
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Camera Deputaţilor 
 
 

T E X T E 
adoptate în redactări diferite de Senat şi Camera Deputaţilor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată 
 
 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Camera Deputaţilor Text propus spre adoptare de 
Comisia de mediere 

0 1 2 3 
    

1 
 

    Articolul I punctul 1, alineatele (2) 
şi (3) ale articolului 1  
 ” (2) Profesia de avocat se exercită 
numai de avocaţii înscrişi în tabloul 
baroului din care fac parte, barou 
component al Uniunii   Naţionale  a  
Barourilor  din România, denumit în 
continuare U. N.B.R. 
 (3) Constituirea şi funcţionarea de 
barouri în afara U.N.B.R. este interzisă. 
Actele de constituire şi de înregistrare 
ale acestora sunt nule de drept.” 

        Articolul I punctul 1, alineatele (2) 
şi (3) ale articolului 1  
    ” (2) Profesia de avocat se exercită 
numai de avocaţii înscrişi în tabloul 
baroului din care fac parte, barou 
component al Uniunii   Naţionale  a  
Barourilor  din România, denumită în 
continuare U.N.B.R. 
 (3) Constituirea şi funcţionarea de 
barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. 
Actele de constituire şi de înregistrare ale 
acestora sunt nule de drept.” 
 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 

2  Articolul I punctul 3, literele c), g), h) 
şi i) ale alineatului (1) al articolului 3 
................................................................. 
       c) redactarea de acte juridice, 
atestarea identităţii părţilor, constatarea 
consimţământului părţilor, a conţinutului 

    Articolul I punctul 3, literele c), g), h) 
şi i) ale alineatului (1) al articolului 3 
.................................................................. 
c) redactarea de acte juridice, atestarea 
identităţii părţilor,  a conţinutului şi a datei 
actelor prezentate spre autentificare; 

   Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 
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şi a datei actelor încheiate şi prezentate 
spre autentificare; 
................................................................. 
 g) activităţi fiduciare constând în 
primirea în depozit, în numele şi pe 
seama clientului, de fonduri financiare şi 
bunuri, rezultate din valorificarea  sau 
executarea de titluri executorii, din 
procedura succesorală sau a lichidării, 
precum şi plasarea şi valorificarea 
acestora, în numele şi pe seama 
clientului, activităţi de administrare a 
fondurilor şi/sau a valorilor în care 
acestea au fost plasate; 
 
       h) activităţi temporare de 
domiciliere de societăţi comerciale la 
sediul profesional al avocatului şi din 
înregistrarea acestora, în numele şi pe 
seama clientului, a părţilor de interes, a 
părţilor sociale şi/sau a acţiunilor 
societăţilor astfel înregistrate; 
   i) activităţile prevăzute la lit.g) şi h) se 
pot desfăşura numai în temeiul 
contractului de asistenţă juridică; 
 

 
 
................................................................. 
    g) activităţi fiduciare constând în 
primirea în depozit, în numele şi pe seama 
clientului, de fonduri financiare şi bunuri, 
rezultate din valorificarea  sau executarea 
de titluri executorii, după încheierea 
procedurii succesorale sau a lichidării, 
precum şi plasarea şi valorificarea 
acestora, în numele şi pe seama clientului, 
activităţi de administrare a fondurilor sau a 
valorilor în care acestea au fost plasate; 
 
 
  h) stabilirea temporară a sediului pentru 
societăţi comerciale la sediul profesional 
al avocatului şi înregistrarea acestora, în 
numele şi pe seama clientului, a părţilor de 
interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor 
societăţilor astfel înregistrate; 
 
 

i) activităţile prevăzute la lit. g) şi h) se pot 
desfăşura în temeiul unui nou contract de 
asistenţă juridică; 
 

3       Articolul I punctul 4, alineatul (9) 
al articolului 5  
      (9) Formele de exercitare a profesiei  
şi bunurile acestora pot fi înstrăinate prin 

      Articolul I punctul 4, alineatul (9) al 
articolului 5  
      (9) Formele de exercitare a profesiei 
pot fi înstrăinate prin acte între vii  numai 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 
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acte între vii  numai între avocaţi 
definitivi  şi aflaţi în exerciţiul profesiei 
sau pot fi lichidate la încetarea calităţii, 
cu respectarea regimului investiţilor 
reglementat prin prezenta lege. 
 

între avocaţi definitivi  şi aflaţi în 
exerciţiul profesiei sau pot fi lichidate la 
încetarea calităţii, cu respectarea regimului 
investiţiilor reglementat prin prezenta 
lege. 
 

