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PREŞEDINTELE REPUBLICII, 

PRIVIND raportul Primului Ministru, Custodelui Sigiliilor, Ministru al Justiţiei, precum şi 
al Ministrului Economiei, Industriei şi Mediului Digital, 

AVÂND ÎN VEDERE Constituţia, mai ales articolul 38 al acesteia; 

AVÂND ÎN VEDERE codul civil ; 

AVÂND ÎN VEDERE Codul Comercial ; 

AVÂND ÎN VEDERE codul proprietăţii intelectuale; 

AVÂND ÎN VEDERE legea nr. 66-879 din 29 noiembrie 1966 privind societăţile civile 

profesionale; 

AVÂND ÎN VEDERE legea nr. 71-1130 din data de 31 decembrie 1971 privind reforma 
anumitor profesii judiciare şi juridice; 

AVÂND ÎN VEDERE legea nr. 90-1258 din data de 31 decembrie 1990 privind exerciţiul 
sub forma societăţilor profesiilor liberale supuse unui statut legislativ sau de reglementare sau al 
căror titlu este protejat şi societăţile de participaţii financiare ale profesiilor liberale; 

AVÂND ÎN VEDERE legea nr. 2015-990 din data de 6 august 2015 pentru creştere, 
activitate şi egalitate de şanse economice, în special articolul 65 din aceasta; 

AVÂND ÎN VEDERE ordonanţa din data de 10 septembrie 1817 care reuneşte, sub 
denumirea de Ordin al avocaţilor la Consiliul de Stat şi la Curtea de Casaţie, ordinul avocaţilor la 
consilii şi colegiul avocaţilor la Curtea de Casaţie, stabileşte, în mod irevocabil, numărul titularilor 
şi conţine dispoziţiile privind disciplina interioară din cadrul Ordinului; 

AVÂND ÎN VEDERE ordonanţa nr. 45-2138 din 19 septembrie 1945 privind instituirea 
ordinului experţilor contabili şi care reglementează titlul şi profesia de expert-contabil; 
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AVÂND ÎN VEDERE ordonanţa nr. 45-2590 din 2 noiembrie 1945 privind statutul 
notariatului; 

AVÂND ÎN VEDERE ordonanţa nr. 45-2592 din 2 noiembrie 1945 privind statutul 
executorilor judecătoreşti; 

AVÂND ÎN VEDERE ordonanţa nr. 45-2593 din 2 noiembrie 1945 privind statutul 
licitatorilor independenţi; 

După audierea Consiliului de Stat ; 

După audierea Consiliului de Miniştri, 

 
DISPUNE URMĂTOARELE: 

TITLUL 1  
PREVEDERI GENERALE PRIVIND SOCIETĂŢILE CONSTITUITE PENTRU 

EXERCITAREA ÎN COMUN A MAI MULTOR PROFESII LIBERALE 

CAPITOLUL I 
PREVEDERI PENTRU SUPLIMENTAREA LEGII DIN DATA DE 31 DECEMBRIE 1990 

Articolul 1 

La paragraful al doilea al articolului 1 din titlul 1 al legii din 31 decembrie 1990 mai sus 
menţionate, după cuvintele: „decret în Consiliul de Stat”, sunt inserate cuvintele: „şi sub rezerva 
titlului IV bis” 

Articolul 2 

La punctul I din articolul 31-2 din titlul IV al aceleiaşi legi, după cuvântul: „avocat”, sunt 
inserate cuvintele: ”, de avocat al Consiliului de Stat şi al Curţii de Casaţie” iar după cuvântul: 
”expert-contabil” sunt inserate cuvintele: ”, de administrator judiciar, de mandatar judiciar”. 

