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                    Parlamentul României 
                   Camera Deputaţilor 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

  
 

  
 
                                                                                                                                            Bucureşti, 25 martie 2021                                                                                              

              Nr. 4c-11/374/2018 
              PL x 241/2018 

                                                                             
 

BIROUL PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra  Proiectului de Lege privind 
modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat,  trimis cu adresa nr. PL - x 241 din 23 aprilie 2018 şi înregistrat 
cu nr. 4c-11/374 din 24 aprilie 2018. 

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

 
 

 
 

 PREŞEDINTE, 
 

Mihai – Alexandru Badea 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

                                           Bucureşti, 25 martie 2021 
                                           Nr. PL - x 241/2018 

  
 

RAPORT 
asupra  

Proiectului de Lege privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 
 
 În conformitate cu prevederile art. 94  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 art. 16 din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, trimis cu adresa nr. PL-x 241 din 23 aprilie 2018 şi  înregistrat cu nr. 4c-11/374  din 24 
aprilie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 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 16 februarie 2018. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri,  inițiativa legislativă, prin avizul nr. 3 din 3 ianuarie 2018. 

Guvernul României a transmis două puncte de vedere, în anii 2018 și 2020, prin care precizează că Parlamentul va decide asupra 
oportunității adoptării acestei inițiative legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr. 4c-5/230 
din 9 mai 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat, intervenţiile legislative vizând lărgirea cadrului de activităţi compatibile cu exercitarea profesiei de avocat cu activităţi şi funcţii didactice 



3 
 

în învăţământul superior, activitatea de cercetare juridică ori de creaţie intelectuală, pentru un tratament egal al avocaţilor cu executorii 
judecătoreşti, notarii publici, precum şi cu magistraţii în această privinţă. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 
Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctele de vedere ale Guvernului și avizul Consiliului Legislativ în şedinţa 
desfășurată în sistem mixt (prezență fizică/online)  din  25 martie 2021.  
  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 majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, 
cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2. 

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

                      

                                                 PREŞEDINTE,                                                                                    SECRETAR, 

                                      Mihai – Alexandru Badea                                                                  Cristian – Tudor Băcanu  

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa  nr. 1 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
Nr. 
Crt. 

Text Legea nr. 51/1995 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

 

Motivare 

1.  Lege privind modificarea art. 16 
din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Articolul 16 din 
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 va avea următorul 
cuprins: 
 

Nemodificat  
 
 
 
 
 
 

3. Art. 16. – Exercitarea 
profesiei de avocat este 
compatibilă numai cu: 
 

Art. 16. – Exercitarea profesiei de 
avocat este compatibilă cu: 
 
 
 

Art. 16. – Exercitarea profesiei 
de avocat este compatibilă 
numai cu: 
 
Deputat Mihai Badea – Grupul 
parlamentar USR PLUS 

Trebuie menținut caracterul de excepției 
al instituției incompatibilității. 
Compatibilitățile au caracter excepțional, 
iar incompatibilitățile reprezintă regula. 
Eliminarea cuvântului “numai” ar permite 
exercitarea profesiei de avocat în paralel 
cu orice altă activitate pentru care nu este 
prevăzută o interdicție expresă. 
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4. a) calitatea de deputat sau 
senator, consilier în consiliile 
locale sau județene; 

a) calitatea de deputat sau senator, 
consilier în consiliile locale sau 
județene; 

a) calitatea de deputat sau 
senator, consilier în consiliile 
locale sau județene; 
 

 

5. b) activităţi şi funcţii didactice 
în învăţământul juridic 
superior; 
 

b) activităţi şi funcţii didactice în 
învăţământul superior; 
 

b) activităţi şi funcţii didactice 
în învăţământul superior, 
activități didactice cu 
conținut juridic în 
învățământul liceal și 
gimnazial;  
Deputat Andi Grosaru – Grupul 
parlamentar al minorităților 
naționale 
Deputat Daniel Florea  – Grupul 
parlamentar PSD 
 

La lit. b) este restrictivă activitatea 
didactică în învățământul juridic și s-
a dat posibilitatea efectuării 
activităților didactice și în alte 
domenii.Există o percepție clară că se 
va face educație juridică în școli. 

6. c) activitatea literară şi 
publicistică; 
 

c) calitatea de arbitru, 
mediator, conciliator sau 
negociator, consilier fiscal, 
consilier în proprietate 
intelectuală, consilier în 
proprietate industrială, 
traducător autorizat, 
administrator sau lichidator în 
cadrul procedurilor de 
reorganizare şi lichidare 
judiciară, în condiţiile legii; 
 

c) activități în domeniul 
cercetării științifice sau al 
creației intelectuale;  
Deputat Mihai Badea  - Grupul 
parlamentar USR PLUS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. d) calitatea de arbitru, 
mediator, conciliator sau 
negociator, consilier fiscal, 

d) activităţi în domeniul 
cercetării ştiinţifice sau al 
creaţiei intelectuale, precum şi 

d) calitatea de arbitru, 
mediator, conciliator sau 
negociator, consilier fiscal, 

O completare necesară ca urmare a 
intrării în vigoare a GDPR. 
Responsabilul cu protecția datelor cu 
caracter personal necesită cunoștințe 
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consilier în proprietate 
intelectuală, consilier în 
proprietate industrială, 
traducător autorizat, 
administrator sau lichidator 
în cadrul procedurilor de 
reorganizare şi lichidare 
judiciară, în condiţiile legii; 
 

alte activităţi prevăzute de lege; 
 

consilier în proprietate 
industrială, traducător 
autorizat, practician în 
insolvență, responsabil cu 
protecția datelor cu caracter 
personal, expert în 
executarea contractelor cu 
finanțare europeană. 
 
