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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,

Bucureşti, 14 iunie 2016

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Nr. PL- x 555/2015

Proiectului de Lege privind modificarea

RAPORT SUPLIMENTAR 2
asupra
i completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea
avocat

i exercitarea profesiei de

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege privind modificarea i completarea
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, trimis cu adresa nr. PL-x 555 din 1 septembrie
2015 şi înregistrat cu nr. 4c-11/1017 din 2 septembrie 2015.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat ini iativa legislativă în şedinţa din 29 iunie 2015.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 211 din 9 martie 2015, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa
legislativă.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: modificarea i completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea
i exercitarea profesiei de avocat, modificările propuse vizând, conform Expunerii de motive, „punerea de acord cu
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Deciziile Cur ii Constitu ionale nr. 1519/2011, respectiv cu nr. 297/2014, având în vedere faptul că într-un stat de drept,
coeren a, predictibilitatea i conformitatea legisla iei cu Constitu ia României sunt deziderate care justifică
interven ia legiuitorului. Această modificare legislativă, este cu atât mai justificată, cu cât de la momentul publicării
deciziilor Cur ii Constitu ionale, mai sus invocate, în Monitorul Oficial i până în prezent a trecut un timp relativ lung”.
Ini iativa legislativă este justificată de faptul că profesia de avocat se află într-o continuă transformare i adaptare, ca
urmare a modificărilor legislative intervenite atât prin prisma noilor Coduri juridice, cât i ca urmare a jurispruden ei
Cur ii Constitu ionale cu privire la unele texte din Legea nr. 51/1995.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au
examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive i avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 8 martie 2016.
Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină i imunită i au participat la dezbateri 20
deputaţi.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea i completarea Legii nr. 51/1995
pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 care face parte
integrantă raport. Amendamentele respinse au fost redate în Anexa nr. 2 la raport.
În şedinţa din data de 21 martie 2016, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi în vederea întocmirii unui nou raport.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 4 mai 2016.
Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 2782/DRP din 18 martie 2016 prin care sus ine adoptarea
proiectului de Lege, sub rezerva însu irii observa iilor i propunerilor de la pct. II.
La lucrările Comisiei au praticipat, în calitate de invitaţi, doamna Gabriela Scutea – secretar de stat în Ministerul
Justi iei, domnul George Muscalu – membru CSM, domnul Florea Gheorghe – pre edinte UNBR, doamna Andreea Uzlău
– Director adjunct CSM, domnul Constantin Nicolae - ef serviciu CSM, domnul Sente Ionel – Parchetul de pe Lângă
Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, domnul Briciu Traian – Vicepre edinte UNBR, domnul Dragne Ion – decan Baroul
Bucure ti i doamna Gheorghe Cristina – vicepre edinte UNBR.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la lucrările comisiei conform listei de prezenţă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea i completarea Legii nr. 51/1995
pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezentul raport. Amendamentele respinse au fost redate în Anexa nr. 2 la prezentul raport.
În edin a din data de 17 mai 2016, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi în vederea întocmirii unui nou raport.
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Ministerul Justi iei a transmis o luare de pozi ie în data de 13 mai 2016 în legătură cu raportul Comisiei juridice,
de disciplină i imunită i prin care precizează că eventuala adoptare a propunerii legislative va avea un impact negativ
asupra coeren ei legisla iei penale i procesual penale, dar i asupra pror ionalită ii institu iilor de drept procesual
penal, prin raportare la unele principii constitu ionale.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 14 iunie 2016.
La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, doamna Cristina Tarcea – vicepre edinte al Înaltei Cur i
de Casa ie i Justi ie, domnul Ionu Matei – vicepre edinte al Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie, domnul Florin
Mo iu – secretar de stat în Ministerul Justi iei, domnul Gheorghe Florea – pre edintele Uniunii Na ionale a Barourilor
din România, domnul Briciu Traian – vicepre edinte UNBR, domnul Petru Ciobanu – vicepre edinte UNBR i domnul
Ion Dragne – decanul Baroului Bucure ti.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la lucrările comisiei conform listei de prezenţă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi ( două
ab ineri), să men ină textele cuprinse i adoptate în primul Raport suplimentar i să supună plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea i completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i
exercitarea profesiei de avocat, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul
raport. Amendamentele respinse au fost redate în Anexa nr. 2 la prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ioan CUP A

Sorin Constantin STRAGEA
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Consilier parlamentar, Paul Şerban

Anexa nr. 1

AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

1.

Lege privind modificarea
i Nemodificat
completarea Legii nr. 51/1995
pentru
organizarea
i
exercitarea profesiei de avocat

2.

Art.I.- Legea nr.51/1995 pentru
organizarea
şi
exercitarea
profesiei de avocat, republicată
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr.98 din 7
februarie 2011, cu modificările
şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după
cum urmează:

Art.I.- Legea nr.51/1995 pentru
organizarea
şi
exercitarea
profesiei de avocat, republicată
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr.98 din 7
februarie 2011, cu modificările
ulterioare, se modifică şi se
completează, după cum urmează:

Autor: Comisia juridică, de
4

Observa ii

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente
disciplină

3.

1.La articolul 3 alineatul (1),
după litera i) se introduc două
noi litere, lit. i1) i i2), cu
următorul cuprins:

Observa ii

i imunită i

1. La articolul 3 alineatul (1),
după litera i) se introduce o literă
nouă, lit. i1), cu următorul
cuprins:

i)activităţile prevăzute la lit. g) şi
h) se pot desfăşura în temeiul i1) analizarea realizată împreună i1) Se elimină
unui nou contract de asistenţă cu clientul, în cauzele penale, a
juridică;
oportunită ii acceptării unor Autor: Comisia juridică,
declara ii, a versiunilor de disciplină i imunită i
declara ii pe acesta din urmă le
poate face, fără prejudicierea
drepturilor i intereselor sale
impuse de apărare, a strategiei în
materia proba iunii, a invocării
excep iilor
i a lămuririlor
suplimentare ori a declarării
căilor de atac prin prezentarea
avantajelor sau dezavantajelor
conduitei procesuale a clientului,
pentru interesul apărării sale,
potrivit legii;

de

i2) activită i de curatelă i1) activită i de curatelă specială
specială potrivit legii
i potrivit legii
i Statutului
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat
Statutului profesiei de avocat;

Amendamente
profesiei de avocat;

Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i
2.La articolul 3, după alineatul Nemodificat
(2) se introduce un nou alineat,
alin.(3), cu următorul cuprins:

4.

(2) Activităţile prevăzute la
alin.(1) se exercită numai de
avocat, dacă legea nu prevede
altfel.

„(3) Avocatul este obligat să ţină
evidenţa
actelor
întocmite
conform alin.(l) lit.c) şi d), cu Nemodificat
excluderea actelor întocmite
pentru
asistare
şi
reprezentare, şi să le păstreze
în arhiva sa profesională, în
ordinea întocmirii lor. În termen
de cel mult 3 zile de la data
întocmirii actelor prevăzute la
alin.(l), avocatul este obligat să
înregistreze
operaţiunea
în
Registrul electronic al actelor
întocmite de avocaţi potrivit
alin.(l) lit.c) şi d), potrivit
procedurii
prevăzute
în
6

Observa ii

de

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Regulamentul de organizare şi
funcţionare a registrului, aprobat
de Consiliul U.N.B.R., sub
sancţiunea inopozabilităţii faţă
de terţi.”
5. (9) Formele de exercitare a
profesiei pot fi înstrăinate prin
acte între vii numai între avocaţi
definitivi şi aflaţi în exerciţiul
profesiei sau pot fi lichidate la
încetarea calităţii, cu respectarea
regimului
investiţiilor
reglementat prin prezenta lege.

3.La articolul 5, după alineatul Nemodificat
(9) se introduce un nou alineat,
alin.(10),
cu
următorul
cuprins:

„(10) La constituirea formelor
de exercitare a profesiei şi Nemodificat
ulterior, avocaţii au dreptul să
stabilească patrimoniul afectat
exercitării profesiei, în condiţiile
legii, cu procedura reglementată
pentru constituirea Registrului
electronic
al
evidenţei
patrimoniului de afectaţiune al
avocaţilor, în condiţiile stabilite
de Consiliul U.N.B.R. prin
Regulamentul de organizare şi
funcţionare, înscrierea efectuată
în registru are efecte de
opozabilitate faţă de terţi, în
7

Observa ii

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

condiţiile prevăzute de lege.”
6. Este nedemn de a fi avocat:

4.La articolul 14, după litera Nemodificat
c) se introduce o nouă literă,
a)cel condamnat definitiv prin lit.d), cu următorul cuprins:
hotărâre
judecătorească
la
pedeapsa cu închisoare pentru
săvârşirea
unei
infracţiuni
intenţionate, de natură să aducă
atingere prestigiului profesiei;

b)cel care a săvârşit abuzuri prin
care au fost încălcate drepturile şi
libertăţile
fundamentale
ale
omului, stabilite prin hotărâre
judecătorească, sau a săvârşit
abateri
disciplinare
grave,
sancţionate cu măsura excluderii
din profesie, ca sancţiune
disciplinară;
c)cel căruia i s-a aplicat pedeapsa
interdicţiei de a exercita profesia,
pe durata stabilită prin hotărâre
judecătorească sau disciplinară;
,,d) cel în sarcina căruia s-a
reţinut, în baza unei hotărâri
judecătoreşti definitive sau prin
acte ale organelor profesiei de Nemodificat
avocat, fapta de a fi exercitat sau
sprijinit, sub orice formă,
8

Observa ii

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

exercitarea fără drept, de către o
persoană, a profesiei de avocat.”
7.

5.După
articolul
14
se Se elimină
introduce un nou articol,
art.141, cu următorul cuprins: Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i
„Art.141.- (1) Avocatul este
obligat să depună la barou o
declaraţie pe propria răspundere,
potrivit legii penale, privind Se elimină
apartenenţa sau neapartenenţa ca Autor: Comisia juridică,
agent sau colaborator al fostelor disciplină i imunită i
organe de securitate, ca poliţie
politică, precum şi al serviciilor
de informaţii.

8.

(2) Consiliul Naţional pentru
Se elimină
Studierea Arhivelor Securităţii
verifică, la cererea persoanelor Autor: Comisia juridică,
interesate, declaraţiile privind disciplină i imunită i
apartenenţa sau neapartenenţa ca
agent sau colaborator al fostelor
organe de securitate. Rezultatele
verificărilor se ataşează la
dosarul profesional.
9

de

de

de

Nr.
Crt.

9.

10.

11.

