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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 16.09.2003 
Nr. 526 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.77/2003 privind completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea 

 şi executarea profesiei de avocat. 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2003 privind completarea Legii nr.51/1995 
pentru organizarea şi executarea profesiei de avocat, trimis cu adresa nr. 526 din 8 septembrie 2003 şi 
înregistrată sub nr.31/913 din  8 septembrie 2003. 
  Consiliul  Legislativ, cu avizul nr.1281 din 5 septembrie 2003, a avizat favorabil proiectul ordonanţei 
de urgenţă supusă aprobării. 
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, supusă aprobării prin prezentul proiect de lege, are ca obiect de 
reglementare completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi executarea profesiei de avocat, în sensul stabilirii 
unor interdicţii în exercitarea profesiei de către avocaţii care au şi calitatea de parlamentar. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a examinat proiectul de 
lege şi amendamentele formulate în scris şi oral de către membrii comisiei, în şedinţa din 16 septembrie 2003. La 
dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi  domnii Călin Zamfirescu şi Florea Gheorghe, preşedintele şi 
respectiv, vicepreşedintele Uniunii Avocaţilor din România. De asemenea, a fost prezent la dezbatere domnul 
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Acsinte Gaspar ministru delegat pentru relaţia cu Parlamentul, atât în calitate de membru al comisiei cât şi de 
reprezentant al Guvernului. 
  Din numărul total de 25 de membrii ai Comisiei, la şedinţă au participat  25 deputaţi. 
  În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au hotărât cu majoritate de 
voturi ( 10 pentru, 3 împotrivă şi 4 abţineri) să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2003 privind completarea 
Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi executarea profesiei de avocat, cu amendamente admise, astfel cum 
sunt redate în Anexa nr.1 la prezentul raport.  Menţionăm că, în timpul dezbaterilor unele amendamente au fost 
respinse, astfel  cum sunt redactate în  Anexa nr.2 la prezentul raport. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul  face parte din categoria legilor organice. 
 
Anexa nr.1 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

0 1. 2. 3. 
1.       Text din lege 

      Articol unic. - Se  aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.77/2003 
privind completarea Legii nr.51/1995 
pentru organizarea şi executarea 
profesiei de avocat. 

      
     Articolul I. - Se  aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2003 privind 
completarea Legii nr.51/1995 pentru 
organizarea şi executarea profesiei de 
avocat, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.640 din 9 
septembrie 2003, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

     Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

2.      (Text din ordonanţa de urgenţă) 
     
      Art.I. – După articolul 44 din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, 

      1. Articolul I va avea următorul 
cuprins: 
     „Art.I. – După articolul 44 din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, republicată în Monitorul 
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Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.113 din 6 martie 
2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, se introduce un nou articol, 
articolul  441, cu următorul cuprins: 
 

Oficial al României, Partea I, nr.113 din 6 
martie 2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, se introduce un nou articol, 
articolul  441, cu următorul cuprins: 
 

           „Art.441. – (1) Avocatul care se 
află în exercitarea unui mandat de 
deputat sau senator nu poate să pledeze 
în cauzele ce se judecă de către 
judecătorii sau tribunale şi nici nu 
poate acorda asistenţă juridică la 
parchetele de pe lângă aceste instanţe. 
  
     (2) Avocatul aflat în situaţia 
prevăzută la alin.(1) nu poate acorda 
asistenţă juridică învinuiţilor sau 
inculpaţilor şi nici nu îi poate asista în 
instanţe în cauzele penale privind: 
 
  a) infracţiunile de corupţie, 
infracţiunile asimilate infracţiunilor de 
corupţie, infracţiunile în legătură directă 
cu infracţiunile de corupţie, precum şi 
infracţiunile împotriva intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene, 
prevăzute în Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

        
 
 
 
 
    „Art.441. – (1)  Avocatul care se află în 
exercitarea unui mandat de deputat sau 
senator  nu poate acorda asistenţă juridică 
învinuiţilor sau inculpaţilor şi nici nu îi 
poate asista în instanţe în cauzele penale 
privind: 
 
 
 

a) text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Textul alin.(1), astfel cum a 
fost adoptat, prin comasarea 
prevederilor alin.(1) şi (2) ale 
art.441 din ordonanţa de 
urgenţă, are în vedere stabilirea 
interdicţiilor în  raport de 
cauzele penale şi nu de 
instanţele în faţa cărora  se 
judecă acestea. 
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Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

 
  b) infracţiunile prevăzute în 
Legea nr.143/2000 privind combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri,  
cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  c) infracţiunile privind 
traficul de persoane şi infracţiunile în 
legătură cu traficul de persoane, 
prevăzute în Legea nr.678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  d) infracţiunea de spălare a 
banilor, prevăzută în Legea nr.656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor; 
  e) infracţiunile contra 
siguranţei statului, prevăzute în art. 155-
173 din Codul penal; 
  f) infracţiunile care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, prevăzute 
în art.259-272 din Codul penal; 
  g) infracţiunile contra păcii 
şi omenirii, prevăzute în art.356-361 din 
Codul penal. 
 