 

4       Articolul I punctul 7, literele b) – 
d) ale alineatului (1) şi alineatul (2) ale 
articolului 7 
................................................................. 
       b) în cazul cabinetelor asociate - 
numele tuturor titularilor, urmate de 
sintagma - cabinete asociate; 
        c) în cazul societăţilor civile 
profesionale şi a societăţilor civile 
profesionale cu răspundere limitată - 
numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, 
urmat de următoarea sintagmă - 
societate civilă de avocaţi - şi, după caz, 
societate civilă profesională cu 
răspundere limitată; 
        d) în cazul cabinetelor grupate - 
numele fiecărui titular de cabinet, urmat 
de sintagma - cabinete de avocaţi 
grupate. 
      (2) Denumirea formelor de 
exercitare a profesiei, individualizate 
potrivit alin.(1), poate fi păstrată şi după 
decesul sau plecarea unuia dintre 
asociaţi cu acordul celui plecat sau, după 
caz, al tuturor moştenitorilor celui 

     Articolul I punctul 7, literele b) – d) 
ale alineatului (1) şi alineatul (2) ale 
articolului 7 
................................................................ 
     b) în cazul cabinetelor asociate - 
numele tuturor titularilor, urmate de 
sintagma - cabinete de avocat asociate; 
      c) în cazul societăţilor civile 
profesionale şi a societăţilor civile 
profesionale cu răspundere limitată - 
numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, 
urmat de sintagma - societate civilă de 
avocaţi - sau, după caz, societate civilă de 
avocaţi cu răspundere limitată; 
 
       d) în cazul cabinetelor grupate - 
numele fiecărui titular de cabinet, urmat 
de sintagma - cabinete de avocat  grupate. 
       
 (2) Denumirea formei de exercitare a 
profesiei, individualizată potrivit alin. (1), 
poate fi păstrată şi după decesul sau 
plecarea unuia dintre asociaţi cu acordul 
acestuia sau, după caz, al tuturor 
moştenitorilor celui decedat, exprimat în 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 
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decedat, exprimat în formă autentică. 
 
 

formă autentică. 
 

5      Articolul I punctul 10, litera a) a 
alineatului (1) al articolului 11 
   a) este cetăţean român, are sediul 
profesional în România, se bucură de 
exerciţiul drepturilor civile şi politice şi 
nu exercită o altă profesie autorizată sau 
salarizată în ţară sau în străinătate; 
 

        Articolul I punctul 10, litera a) a 
alineatului (1) al articolului 11 
   a) este cetăţean român şi are exerciţiul 
drepturilor civile şi politice; 
 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 

 
 

6 
 
 
 

       Articolul I punctul 12, litera b) a 
articolului 15 
       “b) activitatea didactică 
universitară şi cea de cercetare de 
specialitate juridică; 
 

    Articolul I punctul 12, litera b) a 
articolului 15 
     “b) activitatea didactică universitară în 
domeniul juridic şi cea de cercetare de 
specialitate juridică; 
 

Text  comun 
(unanimitate) 

b) activităţi şi funcţii didactice 
în învăţământul juridic 
superior; 

7        Articolul I punctul 13, litera b) a 
alineatului (2) al art. 16 
     b) cel care până la data primirii în 
profesia de avocat a îndeplinit funcţia de 
judecător, procuror sau notar, consilier 
juridic sau jurisconsult timp de cel puţin 
10 ani şi dacă nu i-a încetat activitatea 
din motive disciplinare care îl fac 
nedemn pentru profesia de avocat. 
 
    

     Articolul I punctul 13, litera b) a 
alineatului (2) al art. 16 
b) cel care până la data primirii în 
profesia de avocat a îndeplinit funcţia de 
judecător, procuror notar, consilier juridic 
sau jurisconsult timp de cel puţin 10 ani şi 
dacă nu i-a încetat activitatea din motive 
disciplinare care îl fac nedemn pentru 
profesia de avocat. 
 
 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 

8      Articolul I punctul 20, articolul 21 
        Art.21.- (1) La înscrierea 
în barou avocatul depune în faţa 

    Articolul I punctul 20, articolul 21 
      Art. 21. – (1) La înscrierea în barou 
avocatul depune în faţa consiliului 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 
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consiliului baroului, în cadru solemn, 
următorul jurământ:  
      Jur să respect şi să apar Constituţia 
şi legile ţării, drepturile şi libertăţile 
omului, să exercit profesia de avocat cu 
demnitate, cinste şi onoare. Aşa sa-mi 
ajute Dumnezeu! 
       (2) Jurământul poate fi depus şi fără 
formula religioasă. În acest caz, 
jurământul va fi precedat de formula: 
Jur pe conştiinţă şi onoare!” 
 

baroului, în cadru solemn, următorul 
jurământ:  
        Jur să respect şi să apar Constituţia 
şi legile ţării, drepturile şi libertăţile 
omului şi să exercit profesia de avocat cu 
cinste şi demnitate.  Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu! 
        (2) Jurământul poate fi depus şi fără 
formula religioasă. În acest caz, 
jurământul va începe cu formula: Jur pe 
onoare şi conştiinţă!” 
 

