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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 4.11.2003 
Nr. 191/2002 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1995 privind organizarea şi  exercitarea profesiei de avocat. 

 
 
  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere, în fond,  cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.51/1995 privind organizarea şi  exercitarea profesiei 
de avocat, trimisă cu adresa nr. 191 din 20 mai 2002, înregistrată sub 
nr.31/514 din  21 mai  2002. 
  Propunerea legislativă este iniţiată de  domnul deputat Ervin – 
Zoltan Szekely– Grupul parlamentar al U.D.M.R.. 
  Consiliul  Legislativ a avizat favorabil această iniţiativă 
legislativă cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului  nr. 617 din  15 
mai  2002.   
  Guvernul României a  transmis punctul său de vedere cu adresa 
nr. 4023/MRP din 22 august 2002. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, în sensul stabilirii unei incompatibilităţi între exercitarea  profesiei de 
avocat şi îndeplinirea mandatului de senator, deputat  sau consilier, în 
consiliile locale sau judeţene, dacă acesta   deţine şi calitatea de avocat. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
propunerea legislativă, în prezenţa iniţiatorului, în şedinţa din 4 noiembrie 
2003.  
  În urma examinării propunerii legislative, a documentaţiei  
anexate la aceasta, a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiei, 
precum şi  de iniţiator, s-au constatat următoarele: 
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- faţă de scopul propus prin această reglementare, astfel cum 
este prezentat în „expunerea de motive” şi anume acela de a se evita  ca un 
parlamentar avocat să-şi  folosească statutul de  ales pentru a influenţa 
cercetările sau deciziile unei instanţe în cazul în care privesc „afacerile 
financiare ale statului sau privatizarea”, interdicţia cuprinsă în propunerea 
legislativă este de ordin general, contrară spiritului art.53 din Constituţie 
potrivit căruia se acceptă temporar restrângerea exerciţiului unor drepturi, 
condiţionat de protejarea unor valori anume stabilite; 

- în prezent, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2003 privind completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, au fost instituite unele interdicţii punctuale de 
acordare a asistenţei juridice sau de reprezentare de către avocatul parlamentar 
pe categorii de activităţi sau litigii care au  tangenţă cu calitatea de 
parlamentar sau  cu exercitarea  mandatului de reprezentant al poporului; 

- prevederile  cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2003, adoptată  şi de Camera Deputaţilor, sunt suficiente şi 
în concordanţă cu recomandările experţilor Grupului statelor contra corupţiei 
(GRECO),  care se referă doar la limitări în exercitarea avocaturii de către 
avocaţii aleşi în funcţii reprezentative la nivel naţional. 

Pentru considerentele menţionate mai sus, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de  voturi (1 vot pentru admitere şi o abţinere), să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. 

Din numărul total de 24 de membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, la şedinţă au participat 19 deputaţi. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea 
unei legi organice, propunerea legislativă  face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Ion NEAGU 

 
 
 

 
 
 

 
consilier 
Diaconu Dumitra 
 


