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          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 proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, transmis cu 
adresa nr. PL.x 312 din 12 mai 2010 şi înregistrat cu nr. 31/476 din 13 mai 2010. 
       Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) 
pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
       Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 
3 mai 2010, în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
      Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 7 din 6 ianuarie 2010. 
      Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 601 din 8 martie 2010, nu 
susţine adoptarea acestui proiect de lege.   
      Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, a avizat 
favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 25/454 din 3 iunie 2010. 
      Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, în sensul 
reorganizării profesiei de consilier juridic prin înfiinţarea Ordinului Consilierilor Juridici 
din România (O.C.J.R.), organism profesional cu atribuţii de autoreglementare şi 
organizare a profesiei de consilier juridic.  
        În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 16 iunie 2010, 
soluţia propusă plenului Camerei Deputaţilor fiind respingerea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei 
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      Plenul Camerei Deputaţilor din data de 12 octombrie 2010, în temeiul prevederilor 
art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, modificările şi completările 
ulterioare, a hotărât ca proiectul de lege să fie retrimis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. 
      Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au reexaminat acest proiect de 
lege în şedinţa din 4 iulie 2011. 
     Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au 
participat la şedinţă 14 de deputaţi.  
       În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), să menţină soluţia din 
raportul iniţial, respectiv, de respingere, întrucât iniţiativa legislativă nu oferă garanţii 
suficiente în ceea ce priveşte asigurarea independenţei totale a consilierului juridic în 
exercitarea profesiei, propusă la articolul 6. De asemenea, iniţiativa legislativă supusă 
reexaminării nu face diferenţiere între cele două categorii de consilieri juridici, acestora 
aplicându-li-se aceleaşi reglementări. Totodată, se observă o necorelare a prevederilor 
propunerii legislative cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în acest sens, pentru 
funcţionarii publici există reglementări legale speciale, specifice statutului lor, astfel încât, 
în materie disciplinară, acestui corp profesional nu îi pot fi aplicate alte prevederi în afara 
celor stabilite de lege. Comisia constatată şi o neconcordanţă a dispoziţiilor din propunerea 
legislativă cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
      În raport cu obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice.                                                                              
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