12.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

(3) Dispoziţiile legale privind
Se elimină
accesul la propriul dosar şi
deconspirarea securităţii ca Autor: Comisia juridică,
poliţie politică se aplică în mod disciplină i imunită i
corespunzător.

de

(4) Avocatul nu poate fi lucrător
Se elimină
operativ,
inclusiv
acoperit,
informator sau colaborator al Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i
serviciilor de informaţii.

de

(5) Avocatul este obligat să Se elimină
depună la barou o declaraţie pe
propria răspundere, potrivit legii Autor: Comisia juridică,
penale, din care să rezulte că nu disciplină i imunită i
este lucrător operativ, inclusiv
acoperit,
informator
sau
colaborator al serviciilor de
informaţii.

(6)
Încălcarea
dispoziţiilor Se elimină
alin.(1), (4) şi (5), precum şi
constatarea
nerealităţii Autor: Comisia
10

juridică,

de

de

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

declaraţiilor respective atrag disciplină
nedemnitatea avocatului în
condiţiile stabilite prin Statutul
profesiei de avocat”.
13.

Observa ii

i imunită i

a
limita
2. La art. 16, partea Pentru
de
introductivă, se modifică după cazurile
compatibilitate
cum urmează:
prevăzute la lit. a), b),
c) i d), având în
vedere hotărârea din
Art.16. – Exercitarea profesiei de 14.01.2014 a Cur ii
avocat este compatibilă numai Europene
a
cu:
Drepturilor Omului în
cauza
Mateescu
Autor:deputat Ioan Dîrzu
împotriva României,
publicată
în
Nemodificat
Monitorul Oficial al
României, Partea I,
nr. 454 din 20 iunie
Nemodificat
2014.

Art.16 - Exercitarea profesiei de
avocat este compatibila cu:

a) calitatea de deputat sau
senator, consilier in consiliile
locale sau judetene;
b) activitati si functii didactice in
invatamantul juridic superior;
c)
activitatea
literara
si
publicistica;
d) calitatea de arbitru, mediator,
conciliator
sau
negociator,
consilier fiscal, consilier in
proprietate intelectuala, consilier
in
proprietate
industriala,
traducator
autorizat,

Nemodificat
Nemodificat
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

administrator sau lichidator in
cadrul
procedurilor
de
reorganizare
si
lichidare
judiciara, in conditiile legii.
14.

3. La art.16, după lit.d), se
introduce o literă nouă, cu
următorul cuprins:
e) alte activită i prevăzute de
lege.
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i

15. Art. 21

6. Articolul 21 se abrogă.

(1)Profesia de avocat nu poate
fi exercitată la instanţele,
precum şi la parchetele de pe
lângă acestea, inclusiv la
Direcţia
Naţională
Anticorupţie,
Direcţia
de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi
Terorism, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie sau la
Parchetul de pe lângă Înalta

de

Nemodificat
Autor: Comisia juridică, de
disciplină i imunită i
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Curte de Casaţie şi Justiţie,
unde soţul avocatului sau ruda
ori afinul său până la gradul al
treilea inclusiv îndeplineşte
funcţia de judecător sau
procuror, indiferent de secţia,
direcţia, serviciul sau biroul în
care îşi desfăşoară activitatea.
(la data 27-ian-2012 Art. 21,
alin. (1) din capitolul II,
sectiunea 1 a fost atacat de
(exceptie admisa) Decizia
1519/2011 )
(2)Dispoziţiile alin. (1) se
aplică în mod corespunzător şi
avocatului al cărui soţ, rudă ori
afin până la gradul al treilea
inclusiv îndeplineşte funcţia de
judecător
la
Curtea
Constituţională ori funcţia de
judecător financiar, consilier
de conturi sau procuror
financiar la instanţele Curţii de
Conturi.
(3)Dispoziţiile alin. (1) nu se
aplică cabinetului asociat,
societăţii civile sau societăţii
profesionale cu răspundere
13

Amendamente

Observa ii

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

limitată în care este asociat ori
angajat cel căruia i se aplică
interdicţia menţionată la alin.
(1) şi (2).
(4)Dispoziţiile alin. (1) şi (2)
se aplică şi avocatului titular,
avocatului asociat, avocatului
colaborator sau salarizat în
cadrul profesiei, care se
foloseşte
de
forma
de
organizare profesională ori de
raporturile
de
conlucrare
profesională
stabilite
în
condiţiile legii în scopul
eludării acestor interdicţii.
(la data 12-mar-2012 Art. 21
din capitolul II, sectiunea 1
abrogat de Actul din Decizia
1519/2011 )
16.

7.La articolul 24, alineatul (3) Nemodificat
se modifică şi va avea
următorul cuprins:

(3) Prin grija baroului, tabloul „(3) Prin grija baroului, tabloul Nemodificat
anual al avocaţilor şi modificările anual
al
avocaţilor
şi
14

Observa ii

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

intervenite sunt comunicate la
începutul fiecărui an instanţelor
judecătoreşti,
organelor
de
urmărire penală şi autorităţilor
administrative ale judeţului sau
municipiului Bucureşti, precum şi
U.N.B.R.

modificările intervenite sunt
comunicate, la începutul fiecărui
an, instanţelor judecătoreşti,
organelor de urmărire penală şi
autorităţilor administrative ale
judeţului
sau
municipiului
Bucureşti, precum şi U.N.B.R.
Distinct,
se
va
înainta
U.N.B.R. tabloul avocaţilor
incompatibili.”

17.

Amendamente

8.La articolul 25, alineatul (2) Nemodificat
se modifică şi va avea
următorul cuprins:

(2) În cazurile în care există
incompatibilitate, decizia de
primire în profesie va produce
efectele numai de la data încetării
stării de incompatibilitate, care
trebuie rezolvată în termen de
două luni de la emiterea
deciziei.

„(2) În cazurile în care există
incompatibilitate, decizia de
primire în profesie va produce Nemodificat
efectele numai de la data
încetării
stării
de
incompatibilitate.”

(la data 14-iul-2014 Art. 25,
alin. (2) din capitolul II,
15

Observa ii

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

sectiunea 1 atacat de (exceptie
admisa) Actul din Decizia
297/2014 )
*) Curtea Constituţională admite
excepţia de neconstituţionalitate
şi constată că sintagma "care
trebuie rezolvată în termenul de
două luni de la emiterea deciziei"
prevăzută în art. 25 alin. (2) este
neconstituţională.
(la data 14-iul-2014 Art. 25,
alin. (2) din capitolul II,
sectiunea 1 atacat de (exceptie
admisa) Actul din Decizia
297/2014 )

4. La articolul 25, după
alineatul (2) se introduce un
alineat
nou,
alin.(3),
următorul cuprins:

18.

“(3) Până la încetarea stării de
incompatibilitate, cel primit în
profesie va fi înscris în tabloul
avoca ilor incompatibili într-o
sec iune distinct”.

16

Observa ii

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i

19.

9.Articolul 26 se modifică şi va 5. Articolul 26 se modifică
avea următorul cuprins:
va avea următorul cuprins:
(1) Exercitarea oricărei activităţi
de asistenţă juridică specifică
profesiei de avocat şi prevăzută la
art. 3 de către o persoană fizică
sau juridică ce nu are calitatea de
avocat înscris într-un barou şi pe
tabloul avocaţilor acelui barou
constituie infracţiune şi se
pedepseşte potrivit legii penale.
(2)Instanţele sunt obligate să
verifice şi să se pronunţe asupra
calităţii de reprezentant al unei
persoane care se prezintă ca
avocat, exercitând acte specifice
acestei profesii şi folosind
însemnele profesiei de avocat.

Observa ii

de

i

„Art.26.- (1) Instanţele sunt
obligate să verifice şi să se
pronunţe asupra calităţii de
reprezentant al unei persoane
care se prezintă ca avocat,
exercitând acte specifice acestei
profesii şi folosind însemnele
profesiei de avocat.

Art.26.- (1) Instanţele sunt
obligate să verifice şi să se
pronunţe asupra calităţii de
reprezentant al unei persoane
care se prezintă ca avocat,
exercitând acte specifice acestei
profesii şi folosind însemnele
profesiei de avocat.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se
sancţionează persoana care, în
mod ilegal, utilizează titlul
profesional de avocat sau
articole vestimentare oficiale şi
însemnele oficiale ale profesiei
de avocat.

(2) Exercitarea, fără drept, a
oricărei activită i specifice
profesiei de avocat constituie
infrac iune i se pedepse te
potrivit legii penale.

(3)Actele specifice profesiei de (3) Actele specifice profesiei de (3) Fapta unei persoane care
avocat, efectuate în mod public avocat, efectuate în mod public exercită activită i specifice
profesiei de avocat în cadrul
17

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

de o persoană care nu a dobândit de o persoană care nu a dobândit
calitatea de avocat în condiţiile calitatea de avocat în condiţiile
prezentei legi, sunt nule dacă s-a prezentei legi, sunt nule.”
produs o vătămare ce nu poate fi
remediată în alt mod, în afară de
cazul în care modul de
îndeplinire a acestora a fost de
natură să producă o eroare
comună cu privire la calitatea
celui care le-a săvârşit.
(4)În cazurile prevăzute de
prezentul articol, baroul are
dreptul la acţiune în despăgubiri
împotriva persoanei fizice sau
juridice care exercită fără drept
profesia de avocat.

Amendamente
unor entită i care nu fac parte
din formele de organizare
profesională recunoscute de
prezenta
lege
constituie
infrac iune i se pedepse te
potrivit legii penale.

(4) Actele specifice profesiei de
avocat, efectuate în mod public
de o persoană care nu a dobândit
calitatea de avocat în condiţiile
prezentei legi, sunt nule.”
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i

(5)Sumele obţinute cu titlu de
despăgubiri potrivit alin. (4) vor
fi cuprinse în bugetele barourilor
şi vor fi folosite în mod exclusiv
pentru organizarea activităţii de
pregătire
profesională
a
avocaţilor, în condiţiile legii.
20. Art.30 - Avocatul are dreptul de
a alege si de a fi ales in organele
de conducere ale profesiei, in
conditiileprevazute in prezenta

Observa ii

de

6.La art. 30, după alin. (1) se
introduce alin.(2) cu următorul
con inut:
”(2) Nu pot face parte din
18

Organele de conducere ale
profesiei au atribu ii în
legătură cu plata taxelor i
contribu iilor men ionate,
sens în care urmează sa ia
decizii potrivit legii
i
Statutului
profesie
de

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

lege si in statut.

Amendamente
organele de conducere ale
profesiei avoca ii care au
datorii scadente la taxele i
contribu iile stabilite pentru
formarea bugetului UNBR i
al baroului, precum
i a
fondurilor Casei de Asigurări a
Avoca ilor din România i
ale filialelor.”