9      Articolul I punctul 29, articolul 31 
     Art.31.- Contestaţiile şi reclamaţiile 
privind onorariile se soluţionează de 
decanul baroului. Decizia decanului 
poate fi atacată la consiliul baroului a 
cărui hotărâre este definitivă. 
 

     Articolul I punctul 29, articolul 31 
     Art.31.- Contestaţiile şi reclamaţiile 
privind onorariile se soluţionează de 
decanul baroului. Decizia decanului poate 
fi atacată la consiliul baroului.  

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 

10        Articolul I punctul 30, alineatul 
(2) al articolului 311 

(2) De prevederile alin.(1) un avocat 
nu poate beneficia decât o singură dată. 
 

Articolul I punctul 30, alineatul (2) al 
articolului 311 

(2) De prevederile alin.(1) un avocat 
poate beneficia  o singură dată. 
 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 

11       Articolul I punctul 40, litera e) a 
alineatului (2) al articolului 53 
     e) alege şi revocă reprezentantul 
baroului în Consiliul U.N.B.R. în cazul 
în care acesta este alt avocat decât 
decanul. 
 

 
 

 Punctul 40 se elimină  

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 
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12      Articolul I punctul 44, litera h) a 
alineatului (2) al articolului 53 
 
h) verifică şi ia act dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege şi de statut 
privind constituirea, modificarea şi 
schimbarea formelor de exercitare a 
profesiei, precum şi convenţiile de 
grupare sau de conlucrare profesională, 
organizează şi ţine evidenţa acestora; 
 

      Articolul I punctul 43, litera h) a 
alineatului (2) al articolului 53 
 
h) verifică şi ia act dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege şi de statut 
actele privind constituirea, modificarea şi 
schimbarea formelor de exercitare a 
profesiei, precum şi convenţiile de grupare 
sau de conlucrare profesională, 
organizează şi ţine evidenţa acestora; 

Text comun 
(unanimitate) 

 
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 statut; organizează şi ţine 
evidenţa acestora. 

13    Articolul I punctul 48, articolul 56 
    Art.56.- Avocatul nemulţumit de 
decizia decanului o poate ataca la 
consiliul baroului, care hotărăşte 
definitiv. 
 

     Articolul I punctul 47, articolul 56 
    Art.56.- Avocatul nemulţumit de 
decizia decanului o poate ataca la consiliul 
baroului. 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 

14        Articolul I punctul 51, litera c) a 
alineatului (1)  al articolului 58 
.............................................................. 
c) Comisia permanentă a Consiliului 
U.N.B.R.; 
 

         Articolul I punctul 50, litera c) a 
alineatului (1) al articolului 58 
............................................................... 
c) Comisia permanentă a  U.N.B.R.; 
 
 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 

15        Articolul I punctul 56, literele m), 
o) şi s) ale articolului 63 
       Art.63.- Consiliul U.N.B.R. are 
următoarele atribuţii: 

........................................................ 
       m) stăruie la realizarea bugetului 

     Articolul I punctul 55, literele m) şi 
r) ale articolului 63 
       Art.63.- Consiliul U.N.B.R. are 
următoarele atribuţii: 

........................................................ 
       m) stăruie pentru realizarea bugetului 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 
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Uniunii şi la executarea de către barouri 
a hotărârilor adoptate de Congres şi de 
Consiliul U.N.B.R.; 
................................................................ 
       o) stabileşte tarifele minime şi 
maxime de onorarii unice pe ţară; 
................................................................. 
         s)  coordonează activitatea Casei 
de Asigurări a Avocaţilor şi adoptă 
Regulamentul Consiliului Casei de 
Asigurări a Avocaţilor, la propunerea 
Consiliului; 
 

Uniunii şi  executarea de către barouri a 
hotărârilor adoptate de Congres şi de 
Consiliul U.N.B.R.; 
................................................................ 

se elimină 
 

................................................................. 
         r)  coordonează activitatea Casei de 
Asigurări a Avocaţilor şi adoptă 
Regulamentul acesteia; 
 
 
 

16        Articolul I punctul 65, alineatul 
(2) al articolului 75 
          (2) Organizarea şi funcţionarea 
Casei de Asigurări a Avocaţilor se 
stabilesc de Congresul avocaţilor prin 
statutul profesiei. 

       Articolul I punctul 64, alineatul (2) 
al articolului 75 
        (2) Organizarea şi funcţionarea Casei 
de Asigurări a Avocaţilor se stabilesc de 
Congresul avocaţilor prin statutul acesteia.

