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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea 

şi exercitarea profesiei de avocat

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 51/1995 organizarea şi exercitarea profesiei de 

avocat (b427/24.06.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului 
cu adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022 şi înregistrată la Consiliul 

Legislativ cu nr. D787/28.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

A

In temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată şi 
al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art. 14 lit. a) şi 

art. 26 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit Expunerii de motive, iniţierea demersului legislativ constă 

în ajustarea ..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.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din 

Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ nu 

se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. La titlu, în vederea evitării repetiţiei prepoziţiei „pentru” 

propunem înlocuirea celei care figurează în partea de debut cu „privind”.
Totodată, pentru respectarea uzanţei normative, propunem 

eliminarea sintagmei „şi completarea”.
4. Semnalăm că propunerea legislativă este lipsită de formula 

introductivă, consacrată la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarea 

redactare:
„Parlamentul României adoptă prezenta lege”.
Aceasta trebuie să figureze imediat după titlu.
5. Ca observaţie generală, faţă de intervenţia legislativă ce vizează 

modificarea art. 14 lit. a) din actul normativ de bază, specificăm faptul că 

prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 230/2022 ..referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 lit. a) şi ale art. 26 lit. d) 

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

avocaf\ s-a admis excepţia de neconstituţionalitate, constatându-se că 

respectivele dispoziţii sunt neconstituţionale, iar după împlinirea 

termenului de suspendare, şi anume, 9 iulie 2022, au operat prevederile 

art. 147 din Constituţia României, republicată.
6. La art. I, partea introductivă, pentru rigoare normativă, 

sintagma „se modifică şi se completează după cum urmează:” trebuie 

înlocuită cu sintagma „se modifică după cum urmează:”
A

In ceea ce priveşte textul propus pentru art. 14 lit. a), pentru precizia 

normei, recomandăm ca infracţiunile vizate să fie prevăzute în mod 

expres, printr-o normă de trimitere la actele normative care le 

reglementează.



7. La partea dispozitivă, a art. I pct 1, pentm un spor de rigoare 

normativă este necesară reformularea textului astfel:
„La articolul 14 litera a) va avea următorul cuprins:”
De asemenea se impune marcarea textului cu abrevierea „a)”.
8. în considerarea dispoziţiilor,art. 47 alin. 3 din Legea nr. 24/2000, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară 

renumerotarea art. II astfel încât intervenţia acestuia să constituie pct. 2 

al art. I, cu următoarea parte dispozitivă:
„2. Art. 26, lit. d) va avea următorul cuprins:”
9. Referitor la norma preconizată la art. 26 lit. d), este de reflectat 

dacă soluţia legislativă propusă nu se regăseşte în ipoteza juridică a 

textului în vigoare al respectivei litere, situaţie în care recomandăm 

renunţarea la această intervenţie.
10. La norma ce are în vedere republicarea Legii nr. 51/1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la art. II, 
pentru utilizarea limbajului specific normativ, sintagma „se va republica” 

se va înlocui cu sintagma „va fi republicată”.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 116/9 iun. 1995L. nr. 51/1995
Lege pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Notă: V. Decizia I.C.C.J. nr. XXVII/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007: Decizia I.C.C.J. nr. 31/2009 - M. Of. nr. 111/18 feb. 2010 
(an. 30 alin. (3) leza I şi a ll-a): D.C.C. nr. 1519/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012 (art. 21 alin. (1))

(Statutul profesiei de avocat - H. nr. 64/2011 - M. Of. nr. 898/19 dec. 2011, cu modificările şi completările ulterioare)

M. Of. nr. 440/24 mai 2018 
Lege pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

^ republicare cu 
Venumerotare

M. Of. nr. 191/11 mar. 2019^ modificări prin L. nr. 46/2019
Lege privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 
pentnj organizarea şi exercitarea profesiei'de avocat

modifică art. 61 alin. (I)

R Of. nr.'598/19 iul. 20'l9' '^modifică art. 55 alin. (1):
introduce alin. (2_î) - (2_3) la ari. 54

^ modificări prin L nr. 142/2019
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

:M. Of. nr. 579/1 iul. 2020 
Lege privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat

“ completat prin L. nr. 100/2020 introduce art. 54 1

simodificări prin IM. Of. nr. 658/2 iul. 2021
Lege privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

L. nr. 184/2021 modifică art. 16

IM. Of. nr. 519/26 mai 2022D.C.C. nr. 230/2022 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile ari. 
Decizia nr. 230 din 28 aprilie 2022 referitoare la excepţia de 14 Iii. a) (termenul se împlineşte la dala de 
neconstituţionalilate a dispoziţiilor art. 14 lit. a) şi ale art. 26 lit. p inHf, 2022) după care operează 
d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat

®|modificări prin

prevederile ari. 147 din Consiliu fie

^'admisă excepţie'Dlc’.(:!'nr. 230/2022" 
[de neconst. prin

M. Of. nr. 519/26 mai2022
Decizia nr. 230 din 28 aprilie 2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalilate a dispoziţiilor art. 14 lit. a) şi ale art. 26 lit. 
d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat

art. 14 IU. a)