Articolul 3 

După titlul IV al aceleiaşi legi, este inserat un titlu IV bis cu următorul conţinut: 

« TITLUL IV BIS 

”PREVEDERI PRIVIND SOCIETĂŢILE CONSTITUITE PENTRU 
EXERCITAREA ”ÎN COMUN A MAI MULTOR PROFESII  

”Art. 31-3. – Poate fi constituită o societate care are ca obiect exercitarea în comun a mai 
multor profesii de avocat, avocat la Consiliul de Stat şi la Curtea de Casaţie, adjudecător 
independent judiciar, executor judecătoresc, notar, administrator judiciar, mandatar judiciar, 
consilier în proprietate industrială şi de expert contabil. O astfel de societate este denumită 
”societate multi-profesională de exerciţiu”. 
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”Societatea poate lua orice formă juridică, cu excepţia celor care le conferă asociaţilor lor 
calitatea de comerciant. Ea este guvernată de regulile speciale ale formei juridice alese, sub 
rezerva prevederilor prezentului titlu. 

”Art. 31-4. – Societatea poate exercita, cu titlu auxiliar, orice activitate comercială pentru 
care legea sau decretul nu interzice exercitarea cel puţin a uneia dintre profesiile care constituie 
obiectul său de activitate. 

”Art. 31-5. – Totalitatea capitalului şi drepturilor de vot este deţinută de persoanele 
următoare: 

”1° Orice persoană fizică care exercită, în cadrul societăţii sau în afara acesteia, una dintre 
profesiile care constituie obiectul de activitate al societăţii; 

”2° Orice persoană juridică al cărei capital total şi ale cărei drepturi de vot totale sunt 
deţinute în mod direct sau indirect de una sau mai multe persoane menţionate la punctul 1; 

”3° Orice persoană fizică sau juridică, legal constituită într-unul dintre Statele Membre ale 
Uniunii Europene sau care constituie o parte a Acordului privind Spaţiul Economic European sau 
în Confederaţia Elveţiană care exercită, în mod efectiv, într-unul din aceste state, o activitate 
supusă unui statut legislativ sau de reglementare sau care este subordonată posesiei unei calificări 
naţionale sau internaţionale recunoscute, a cărei exercitare constituie obiectul de activitate al 
societăţii şi al cărei capital total şi ale cărei drepturi de vot sunt deţinute în condiţiile prevăzute la 
punctele 1° sau 2°. 

”Art. 31-6. – Denumirea socială a societăţii este precedată sau urmată în mod imediat de 
menţiunea “societate multi-profesională de exerciţiu” sau de iniţialele “SPE”, precum şi de 
indicarea formei juridice alese, a profesiilor exercitate conform obiectului său de activitate şi a 
valorii capitalului său social. 

”Numele unuia sau mai multor asociaţi care îşi exercită profesia în cadrul societăţii poate fi 
inclus/pot fi incluse în denumirea sa socială. 

”Art. 31-7. – Statutul societăţii conţine dispoziţii specifice care garantează, pe de o parte, 
independenţa exerciţiului profesional al asociaţilor şi salariaţilor, iar pe de altă parte, respectarea 
prevederilor reglementărilor care încadrează exercitarea fiecăreia dintre profesiile care constituie 
obiectul său de activitate, în special cele referitoare la deontologie. 

”Fiecare asociat care lucrează în cadrul societăţii o informează pe aceasta şi pe ceilalţi 
asociaţi, imediat ce ia cunoştinţă de existenţa oricărui conflict de interese susceptibil să apară între 
calitatea sa de asociat şi orice altă activitate profesională pe care o exercită sau orice interes pe care 
îl deţine în afara societăţii sau între activitatea sa şi cea a celorlalţi asociaţi. 