Observa ii
avocat.

Autor: deputat I.Dîrzu, Comisia
juridică, de disciplină
i
imunită i
21. Art. 31.- (1) Pentru activitatea sa
profesională avocatul are dreptul
la onorariu şi la acoperirea
tuturor cheltuielilor făcute în
interesul procesual al clientului
său.

10.La articolul 31, după 7.La art.31, după alin.(11), se
alineatul (1) se introduce un introduce un nou alineat, alin.
nou alineat, alin.(l1), cu 12, cu următorul con inut:
următorul cuprins:
„(11) Activitatea desfăşurată de Nemodificat
avocat în condiţiile legii şi ale
Statutului profesiei de avocat,
indiferent
de
forma
şi
modalitatea de exercitare a
profesiei,
care
generează
venituri profesionale, nu poate fi
reconsiderată
ca
activitate
dependentă în conformitate cu
prevederile din Codul fiscal.”
”(12) Avoca ii pot conveni cu
19
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente
clien ii onorarii superioare
celor stabilite în tabloul
onorariilor minimale adoptat
de Consiliul UNBR.”

22.
Art.32.Contestaţiile
şi
reclamaţiile privind onorariile se
soluţionează de decanul baroului.
Decizia decanului poate fi atacată
la consiliul baroului, a cărui
hotărâre este definitivă.

23. (1) Pentru asigurarea secretului
profesional, actele şi lucrările cu
caracter profesional aflate asupra
avocatului sau în cabinetul său
sunt inviolabile. Percheziţionarea
avocatului, a domiciliului ori a
cabinetului său sau ridicarea de
înscrisuri şi bunuri nu poate fi

Autor: deputat I.Dîrzu, Comisia
juridică, de disciplină
i
imunită i
11. Articolul 32 se modifică şi
Se elimina
va avea următorul cuprins:
Autor: Comisia juridică, de
„Art.32.Contestaţiile
şi disciplină i imunită i
reclamaţiile privind onorariile se
soluţionează
de
decanul
baroului. Decizia decanului
poate fi atacată în termen de 15
zile de la comunicare la consiliul
baroului, a cărui hotărâre este
definitivă.”

12. La articolul 35, după
alineatul 1 se introduc două
noi alineate, alin.(11) - (12), cu
următorul cuprins:
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8. La articolul 35, după
alineatul 1 se introduc trei noi
alineate, alin.(11) - (13), cu
următorul cuprins:

Observa ii

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

făcută decât de procuror, în baza
unui mandat emis în condiţiile
„(11) Sunt exceptate de la (11) Decanul baroului local sau
legii.
măsura ridicării de înscrisuri, a reprezentantul
acestuia
sechestrării sau a confiscării:
participă în mod obligatoriu la
efectuarea
perchezi iei
1. comunicările scrise între desfă urate
la
sediul
client şi avocatul său, autorizat profesional al avocatului.
legal să refuze oferirea de
declaraţii;
Autor: Comisia juridică, de
disciplină i imunită i
2. consemnările efectuate cu
privire
la
comunicările
încredinţate de către client sau
cu privire la alte împrejurări la
care se referă dreptul de a refuza
depunerea de mărturie;
3. alte bunuri, cu privire la care
se aplică dreptul de a refuza
depunerea de mărturie.
(12) Sunt exceptate de la măsura
ridicării de înscrisuri i de la
Nu este admisă ridicarea, măsura confiscării:
sechestrarea sau confiscarea a) înscrisurile care con in
înscrisurilor, a suporturilor de comunicări între avocat
i
sunet, imagine şi date, a clientul său;
imaginilor şi a altor reprezentări
care se află în posesia b) înscrisurile care con in
consemnări efectuate de către
21
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

avocatului.

avocat cu privire la aspecte
referitoare la apărarea unui
client;

Restricţiile
privind
măsura
confiscării nu sunt aplicabile în
situaţia în care probe şi indicii
temeinice justifică suspiciunea
că avocatul ar fi implicat în
săvârşirea unei fapte prevăzute
de legea penală, ori dacă
avocatul este implicat în
favorizarea
infractorului,
obstrucţionarea justiţiei sau întro tăinuire sau dacă este vorba
despre bunuri rezultate în urma
săvârşirii unei infracţiuni, care
au fost utilizate sau destinate
săvârşirii unei infracţiuni sau
care provin dintr-o infracţiune.

c) înscrisurile, suporturile de
sunet,
imagine
i
date
încredin ate de către un client al
său în vederea exercitării
apărării.

(13) Exceptările prevăzute la
alin. (12) nu se aplică în
situa ia în care din probe
rezultă suspiciunea rezonabilă
că
avocatul
a
comis
infrac iuni în exercitarea
activită ilor
specifice
profesiei.

Restricţiile
privind
măsura Autor: Comisia juridică,
confiscării nu sunt aplicabile în disciplină i imunită i
situaţia
în
care
avocatul
contribuie
la
disimularea
provenienţei bunurilor obţinute
ilegal, dacă avocatul ascunde un
bun provenit dintr-o infracţiune,
disimulează provenienţa acestuia
sau
obstrucţionează
ori
periclitează
identificarea
22
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

provenienţei,
identificarea,
confiscarea,
ridicarea
sau
punerea sub sechestru a unui
astfel de bun.
Percheziţia
sediului
(12)
profesional al avocatului sau a
domiciliului
acestuia
este
condiţionată de existenţa unui
mandat de percheziţie emis de
judecător. Decanul baroului
local
(sau
reprezentantul
acestuia) trebuie să fie prezent
pe parcursul întregii proceduri
de percheziţie derulate la sediul
profesional al avocatului.
24. Art.35.- (2) Nu vor putea fi
ascultate şi înregistrate, cu niciun
fel
de
mijloace
tehnice,
convorbirile
telefonice
ale
avocatului şi nici nu va putea fi
interceptată
şi
înregistrată
corespondenţa sa cu caracter
profesional, decât în condiţiile şi
cu procedura prevăzute de lege.

9. La art.35, după alin.(2) se
introduce un alineat nou,
alin.(21), cu următorul cuprins:

(21) Raportul dintre avocat şi
persoana pe care o asistă sau o
reprezintă nu poate forma
obiectul supravegherii tehnice
decât dacă există date că
avocatul
săvârşeşte
ori
pregăteşte săvârşirea unei
infracţiuni
dintre
cele
23
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

prevăzute în art.139 alin.(2)
C.pr.pen. Dacă pe parcursul
sau după executarea măsurii
rezultă că activităţile de
supraveghere tehnică au vizat
şi raporturile dintre avocat şi
suspectul ori inculpatul pe care
acesta îl apără, probele
obţinute nu pot fi folosite în
cadrul niciunui proces penal,
urmând a fi distruse, de
îndată, de către procuror.
Judecătorul care a dispus
măsura este informat, de
îndată, de către procuror.
Judecătorul
dispune
informarea, de îndată, a
avocatului.
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i
25.

13.Articolul 39 se modifică şi va Nemodificat
avea următorul cuprins:
Art. 39
„Art.39.- (1) În exercitarea
(1) În exercitarea profesiei, profesiei,
avocaţii
sunt Nemodificat
avocaţii sunt ocrotiţi de lege, fără parteneri indispensabili ai
a putea fi asimilaţi funcţionarilor justiţiei, ocrotiţi de lege, fără a
24

de
Decizia
Cur ii
Constitu ionale nr. 2/2014
Semnifica ia no iunii de
func ionar
public
din
dreptul penal nu este
echivalentă cu cea de
func ionar din dreptul
administrativ.

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

publici, cu excepţia situaţiilor în putea fi asimilaţi funcţionarilor
care atestă identitatea părţilor, a publici
sau
persoanelor
conţinutului sau datei unui act.
prevăzute de art.308 Cod penal,
cu excepţia situaţiilor în care
atestă identitatea părţilor, a
conţinutului sau datei unui act.

26. (2) Avocatul este obligat să
respecte solemnitatea şedinţei de
judecată, să nu folosească cuvinte
sau expresii de natură a aduce
atingere autorităţii, demnităţii şi
onoarei
completului
de
judecată, procurorului, celorlalţi
avocaţi
şi
părţilor
ori
reprezentanţilor
acestora
în
proces.

(2) Avocatul este obligat să Nemodificat
respecte solemnitatea şedinţei de
judecată, să nu folosească
cuvinte sau expresii de natură a
aduce
atingere
demnităţii
judecătorului,
procurorului,
altor avocaţi, părţilor sau
reprezentanţilor acestora în
proces.

27. (3)Avocatul nu răspunde penal
pentru susţinerile făcute oral sau
în scris, în forma adecvată şi cu
respectarea prevederilor alin. (2),
în faţa instanţelor de judecată, a
organelor de urmărire penală sau
a altor organe administrative de
jurisdicţie şi nici dacă sunt în
legătură cu consultaţiile oferite

(3) Avocatul nu răspunde penal Nemodificat
pentru susţinerile făcute oral sau
în scris, în forma adecvată şi cu
respectarea prevederilor alin.(2),
în faţa instanţelor de judecată, a
organelor de urmărire penală sau
a altor organe administrative de
jurisdicţie şi nici dacă sunt în
legătură cu consultaţiile oferite
25
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

justiţiabililor ori cu formularea
apărării în acea cauză, dacă ele
sunt făcute cu respectarea
normelor
de
deontologie
profesională.

justiţiabililor ori cu formularea
apărării în acea cauză ori pentru
susţinerile făcute în cadrul
consultaţiilor
verbale
sau
consultaţiilor scrise acordate
clienţilor, dacă ele sunt făcute cu
respectarea
normelor
de
deontologie profesională.

28. (4) Nerespectarea de către avocat
a prevederilor alin. (2) şi (3)
constituie abatere disciplinară
gravă. Răspunderea disciplinară
nu exclude răspunderea penală.

Amendamente

(4) Folosirea de către client a Se elimină
opiniilor şi sfatului avocatului în
scopuri ilegale, tară cunoştinţa Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
avocatului care a oferit opinia
sau sfatul respectiv, nu face
avocatul responsabil de acţiunea
şi scopurile ilegale ale clientului.
Avocatul este obligat să se
abţină de la asistarea şi sfatuirea
conştientă a unui client în
activităţi infracţionale. în măsura
în care avocatul constată că
clientul său susţine împrejurări
care nu corespund realităţii,
avocatul nu are obligaţia să îşi
asume afirmaţiile respective. În
nicio situaţie, avocatul nu este
autorizat să susţină afirmaţiile
clientului său asupra cărora a
constatat
că
acestea
nu
corespund realităţii, cu excepţia
26
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

situaţiei în care se opune
principiul contrazicerii de către
avocat a apărării clientului.
29.

