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     R A P O R T  ÎNLOCUITOR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind 
exercitarea şi funcţionarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.514/2003 privind exercitarea şi funcţionarea profesiei de consilier juridic, 
cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa nr. Pl-x 553/2009 din   
2 noiembrie 2009, înregistrată sub nr.31/1004 din 3 noiembrie 2009. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 27 octombrie 2009. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform 
avizului nr. 435 din 6 mai 2009. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1409 din       
2 iunie 2009, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
   Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
Legii nr.514/2003 privind exercitarea şi funcţionarea profesiei de consilier juridic, 
cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând instituirea 
obligaţiei consilierului juridic de a fi înregistrat într-o asociaţie profesională în 
momentul numirii, introducerea examenului la primirea în profesie şi scutirea de 
examen a unor categorii de persoane. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice au 
examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din  2 februarie 2010.  
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La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Rodica 
Constantinovici – secretar de stat, iar din partea Uniunii Colegiilor Consilierilor 
Juridici din România, domnul Eugen Olteanu - vicepreşedinte. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că iniţiativa 
legislativă nu se justifică întrucât iniţiatorii nu fac distincţia între asociaţiile 
profesionale ce au la bază principiile constituţionale ale dreptului de asociere şi 
aceste organisme profesionale, cu atribuţii de autoreglementare şi de organizare a 
diverselor profesii. 

În ceea ce priveşte oportunitatea adoptării acestei iniţiative legislative, 
membrii Comisiei au apreciat că se impune o evaluare serioasă a întregii 
problematici referitoare la exercitarea şi organizarea profesiei de consilier juridic, 
fiind util a se solicita în acest sens şi punctele de vedere ale structurilor asociative 
ale consilierilor juridici. 

 În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de 
către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să se propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea şi funcţionarea profesiei 
de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 14 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei 
legi organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  

 
 
 
                            PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,                                     
                             Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE
  
 
 
 
 
 
 
 
 
            
      Consilier, 
  Nicoleta Grecu 
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