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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

              Bucureşti, 6 martie 2023 
             Nr.  PL-x  58/2023 
             4c-13/110/2023 

 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
  CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, trimis cu adresa nr. PL- x 58 din 13 februarie 2023 şi înregistrat 
cu nr. 4c-13/110 din 13 februarie 2023. 

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

 
 

 

                                               PREŞEDINTE, 
 

                                                         Laura    VICOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

paul.serban
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI 
IMUNITĂŢI                                   

                  Bucureşti, 6 martie 2023 
                  Nr. PL- x 58/2023 
                  4c-13/110/2023 

  
 

RAPORT 
asupra  

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

 
 În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat,  trimis cu adresa nr. PL-x 58 din 13 februarie 2023 şi  înregistrat 
cu nr. 4c-11/110  din 13 februarie 2023. 

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 8 februarie 2023. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri,  inițiativa 
legislativă, prin avizul nr. 47 din 17 ianuarie 2023. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr. 4c-6/87/2023. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.51/1995. Iniţiativa vizează decontarea cheltuielilor efective de transport ale 
avocaţilor de la domiciliu sau sediul profesional până la locul unde se desfăşoară 
activitatea profesională, indearea onorariilor anual, cu indicele de inflaţie stabilit de 
Institutul Naţional de Statistică. De asemenea, în cazul dosarelor în care urmărirea 
penală durează mai mulţi ani, serviciile iniţiale să fie remunerate, prin acordarea 
onorariului provizoriu după trecerea unei perioade de maxim 6 luni, dacă urmărirea 
penală nu este finalizată, urmând ca onorariul final să fie stabilit la finalizarea 
urmăririi penale. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
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proiectul de lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul 
Consiliului Economic și Social, în şedinţa din  6 martie 2023.  
  La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat membrii 
comisiei conform listei de prezență. 

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 şi completarea Legii nr.51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu amendamentele admise 
cuprinse 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 VICOL                                   László-Zsolt LADÁNYI  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Paul Șerban 
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ANEXA nr. 1 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 
 

Motivare 

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

Nemodificat  

2.  Articol unic.- Legea nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.440 din 24 
mai 2018, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 

Nemodificat  

3. Art. 28 
(1)Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să 
asiste şi să reprezinte orice persoană fizică sau juridică, 
în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care 
dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul 
oficial de evidenţă. 
(2)Avocatul, precum şi clientul au dreptul să renunţe la 
contractul de asistenţă juridică sau să îl modifice de 
comun acord, în condiţiile prevăzute de statutul 
profesiei. Renunţarea unilaterală a clientului nu 
constituie cauză de exonerare pentru plata onorariului 
cuvenit, pentru serviciile avocaţiale prestate, precum şi 
pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în 
interesul procesual al clientului. 

1. După articolul 28 se introduce 
un nou articol, art.281, cu următorul 
cuprins: 
  
„Art.281.- (1) În exercitarea 
profesiei, avocatul are dreptul de a 
obține datele cu caracter personal 
necesare îndeplinirii atribuțiilor legale 
de asigurare a accesului justițiabilului 
la justiție într-un termen rezonabil și de 
acordare a asistenței juridice.  
  
 

Nemodificat  



5 
 

4.  (2) Aceste informaţii nu pot fi 
utilizate decât în scopul pentru care au 
fost cerute, fiind interzisă, sub 
sancţiunile prevăzute de lege, 
divulgarea lor către terţe persoane sau 
utilizarea lor pentru crearea unei baze 
de date personale.” 
 

Nemodificat  

5. Art. 59 
(1)Uniunea Naţională a Barourilor din România - 
U.N.B.R. este formată din toate barourile din România şi 
are sediul în capitala ţării, municipiul Bucureşti. 
(2)U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, are 
patrimoniu şi buget proprii. 
(3)Bugetul U.N.B.R. se formează din contribuţia 
barourilor în cote stabilite de Congresul avocaţilor. 
Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit şi în activităţi 
producătoare de venituri, în condiţiile legii. 
(4)Baroul de avocaţi se constituie şi funcţionează numai 
în cadrul U.N.B.R., potrivit prezentei legi şi statutului 
profesiei. 
(5)U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii 
Avocaţilor din România. 
(6)Folosirea fără drept a denumirilor "Barou", "Uniunea 
Naţională a Barourilor din 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 luni la 3 ani sau cu 
amendă. 