(5) Nerespectarea de către Nemodificat
avocat a prevederilor alin. (2) i
(3)
constituie
abatere
disciplinară gravă. Răspunderea
disciplinară
nu
exclude
răspunderea penală sau civilă.

30.

(6) Nu constituie abatere Nemodificat
disciplinară şi nici nu poate
atrage alte forme de răspundere
juridică a avocatului opiniile
juridice ale acestuia, exercitarea
drepturilor,
îndeplinirea
obligaţiilor prevăzute de lege şi
folosirea mijloacelor legale
pentru pregătirea şi realizarea
efectivă a apărării libertăţilor,
drepturilor şi intereselor legitime
ale clienţilor săi.

31.

(7) Opiniile juridice ale Se elimină
avocatului nu pot angaja nicio
Comisia juridică, de disciplină
formă de răspundere juridică.
i imunită i

27
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

32. Art. 40 Avocatul este dator să
studieze temeinic cauzele care iau fost încredinţate, angajate sau
din oficiu, să se prezinte la
fiecare termen la instanţele de
judecată sau la organele de
urmărire penală ori la alte
instituţii, conform mandatului
încredinţat,
să
manifeste
conştiinciozitate şi probitate
profesională, să pledeze cu
demnitate faţă de judecători şi de
părţile din proces, să depună
concluzii scrise sau note de
şedinţă ori de câte ori natura sau
dificultatea cauzei cere aceasta
ori instanţa de judecată dispune
în acest sens. Nerespectarea
imputabilă a acestor îndatoriri
profesionale constituie abatere
disciplinară.

Text Senat

Amendamente

14.La articolul 40, după Nemodificat
alineatul (1) se introduc patru
noi alineate, alin.(2) - (5), cu
următorul cuprins:

„(2) Avocatul este obligat să
depună toată diligenţa pentru Nemodificat
apărarea drepturilor, libertăţilor
şi intereselor legitime ale
clienţilor şi să uzeze de
mijloacele prevăzute de lege, pe
care le consideră favorabile
acestora.

33.

(3) Avocatul este obligat să se Nemodificat
abţină de la asistarea şi sfătuirea
unui client în realizarea de către
acesta de acte sau fapte ce ar
putea constitui infracţiuni.

34.

(4) Avocatul este îndreptăţit să Nemodificat
se retragă imediat şi să renunţe
28
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

la asistarea şi reprezentarea
clientului în cazul în care
acţiunile şi scopurile acestuia,
aparent legale la începutul
asistenţei şi/sau a reprezentării
se dovedesc, pe parcursul
acesteia, ca fiind infracţionale.
35.

36. (1) Avocatul nu poate asista sau
reprezenta părţi cu interese
contrare în aceeaşi cauză sau în
cauze conexe şi nu poate pleda
împotriva părţii care l-a consultat
mai înainte în legătură cu
aspectele litigioase concrete ale
pricinii.

(5) Folosirea în scopuri ilegale Se elimină
de către client a opiniei şi
sfatului
avocatului,
date Autor: Comisia juridică,
clientului în această calitate, fără disciplină i imunită i
cunoştinţa avocatului care a
oferit opinia sa juridică sau care
a dat sfatul respectiv, nu atrage
răspunderea avocatului.
15. La articolul 46, după Nemodificat
alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alin.(l1), cu
următorul conţinut:

(11) Orice contact dintre avocat
şi o persoană cu interese Nemodificat
contrare în cauza în care
avocatul
este
angajat,
reprezentantul acesteia sau un
terţ care se dovedeşte că este
interesat de soluţia ce se va
29
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

pronunţa în cauză, nu poate fi
realizat decât cu acordul expres,
prealabil, al clientului, în
prezenţa clientului sau a
persoanei desemnate de acesta.
37.

16. La articolul 46, după
alineatul (4) se introduc trei
noi alineate, alin. (41) – (43), cu
următorul cuprins:

10. La articolul 46, după
alineatul (4) se introduc trei
noi alineate, alin. (41) – (43), cu
următorul cuprins:

38.

(41) Persoana care face publică
în mod ilegal o informaţie
confidenţială din sfera privată a
unei alte persoane sau care
deconspiră un secret operaţional
sau comercial care i-a fost
divulgat în calitate de avocat sau
despre care au aflat în alt mod,
dar în legătură cu calitatea sa de
avocat, este pedepsită de lege.
Pedeapsa prevăzută de lege se
aplică şi în situaţia în care
avocatul divulgă secretul terţului
şi după decesul persoanei vizate.
Este agravantă situaţia în care
avocatul
divulgă
secretul
profesional pentru un folos
personal sau cu intenţia de
îmbogăţire personală sau a unui

(41) Divulgarea de către
avocat, fără drept, a unei
informa ii confiden iale din
sfera privată a clientului său,
sau care prive te un secret
opera ional sau comercial
care i-a fost încredin at în
virtutea aceleia i calită i sau
de care a putut să ia
cuno tin ă
în
timpul
desfă urării
activită ilor
specifice profesiei constituie
infrac iune i se pedepse te
cu închisoare de la unu la 5
ani.

30

Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

terţ sau de a prejudicia clientul.

39.

(42) Sunt exoneraţi de mărturie
membrii organelor profesiei care
au obligaţia de confidenţialitate
cu privire la informaţii de care
iau cunoştinţă în exercitarea
demnităţilor
profesionale.
Deopotrivă, aceştia au obligaţia
de secret profesional.

(42) Sunt obliga i să respecte
secretul
profesional
i
membrii
organelor
de
conducere ale profesiei de
avocat cu privire la aspectele
de care au luat la cuno tin ă
în
virtutea
exercitării
prerogativelor cu care au fost
investi i.
Autor: Comisia juridică, de
disciplină i imunită i

40.

(43)
Avocatul nu răspunde
pentru
nedenunţarea
infracţiunilor planificate de care
are cunoştinţă în exercitarea
profesiei,
cu
excepţia
următoarelor infracţiuni:

(43) Nu constituie infrac iune
fapta
avocatului
de
nedenun are
a
unor
infrac iuni despre care ia la
cuno tin ă în exercitarea
profesiei,
cu
excep ia
următoarelor infrac iuni:

1. omor sau ucidere din culpă;
1. omor, ucidere din culpă sau
altă infrac iune care a avut ca
urmare moartea unei persoane;
31
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

2. genocid, crimă împotriva 2. genocid, infrac iuni contra
umanităţii sau o crimă de război; umanită ii sau infrac iuni de
război contra persoanelor;
Autor: Comisia juridică, de
disciplină i imunită i

3. răpire cu solicitarea unei
recompense, luare de ostatici,
atac împotriva traficului aerian
şi naval săvârşit de către o
grupare teroristă.

3. cele prevăzute de art.32-38
din Legea nr.535/2004 privind
prevenirea
i
combaterea
terorismului, cu modificările i
completările ulterioare.
Autor: Comisia juridică, de
disciplină i imunită i

În toate cazurile, este
exonerat de răspundere avocatul
care
previne
săvârşirea
infracţiunii sau consecinţele
acesteia în alt mod decât
denunţarea făptuitorului.

În toate cazurile, este exonerat de
răspundere avocatul care previne
săvârşirea
infracţiunii
sau
consecinţele acesteia în alt mod
decât denunţarea făptuitorului.
Autor: Comisia juridică, de
disciplină i imunită i
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

41.

Amendamente
11. Articolul 48 se modifică
va avea următorul cuprins:

Art. 48
(1) Este interzis avocatului ca, în
mod nemijlocit sau prin persoane
interpuse, să folosească procedee
incompatibile cu demnitatea
profesiei în scopul dobândirii
clientelei.

i

Art. 48 - (1) Orice comunicare
publică sau orice publicitate
făcută de un avocat sau de o
formă de exercitare a profesiei
este permisă, cu condi ia ca
aceasta
să
respecte
reglementările profesionale
i
cele privitoare la independen a,
demnitatea, integritatea profesiei,
păstrarea secretului profesional,
să fie obiectivă i să corespundă
adevărului.

(2) De asemenea, este interzis
avocatului să folosească mijloace
de reclamă sau de publicitate în
acelaşi scop. Statutul stabileşte
cazurile şi măsura în care
avocatul poate informa publicul
cu privire la exercitarea profesiei
sale.

(2) Statutul profesiei de avocat
reglementează detaliat normele
aplicabile publicită ii făcute de
avoca i, sau de formele de
exercitare a profesiei de avocat
în scopul atragerii clientelei.
Autor:Comisia
juridică,
disciplină i imunită i

42.

Observa ii

17.După articolul 48 se
introduce un nou articol,
33
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

art.481, cu următorul cuprins:
Art.481.- (1) Avocatul răspunde
dacă, cu intenţia de a obţine un
avantaj patrimonial ilegal în
beneficiul său ori al unui terţ,
Se elimină
prejudiciază patrimoniul unui
client prin disimularea de Autor: Comisia juridică,
împrejurări false sau prin disciplină i imunită i
denaturarea sau ascunderea de
împrejurări reale, generează sau
menţine o eroare propriului
client de natură să producă o
pagubă acestuia.
(2) Avocatul răspunde dacă
percepe, în beneficiul său, taxe
sau alte remuneraţii pentru
măsuri oficiale, în măsura în
care
percepe
taxe
sau
remuneraţii despre care cunoaşte
că nu sunt datorate de către
plătitor sau că sunt datorate
numai într-o pondere mai
redusă.
(3) Se interzice unui avocat să
reprezinte concomitent mai
mulţi învinuiţi implicaţi în
aceeaşi faptă. în cadrul unei
cauze, un avocat nu este
34

de

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

autorizat să reprezinte mai mulţi
învinuiţi implicaţi în fapte
diferite.

43. (2) În cadrul baroului îşi
desfăşoară activitatea comisia de
cenzori şi comisia de disciplină.
Organizarea,
funcţionarea,
precum şi atribuţiile acestora sunt
reglementate potrivit Statutului
profesiei de avocat.

44. (2)Adunarea

generală

18.La articolul 51, după Nemodificat
alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alin.(3), cu
următorul cuprins:

„(3) În cadrul fiecărui barou este
organizată
şi
funcţionează Nemodificat
Curtea de Arbitraj Profesional a
Avocaţilor, instituţie permanentă
de arbitraj, neguvemamentală,
fară
personalitate
juridică,
independentă în exercitarea
atribuţiilor.
Organizarea,
funcţionarea,
precum
şi
atribuţiile Curţii de Arbitraj
Profesional a Avocaţilor sunt
reglementate potrivit Statutului
profesiei de avocat.”

are 19.La articolul 52 alineatul (2), Nemodificat
după litera c) se introduce o
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Observa ii

nouă literă, lit.c1), cu următorul
cuprins:

următoarele competenţe:

c)alege delegaţii baroului
Congresul avocaţilor;

Amendamente

„c1) propune candidaţii pentru
la Comisia centrală de disciplină;” Nemodificat

d)aprobă proiectul de buget al
baroului şi dă descărcare
consiliului
cu
privire
la
activitatea şi gestiunea sa.
45.

