PROIECT MODIFICARE LEGEA 514/2003 CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE
PRIVIND PROFESIA DE CONSILIER JURIDIC
Prezentul proiect s-a făcut ca urmare a punctului de vedere expus de către d-na Ministru Secretar de Stat Lidia Barac din cadrul Ministerului de
justiție cu ocazia ultimei întâlniri de lucru de la Ministerul Justiției .
Având în vedere:
 Punctul de vedere al Ministrului Secretar de Stat mai sus menționat ;
 Cadru legal privind desfășurarea altor profesii juridice din România - considerente similare;
 Profesia de Consilier juridic în cadrul Uniunii Europene;
 Structura proiectului de Lege nou transmisă de către O.C.J.R. către Ministerul de Justiție;
Proiect lege – privind profesia de consilier juridic în noul context european.

Observații – Corespondențe

Art. 1 Prezenta lege reglementează accesul în profesie și exercitarea acesteia, organizarea corpului
profesional, drepturile , obligațiile și competențele consilierilor juridici.
Art. 2 Prezenta lege se aplică consilierilor juridici care exercită profesia în România și în spațiul
economic European.
es

Art. 3 (1) Profesia de consilier juridic este distinctă, independentă, cu organizare şi funcţionare
autonome, în condiţiile prezentei legii şi ale statutului profesiei .
(2) Dreptul de a utiliza titlul profesional de consilier juridic îl au numai consilierii juridici
înscrişi în organizația profesională prin înscrierea în tabloul colegiului județean ori al municipiului
București, din care fac parte, colegii membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din România,
denumită în continuare O.C.J.R.
(3) Constituirea şi funcţionarea de corpuri profesionale în afara Ordinului Consilierilor
Juridici din România sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de
drept. Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu.
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Art. 3 (1)
Art. 3 (1)
Art. 3 (2)
Art. 3 (2)
Art. 3 (2)
Art. 3 (2)

-

art. 5 (1) (2) Legea Cons. Jr. din Polonia (autoadministrare)
art. 1 (1) Legea 51/1995 actualizată
art. 3 (1) Legea 200/2004 actualizată
art. 33 (1) Legea 200/2004 actualizată
art. 1 (2) Legea 51/1995 actualizată
Drept comparat – profesia de consilier juridic – din material
Ministerului de Justiție
Polonia - ”Dreptul de a exercita profesia de consilier juridic începe din
momentul înregistrării pe lista consilierilor juridici……„
Belgia - ” Nici o persoană nu poate avea titlul de jurist ……dacă nu a
primit din partea institutului ( colegiului) calitatea de membru ……….„
Portugalia - ” Reprezentanții juridici ( echivalentul consilierilor juridici )
pentru a exercita profesia este necesară înregistrarea în cadrul Camerei
repr. juridici.„
Ungaria - ” poate deveni consilier juridic persoana înscrisă în registrul
administrat de instanța departamentală .
Art. 3 (3) - art. 1 (3) Legea 51/1995 actualizată

Art. 4 (1) Ordinul Consilierilor Juridici din Romania este corpul profesional unic cu atributii de
autoreglementare si coordonare a activitatii consilierilor juridici, dotat cu putere disciplinară .
(2) Ordinul Consilierilor Juridici din Romania este persoană juridică de utilitate publică,
autonomă, fără scop lucrativ, din care fac parte consilierii juridici în condițile legii și ale statutului
profesiei.
(3) În fiecare județ și municipiu București există și funcționează un singur colegiu.
(4)Colegiu consilierilor juridici are personalitate juridică și este membru al Ordinului
Consilierilor Juridici din Romania
(5) Structura de conducere a colegiului va fi :
- Adunarea Generală a Asociaților;
- Consiliul Director;
- Decan.

Art. 4 (1) - Drept comparat – profesia de consilier juridic – din material
Ministerului de Justiție
Polonia - ”Cons.ilierii juridici sunt organizați pe principiile
autoadministrării profesionale”
Art. 4 (1) - corp profesional unic, dotat cu putere disciplinară – Revista
Dreptul nr. 10/2004 – Dr. Șerban Beligrădeanu

Art. 5 Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale autorităţilor
publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice şi de interes public, ale celorlalte persoane juridice de
drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat în conformitate cu reglementările
aplicabile.