 

 
b) text nemodificat. 

 
 
 
 

c) text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 

d) text nemodificat. 
 
 
 

e) text nemodificat. 
 
 

f) text nemodificat. 
 

 
g) text nemodificat. 

 
 
Autor: deputat Cornel Bădoiu şi Tamaş 
Istvan .  
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Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

          (3) Avocatul aflat în situaţia 
prevăzută la alin.(1) nu poate să pledeze 
în cauzele civile sau comerciale 
împotriva statului, autorităţilor sau 
instituţiilor publice, companiilor 
naţionale ori societăţilor naţionale, în 
care acestea sunt părţi. De asemenea, nu 
poate să pledeze în procese intentate 
statului român, în faţa instanţelor 
internaţionale. 

     (2) Avocatul aflat în situaţia prevăzută la 
alin.(1) nu poate să pledeze în cauzele civile 
sau comerciale împotriva statului, 
autorităţilor sau instituţiilor publice, 
companiilor naţionale ori societăţilor 
naţionale, în care acestea sunt părţi. De 
asemenea, nu poate să pledeze în procese 
intentate statului român, în faţa instanţelor 
internaţionale. 
 
 
     Autor: Comisia juridică. 

 
     Pentru corelare cu 
modificările aduse la alin.(1) şi 
(2). 

      
     (4) Prevederile alin.(1) – (3) nu se 
aplică în cauzele în care avocatul este 
parte în proces sau acordă asistenţă ori 
reprezentare soţului sau rudelor până la 
gradul IV inclusiv.” 
 

      
     (3) Prevederile alin.(1) şi (2) nu se aplică 
în cauzele în care avocatul este parte în 
proces sau acordă asistenţă ori reprezentare 
soţului sau rudelor până la gradul IV 
inclusiv.” 
 
     Autor: Comisia juridică. 
 

     Pentru corelare cu 
modificările aduse la alin.(1) şi 
(2). 

3.      (Text din Ordonanţă de urgenţă) 
 
     Art. II. – Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă a Guvernului nu se 
aplică în cauzele pentru care, la data 
intrării sale în vigoare, era încheiat 
contract de asistenţă sau de 
reprezentare, cu dată certă, potrivit 
legii. 

     2. Articolul II va avea următorul cuprins: 
    
      Art. II. – Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă a Guvernului nu se 
aplică în cauzele pentru care, la data intrării  
în vigoare, era încheiat  contract de asistenţă 
juridică, în condiţiile legii.  
 
     Autor: Comisia juridică. 

     Pentru rigoarea textului. 
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Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

4.      (Text din Ordonanţă de urgenţă) 
     Art. III. – Legea nr.51/1995 pentru 
organizarea şi executarea profesiei de 
avocat, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.113 din 6 
martie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
completările aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se va republica, 
după adoptarea legii de aprobare a 
acesteia, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

           
     Art.III, - Text nemodificat. 
 
 

 

5.       Se introduce un nou articol, în proiectul 
de lege, Articolul II, cu următorul cuprins: 
     „Art.II. - În termenul de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei legi 
Consiliul  Uniunii Avocaţilor din 
România va modifica, în mod 
corespunzător, Statutul profesiei de 
avocat”. 
 
     Autor: Comisia juridică. 
 

          Pentru punerea de acord 
a Statutului profesiei de avocat 
cu  noile reglementări introduse 
în Legea nr.51/1995. 
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Anexa nr.2 
AMENDAMENTE  RESPINSE: 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Argumente pentru 

susţinere. 
2. Argumente pentru 

respingere. 
0 1. 2. 3. 

1.      (Text din Ordonanţa de urgenţă 
nr.77/2003). 
     Art. I – După articolul 44 din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.113 din 6 martie 
2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, se introduce un nou articol, 
articolul  441, cu următorul cuprins: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Art.441. - (3) Avocatul aflat în situaţia 
prevăzută la alin.(1) nu poate să pledeze 
în cauzele civile sau comerciale 
împotriva statului, autorităţilor sau 
instituţiilor publice, companiilor 
naţionale ori societăţilor naţionale, în 
care acestea sunt părţi. De asemenea, nu 
poate să pledeze în procese intentate 
statului român, în faţa instanţelor 
internaţionale. 
 