”Art. 31-8. – Persoana care exercită în cadrul societăţii una dintre profesiile care constituie 
obiectul de activitate al acesteia, în calitate de asociat sau salariat, are obligaţia să fie loială şi să 
respecte confidenţialitatea sau secretul profesional conform prevederilor legate de încadrarea 
exercitării profesiei sale. 
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”Totuşi, obligaţiile de confidenţialitate sau privind secretul profesional nu vor împiedica 
persoana respectivă să comunice altor salariaţi sau asociaţi orice informaţie necesară pentru 
îndeplinirea actelor profesionale şi pentru organizarea activităţii în cadrul societăţii în interesul 
clientului acesteia şi cu condiţia ca acesta din urmă să fie informat în prealabil cu privire la această 
posibilitate de comunicare. Atunci când această persoană este un administrator judiciar sau un 
mandatar judiciar, ea poate comunica altor salariaţi sau asociaţi orice informaţie necesară pentru 
îndeplinirea actelor profesionale şi pentru organizarea activităţii în cadrul societăţii în limitele 
permise de mandatul judiciar pentru care a fost desemnată. 

”Art. 31-9. – Societatea subscrie o asigurare care acoperă riscurile legate de 
responsabilitatea sa civilă profesională. 

”Art. 31-10. – Următoarele prevederi din titlul I sunt aplicabile societăţilor 
multi-profesionale de exerciţiu: 

”1° Paragraful trei al articolului 1; 

”2° Articolul 3, cu excepţia paragrafului trei al acestuia ; 

”3° Articolul 7, pentru care referirea la articolele 5 şi 6 este înlocuită cu referirea la 
articolul 31-4 ; 

”4° Paragraful unu al articolului 8 ; 

”5° Articolul 16. 

”Art. 31-11. - Un decret în Consiliul de Stat stabileşte condiţiile de aplicare ale prezentului 
articol, mai precis: 

”1° Regulile speciale de funcţionare ale societăţii; 

”2° Modalităţile conform cărora persoanele fizice asociate şi salariaţii îşi exercită profesia 
în cadrul societăţii ; 

”3° Regulile privind evidenţa contabilă şi prezentarea documentelor contabile; 

”4° Efectele interdicţiei sau incapacităţii, temporare sau definitive, de a exercita profesia, 
care vor afecta societatea sau o persoană fizică sau juridică asociată; 

”5° Cazurile în care o persoană fizică sau juridică asociată poate fi exclusă din societate cu 
precizarea garanţiilor morale, procedurale şi patrimoniale care vor fi acordate în acest caz; 

”6° Determinarea autorităţii administrative sau a autorităţii profesionale competente pentru 
exercitarea controlului asupra societăţii, modalităţile acestui control şi în special condiţiile în care 
secretul profesional este opozabil.” 
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CAPITOLUL II 
PREVEDERI PENTRU MODIFICAREA LEGII DIN DATA DE 

29 NOIEMBRIE 1966 LEGATE DE SOCIETĂŢILE CIVILE PROFESIONALE 

Articolul 4 

Legea din data de 29 noiembrie 1966 mai sus menţionată se modifică după cum urmează: 

1° La paragraful trei din articolul 19, înainte de cuvintele: ”la un preţ stabilit în condiţiile 
prevăzute în articolul 1843-4 din codul civil” sunt inserate cuvintele: ”la un preţ care reprezintă 
valoarea lor determinată în aplicarea paragrafelor trei şi patru ale articolului 10 sau, în absenţa 
acestora pentru care statutul prevede modalităţile de stabilire a preţului,” ; 

2° Se restabileşte un articol 27 cu următorul conţinut: 

”Art. 27. – Prin derogare de la dispoziţiile articolului 1836 şi ale paragrafului patru din 
articolul 1844-4 din codul civil, un decret în Consiliul de Stat poate stabili, pentru fiecare profesie, 
majoritatea care, în absenţa unei clauze contrare din statut, va fi impusă pentru transformarea unei 
societăţi civile profesionale într-o societate multi-profesională de exerciţiu supusă prevederilor 
titlului IV bis din legea nr. 90-1258 din data de 31 decembrie 1990 privind exercitarea sub forma 
unor societăţi a profesiunilor liberale supuse unui statut legislativ sau de reglementare sau ale căror 
titluri sunt protejate şi societăţile cu participaţii financiare ale profesiilor liberale sau pentru 
participarea, prin fuziune, à la constituirea unei astfel de societăţi, existente sau noi. 