Propun o completare : În România numai consilierul juridic
asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale
statului, ………….( ptr. protecția profesiei, siguranța zilei de
mâine a celor angajați la stat, - așa cum avocații au anumite
privilegii așa și noi putem solicita – dealtfel finalitatea
acestui proiect va consta în negocierea proiectului)

Art. 6 Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:
a) consultaţii juridice în toate domeniile dreptului;
b) redactarea,avizarea și contrasemnarea pentru legalitate a actelor cu caracter juridic;
c) atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei certe pentru validitatea actelor juridice
întocmite în numele şi în contul entităţii juridice reprezentate;
d) reprezentarea juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a
autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a
organelor administraţiei publice şi a altor entităţi de drept public şi privat;
e) apărarea cu mijloace specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale statului, instituţiilor şi
autorităţilor publice, ale persoanelor juridice de drept public şi privat, precum şi ale altor
entităţi interesate;
f) activităţi de conciliere, negociere,mediere, management juridic şi audit juridic;
g) opinii juridice, elaborare de proiecte de acte juridice, poate apăra și reprezinta funcționarii
statului când este vorba despre probleme legate de funcția și serviciul pe care îl ocupă.

Art. 6 - art. 2 ( 1) Legea 200/2004 actualizată – activitatea profesională
Art. 6 - art. 3 Legea 51/1995 actualizată

Art. 7 Formele de exercitare a profesiei de consilier juridic
(1) În exercitarea profesiei consilierul juridic este independent si se supune numai legii, statutului
profesiei si codului deontologic;
(2) Profesia de consilier juridic se exercita numai de către consilierii juridici inscrisi in Tabloul
unic al consilierilor juridici cu drept de exercitare a profesiei, intocmit de Colegiul
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Art. 6 lit. d - Raport referitor la Statutul Consilierilor Juridici în
Europa, prezentat la întrunirea Comisiei permanente de la Viena din 15
februarie 2007 - Carta principiilor de bază ale avocatului european care a
fost adoptată la şedinţa plenară din Bruxelles la 24 noiembrie 2006 :
Principiul g – principiul competenței
- Comisarul European Aldo Bulgarelli, la principiul
competenței recomandă ” să se considere esențial pentru profesia de
consilier juridic , pentru a fi echivalentă cu cea de avocat , dreptul de a se
prezenta în instanță atât în cauze civile cât și în cauze penale”
Nota noastră – reprezentarea în penal doar pentru persoana juridică.
Art. 7 - art. 4 - Legea 51/1995 actualizată

Consilierilor Juridici din fiecare judet și din municipiu București din care fac parte.
(3) Un consilier juridic nu poate fi înscris decat intr-un singur Colegiu al consilierilor
juridici .
(4) Este interzisa, sub sanctiunile prevazute de legea penala, exercitarea oricarei activitati specifice
profesiei de consilier juridic de catre o persoana fizica sau juridica ce nu are calitatea de
consilier juridic înscris intr-un Colegiu al consilierilor juridici, singurul imputernicit sa aplice
in mod unitar reglementarile privind exercitarea profesiei de consilier juridic.
Art. 8 Exercitarea activităților specifice profesiei de consilier juridic : consultanță juridică, asistență
juridică, reprezentare juridică, avizare pentru legalitate și contrasemnare de acte juridice de către
persoane fizice sau juridice neautorizate, prin nerespectarea condițiilor prevăzute de lege și de statutul
profesiei, reprezintă exercitarea fără drept a profesiei de consilier juridic și se sancționează conform
legii penale.
Art. 9 – Formele de exercitare a profesiei de consilier juridic sunt ;
a) forme salarizate;
b) cabinete individuale;
c) cabinete asociate;
d) societăţi profesionale cu răspundere limitată (SPRL);
e) sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajaţi ai uneia dintre formele de exercitare a
profesiei mai sus menționate;
f) Consilierul juridic poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei cu înștințarea și
obținerea avizului favorabil al Colegiului consilierilor juridici din care face parte.

Art. 10 – Formele de exercitare a profesiei de consilier juridic prin cabinete individuale.
(1) Cabinetul individual se constituie pe baza cererii individuale de înscriere a consilierului juridic
definitiv și a Deciziei Colegiului Consilierilor Juridici pe tabloul căruia este înscris
solicitantul;
(2) După emiterea Deciziei prin care a fost aprobată înscrierea cabinetului individual, acesta se
înregistrază în Registrul formelor de organizare ținut de Colegiu Consilierilor Juridici.
(3) În cabinetul individual își poate exercita profesia un consilier juridic definitiv, singur sau
împreună cu alți consilieri colaboratori;
(4) Bunurile constituite de consilierul juridic ca aport la cabinetul său se supun regulilor
patrimoniului profesional de afectațiune .
(5) Patrimoniu profesional de afectațiune reprezintă totalitatea bunurilor , drepturilor și obligațiilor
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Art. 9 - art. 5 ( 1) Lege 51/1995 actualizată
Notă –
Pentru a evita interpreteri ce pot lăsa loc de interpretare din
partea persoanelor abilitate din cadrul Direcției Elaborare Acte
Normative Studii și Documentare din Cadrul Ministerului de Justiție
,
Precizăm – Crearea cabinetelor și a societăților profesionale de
consilieri juridici nu este un paralelism cu profesia de avocat. Prin
natura profesiei consilierul juridic reprezintă doar persoanele
juridice astfel că nu se dublează în nici un fel atribuțiile profesiei de
avocat.
Referitor la determinarea unui statut de independență al
consilierului juridic, Comisia permanentă de la Viena la 15.02.2007 a
concluzionat ” ………consilierul juridic se bucură de independență
în exercitarea atribuțiilor sale”
Art. 9 lit. f - art. 5 ( 7) Lege 51/1995 actualizată
Art. 9 lit.d - art. 8 (1) Legea Cons. Jr. din Polonia – cons. Jr. își exercită
profesia ca asociat într-o societate…………..