20.La articolul 56 alineatul (2), Nemodificat
literele b) şi h) se modifică şi vor
următorul cuprins:

b)duce la îndeplinire hotărârile b) duce la îndeplinire hotărârile
Consiliului U.N.B.R. şi ale şi
deciziile
Congresului
adunării generale a baroului;
avocaţilor, Consiliului U.N.B.R.,
Comisiei
Permanente
a
……………..
U.N.B.R. şi ale adunării
generale;

b) duce la îndeplinire hotărârile
şi
deciziile
Congresului
avocaţilor, Consiliului U.N.B.R.,
Comisiei Permanente a U.N.B.R.
şi ale adunării generale a
baroului.
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i

h) verifică şi constată dacă actele
36
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

h)verifică şi constată dacă actele
privind constituirea, modificarea
şi schimbarea formelor de
exercitare a profesiei, precum şi
convenţiile de grupare sau de
conlucrare
profesională
îndeplinesc condiţiile prevăzute
de lege şi de statutul profesiei;
organizează şi ţine evidenţa
acestora;

privind constituirea, modificarea
şi schimbarea formelor de
exercitare a profesiei, precum şi
convenţiile de grupare sau de
conlucrare
profesională
îndeplinesc condiţiile prevăzute
de lege şi de statutul profesiei şi
autorizează
funcţionarea
acestora; organizează şi ţine
evidenţa acestora;

h) verifică şi constată dacă actele
privind constituirea, modificarea
şi schimbarea formelor de
exercitare a profesiei, precum şi
convenţiile de grupare sau de
conlucrare
profesională
îndeplinesc condiţiile prevăzute
de lege şi de statutul profesiei de
avocat; autorizează funcţionarea
acestor forme; organizează şi
ţine evidenţa lor;
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită

46.

Observa ii

de

21.La articolul 56 alineatul (2), Nemodificat
după litera h) se introduce o
nouă literă, lit.h1), cu următorul
cuprins:

h1) identifică şi sesizează
organelor judiciare competente
cazurile de exercitare ilegală a
activităţii de asistenţă juridică
specifică profesiei de avocat de
către persoane fizice sau juridice
care nu au calitatea de avocat
înscris într-un barou şi pe
37

h1) identifică şi sesizează
organelor judiciare competente
cazurile de exercitare sub orice
formă a activitatii specifice de
avocat de catre persoane care
nu au calitatea de avocat înscris
într-un barou şi pe tabloul
avocaţilor acelui barou sau,

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat
tabloul avocaţilor acelui barou;

Amendamente

Observa ii

înscri i fiind, nu au dreptul de
exercitare a profesiei;
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i

de

22.La articolul 56 alineatul (2), Nemodificat
literele i), q) şi v) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:

47.

i)coordonează
activitatea
filialelor sau sucursalelor Casei
de Asigurări a Avocaţilor din
raza de competenţă;

i) coordonează activitatea filialei
sau sucursalei C.A.A. din raza
de competenţă şi exercită
controlul activităţii acesteia la
sesizarea
Consiliului
de
administraţie al C.A.A. sau a
Consiliului
U.N.B.R.,
independent de dreptul propriu
de control al Consiliului de
administraţie al C.A.A. sau al
Consiliului U.N.B.R.;

i) coordonează activitatea filialei
sau
sucursalei
Casei
de
Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.)
din raza de competenţă şi
exercită controlul activităţii
acesteia la sesizarea Consiliului
de administraţie al C.A.A. sau a
Consiliului
U.N.B.R.,
independent de dreptul propriu
de control al Consiliului de
administraţie al C.A.A. sau al
Consiliului U.N.B.R.;
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i

q)aprobă statul de funcţii şi q) aprobă organigrama, statul de Nemodificat
funcţii şi angajează personalul
angajează personalul baroului;
baroului;
38

de

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

v) îndeplineşte orice alte
atribuţii prevăzute în lege sau în
v)îndeplineşte orice alte atribuţii alte acte normative.
Nemodificat
prevăzute de lege sau hotărâte de
Consiliul U.N.B.R. ori de biroul
executiv al U.N.B.R.

48.

23.Articolul 57 se modifică şi va Nemodificat
avea următorul cuprins:
Art.57.-Consiliul
baroului
lucrează legal în prezenţa a două
treimi din numărul membrilor săi
şi ia hotărâri valabile cu votul
majorităţii membrilor prezenţi.

Art.57.- (1) Şedinţele consiliului
baroului sunt convocate de Nemodificat
decan sau de înlocuitorul
acestuia. Consiliul poale fi
convocat şi de o treime din
membrii acestuia.
(2) Consiliul baroului lucrează
legal în prezenţa a două treimi Nemodificat
din numărul membrilor săi şi ia
hotărâri valabile cu votul
majorităţii membrilor prezenţi.

49.

24.La articolul 58 alineatul (1), Nemodificat
lit.b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
39

Observa ii

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

b)convoacă
şi
prezidează ,,b)
prezidează
şedinţele consiliului baroului;
consiliului baroului;”

50.

Amendamente

Observa ii

şedinţele Nemodificat

25.Articolul 59 se modifică şi Nemodificat
va avea următorul cuprins:
Nemodificat
Art.59.- Avocatul nemulţumit de
Art. 59. - Avocatul nemulţumit decizia decanului o poate ataca
de decizia decanului o poate la consiliul baroului, în termen
ataca la consiliul baroului.
de 15 zile de la comunicare.

51. (6)Folosirea
fără
drept
a 26.La articolul 60, alineatul (6) Se elimină.
denumirilor "Barou", "Uniunea se abrogă.
Autor: Comisia juridică,
Naţională a Barourilor din
disciplină i imunită i
România",
"U.N.B.R."
ori
"Uniunea
Avocaţilor
din
România" sau a denumirilor
specifice formelor de exercitare a
profesiei de avocat, precum şi
folosirea însemnelor specifice
profesiei ori purtarea robei de
avocat în alte condiţii decât cele
prevăzute de prezenta lege
constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 6
40

de

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

luni la 3 ani sau cu amendă.

52. (1)Congresul
avocaţilor
următoarele atribuţii:

are 27.La articolul 64 alineatul (1), Nemodificat
după litera a) se introduce o
cu
nouă
literă,
lit.a1),
a)analizează şi aprobă raportul următorul cuprins:
anual al Consiliului U.N.B.R.;
„a1) alege şi revocă membrii
Consiliului U.N.B.R. dintre
membrii
Congresului,
în
condiţiile art.65 alin.(1) şi
prevederilor Statutului profesiei
de avocat;”

„a1) alege şi revocă membrii
Consiliului U.N.B.R. dintre
membrii Congresului, potrivit
prevederilor art.65 alin.(l) şi
prevederilor Statutului profesiei
de avocat;”
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i

53.

28.La articolul 64 alineatul (1), Nemodificat
litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

b)alege Comisia centrală de ,,b) alege şi revocă Comisia Nemodificat
cenzori
şi
Consiliul
de centrală de cenzori;”
conducere al Casei de Asigurări
41
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

a Avocaţilor;
54. (1)Congresul
avocaţilor
următoarele atribuţii:

are 29.La articolul 64 alineatul (1), Nemodificat
după litera h) se introduce o
nouă literă, lit.i), cu următorul
cuprins:

h)aprobă bugetul anual al
U.N.B.R. şi execuţia bugetară
anuală a acestuia şi stabileşte cota
de contribuţie a barourilor la
formarea bugetului U.N.B.R.
Cheltuielile necesare organizării
congreselor se suportă de către
fiecare barou în funcţie de
numărul reprezentanţilor săi.

Nemodificat
,,i) exercită şi alte atribuţii
prevăzute de lege.”

55. Art. 66
Consiliul
U.N.B.R.
următoarele atribuţii:

are 30.La articolul 66, după litera Nemodificat
f) se introduce o nouă literă,
lit.f1), cu următorul cuprins:
…………………………………
……….

f)organizează
şi
conduce „f1)
aprobă
folosirea
activitatea Institutului Naţional patrimoniului
U.N.B.R.
şi
42
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

de Pregătire şi Perfecţionare a C.A.A. în activităţi producătoare Nemodificat
Avocaţilor, constituit ca persoană de venituri, potrivit legii;”
juridică de drept privat nonprofit
şi care nu face parte din sistemul
naţional de învăţământ şi nu este
supus procedurilor de autorizare
şi acreditare;
56.

31.La articolul 66, literele o), Nemodificat
p) şi r) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

o)verifică legalitatea şi temeinicia
deciziilor de primire în profesie,
date de către consiliile barourilor,
la cererea persoanelor interesate;

57. p)anulează hotărârile barourilor
pentru cauze de nelegalitate şi
rezolvă plângerile şi contestaţiile
făcute
împotriva
hotărârilor
adoptate de consiliile barourilor,
în cazurile prevăzute de lege şi de
statutul profesiei;

o)
verifică
legalitatea
şi
temeinicia deciziilor de primire
în profesie şi de înscriere pe Nemodificat
tabloul avocaţilor, date de către
consiliile barourilor, la cererea
persoanelor interesate;

p) anulează, pentru cauze de
nelegalitate,
hotărârile
cu
caracter normativ adoptate de
organele de conducere ale
baroului, precum şi hotărârile
sau deciziile fără caracter
normativ, adoptate de acestea,
cu excepţia celor care vizează
43

p) anulează, pentru cauze de
nelegalitate,
hotărârile
i
deciziile adoptate de organele de
conducere ale barourilor cu
excepţia celor care vizează
plângeri ale terţilor sau ale
avocaţilor împotriva deciziilor
adoptate în materia plângerilor

Observa ii

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

plângeri ale terţilor sau ale
avocaţilor împotriva deciziilor
adoptate în materia plângerilor
împotriva
avocaţilor,
care
încalcă legea şi Statutul profesiei
de avocat, ca urmare a
contestaţiei
formulate
de
membrii baroului respectiv sau a
sesizării preşedintelui U.N.B.R.;

îndreptate împotriva avocaţilor,
care încalcă legea şi Statutul
profesiei de avocat, ca urmare a
contestaţiei
formulate
de
membrii baroului respectiv sau a
sesizării preşedintelui U.N.B.R.;
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i

Observa ii

de

58. r)coordonează activitatea Casei r) alege şi revocă membrii Nemodificat
de Asigurări a Avocaţilor şi Consiliului de administraţie al
adoptă regulamentul acesteia;
C.A.A., coordonează activitatea
acestuia şi exercită controlul
activităţii sale la sesizarea
consiliului unui barou, a
Comisiei Permanente sau a
Comisiei de cenzori a C.A.A.;
59. t)acordă, la propunerea Comisiei 32.La articolul 66, după litera t) Nemodificat
permanente a U.N.B.R., titlul de se introduc trei noi litere, lit.u),
membru de onoare, respectiv de v) şi x), cu următorul cuprins:
preşedinte de onoare al U.N.B.R.
,,u) emite hotărâri cu caracter
interpretativ pentru aplicarea
corectă a prezentei legi, a
Statutului profesiei de avocat, a
Statutului C.A.A. şi a altor acte
normative emise în baza
44

,,u) emite hotărâri cu caracter
interpretativ pentru aplicarea
corectă i unitară a Statutului
profesiei de avocat, a Statutului
C.A.A. şi a altor acte normative

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat
acestora;

Amendamente
emise în baza acestora;
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i

60.