”Dacă un asociat şi-a exprimat refuzul de a aproba una dintre operaţiunile menţionate în 
paragraful precedent, societatea are obligaţia, fie să determine ceilalţi asociaţi sau terţe părţi să-i 
achiziţioneze părţile sociale, fie să le achiziţioneze ea însăşi la încheierea unui termen de 6 luni 
începând cu data exprimării refuzului. În cel de-al doilea caz, societatea are obligaţia de a-şi 
reduce capitalul social la suma reprezentată de valoarea nominală a părţilor sale. În cele două 
cazuri, valoarea părţilor sociale este determinată în condiţiile prevăzute de articolul 19.” 
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TITLUL II 
PREVEDERI PENTRU MODIFICAREA DISPOZIŢIILOR SPECIALE 

REFERITOARE LA FIECARE PROFESIE 
 

CAPITOLUL I 
PREVEDERI REFERITOARE LA PROFESIILE DE ADMINISTRATOR JUDICIAR 

ŞI DE MANDATAR JUDICIAR 

Articolul 5 

Codul Comercial se modifică după cum urmează: 

1° După articolul L. 811-7, se inserează un articol L. 811-7-1-A cu următorul conţinut: 

”Art. L. 811-7-1-A. – Administratorul judiciar îşi poate exercita profesia în cadrul unei 
societăţi multi-profesionale de exerciţiu, prevăzută la titlul IV bis din legea nr. 90-1258 din data de 
31 decembrie 1990 privind exercitarea sub forma unor societăţi a profesiunilor liberale supuse 
unui statut legislativ sau de reglementare sau ale căror titluri sunt protejate şi societăţile cu 
participaţii financiare ale profesiilor liberale, care au ca obiect exercitarea în comun a profesiei de 
administrator judiciar şi a uneia sau a mai multor profesii prevăzute sub acest titlu. 

”Prevederile paragrafelor trei şi patru ale articolului L. 811-7 sunt aplicabile unei astfel de 
societăţi. 

”Condiţiile de aplicare a prezentului articol sunt stabilite prin decret în Consiliul de Stat şi 
în special: 

”1° Condiţiile de înscriere a societăţii de pe lista stabilită de comisia naţională prevăzută la 
articolul L. 811-2, privind interdicţia sa temporară şi desfiinţarea sa precum şi regulile aplicabile în 
cazul incapacităţii, retragerii sau decesului unui asociat care exercită profesia 

”2° Modalităţile speciale de supraveghere şi inspecţie prevăzute la articolele L. 811-11 
până la L. 811-11-3 şi de aplicare a regulilor de disciplină prevăzute la articolele L. 811-12 A până 
la L. 811-15. » ; 

2° La punctul 2° din articolul L. 811-10, după cuvintele: ”exercitarea profesiunii de 
administrator judiciar” se adaugă cuvintele: ”sau a unei profesii prevăzute la titlul VI bis din legea 
nr. 90-1258 din 31 decembrie 1990 mai sus menţionată ”; 

3° După articolul L 811-5, se inserează un articol L. 812-5-1-A cu următorul conţinut: 

”Art. L. 812-5-1-A. – Mandatarul judiciar îşi poate exercita profesia în cadrul unei societăţi 
multi-profesionale de exerciţiu, prevăzută la titlul IV bis din legea nr. 90-1258 din data de 31 
decembrie 1990 privind exercitarea sub forma unor societăţi a profesiunilor liberale supuse unui 
statut legislativ sau de reglementare sau ale căror titluri sunt protejate şi societăţile cu participaţii 
financiare ale profesiilor liberale, care au ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mandatar 
judiciar şi a uneia sau mai multor profesii din celelalte prevăzute în acest scop. 