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 

17      Articolul I punctul 66, alineatul (2) 
al articolului 76 
 (2) Avocatul înscris în barou, 
cu drept de exerciţiu al profesiei, este 
obligat să contribuie la constituirea 
fondului Casei de Asigurări a 
Avocaţilor. Contribuţia nu poate fi mai 
mică decât suma stabilită de Consiliul 
U.N.B.R., astfel încât să acopere nevoile 
curente de plată ale Casei de Asigurări a 
Avocaţilor. Avocaţii pot face parte şi din 
alte forme de asigurări sociale. 

     Articolul I punctul 65, alineatul (2) al 
articolului 76 
 (2) Avocatul înscris în barou, cu 
drept de exercitare a profesiei, este obligat 
să contribuie la constituirea fondului Casei 
de Asigurări a Avocaţilor. Contribuţia nu 
poate fi mai mică decât suma stabilită de 
Consiliul U.N.B.R., astfel încât să acopere 
nevoile curente de plată ale Casei de 
Asigurări a Avocaţilor. Avocaţii pot face 
parte şi din alte forme de asigurări sociale. 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 
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18       Articolul I punctul 68, litera b) a 
articolului 81 
         Art.81.- Prezenta lege va fi pusă în 
aplicare astfel: 
............................................................ 
      b) Consiliul U.N.B.R. va elabora 
proiectul statutului profesiei şi îl va 
adopta în termen de cel mult 90 zile de 
la data intrării în vigoare a legii; 
 

    Articolul I punctul 67, litera b) a 
articolului 81 
         Art.81.- Prezenta lege va fi pusă în 
aplicare astfel: 
............................................................ 
      b) Consiliul U.N.B.R. va elabora 
proiectul statutului profesiei şi îl va adopta 
în termen de cel mult 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a legii. Statutul profesiei 
se va publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I; 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 

19      Articolul I punctul 69, articolul 82 
     Art.82.- (1) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi persoanele fizice 
sau juridice care au fost autorizate în 
baza altor acte normative sau au fost 
încuviinţate prin hotărâri judecătoreşti 
pentru activităţi de consultanţă sau 
asistenţă juridică, în orice domenii, îşi 
încetează de drept activitatea. 
Continuarea unor asemenea activităţi 
constituie infracţiune şi se pedepseşte 
potrivit legii penale. 
 
 
 

_______ 
 

     Articolul I punctul 69, articolul 82 
    Art. 82. – (1) La data intrării în vigoare 
a prezentei legi persoanele fizice sau 
juridice care au fost autorizate în baza 
altor acte normative sau au fost 
încuviinţate prin hotărâri judecătoreşti să 
desfăşoare activităţi de consultanţă, 
reprezentare sau asistenţă juridică, în orice 
domenii, îşi încetează de drept activitatea. 
Continuarea unor asemenea activităţi 
constituie infracţiune şi se pedepseşte 
potrivit legii penale. 
      (2) De asemenea, la data intrării în 
vigoare a prezentei legi încetează de drept 
efectele oricărui act normativ, 
administrativ sau jurisdicţional prin care 
au fost recunoscute sau încuviinţate 

 
 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 
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(2) Consiliile şi decanii barourilor sunt 
obligate să urmărească şi să ia măsuri 
pentru aducerea la îndeplinire a 
prevederilor alin.(1). 
 

activităţi de consultanţă, reprezentare şi 
asistenţă juridică contrare dispoziţiilor 
prezentei legi. 
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică 
profesiei de consilier juridic, care va fi 
exercitată potrivit dispoziţiilor Legii     nr. 
514/2003 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier juridic. 
 (4) Consiliile şi decanii barourilor au 
obligaţia şi autorizarea să urmărească 
aducerea la îndeplinire a prevederilor  
alin. (1) şi (2) şi să ia măsuri în acest sens. 

 
 

 
Text Camera Deputaţilor 

(unanimitate) 
 
 

Text comun (unanimitate) 
(3) Consiliile şi decanii 
barourilor au obligaţia şi 
autorizarea să urmărească 
aducerea la îndeplinire a 
prevederilor   alin. (1) şi (2) şi 
să ia măsurile legale în acest 
sens. 

 
20. Articolul I punctul 77, articolul 84 

 

Art. 84. – La data intrării în vigoare a 
prezentei legi orice dispoziţii contrare 
prezentei reglementări de modificare şi 
completare a Legii nr. 51/1995 se 
abrogă. 
 

Articolul I punctul 70, articolul 84 
Art. 84. - La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, orice dispoziţii contrare se 
abrogă. 

Text Camera Deputaţilor 
(unanimitate) 

        
 
 
Întocmit, 

 
      Consilier  Chesaru Anca 