61.

Observa ii

v)
desemnează
membrii Se elimină
Consiliului de conducere al
INPPA, la propunerea Comisiei Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i
Permanente a U.N.B.R.;

de

de

x) aprobă bugetul anual al Nemodificat
INPPA şi execuţia bugetară
devine lit. v)
anuală a acestuia.”

62.

12.La art. 66 se introduce o Se curmă concuren a
nouă literă, litera ”z”, cu neloială din partea
unor avoca i care
următorul con inut:
stabilesc
onorarii
z) adoptă tabloul onorariilor mici, de dumping;
minimale pentru serviciile asigură
cre terea
prestate potrivit legii de veniturilor
formele de exercitare a avoca ilor i drept
profesiei de avocat.
consecin ă
i
sumele
pe
care
Autor: dep Ioan Dîrzu
ace tia le plătesc la
barou i la CAA; se
curmă practica unor
instan e
de
a
diminua
în
mod
exagerat
onorariile
45

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii
avoca ilor.

63. (1)Comisia
U.N.B.R.
atribuţii:

permanentă
a 33.La articolul 68 alineatul (1), Nemodificat
are
următoarele după litera c) se introduce o
nouă literă, lit.c1), cu următorul
cuprins:
……………………..

c1) aprobă organigramele şi
c)organizează
serviciile statele de funcţii ale U.N.B.R., Nemodificat
Consiliului U.N.B.R. şi serviciile Casei de Asigurări a Avocaţilor
proprii şi angajează personalul şi
Institutul
Naţional
de
acestora;
Pregătire şi Perfecţionare a
Avocaţilor, la propunerea după
caz, a Comisiei Permanente a
U.N.B.R.,
Consiliului
de
administraţie al C.A.A. şi,
respectiv,
Consiliului
de
conducere al INPPA;
64. d) asigură execuţia bugetară şi 34.La articolul 68 alineatul (1), Nemodificat
urmăreşte realizarea resurselor după litera d) se introduce o
bugetului U.N.B.R.;
cu
nouă
literă,
lit.d1),
următorul cuprins:

d1) exercită atribuţiile prevăzute 1
de lege cu privire la adunările d ) exercită atribuţiile prevăzute
generale
ale de lege cu privire la adunările
46

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

acţionarilor/asociaţilor
societăţilor
comerciale
înfiinţate
pentru
folosirea
patrimoniului
U.N.B.R.
în
activităţi
producătoare
de
venituri;

generale
ale
acţionarilor/asociaţilor
societăţilor înfiinţate pentru
folosirea patrimoniului U.N.B.R.
în activităţi producătoare de
venituri;
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i

65. g)aprobă propunerile barourilor
de desemnare a comisiilor
teritoriale
necesare
pentru
susţinerea examenului de intrare
şi definitivare în profesia de
avocat.

Observa ii

de

35.La articolul 68 alineatul (1), Nemodificat
după litera g) se introduce o
nouă literă, lit.h), cu următorul
cuprins:

h) are obligaţia să apere
reputaţia
profesională
a Nemodificat
avocatului, la cererea acestuia,
pe baza cercetărilor şi a
propunerilor
înaintate
de
consiliul baroului din care face
parte.
66. Art. 85

13. La articolul 85, alineatul
(1) se modifică
i va avea
următorul cuprins:

(1) Onorariile pentru asistenţa
judiciară acordată în oricare

(1) Onorariile pentru asistenţa
judiciară acordată în oricare
47

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

dintre formele prevăzute de
prezentul capitol se stabilesc prin
protocolul
încheiat
între
U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei,
în condiţiile legii.

Amendamente
dintre formele prevăzute de
prezentul capitol se stabilesc prin
protocolul
încheiat
între
U.N.B.R., Ministerul Justiţiei i
Ministerul Public.
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i

67.

Observa ii

de

36.La articolul 85, după Nemodificat
alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin.(11), cu următorul
cuprins:
„(11) Plata onorariilor prevăzute
la alin.(1) se face în termen de
45 de zile de la data depunerii
deconturilor de către barouri la
organul judiciar competent.
Pentru întârzierea la plată a
onorariilor se calculează şi se
plătesc dobânzi şi penalităţi de
întârziere la nivelul prevăzut de
Codul de procedură fiscală.”

48

(11) Plata onorariilor prevăzute la
alin.(1) se face în termen de 45
de zile de la data depunerii
deconturilor de către barouri la
organul judiciar competent.
Pentru întârzierea la plată a
onorariilor se calculează şi se
plătesc dobânzi/penalităţi la
nivelul prevăzut de Codul de
procedură
fiscală,
cu
modificările
i completările
ulterioare, în cazul sumelor de
restituit sau de rambursat de la
bugetul
de
stat
Plata

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

dobânzilor/penalită ilor se face
la cererea barourilor.
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i
68.

37.La articolul 85, alineatele (2) Nemodificat
şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

(2)Fondurile necesare pentru
plata onorariilor prevăzute la alin.
(1) se asigură potrivit art. 26 alin.
(1) lit. a) din Legea nr.146/1997
privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările şi
completările ulterioare.

„(2) Fondurile necesare pentru
plata onorariilor prevăzute la
alin.(l) se asigură din sumele Nemodificat
prevăzute
la
art.47
din
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr.80/2013 privind
taxele judiciare de timbru, cu
modificările şi completările
ulterioare.

69. (3)Pentru cheltuielile curente
necesare funcţionării serviciilor
de asistenţă judiciară din cadrul
barourilor, din sumele virate
lunar pentru plata onorariilor
cuvenite
pentru
asistenţa
judiciară, fiecare barou îşi
constituie un fond prin reţinerea a
1% din valoarea acestor sume,

(3)Pentru cheltuielile curente Nemodificat
necesare funcţionării serviciilor
de
asistenţă
judiciară
a
barourilor, din sumele virate
lunar
pentru
remunerarea
avocaţilor, fiecare barou îşi
constituie un fond prin reţinerea
a 2% din valoarea acestor sume
aprobate şi efectiv vărsate,
49

de

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

aprobate şi efectiv vărsate.
Reţinerea procentului de 1% se
face la achitarea efectivă a
onorariului
către
avocatul
îndreptăţit.

conform regulilor stabilite prin
Statutul profesiei de avocat.
Reţinerea procentului de 2% se
face la achitarea efectivă a
onorariului
către
avocatul
îndreptăţit.

70.

38.La articolul 86, alineatul (1) Nemodificat
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 86. - (1) Avocatul răspunde
disciplinar pentru nerespectarea
prevederilor prezentei legi sau ale
statutului, pentru nerespectarea
deciziilor obligatorii adoptate de
organele de conducere ale
baroului sau ale uniunii, precum
şi pentru orice fapte săvârşite în
legătură cu profesia sau în afara
acesteia, care sunt de natură să
prejudicieze onoarea şi prestigiul
profesiei sau ale instituţiei.

71.

Amendamente

Art.86.- (1) Avocatul răspunde
disciplinar pentru nerespectarea
prevederilor prezentei legi sau
ale
statutului,
pentru Nemodificat
nerespectarea
deciziilor
obligatorii adoptate de organele
de conducere ale baroului sau
ale uniunii, precum şi pentru
orice fapte săvârşite în legătură
cu profesia sau în afara acesteia,
care sunt de natură să
prejudicieze onoarea şi prestigiul
profesiei, ale corpului de
avocaţi sau ale instituţiei.
39.La articolul 86, după Nemodificat
alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alin.(4), cu următorul
50
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

cuprins:
(3) Instanţele judecătoreşti şi
parchetele Ministerului Public
sunt obligate să înainteze
consiliului
baroului
orice
plângere făcută împotriva unui
avocat şi să îl înştiinţeze despre
orice acţiune de urmărire penală
sau de judecată pornită împotriva
unui avocat.
72.

(4)
Constituie
abatere
disciplinară gravă încălcarea
dispoziţiilor din lege şi din Nemodificat
Statutul profesiei de avocat care
prevăd expres o astfel de
calificare.

40.La articolul 87, alineatul (4) Nemodificat
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(4) În toate cazurile acţiunea
disciplinară poate fi exercitată în
termen de cel mult un an de la
data săvârşirii abaterii.

73.
(1)Sancţiunile disciplinare sunt:

(4) În toate cazurile, acţiunea
disciplinară poate fi exercitată în
termen de cel mult un an de la Nemodificat
data luării la cunoştinţă, de către
consiliul
baroului,
despre
săvârşirea abaterii, dar nu mai
târziu de 3 ani de la data
săvârşirii acesteia.

41.La articolul 89 alineatul (1), Nemodificat
litera c) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
51
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

…………………………………
….

c)amendă de la 50 lei la 500 lei,
care se face venit la bugetul
baroului. Plata amenzii se va face
în termen de 30 de zile de la data
rămânerii definitive a hotărârii
disciplinare. Neachitarea în acest
termen atrage suspendarea de
drept din exerciţiul profesiei,
până la achitarea sumei. Limitele
amenzii
disciplinare
se
actualizează periodic de către
Consiliul U.N.B.R., în funcţie de
rata inflaţiei.
74.