”Societatea include, printre asociaţii săi, o persoană fizică sau juridică care îndeplineşte 
condiţiile impuse pentru exercitarea profesiei. 
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”Prevederile paragrafelor trei şi patru din articolul L. 812-5 sunt aplicabile unei astfel de 
societăţi. 

”Condiţiile de aplicare a prezentului articol sunt stabilite prin decret în Consiliul de Stat şi 
în special: 

”1° Condiţiile de înscriere a societăţii pe lista stabilită de comisia naţională prevăzută la 
articolul L. 812-2, privind interdicţia sa temporară şi desfiinţarea sa precum şi regulile aplicabile în 
cazul incapacităţii, retragerii sau decesului unui asociat care exercită profesia; 

”2° Modalităţile speciale de supraveghere şi inspecţie prevăzute la articolele L. 812-9 şi L. 
811-11 à L. 811-11-3 şi de aplicare a regulilor de disciplină prevăzute la articolele L. 812-9 şi L. 
811-12 A à L. 811-15. » ; 

4° La punctul 2° din articolul L. 812-8, după cuvintele: ”exercitarea profesiei de mandatar 
judiciar” se adaugă cuvintele: ”sau a unei profesii prevăzute în titlul VI bis din legea nr. 90-1258 
din data de 31 decembrie 1990 mai sus menţionată ». 

CAPITOLUL II 

PREVEDERI REFERITOARE LA PROFESIA DE CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ  

Articolul 6 

Codul proprietăţii intelectuale se modifică după cum urmează: 

1° LA ARTICOLUL L. 422-6, cuvintele: ”ale altui” sunt înlocuite cu cuvintele: ”ale unei 
persoane fizice sau juridice care exercită profesiunea de”; 

2° LA ARTICOLUL L. 422-7, punctul 2° este abrogat ; 

3° După articolul L. 422-7, se inserează un articol L. 422-7-1 cu următorul conţinut: 

”Art. L. 422-7-1. – Consilierul în proprietate industrială îşi poate exercita profesia în cadrul 
unei societăţi multi-profesionale de exerciţiu, prevăzută la titlul IV bis din legea nr. 90-1258 din 
data de 31 decembrie 1990 privind exercitarea sub forma unor societăţi a profesiunilor liberale 
supuse unui statut legislativ sau de reglementare sau ale căror titluri sunt protejate şi societăţile cu 
participaţii financiare ale profesiilor liberale, care au ca obiect exercitarea în comun a profesiei de 
mandatar judiciar şi a uneia sau mai multor profesii din celelalte prevăzute în acest scop. 

”Societatea include, printre asociaţii săi, o persoană fizică sau juridică care îndeplineşte 
condiţiile impuse pentru exercitarea profesiei. 

”Cel puţin un membru al profesiei de consilier în proprietate industrială care lucrează în 
cadrul societăţii, în calitate de asociat sau de salariat, trebuie să fie membru al consiliului de 
administraţie sau al consiliului de supraveghere al societăţii. 

”Ultimul paragraf din articolul L. 422-7 este aplicabil.”; 
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4° La punctul 2° din articolul L. 422-12, după cuvintele: ”exercitarea profesiei de consilier 
în proprietate industrială!” se adaugă cuvintele: ”sau a unei profesii prevăzute la titlul VI bis din 
legea nr. 90-1258 din data de 31 decembrie 1990 mai sus menţionată » ; 

5° LA ARTICOLUL L. 423-2: 

a) Punctele f şi g devin respectiv punctele g şi h ; 

b) Se înfiinţează un punct f cu următorul conţinut: 

”f) Condiţiile de aplicare a ultimului paragraf din articolul L. 422-7 şi din articolul L. 
422-7-1, în special modalităţile de aplicare a regulilor de disciplină prevăzute în articolul L. 
422-10;” 

