarea faptei

Art. II.- 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, precum şi cu 

modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”

Această propunere legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din data de

Preşedintele Senatului 
Florin Vasile CÎŢU

Această propunere legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 

data de.....
Preşedintele Camerei Deputaţilor 

Ion Marcel CIOLACU