Art. 10 (3) - art. 5 ( 2) Lege 51/1995 actualizată

consilierului juridic afectate scopului exercitării profesiei sale, constituite ca o fracțiune
distinctă a patrimoniului practicianului, separată de gajul general al creditorilor personali ai
acestuia.
Art. 11 – Formele de exercitare a profesiei de consilier juridic prin cabinete asociate
(1) Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei
de consilier juridic;
(2) După emiterea Deciziei prin care a fost aprobată înscrierea cabinetului asociat, acesta se
înregistrază în Registrul formelor de organizare ținut de Colegiu Consilierilor Juridici,
(3) Drepturile și obligațiile consilierilor juridici titulari ai unor cabinete asociate, își păstrează
caracterul personal și independent și nu pot fi cedate ,
(4) În mod corespunzător, cabinetele individuale se pot asocia și cu societăți civile profesionale ,
(5) Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-și crea facilități tehnico economice în vederea
exercitării profesiei de consilier juridic și își păstrează individualitatea în relațiile cu beneficiarii
Art. 12 Formele de exercitare a profesiei de consilier juridic prin societate profesională cu răspundere
limitată SPRL.
(1) Societatea profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare și SPRL, este o
societate cu personalitate juridică constituită în condițiile prevăzute de prezenta lege și de
Statutul profesiei de consilier juridic, prin asocierea făcută de către doi sau mai mulți
consilieri juridici definitivi, aflați în exercițiul profesiei, indiferent dacă dețin sau nu ori dacă
aparțin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei de consilier juridic;
(2) Societatea profesională cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate, care este
supus înregistrării în Registrul formelor de organizare ținut de fiecare Colegiu al consilierilor
juridici;
(3) Dobândirea personalității juridice a societății profesionale cu răspundere limitată are loc la data
înregistrării la Colegiu consilierilor juridici a deciziei emise de către Consiliu director al
Colegiului, în a cărui rază teritorială se află sediul ei principal;
(4) Societatea profesională cu răspundere limitată deține un patrimoniu de afectațiune;
(5) Obligațiile și răspunderea societății profesionale cu răspundere limitată sunt garantate cu
patrimoniul de afectațiune. Asociații răspund personal numai în limita aportului social al
fiecăruia;
(6) În situația în care societatea profesională cu răspundere limitată se constituie din consilieri
juridici care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei , acestea din urmă pot să nu fie
supuse lichidării, dacă asociații convin altfel;
(7) Forma de exercitare a profesiei de consilier juridic din care provine asociatul , dacă este cazul,
își încetează activtatea profesională desfășurată în nume propriu pe perioada în care consilierul
juridic titular sau după caz, consilierii juridici titulari ai acesteia au calitatea de asociat în
societatea profesională cu răspundere limitată . Pe perioada în care forma de exercitare a
profesiei îşi încetează activitatea din această cauză, în Tabloul consilierilor juridici se
menţionează corespunzător situaţia privind încetarea activităţii, în condiţiile prevăzute de
Statutul profesiei de consilier juridic;
(8) În cazul prestaţiilor profesionale constând în asistenţă şi reprezentare juridică la instanţe,
parchete, organe de cercetare penală sau alte autorităţi, societatea profesională cu răspundere
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Art. 11 (4) - art. 5 ( 3) Legea 51/1995 actualizată
Art. 11 (5)
art. 5 (4) Legea 51/1995 actualizată
Art. 12 (1) -art. 6* (1) Legea 51/1995 actualizată (conf. noului Cod civil)
Art. 12 (3) art. 6* (2) Legea 51/1995 actualizată
- SPRL –ul care dorește să reprezinte Ministerele, Agențiile de Stat,
urmează să primească avizul favorabil în acest sens de la O.C.J.R.
– Responsabilitatea pentru astfel de situații este foarte mare, impune
implicarea profesiei la cel mai înalt nivel, motiv pentru care în noul
Statut al profesiei trebuie prevăzute condițiile de avizare pentru aceste
situații
- De altfel, în timpul vizitelor de lucru la Ministerul Justiției, dna.
Ministru de Stat a pus problema înființării unui corp de experți
consilieri juridici care să poată reprezenta Ministerele la
solicitarea acestora