Deputat Mihai Badea – Grupul 
parlamentar USR PLUS 
 
Deputat Andi Grosaru – Grupul 
parlamentar al minorităților 
naționale 
 

juridice avansate și ar fi benefic ca 
avocații să desfășoare și această 
activitate. 
 
Am eliminat sintagma „consilier în 
proprietate intelectuală” pentru că 
semnificația acestea este inclusă în 
conținutul sintagmei „consilier în 
proprietate industrială”. 

     
8. e) alte activităţi prevăzute de 

lege. 
 e) alte activităţi prevăzute de 

lege. 
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      Anexa nr. 2 
 

  AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 
 

Nr 
crt 

Textul proiectului de lege Amendamente 1.Motivare pentru susţinerea 
amendamentului 
2.Motivare pentru respingerea 
amendamentului 

 

Cameră 
Decizională 

1. c) calitatea de arbitru, 
mediator, conciliator sau 
negociator, consilier fiscal, 
consilier în proprietate 
intelectuală, consilier în 
proprietate industrială, 
traducător autorizat, 
administrator sau lichidator 
în cadrul procedurilor de 
reorganizare şi lichidare 
judiciară, în condiţiile legii; 

c) activități în domeniul 
creației intelectuale; 
 Deputat Andi Grosaru – Grupul 
parlamentar al minorităților 
naționale 
 

 

1.  
2.Prin vot s-a decis respingerea. 

 

     
2. d) activităţi în domeniul 

cercetării ştiinţifice sau al 
creaţiei intelectuale, precum 
şi alte activităţi prevăzute de 
lege; 
 

d) calitatea de arbitru, mediator, 
conciliator sau negociator, 
consilier fiscal, consilier în 
proprietate intelectuală, 
consilier în proprietate 
industrială, traducător autorizat, 
practician în insolvență, 

1. 
2.Prin vot s-a decis respingerea. 

 



8 
 

specialist în domeniul 
protecției datelor cu caracter 
personal; 
 
Deputat Andi Grosaru – Grupul 
parlamentar al minorităților 
naționale 
 

3.  d) calitatea de arbitru, mediator, 
conciliator sau negociator, 
consilier fiscal, consilier în 
proprietate intelectuală, 
consilier în proprietate 
industrială, traducător autorizat, 
administrator sau lichidator în 
cadrul procedurilor de 
reorganizare și lichidare 
judiciară, în condițiile legii, 
expert tehnic judiciar, 
responsabil cu protecția 
datelor cu caracter personal. 
 
Deputat Cristina Trăilă – Grupul 
parlamentar PNL 
 

1. Clarificarea posibilității ca avocatul 
care a susținut și promovat examenul de 
expert tehnic judiciar poate figura pe 
listele Biroului Local de Expertiză în 
vederea efectuării expertizelor de 
specialitate în cadrul dosarelor aflate pe 
rolul diferitelor instanțe de judecată. 
Aplicabilitatea, începând cu 25 mai 2018, 
a Regulamentului (UE) Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice 
în cea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
General privind protecția datelor), care 
reglementează în mod separat activitatea 
de responsabil cu protecția datelor cu 
caracter personal, ce poate fi exercitată cu 
precădere de către persoane cu cunoștințe 
juridice, respectiv avocați. 
 
2. Prin vot s-a decis respingerea. 
 

 

4.  d) calitatea de arbitru, mediator, 
conciliator sau negociator, 
consilier fiscal, consilier în 
proprietate intelectuală, 
consilier în proprietate 

1. 
2.Prin vot s-a decis respingerea. 
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industrială, traducător autorizat, 
administrator sau lichidator în 
cadrul procedurilor de 
reorganizare și lichidare 
judiciară, în condițiile legii, 
expert tehnic judiciar, 
responsabil cu protecția 
datelor cu caracter personal, 
expert în legislația muncii. 
 
Deputat Daniel Florea – Grupul 
parlamentar PSD 
 

5.  f) asociat sau acționar în 
societate cu răspundere 
limitată, respectiv societate pe 
acțiuni; 
 
Deputat Radu Moisin – Grupul 
parlamentar PNL 

1. 
2.Prin vot s-a decis respingerea. 

 

6.  g) calitatea de administrator 
în societate cu răspundere 
limitată sau societate pe 
acțiuni cu capital integral 
privat. 
 
Deputat Radu Moisin – Grupul 
parlamentar PNL 

1.Litera g) propusă permite desfășurarea 
de alte activități economice. Restricția 
existentă în prezent nu se justifică, 
raportat la alte profesii care pot desfășura 
nemijlocit activități economice 
2. Prin vot s-a decis respingerea. 

 

 
 