,,c) amendă de la 500 lei la 5000
lei, care se face venit la bugetul
baroului. Plata amenzii se va Nemodificat
face în termen de 30 de zile de la
data rămânerii definitive a
hotărârii
disciplinare.
Neachitarea în acest termen
atrage suspendarea de drept din
exerciţiul profesiei, până la
achitarea
sumei.
Limitele
amenzii
disciplinare
se
actualizează periodic de către
Consiliul U.N.B.R., în func ie
de rata infla iei.
42.La articolul 93, alineatul (1) Nemodificat
se modifică şi va avea următorul
cuprins:

Art. 93
(1)Casa de Asigurări a Avocaţilor
are
personalitate
juridică,
patrimoniu şi buget propriu.
Sediul său este în municipiul
Bucureşti. Patrimoniul său poate
fi folosit în activităţi economice

Art.93.- (1) Casa de Asigurări a
Avocaţilor are personalitate
juridică, patrimoniu şi buget Nemodificat
propriu. Sediul său este în
municipiul
Bucureşti.
Patrimoniul său poate fi folosit
52
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

producătoare de venituri, în în
activităţi
economice
condiţiile legii, cu autorizarea producătoare de venituri, în
condiţiile legii, cu autorizarea
consiliului uniunii.
Consiliului U.N.B.R.

75.

.
43.La articolul 93, după Nemodificat
alineatul (2) se introduce un nou
(2)Casa de Asigurări a Avocaţilor alineat, alin.(3), cu următorul
poate înfiinţa sucursale sau cuprins:
filiale, în condiţiile şi cu
procedura prevăzute în statutul de
organizare şi funcţionare a
„(3) Casa de Asigurări a
acesteia.
Avocaţilor exercită atribuţiile „(3) Casa de Asigurări a
prevăzute de lege cu privire la Avocaţilor exercită atribuţiile
adunările
generale
ale prevăzute de lege cu privire la
adunările
generale
ale
acţionarilor/asociaţilor
societăţilor comerciale înfiinţate acţionarilor/asociaţilor
pentru folosirea patrimoniului societăţilor înfiinţate pentru
C.A.A. în activităţi producătoare folosirea patrimoniului C.A.A. în
activităţi
producătoare
de
de venituri.”
venituri.”

Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i
76.

44.La articolul 94, alineatul (1) Nemodificat
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
53
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

Art. 94
(1)Casa de Asigurări a Avocaţilor
este condusă şi administrată de
un consiliu format din 5 membri,
dintre care 3 avocaţi în activitate
şi 2 avocaţi pensionari, aleşi de
congres pe o perioadă de 4 ani.

77.

78.

„Art.94.- (1) Casa de Asigurări a
Avocaţilor este condusă şi
administrată de un consiliu Nemodificat
format din 7 membri, dintre care
5 avocaţi în activitate şi 2
avocaţi pensionari, aleşi de
consiliul U.N.B.R. pentru un
mandat de 4 ani, care poate fi
reînnoit o singură dată.”
Se elimină
45.După Capitolul VIII se
introduce un nou capitol,
Capitolul VIII1, cu denumirea Autor: Comisia juridică,
„Infracţiuni
şi
pedepse”, disciplină i imunită i
cuprinzând articolele 1111 -1117,
cu următorul cuprins:

46.„Art.1111.- Întrebuinţarea de Se elimină
cuvinte ori gesturi jignitoare de
către o persoană, indiferent de Autor: Comisia juridică,
calitatea ei, care participă la o disciplină i imunită i
procedură judiciară, faţă de
avocat, se pedepseşte cu
închisoare de la o lună la 6 luni
sau cu amendă.

54

de

Textul este o variantă
agravată
a
de infrac iunii art. 278
din
Codul
penal
(Încălcarea
solemnită ii
edin ei). Varianta
agravată ar fi trebuit
prevăzută în Codul

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii
penal.

79.

47.Art.
1112.Declararea Se elimină
publică necorespunzătoare a
adevărului, cu scopul de Autor: Comisia juridică,
intimidare sau de răzbunare, în disciplină i imunită i
cursul unei proceduri judiciare,
de către o persoană, prin care se
impută săvârşirea de către un
avocat a unei infracţiuni sau a
unei abateri disciplinare grave
prin sau în legătură cu prestaţiile
sale profesionale, se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la un
an sau cu amendă.

80.

48.Art.1113.-(1)
Ameninţarea Se elimină
săvârşită împotriva avocatului în
timpul exercitării profesiei şi în Autor: Comisia juridică,
legătură cu aceasta se pedepseşte disciplină i imunită i
cu închisoare de la 3 luni la 2
ani.

81.

82.

(2) Lovirea sau alte acte de Se elimină
violenţă săvârşite împotriva
avocatului în condiţiile alin.(l) se Autor: Comisia juridică,
pedepsesc cu închisoare de la 6 disciplină i imunită i
luni la 3 ani.
(3) Acţiunea penală se pune în Se elimină
mişcare la plângerea prealabilă a
55

O faptă similară celei
propuse
săvâr ită
de împotriva
judecătorului sau a
organului de urmărire
penală
a
fost
prevăzută de art. 276
din Codul penal care
a fost abrogată prin
Legea nr. 159/2014,
de aceea ar trebui
reanalizat acest text.

de

de

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

părţii vătămate iar, pentru Autor: Comisia juridică,
faptele prevăzute la alin.(2), şi disciplină i imunită i
din oficiu. Retragerea plângerii
prealabile sau împăcarea părţilor
înlătură răspunderea penală.
83.

84.

(4) În cazul infracţiunilor Se elimină
prevăzute la alin.(1) şi (2),
săvârşite împotriva soţului sau a Autor: Comisia juridică,
unei rude apropiate a avocatului, disciplină i imunită i
în scop de intimidare ori de
răzbunare, în legătură cu
exercitarea de către avocat a
profesiei, limitele speciale de
pedeapsă prevăzute de lege se
majorează cu jumătate.
49.Art.1114.-Folosirea fară drept Se elimină
a denumirilor "Barou", "Uniunea
Naţională a Barourilor din Autor: Comisia juridică,
România",
"U.N.B.R."
ori disciplină i imunită i
"Uniunea
Avocaţilor
din
România " sau a denumirilor
specifice formelor de exercitare
a profesiei de avocat de către
orice persoană fizică sau
persoană juridică, indiferent de
obiectul activităţii desfă urate
de aceasta, precum şi folosirea
însemnelor specifice profesiei
56
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

ori purtarea robei de avocat în
alte condiţii decât cele prevăzute
de prezenta lege constituie
infracţiuni şi se pedepsesc cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani.
85.

86.

50.Art.1115.Exercitarea Se elimină
oricărei activităţi prevăzute la
art.3 de către o persoană fară a Autor: Comisia juridică,
avea calitatea de avocat înscris disciplină i imunită i
într-un barou, constituit potrivit
art. 60 sau de către o entitate
care nu figurează în tabloul unui
astfel de barou, constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 5 ani.
51.Art.1116.- (1) Fapta de a se Se elimină
asocia sau de a iniţia constituirea
unei
asocieri
în
scopul Autor: Comisia juridică,
exercitării oricărei activităţi disciplină i imunită i
specifice profesiei de avocat
prevăzute la art.3, săvârşită de o
persoană, fară a avea calitatea de
avocat înscris într-un barou,
constituit potrivit art.60 sau de
către o entitate care nu figurează
în tabloul unui astfel de barou
ori aderarea sau sprijinirea sub
orice formă a unei astfel de
57
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de

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

asocieri se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 5 ani.
87.

88.

89.

(2) Dacă fapta de asociere a fost Se elimină
urmată de săvârşirea unei
infracţiuni se aplică celor care au Autor: Comisia juridică,
săvârşit infracţiunea pedeapsa disciplină i imunită i
pentru acea infracţiune, în
concurs cu pedeapsa prevăzută
la alin.(1).
(3) Pedeapsa pentru faptele Se elimină
prevăzute la alin.(1) nu poate fi
mai mare decât sancţiunea Autor: Comisia juridică,
prevăzută de lege pentru disciplină i imunită i
infracţiunea cea mai gravă care
intră
în
scopul
grupului
infracţional organizat.
52.Art.1117.-(1) În cazurile Se elimină
prevăzute la art.1114, art.1115 şi
art.1116, baroul pe a cărui rază Autor: Comisia juridică,
teritorială
se
iniţiază
se disciplină i imunită i
realizează
activitatea
infracţională are dreptul la
acţiune în dezdăunare împotriva
persoanei fizice sau juridice care
se asociază în vederea exercitării
fără drept a profesiei de avocat
sau exercită fără drept profesia
58
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Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat

Amendamente

Observa ii

de avocat.
90.

91.

(2) Sumele obţinute cu titlu de Se elimină
despăgubiri, potrivit alin.(l), se
fac venit la bugetul baroului şi Autor: Comisia juridică,
se folosesc exclusiv pentru disciplină i imunită i
organizarea
activităţii
de
pregătire
profesională
a
avocaţilor, în condiţiile legii.
53.La articolul 113, după Se elimină
alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alin.(5), cu următorul Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i
cuprins:
„(5) Neîndeplinirea
obligaţii
constituie
disciplinară gravă.”

92.

de

acestor
abatere

Art.II.- Legea nr.51/1995 pentru
organizarea
şi
exercitarea
profesiei de avocat, republicată
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr.98 din 7
februarie 2011, cu modificările
şi
completările
ulterioare,
precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta
lege. se va republica în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o
59

de

Art.II.- Legea nr.51/1995 pentru
organizarea
şi
exercitarea
profesiei de avocat, republicată
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr.98 din 7
februarie 2011, cu modificările
ulterioare,
precum
şi
cu
modificările şi completările
aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se

Nr.
Crt.

Text Legea nr.51/1995

Text Senat
nouă numerotare.

Amendamente

Observa ii

textelor o nouă numerotare.
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i
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Anexa nr. 2

AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
Crt.

Text lege în vigoare

Text Senat

Comisia
juridică
amendament)

(autor Motivare
1.Argumente
pentru adoptare

Cameră
decizională

2.Argumente
pentru respingere
1.
Art. 32 Contestaţiile
şi reclamaţiile privind
onorariile
se
soluţionează
de
decanul
baroului.
Decizia
decanului

11.Articolul 32 se modifică La art. 32 – să se introducă
şi va avea următorul un nou alineat, alin. (2) cu
cuprins:
următorul con inut:
(2)
Contesta iile
i
„Art.32.reclama iile
privind
Contestaţiile şi reclamaţiile onorariile încasate de decan în
privind
onorariile
se calitate
de
avocat
se
60

1.Decanul
nu Camera
poate solu iona Deputa ilor
contesta iile
i
reclama iile prin
care se solicită să
restituie
onorariile

poate fi atacată la
consiliul baroului, a
cărui hotărâre este
definitivă.

soluţionează de decanul
baroului. Decizia decanului
poate fi atacată în termen
de 15 zile de la comunicare
la consiliul baroului, a cărui
hotărâre este definitivă.”

solu ionează de prodecan,
dispozi iile
alin.
(1)
aplicându-se
în mod
corespunzător.
Autor: dep. Dîrzu Ioan

încasate, fiind în
conflict
de
interese, potrivit
art.
4.1
din
Statutul profesiei
de avocat.
2. Textul s-a
respins prin vot.