??? - După noua reglementare art.6 alin. 3 din Legea 51/1995
apare titulară a unui patrimoniu propriu – au scos de afectațiune
– aștept variante………
Idem – art.12 alin 5 - - După noua reglementare art.6 alin. 4 din
Legea 51/1995 apare garantate cu patrimoniu propriu – au scos
de afectațiune – aștept variante………
Art. 12 (4) - art. 6* ( 3) Legea 51/1995 actualizată
Art. 12 (5) - art. 6*( 4) Legea 51/1995 actualizată

Art. 12 (6) - art. 6* ( 5) Legea 51/1995 actualizată

limitată are obligaţia de a menţiona în contractul încheiat cu clientul numele consilierului/lor
ales/aleşi sau acceptat/acceptaţi de client să asigure serviciul profesional, precum şi acordarea
sau, după caz, neacordarea dreptului de substituire.
(9) Societatea profesională cu răspundere limitată conduce contabilitatea în partidă simplă şi este
supusă regimului transparenţei fiscale. Plata impozitului pe venit se face de către fiecare
consilier juridic asociat, pentru venitul său propriu.

Art. 12 (8) - art. 6* ( 7) Legea 51/1995 actualizată
Consilierul juridic să poată reprezenta în penal persoana juridică

Art. 13 Consilierul juridic , indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate să încheie convenţii de
colaborare cu experţi sau cu alţi specialişti, în condiţiile legii. Societăţile profesionale cu răspundere
limitată pot încheia astfel de convenţii numai cu acordul tuturor consilierilor juridici asociaţi.

Art. 13 - art. 7 Legea 51/1995 actualizată

Art. 14 (1) Formele de exercitare a profesiei de consilier juridic şi cabinetele grupate vor fi
individualizate prin denumire, după cum urmează:
a) în cazul cabinetului individual - numele consilierului juridic titular, urmat de sintagma cabinet de
consilier juridic ;
b) în cazul cabinetelor asociate - numele tuturor consilierilor juridici titulari, urmate de sintagma
cabinete de consilieri juridici asociate;
c) în cazul societăţilor profesionale cu răspundere limitată - numele a cel puţin unuia dintre consilieri
juridici asociaţi, urmat de sintagma societate profesională de consilieri juridici cu răspundere limitată;
d) în cazul cabinetelor grupate - numele fiecărui consilier juridic titular de cabinet, urmat de sintagma
cabinete de consilieri juridici grupate.
(2) Denumirea formei de exercitare a profesiei de consilier juridic, individualizată potrivit alin.
(1), poate fi păstrată şi după decesul sau plecarea unuia dintre consilieri juridici asociaţi, cu acordul
acestuia, sau, după caz, al tuturor moştenitorilor celui decedat, exprimat în formă autentică.
(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor de consilieri juridici sau a
societăţilor profesionale cu răspundere limitată , în condiţiile stabilite de statutul profesiei de consilier
juridic .
(4) În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către consilierii juridici străini se pot utiliza
denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţară sau din străinătate, în condiţiile
prezentului articol.

Art. 14 - art. 8 Legea 51/1995 actualizată

Art. 15 (1) Convenţiile de grupare şi de asociere a cabinetelor de consilieri juridici, actele de
constituire a societăţilor profesionale cu răspundere limitată de consilieri juridici, precum şi convenţiile
prevăzute la art. 13 se încheie în formă scrisă, cu respectarea condiţiilor de fond prevăzute de lege şi de
statutul profesiei deconsilier juridic.
(2) Consiliul director al Colegiului consilierilor juridici, sesizat verifică îndeplinirea condiţiilor
legale şi, constatând îndeplinirea lor, dispune înregistrarea convenţiei în termen de 30 de zile lucrătoare

Art. 15 - art. 9 Legea 51/1995 actualizată
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de la înregistrarea cererii.
(3) Împotriva deciziei Consiliului director al Colegiului consilierilor juridici, orice persoană care se
consideră vătămată într-un drept sau interes legitim al său poate formula plângere la organele de
jurisdicţie profesională, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei.
(4) Colegiul consilierilor juridici ţin evidenţa separată a consilierilor juridici pentru fiecare formă de
exercitare a profesiei.

Art. 16 (1) Colegiile Consilierilor Juridici şi Ordinul Consilierilor Juridici din România asigură
exercitarea calificată a profesiei de consilier juridic, a competenţei şi disciplinei profesională, protecţia
demnităţii şi onoarei consilierilor juridici membri.
(2) În fiecare judeţ există şi funcţionează un singur Colegiu al Consilierilor Juridici membru al
O.C.J..R., cu sediul în localitatea de reşedinţă a judeţului.
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Art. 16 - art. 10 Legea 51/1995 actualizată
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