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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

              Bucureşti, 14 septembrie 2022 
             Nr.  PL-x  461/2022 

 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
  CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege privind 
modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, trimis cu adresa nr. PL- x 461 din 6 septembrie 2022 şi înregistrat 
cu nr. 4c-13/695 din 6 septembrie 2022. 

     În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

 

                                               PREŞEDINTE, 
 

                                            Laura  - Cătălina Vicol - Ciorbă 
 

 

 

 

 

 

 

 

paul.serban
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI 
IMUNITĂŢI 

                  Bucureşti, 14 septembrie 2022 
                  Nr. PL- x 461/2022 

  
 

RAPORT 
asupra  

Proiectului de Lege privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95  și 117 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, 
cu Proiectul de Lege privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat,  trimis cu adresa nr. Pl-x 461 din 6 
septembrie 2022 şi  înregistrat cu nr. 4c-11/695  din 6 septembrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 1 septembrie 2022. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri,  inițiativa 
legislativă, prin avizul nr. 836 din 15 iulie 2022. 
 Consiliul Superior al Magistraturii a transmis o adresă prin care se precizează 
că „problematica vizată de proiectul de lege excedează atribuțiilor acestei autorități 
publice”. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.14 lit.a) din 

Legea nr.51/1995. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează ajustarea criteriului 
de verificare a demnităţii profesionale ce stabileşte nedemnitatea persoanelor 
condamnate definitiv de a accede în profesie şi respectiv nedemnitatea persoanelor 
condamnate de a putea continua exercitarea profesiei, ulterior condamnării definitive. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului 
Economic și Social și adresa Consiliului Superior al Magistraturii, în şedinţa din  14 
septembrie 2022.  
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  La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat membrii 
comisiei conform listei de prezență. 
      La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Pașca, secretar de 
stat în Ministerul Justiției. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor  adoptarea 
Proiectului de Lege privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu amendamentele admise redate în 
Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  

 

                      

                     PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 

      Laura  -  Cătălina Vicol - Ciorbă                                 Ladányi László-Zsolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Paul Șerban 
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ANEXA 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  Lege privind modificarea art. 14 lit. a) 
din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat 

Nemodificat  

2.  Art. I. – La articolul 14 din Legea nr. 
51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 440 din 24 mai 
2018, cu modificările și completările 
ulterioare, litera a) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

Nemodificat  

3. Art. 14. - Este nedemn de a fi 
avocat: 
 
a)cel condamnat definitiv prin 
hotărâre judecătorească la pedeapsa 
cu închisoare pentru săvârşirea 
unei infracţiuni intenţionate, de 
natură să aducă atingere prestigiului 
profesiei*); 
 

 
 
 
a) cel condamnat prin hotărâre 
judecătorească definitivă la pedeapsa 
închisorii cu executare pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului sau contra 
autorității, infracțiuni de corupție 
sau de serviciu, infracțiuni care 
împiedică înfăptuirea justiției, 

 
 
 
a) cel condamnat prin hotărâre 
judecătorească definitivă la 
pedeapsa închisorii de 
minimum 6 luni pentru 
săvârșirea  unei infracțiuni 
contra umanității, contra 
statului sau contra autorității, 
infracțiuni de corupție sau de 
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(la data 26-mai-2022 Art. 14, litera 
A. din capitolul II, sectiunea 1 a fost 
atacat de (exceptie admisa) Decizia 
230/2022 ) 
______ 
*)Prin Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 225 din 4 aprilie 
2017, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 468 din 22 
iunie 2017, s-a admis excepţia de 
neconstituţionalitate, constatându-
se că sintagma "de natură să aducă 
atingere prestigiului profesiei" este 
neconstituţională. 
[textul din Art. 14, litera A. din 
capitolul II, sectiunea 1 a fost 
abrogat la 10-iul-2022 de Actul din 
Decizia 230/2022] 

infracțiuni de fals ori a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, 
incompatibilă cu principiile profesiei 
de avocat prevăzute în reglementări 
cu caracter obligatoriu ale acesteia, 
cu excepția situației în care a 
intervenit  reabilitarea,     amnistia 
post-condamnatorie sau  
dezincriminarea faptei; 
 

serviciu, infracțiuni care 
împiedică înfăptuirea justiției, 
infracțiuni de fals ori a unei 
infracțiuni săvârșite cu 
intenție, cu excepția situației în 
care a intervenit  reabilitarea,  
amnistia post-condamnatorie 
sau  dezincriminarea faptei; 
 
Autor:  Grupurile PSD, PNL, 
USR, UDMR, MINORITĂȚI 

4.  Art. II. – Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 440 din 24 
mai 2018, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și cu 
modificarea adusă prin prezenta lege, 
va fi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,    dându-se textelor 
o nouă numerotare. 

Nemodificat  

Consilier parlamentar, Paul Șerban 