2.

La art. 52 după lit. ”c”, se
introduce o nouă literă,
litera ”c.1” cu următorul
con inut:
”c.1 – desemnează candida ii
baroului
pentru
alegerea
organelor de conducere ale
UNBR, potrivit normei de
reprezentare
stabilită
în
Statutul profesiei de avocat”
Autor: dep. Dîrzu Ioan

3.

La art. 52 alin. (2), după lit.
(d) se introduce o nouă
literă,
lit.
(d.1),
cu
următorul con inut:
”d.1.
–
stabile te
indemniza iile care pot fi
acordate
membrilor
consiliului
baroului
i
celorlalte organelor alese ale
61

1.
Nu
este
reglementată
legal sau statutar
modalitatea
de
stabilire
i de
acordare
a
indemniza iilor.
”
Pentru
a
se

baroului.
Autor: dep. Dîrzu Ioan

preveni
încălcarea
conflictului
de
interese
doar
adunarea
generală
a
baroului
poate
stabili
indemniza iile
organelor
baroului.
2. Textul s-a
respins prin vot.

4.

La art. 52 se introduce o
nouă literă, litera e), având
următorul con inut:
”e)
aprobă
folosirea
patrimoniului baroului în
activită i producătoare de de
venituri, în condi iile legii.”
Autor: dep. Dîrzu Ioan

62

1. Art.50 alin. (4)
din Lege prevede
că
patrimoniul
baroului poate fi
folosit
în
activită i
producătoare de
venituri,
în
condi iile legii.
Se impune ca
prin lege să se
prevadă organul
de conducere al
baroului, care ia
o
asemenea
decizie,
iar

aceasta să fie
adunarea
generală,
care
adoptă
i
proiectul
de
buget al baroului.
2. Textul s-a
respins prin vot.
5.

6.

Art.
59
Avocatul
nemulţumit de decizia
decanului o poate ataca
la consiliul baroului.

Art. 59 se modifică i se
completează
având
următorul con inut:
”Art.
59
–
Avocatul
nemul umit
de
decizia
decanului sau a prodecanului
o poate ataca la consiliul
baroului în termen de 15 zile
de la comunicare.”
Autor: dep. Dîrzu Ioan

1. Pentru a o
pune de acord cu
modificarea
propusă la art. 32
din lege.

La art. 62, după alin. (1) se
introduce un nou alineat,
alineatul 1.1, cu următorul
cuprins:
”1.1 La lucrările Congresului
sunt invita i să participe,
dacă nu au fost delega i de
adunările generale, avoca ii
care îndeplinesc func iile de
demnitate publică de senatori,
deputa i, mini trii, primministru,
precum
i

1. Participând la
Congres,
avoca ii care au
func ii
de
demnitate
publică
iau
cuno tin ă de
problemele
cu
care se confruntă
avocatura
în
România, fiind în
măsură
să

63

2. Textul s-a
respins prin vot.

pre edin ii consiliilor de
administra ie ale filialelor
CAA.
Autor: dep. Dîrzu Ioan

promoveze i să
sus ină
ini iative
legislative
sau
proiecte de legi
vizând profesia
de avocat.
- La Congres se
discută
i
problemele CAA
i este firesc să
participe
to i
pre edin ii
consiliilor
de
administra ie
ale filialelor.
2. Textul s-a
respins prin vot

7.

La art. 64 alin. (1) după
litera a) se introduce o nouă
cu
literă,
litera
a1),
următorul cuprins:
“a1Alege
şi
revocă
preşedintele UNBR dintre
avocaţiidelegaţi la congres o
vechime de minim 15 ani în
profesie, pentru o perioadă de
4 ani, acesta putând fi reales
o singură dată. ”
Autor: dep. Dîrzu Ioan
64

8.

9.

La art. 64 alin. (1) după lit.
”g” se introduc 3 noi litere,
g.1, g.2 i g.3 cu următorul
con inut:
”g.1. adoptă strategia de
combatere a formelor ilegale
de exercitare a profesiei de
avocat de către persoane fizice
şi persoane juridice.”
Autor: dep. Dîrzu Ioan

1.
Avocatura
clandestină este
un
fenomen
na ional
i
trebuie adoptată
o strategie în
acest sens.

”g.2. validează hotărârile cu
caracter normativ adoptate de
Consiliul UNBR”
Autor: dep. Dîrzu Ioan

1.Congresul
avoca ilor alege
Consiliul UNBR
i trebuie să aibă
atribu ia de a-i
valida hotărârile
cu
caracter
normativ.

2. Textul s-a
respins prin vot

2. Textul s-a
respins prin vot
10.

”g.3.soluţioneazăcontestaţiile
formulate
de
barouri
împotriva
hotărârilor
Consiliului
UNBR
sub
aspectul legalităţii acestora.”
Autor: dep. Dîrzu Ioan

1.Barourile
să
aibă dreptul de a
contesta
hotărârile
Consiliului
UNBR
sub
aspectul
legalită ii
acestora.
2.
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Textul

s-a

respins prin vot
11.

12.

13.

d)exercită
controlul
asupra activităţii şi
asupra
hotărârilor
Comisiei permanente a
U.N.B.R.;

Art. 66 litera d) se modifică
şi va avea următorul
cuprins:
“d) exercită controlul asupra
activităţii
Comisiei
Permanente a UNBR şi
validează hotărârile adoptate
de aceasta .”
Autor: dep. Dîrzu Ioan

1.
Consiliul
UNBR exercită
în fapt aceste
atribu ii

n)alege
şi
revocă
preşedintele
şi
vicepreşedinţii
U.N.B.R. şi membrii
Comisiei permanente a
U.N.B.R.,
dintre
membrii săi, avocaţi cu
o vechime mai mare de
10 ani în profesie,
pentru un mandat de 4
ani;

Art. 66 litera n) se modifică
şi va avea următorul
cuprins:
“n)
alege
şi
revocă
vicepreşedinţii UNBR şi
membrii Comisiei Permanente
a UNBR, dintre membrii săi,
avocaţi cu o vechime mai
mare de 10 ani în profesie,
pentru un mandat de 4 ani.”
Autor: dep. Dîrzu Ioan

1. Ca urmare a
propunerii
ca
pre edintele
UNBR să fie ales
de
Congresul
Avoca ilor.

La art. 66 se introduce o
nouă literă, litera y, cu
următorul cuprins:
y) aplică strategia de
combatere a formelor de
exercitare ilegală a profesiei
de avocet adoptată de
Congresul Avoca ilor.
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2.Textul
s-a
respins prin vot

2. Textul s-a
respins prin vot

14.

La art. 66 se introduce o
nouă literă, litera ”z”, cu
următorul con inut:
”z) adoptă tabloul onorariilor
minimale pentru serviciile
prestate potrivit legii de
formele de exercitare a
profesiei de avocat.”
Autor: dep. Dîrzu Ioan

1.Se
curmă
concuren a
neloială
din
partea
unor
avoca i
care
stabilesc onorarii
mici,
de
dumping; asigură
cre terea
veniturilor
avoca ilor
i
drept consecin ă
i sumele pe
care ace tia le
plătesc la barou
i la CAA; se
curmă practica
unor instan e de
a diminua în mod
exagerat
onorariile
avoca ilor.
2.Textul
s-a
respins prin vot.

15.

La art. 68 după litera g) se
introduce o nouă literă,
litera h),
cu următorul
conţinut:
“ h) soluţionează contestaţiile
formulate împotriva deciziilor
cu caracter individual date de

1.Pentru
celeritate să se
dea
în
competen a
Comisiei
Permanente
a
UNBR
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adunările generale şi consiliile
barourilor, pe care le anulează
doar
pentru
cauze
de
nelegalitate, de încălcare a
Statutului profesiei de avocat.
”
Autor: dep. Dîrzu Ioan

solu ionarea
contesta iilor
împotriva
deciziilor
cu
caracter
individual date
de
adunările
generale
i
consiliile
barourilor
2.Textul a fost
respins prin vot.

16.

După art. 70 să se introducă
un nou articol, art. 70.1, cu
următorul con inut:
”
(1)
Persoanele
care
îndeplinesc func ii în cadrul
organelor de conducere ale
baroului, Uniunii Na ionale a
Barourilor din România
i
institu iilor
aflate
sub
autoritatea acesteia, Casei de
Asigurări a Avoca ilor
i
filialelor acesteia nu pot
participa la rezolvarea unei
cereri, la luarea unei hotărâri
sau decizii ori la încheierea
unui act juridic prin care se
produce un folos material
pentru
acestea,
pentru
so ul/so ia ori pentru rudele
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1.Pentru a se
consacra
prin
lege
regimul
conflictului
de
interese,
a a
cum
este
prevăzut în art.
4.1. din Statutul
profesiei
de
avocat.
2.Textul a fost
respins prin vot.

sau afinii până la gradul III
inclusiv ale acestora.
(2)De asemenea, persoanele
indicate la alin. (1) nu pot
participa la rezolvarea unei
cereri sau la luarea deciziilor
cu privire la persoanele fizice
i juridice cu care are rela ii
cu caracter patrimonial.
(3) În cazul existen ei unui
conflict
de
interese,
persoanele indicate la alin. (1)
sunt obligate să se ab ină de
la solu ionarea cererii, de la
participarea la luarea hotărârii
sau deciziei, informând în
prealabil, în acest sens,
organul
profesional
corespunzător.
(4) Prin conflict de interese se
în elege situa ia în care
persoana indicată la alin. (1),
so ul/so ia, rudele sau afinii
acestora până la gradul al IIIlea inclusiv are/au un interes
personal
de
natură
patrimonială,
care
poate
influen a îndeplinirea cu
obiectivitate a atribu iilor
acesteia.
(5)
Încălcarea
prevederilor
prezentului
articol constituie abatere
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disciplinară gravă.„
Autor: dep. Dîrzu
Ioan
17.

La art. 81, după alin. 6, se
introduce un nou alineat,
alineatul 6.1, cu următorul
cuprins:
”6.1) Avoca ii pensionari,
indiferent de sistemul de
pensii din care provin, care
î i continuă activitatea, nu se
pot înscrie în Registrul de
asisten ă judiciară al baroului
din care fac parte.”
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1.Pentru a se da
posibilitatea
tinerilor avoca i
să exercite cu
precădere
activitatea
de
asisten ă
judiciară.
2.Textul a fost
respins prin vot.
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