     Art.441 – (3) al articolul I, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
     Art. I – După articolul 44 din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.113 din 6 martie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce un nou 
articol, articolul  441, cu următorul cuprins: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  
 
     Art.441. - (3) Avocatul aflat în situaţia 
prevăzută la alin.(1) nu poate să pledeze în 
cauzele civile sau comerciale împotriva 
statului, autorităţilor sau instituţiilor 
publice, companiilor naţionale ori 
societăţilor naţionale, în faţa instanţelor 
internaţionale, cu excepţia cauzelor aflate 
pe rolul Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi ale Curţii Europene de 
Justiţie. 

 
 
Autor: deputat Ionel Olteanu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. Se propune modificarea 
textului alin.(3) al art.441, 
pentru a se preciza exceptarea 
unor instanţe internaţionale. 

2.Amendamentul a fost 
respins prin vot, membrii 
comisiei considerând că textul 
iniţial este explicit. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Argumente pentru 

susţinere. 
2. Argumente pentru 

respingere. 
2.       Se propune eliminarea alin.(3) al art.441. 

      
 
 
 
 
     Autor: deputaţii Cornel Bădoiu, Vasile 
Moiş şi Kerekeş Karoly 

1.  Se propune eliminarea 
textului alin.(3) întrucât se 
consideră a fi neconstituţional. 

2. Amendamentul a fost  
respins prin vot, membrii 
comisiei apreciind că nu sunt  
încălcate prevederile 
constituţionale. 

3.       Art.441 – (3) al Articolului I se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
     (3)  Avocatul aflat în situaţia prevăzută 
la alin.(1) nu poate să pledeze în cauzele 
civile sau comerciale împotriva statului, 
autorităţilor sau instituţiilor publice, 
companiilor naţionale ori societăţilor 
naţionale în care acestea sunt părţi, cu 
excepţia pretenţiilor rezultate dintr-o 
cauză în care s-a pronunţat achitarea.  
De  asemenea  nu poate să pledeze în 
procese împotriva statului român, în faţa 
instanţelor internaţionale. 
    
       Autor: deputat Ioan Mogoş. 

 
 
 
 
     1. Se propune completarea 
textului iniţial al alin.(3) pentru 
a preciza exceptarea unor 
cauze. 

2.Amendamentul a fost 
respins prin vot, membrii 
comisiei considerând că textul 
este explicit. 

4.       
 
     Art.441. - (4) Prevederile alin.(1) – (3) 
nu se aplică în cauzele în care avocatul 
este parte în proces sau acordă asistenţă 

     Art.441 – (4)  al articolului I se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
     Art.441. - (4) Prevederile alin.(1) – (3) 
nu se aplică în cauzele în care avocatul este 
parte în proces sau acordă asistenţă  soţului 

1. Se propune eliminarea 
termenului de reprezentare 
pentru acorda o mai mare 
claritate  textului şi pentru 
consecvenţă cu celelalte 



 9

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Argumente pentru 

susţinere. 
2. Argumente pentru 

respingere. 
ori reprezentare soţului sau rudelor 
până la gradul IV inclusiv.” 
 

sau rudelor până la gradul IV inclusiv.” 
 
 
 
 

Autor: deputat Cornel Bădoiu. 

prevederi din ordonanţa, 
referitoare la asistenţa juridică. 

2. Amendamentul a fost 
respins prin vot, membrii 
comisiei considerând că textul 
iniţial  este cuprinzător. 

5.  După Art.II se introduce un articol nou 
care devine Art.III, cu următorul cuprins: 

Art.III – Parlamentarul avocat care 
încalcă prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă este considerat incompatibil potrivit 
prevederilor art.81 – 83 din Legea 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice  şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Procedura de constatare a 
incompatibilităţilor este cea prevăzută în 
Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în 
Regulamentul Senatului. 

 
Autor: deputat Emil Boc. 

1. Se propune introducerea 
unui nou text, care să devină 
Art.III, pentru sancţionarea 
parlamentarului avocat în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr.161/2003. 

2. Amendamentul a fost 
respins prin vot, membrii 
comisiei considerând că  
modificările aduse nu se 
încadrează la incompatibilităţi, 
ele fiind numai o restrângere  a 
activităţii avocatului care este 
şi parlamentar, iar sancţiunile 
sunt cele prevăzute de  Legea 
nr.51/1995. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Ion NEAGU 

consilier 
dr. Corneliu Manda 