2. După articolul 59 se introduce 
un nou articol, art.591, cu următorul 
cuprins: 
 
„Art.591.-(1) Instituțiile cu atribuții 
privind evidența persoanelor au 
obligația ca la cererea U.N.B.R., 
formulată în baza  solicitării unui 
avocat, să comunice datele cu caracter 
personal înregistrate în Registrul 
Național de Evidența Persoanelor 
necesare îndeplinirii atribuțiilor legale 
de asigurare a accesului justițiabilului 
la justiție într-un termen echitabil și de 
acordare a asistenței juridice. 
 

Nemodificat  

6.  (2) Dreptul de a obține date cu 
caracter personal înregistrate în 
Registrul Național de Evidența 
Persoanelor necesare îndeplinirii 
atribuțiilor legale îl au și barourile, 
respectiv Casa de Asigurări a 
Avocaților, pentru întocmirea și 
actualizarea tabloului avocaților,  
gestionarea fondului de pensii și alte 
drepturi de asigurări sociale ale 
avocaților. 

Nemodificat  
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7.  (3) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către toate entitățile 
implicate în activitățile reglementate de 
prezenta lege se efectuează cu 
respectarea Regulamentului nr.679 din 
27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor), precum și a 
altor acte normative incidente din 
domeniul protecției datelor personale.” 
 

Nemodificat  

8. Art. 60 
(1)Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt: 
a)Congresul avocaţilor; 
b)Consiliul U.N.B.R.; 
c)Comisia permanentă a U.N.B.R.; 
d)preşedintele U.N.B.R. 
(2)În cadrul U.N.B.R. se constituie şi funcţionează: 
a)Comisia centrală de cenzori; 
b)Comisia centrală de disciplină; 
c)aparatul tehnic-administrativ. 

3. La articolul 60, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, alin.(3), 
cu următorul cuprins: 
 
„(3) Mandatele membrilor 
Consiliului U.N.B.R., Comisiei 
permanente a  U.N.B.R., Comisiei 
centrale de cenzori și Comisiei centrale 
de disciplină încetează la data alegerii 
noilor membri.” 
 
 

Nemodificat  

9.  
 
 
Art. 81. - (1)Pentru asistenţa judiciară 
acordată, avocatul desemnat are 
dreptul la un onorariu stabilit de 
organul judiciar, potrivit naturii şi 
volumului activităţii desfăşurate, în 

4. La articolul 81, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„Art.81.- (1) Pentru asistența judiciară 
acordată, avocatul desemnat are dreptul 
la un onorariu stabilit de organul 
judiciar, potrivit naturii și volumului 
activității desfașurate în limitele 

 
 
 
„Art.81.- (1) Pentru asistența 
judiciară acordată, avocatul 
desemnat are dreptul la un onorariu 
stabilit de organul judiciar, potrivit 
naturii și volumului activității 
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limitele sumelor stabilite prin 
protocolul încheiat între U.N.B.R. şi 
Ministerul Justiţiei. 

sumelor stabilite prin protocolul 
încheiat între U.N.B.R., Ministerul 
Justiției și Ministerul Public, precum 
și la decontarea cheltuielilor de 
transport dacă activitatea de 
asistență judiciară se desfașoară într-
o altă localitate decât localitatea de 
domiciliu sau localitatea în care își 
are sediul profesional. Decontarea 
cheltuielilor de transport se face pe 
bază de  documente justificative, 
care au înscrise preţul şi data 
eliberării, cum ar fi: bonul de 
carburant, abonamentele, 
legitimaţiile de călătorie, biletele de 
tren, biletele de avion, tichetele, 
documentele care fac dovada 
achitării taxelor plătite pe timpul și 
în legătură cu deplasarea.” 
 