CAPITOLUL III 
PREVEDERI REFERITOARE LA PROFESIA DE AVOCAT LA 

CONSILIUL DE STAT ŞI LA CURTEA DE CASAŢIE 

Articolul 7 

După articolul 3-2 din ordonanţa din data de 10 septembrie 1817 mai sus menţionată, se 
inserează un articol 3-3 cu următorul conţinut: 

 
”Art. 3-3. – Avocatul la Consiliul de Stat şi la Curtea de Casaţie îşi poate exercita, de 

asemenea, profesia în cadrul unei societăţi multi-profesionale de exerciţiu, prevăzută la titlul IV 
din legea nr. 90-1258 din data de 31 decembrie 1990 privind exercitarea sub forma unor societăţi a 
profesiunilor liberale supuse unui statut legislativ sau de reglementare sau ale căror titluri sunt 
protejate şi societăţile cu participaţii financiare ale profesiilor liberale, care au ca obiect 
exercitarea în comun a profesiei de avocat la Consiliul de Stat şi la Curtea de Casaţie şi a uneia sau 
mai multor profesii din celelalte prevăzute în acest scop. 

”Prevederile paragrafelor trei şi patru din articolul 3-2 sunt aplicabile unei astfel de 
societăţi. 

”Condiţiile de aplicare a prezentului articol sunt stabilite prin decret în Consiliul de Stat şi 
în special: 

”1° Condiţiile de numire a societăţii într-un birou de avocat la Consiliul de Stat şi la Curtea 
de Casaţie, privind interdicţia sa temporară şi desfiinţarea sa precum şi regulile aplicabile în cazul 
incapacităţii, retragerii sau decesului unui asociat care exercită profesia; 

”2° Modalităţile de aplicare a regulilor de disciplină.” 
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CAPITOLUL IV 
PREVEDERI REFERITOARE LA PROFESIA DE EXPERT-CONTABIL 

Articolul 8 

Ordonanţa din data de 19 septembrie 1945 mai sus menţionată se modifică după cum urmează: 

1° La ultimul paragraf din articolul 2, după cuvintele: ”membrii ordinului” sunt inserate 
cuvintele: ”, societăţile multi-profesionale de exerciţiu”; 

2° LA PRIMUL PARAGRAF din articolul 5, după cuvintele: ”orice expert-contabil” sunt 
inserate cuvintele:”, orice societate multi-profesională de exerciţiu”; 

3° La punctul III din articolul 7^3, după cuvintele: ”Asociaţiile de gestiune şi de 
contabilitate” sunt inserate cuvintele: ”şi societăţile multi-profesionale de exerciţiu”; 

3° După articolul 7^5, se inserează un articol 7^6 cu următorul conţinut: 

”Art. 7^6. – Expertul contabil îşi poate exercita profesia şi în cadrul unei societăţi 
multi-profesionale de exerciţiu, prevăzută la titlul IV bis din legea nr. 90-1258 din data de 31 
decembrie 1990 privind exercitarea sub forma unor societăţi a profesiunilor liberale supuse unui 
statut legislativ sau de reglementare sau ale căror titluri sunt protejate şi societăţile cu participaţii 
financiare ale profesiilor liberale, care au ca obiect exercitarea în comun a profesiei de expert 
contabil şi a uneia sau a mai multor profesii din celelalte prevăzute în acest scop. 

”Societatea include, printre asociaţii săi, o persoană fizică care îndeplineşte condiţiile 
impuse pentru exercitarea profesiei. 

”Cel puţin un membru membre al profesiei de expert contabil care lucrează în cadrul 
societăţii, în calitate de asociat sau de salariat, trebuie să fie membru al consiliului de administraţie 
sau al consiliului de supraveghere al societăţii. 

