PROIECT DE LEGE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE
CONSILIER JURIDIC
Principii agreate in cadrul Grupului de Lucru de la Ministerul Justitiei – in conformitate cu procesul
verbal din 08.06.2011.
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. - Profesia de consilier juridic, titlul profesional
L 200/2004, Art. 3. – (1) Profesia reglementată reprezintă activitatea sau ansamblul de
activităţi profesionale reglementate conform legii române, care compun respectiva profesie în
România.
L 200/2004, Art. 33. - (1) …dreptul de a utiliza titlul profesional de consilier juridic acordat
de organizaţia profesională, precum şi abrevierea acestuia în limba română vs. dreptul de a
folosi titlul conferit de documentul care atestă formarea solicitantului
Art. 2. - Corpul profesional unic
Art. 3. - CJ numit sau angajat
Art. 4. - Activităţi profesionale
L 200/2004, Art. 2. – (1) Activitatea profesională reglementată reprezintă activitatea
profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este condiţionată, direct sau
indirect, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, de deţinerea unui document care să
ateste nivelul de formare profesională.
Art. 5. - Formele de exercitare a profesiei
Art. 6. - Drepturi şi obligaţii
Art. 7. – Experienţa profesională (vechimea in profesie)
L 200/2004, Art. 4. – Experienţa profesională reprezintă exercitarea efectivă şi legală a
unei profesii într-un stat membru al U.E., al S.E.E. şi în Confederaţia Elveţiană.
CAPITOLUL II. ACCESUL, EXERCITAREA, SUSPENDAREA ŞI IEŞIREA DIN
PROFESIE
Secţiunea 1. Accesul în profesie
Art. 9. - Condiţii de acces in profesie
Art. 28. - (1) Dacă în România accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia este
condiţionată de prezentarea unui document care să ateste sănătatea fizică şi psihică a
solicitantului, autoritatea română competentă acceptă ca probă suficientă prezentarea
documentului echivalent, solicitat în statul membru de origine sau de provenienţă pentru accesul la
respectiva profesie ori pentru exercitarea acesteia.
(2) Dacă în statul membru de origine sau de provenienţă accesul la respectiva profesie ori la
exercitarea acesteia nu este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1),
autoritatea română competentă acceptă prezentarea unui document cu conţinut similar celui cerut
în România, eliberat de o autoritate competentă din statul membru de origine sau de provenienţă.
Art. 29. - Atunci când, în România, în vederea accesului la o profesie reglementată sau pentru
exercitarea acesteia trebuie să fie dovedită capacitatea financiară, autoritatea română competentă
consideră atestările eliberate de băncile statului membru de origine sau de provenienţă echivalente
cu cele eliberate pe propriul său teritoriu.
Art. 10. - Nedemnitatea profesionala
Art. 27. - (1) În cazul în care, în România, accesul la o profesie reglementată necesită

îndeplinirea de către solicitant a anumitor condiţii de onorabilitate şi/sau moralitate, accesul la
respectiva profesie ori exercitarea acesteia este interzisă falitului fraudulos, celui care a săvârşit o
infracţiune sau o greşeală profesională gravă, autoritatea română competentă cerând
solicitantului, cetăţean al unui stat membru, să facă dovada îndeplinirii acestor condiţii.
(2) În aceste situaţii, autoritatea română competentă acceptă ca probă suficientă pentru
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) prezentarea de către solicitant a documentelor
eliberate în acest scop de autorităţile competente din statul membru de origine sau de provenienţă
al acestuia.
(3) Dacă autorităţile competente din statul membru de origine sau de provenienţă nu eliberează
aceste documente, ele sunt înlocuite de o declaraţie sub jurământ sau, dacă o asemenea instituţie
juridică nu există, de o declaraţie solemnă, certificată, făcută de solicitant în faţa unei autorităţi
competente din statul membru de origine sau de provenienţă.
Art. 11. – Incompatibilităţi
Art. 12. – Compatibilităţi
Art. 13. – Examenul de intrare in profesie
Art. xx. – Cetăţeni UE / CEE
Stagiu de adaptare/ probă de aptitudine
Art. xx. – Jurământul
L 200/2004, Art. 32. - În cazul în care, în România, accesul la o profesie reglementată sau
exercitarea acesteia este condiţionată de depunerea unui jurământ sau a unei declaraţii
solemne, a cărei formulă nu poate fi utilizată de un cetăţean dintr-un stat membru, autoritatea
română competentă dispune măsurile necesare pentru ca solicitantul să depună un astfel de
jurământ sau declaraţie într-o formă adecvată şi echivalentă.
Subsecţiunea 1. Stagiul de pregătire profesională
Art. 14. – Stagiul de pregătire profesională
Art. 16. – Limitele competenţelor stagiarilor
Art. 17. – Examenul de definitivat
Secţiunea 2. Exercitarea profesiei
Art. xx. – Cetăţeni UE / CEE
Art. 17. – Deontologia profesională
Art. 18. – Obligaţii privind conflictul de interese, respectarea secretului profesional
Art. 19. – Răspunderea disciplinară
Art. 8. - Asigurarea pentru malpraxis
L 200/2004, Art. 30. - Atunci când autoritatea română competentă le cere cetăţenilor
români, în vederea accesului la o profesie reglementată sau pentru exercitarea acesteia, dovada
că sunt acoperiţi de o asigurare împotriva consecinţelor financiare ale responsabilităţii lor
profesionale, autoritatea română competentă acceptă atestatele eliberate de organismele de
asigurare ale celorlalte state membre drept echivalente cu cele eliberate pe propriul său
teritoriu. Aceste atestate trebuie să precizeze că asigurătorul s-a conformat prevederilor legale
şi reglementărilor în vigoare în România în ceea ce priveşte modalităţile şi întinderea garanţiei.
Secţiunea 3. Suspendarea din profesie
Art. 15. – Suspendarea calităţii de consilier juridic
Secţiunea 4. Ieşirea din profesie
Art. 15. – Ieşirea din profesie
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CORPULUI PROFESIONAL

Art. 21. - Corpul profesional
L 200/2004 Art. 3. – (3) Autoritatea competentă reprezintă orice autoritate sau instanţă
autorizată în mod special de un stat membru să elibereze ori să primească titluri de calificare
sau alte documente ori informaţii, precum şi să primească cereri şi să ia decizii în legătură cu
profesiile reglementate din aria lor de competenţă.
Art. 22. - Evidenţa şi tabloul consilierilor juridici
Art. 23. - Formarea profesională
L 200/2004, Art. 5. – Formarea profesională reglementată reprezintă orice formare care,
într-un stat membru al U.E., al S.E.E. sau în Confederaţia Elveţiană
CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII SPECIALE PRIVIND CONSILIERII JURIDICI NUMIŢI
Art. 20. – Consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare pentru structurile subordonate
Reprezentarea unitara, cu drept de reprezentare unic, a institutiilor publice
CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 24. – Societăţile profesionale
Art. 25. – Exercitarea fără drept a profesiei
Art. 26. – Modificări, completări, abrogări
Modificări
L 200/2004 Art. 3. – (4) În România, autoritatea competentă corespunzătoare fiecărei
profesii reglementate este prevăzută în anexa nr. 3. Ministerul Justiţiei vs. OCJR
Completări
L 188/1999
Abrogări
L 513 + orice alte dispoziţii contrare
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