desfașurate în limitele sumelor 
stabilite prin protocolul încheiat 
între U.N.B.R., Ministerul Justiției și 
Ministerul Public, precum și la 
decontarea cheltuielilor de 
transport dacă activitatea de 
asistență judiciară se desfașoară 
într-o altă localitate decât 
localitatea de domiciliu sau 
localitatea în care își are sediul 
profesional. Decontarea 
cheltuielilor de transport se face 
pe bază de  documente 
justificative, care au înscrise 
preţul şi data eliberării, cum ar fi: 
bonul de carburant, legitimatiile 
de calatorie, biletele de tren, 
biletele de avion, tichetele, 
documentele care fac dovada 
achitării taxelor plătite pe timpul 
și în legătură cu deplasarea.” 
 
Autor: Oana Murariu 

10.  
 
............................................. 
 
 
(3)După acordarea asistenţei judiciare, avocatul 
întocmeşte un referat scris cu privire la prestaţia 
avocaţială efectivă, conform formularului aprobat de 
Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare din 
cadrul U.N.B.R. Referatul este supus confirmării 
organului judiciar, care, în funcţie de volumul şi 
complexitatea activităţii desfăşurate de avocat, precum 
şi în raport cu durata, tipul şi particularităţile cauzei, 
poate dispune menţinerea sau majorarea onorariului 
stabilit iniţial. 
............................................ 

5. La articolul 81, după alineatul 
(3) se introduc două noi alineate, 
alin.(31) şi (32), cu următorul cuprins: 
 
„(31) În situația asistenței judiciare 
acordate în faza urmăririi penale, dacă 
aceasta depășește perioada de 180 de 
zile,  onorariul provizoriu stabilit de 
organul judiciar va fi plătit avocatului, 
urmând ca la terminarea urmăririi 
penale, onorariul provizoriu să fie 
dedus din onorariul definitiv stabilit de 

Nemodificat 
 
 
 
„(31) În situația asistenței judiciare 
acordate în faza urmăririi penale, 
dacă aceasta depășește perioada de 
60 de zile,  onorariul provizoriu 
stabilit de organul judiciar va fi 
plătit avocatului, urmând ca la 
terminarea urmăririi penale, 
onorariul provizoriu să fie dedus din 
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organul judiciar, în baza referatului 
scris cu privire la prestația avocațială 
efectivă. 
 

onorariul definitiv stabilit de organul 
judiciar, în baza referatului scris cu 
privire la prestația avocațială 
efectivă. 
 
Autor:Laura Vicol 

11.   (32) În situația în care după 
încasarea onorariului provizoriu, 
avocatul încetează acordarea asistenței 
juridice anterior terminării urmăririi 
penale, organul judiciar dispune, în 
funcție de prestația avocațială efectivă, 
asupra onorariului cuvenit pentru 
activitatea efectiv prestată, eventualele 
urmând a fi restituite.” 
 

(32) În situația în care după 
încasarea onorariului provizoriu, 
avocatul încetează acordarea 
asistenței juridice anterior terminării 
urmăririi penale, organul judiciar 
dispune, în funcție de prestația 
avocațială efectivă, asupra 
onorariului cuvenit pentru activitatea 
efectiv prestată, eventualele 
diferențe urmând a fi restituite.” 

 
Autor: Laura Vicol 

 

12. Art. 84. - (1)Onorariile pentru asistenţa judiciară 
acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul 
capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între 
U.N.B.R., Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public. 

6. La articolul 84, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin.(11), cu următorul cuprins: 
 
„(11) Anual, onorariile pentru asistența 
judiciară stabilite prin protocolul 
încheiat între U.N.B.R., Ministerul 
Justiției și Ministerul Public, se 
indexează cu rata inflației comunicată 
de Institutul Național de Statistică.” 
 

Nemodificat  

 