”Societăţile multi-profesionale de exerciţiu nu sunt membre ale ordinului experţilor 
contabili. Ele sunt înscrise în tabel.” ; 

4° LA ARTICOLUL 12: 

a) La primul paragraf, după fiecare din apariţiile cuvintelor: ”ale unei societăţi de 
expertiză contabilă” sunt inserate cuvintele: ”sau ale unei societăţi multi-profesionale de exerciţiu” 
; 

b) La cel de-al treilea paragraf, după cuvintele: ”şi asociaţii de management şi 
contabilitate” sunt inserate cuvintele: ”, societăţi multi-profesionale de exerciţiu”; 

c) La paragraful patru, după cuvintele: ”sau ale unei societăţi înscrise în tabel” sunt 
inserate cuvintele: ”, ale unei societăţi multi-profesionale de exerciţiu,”; 

5° LA PUNCTUL 2° din articolul 19, după cuvintele: ”ale unei societăţi membre a ordinului” 
sunt inserate cuvintele: ”sau ale unei societăţi multi-profesionale de exerciţiu”; 
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6° LA ARTICOLUL 22: 

a) Cel de-al doilea paragraf este completat cu cuvintele: ”sau într-o societate conformă cu 
titlul IV bis din legea nr. 90-1258 din data de 31 decembrie 1990 mai sus menţionată, având ca 
obiect de activitate exercitarea în comun a profesiei de expert contabil şi a uneia sau a mai multor 
profesii din celelalte prevăzute în acest scop”; 

b) După cel de-al şaselea paragraf, se inserează un paragraf cu următorul conţinut: 

”Ei pot fi de asemenea asociaţi sau membri ai organelor de conducere ale unei societăţi care 
exercită una dintre profesiile menţionate în domeniul de aplicare din titlul IV bis din legea nr. 
90-1258 din data de 31 decembrie 1990 mai sus menţionată cum ar fi cea de expert contabil.” ; 

c) LA PENULTIMUL PARAGRAF, înainte de cuvintele: ”sucursale” sunt inserate cuvintele: 
”societăţi multi-profesionale de exerciţiu,”; 

7° LA ARTICOLUL 23 şi la primul paragraf din articolul 24, după cuvintele: ”membrii 
ordinului” sunt inserate cuvintele: ”, societăţile multi-profesionale de exerciţiu”; 

8° LA ARTICOLUL 53: 

a) La cel de-al unsprezecelea paragraf, după cuvintele: ”sucursale” sunt inserate cuvintele: 
”, societăţile multi-profesionale de exerciţiu » ; 

b) La cel de-al doisprezecelea şi cel de-al treisprezecelea paragraf, după cuvintele: 
”sucursala” sunt inserate cuvintele: ”, societatea multi-profesională de exerciţiu » ; 

9° LA cel de-al doilea paragraf din articolul 60, după cuvintele: ”asociaţiilor de 
management şi contabilitate” sunt inserate cuvintele:”, la societăţi multi-profesionale de 
exerciţiu”. 

CAPITOLUL V 
PREVEDERI PRIVIND PROFESIA DE NOTAR 

Articolul 9 

După articolul 1 bis din ordonanţa nr. 45-2590 din data de 2 noiembrie 1945 mai sus 
menţionată, se inserează un articol 1° bis A cu următorul conţinut: 

”Art. 1 bis A. – Notarul îşi poate exercita profesia şi în cadrul unei societăţi 
multi-profesionale de exerciţiu, prevăzută la titlul IV bis din legea nr. 90-1258 din data de 31 
decembrie 1990 privind exercitarea sub forma unor societăţi a profesiunilor liberale supuse unui 
statut legislativ sau de reglementare sau ale căror titluri sunt protejate şi societăţile cu participaţii 
financiare ale profesiilor liberale, care au ca obiect exercitarea în comun a profesiei de notar şi a 
uneia sau a mai multor profesii din celelalte prevăzute în acest scop. 

”Prevederile paragrafelor trei şi patru din articolul 1 bis sunt aplicabile unei astfel de 
societăţi. 
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”Condiţiile de aplicare a prezentului articol sunt stabilite prin decret în Consiliul de Stat şi 
în special: 

”1° Condiţiile de numire a societăţii într-unul sau mai multe birouri notariale, privind 
interdicţia sa temporară şi desfiinţarea sa precum şi regulile aplicabile în cazul incapacităţii, 
retragerii sau decesului unui asociat care exercită profesia; 

”2° Modalităţile de aplicare a regulilor de disciplină prevăzute în ordonanţa nr. 45-1418 din 
data de 28 iunie 1945 privind disciplina notarilor şi a anumitor funcţionari ministeriali 

CAPITOLUL VI 
PREVEDERI PRIVIND PROFESIA DE EXECUTOR JUDECĂTORESC 

Articolul 10 

După articolul 1 bis AA din ordonanţa nr. 45-2592 din data de 2 noiembrie 1945 mai sus 
menţionată, se inserează un articol 1 bis AAA cu următorul conţinut: 

”Art. 1 bis AAA. – Executorul judecătoresc îşi poate exercita profesia şi în cadrul unei 
societăţi multi-profesională de exerciţiu, prevăzută la titlul IV bis din legea nr. 90-1258 din data de 
31 decembrie 1990 privind exercitarea sub forma unor societăţi a profesiunilor liberale supuse 
unui statut legislativ sau de reglementare sau ale căror titluri sunt protejate şi societăţile cu 
participaţii financiare ale profesiilor liberale, care au ca obiect exercitarea în comun a profesiei de 
executor judecătoresc şi a uneia sau a mai multor profesii din celelalte prevăzute în acest scop. 

”Prevederile paragrafelor trei şi patru ale articolului 1 bis AA sunt aplicabile unei astfel de 
societăţi. 

”Condiţiile de aplicare a prezentului articol sunt stabilite prin decret în Consiliul de Stat şi 
în special: 

”1° Condiţiile de numire a societăţii într-unul sau mai multe birouri de executori 
judecătoreşti, privind interdicţia sa temporară şi desfiinţarea sa precum şi regulile aplicabile în 
cazul incapacităţii, retragerii sau decesului unui asociat care exercită profesia; 

”2° Modalităţile de aplicare a regulilor de disciplină prevăzute în ordonanţa nr. 45-1418 din 
data de 28 iunie 1945 privind disciplina notarilor şi a anumitor funcţionari ministeriali.” 
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CAPITOLUL VII 
PREVEDERI PRIVIND PROFESIA DE LICITATOR INDEPENDENT JUDICIAR 

Articolul 11 

După articolul 1 bis din ordonanţa nr. 45-2593 din 2 noiembrie 1945 mai sus menţionată, se 
inserează un articol 1 bis A cu următorul conţinut: 

”Art. 1 bis A. – Licitatorul independent judiciar îşi poate exercita profesia şi în cadrul unei 
societăţi multi-profesională de exerciţiu, prevăzută la titlul IV bis din legea nr. 90-1258 din data de 
31 decembrie 1990 privind exercitarea sub forma unor societăţi a profesiunilor liberale supuse 
unui statut legislativ sau de reglementare sau ale căror titluri sunt protejate şi societăţile cu 
participaţii financiare ale profesiilor liberale, care au ca obiect exercitarea în comun a profesiei de 
licitator independent judiciar şi a uneia sau a mai multor profesii din celelalte prevăzute în acest 
scop. 

” Societatea include, printre asociaţii săi, o persoană fizică sau juridică care îndeplineşte 
condiţiile impuse pentru exercitarea profesiei. 

”Prevederile paragrafelor trei şi patru din articolul 1 bis sunt aplicabile unei astfel de 
societăţi. 

”Condiţiile de aplicare a prezentului articol sunt stabilite prin decret în Consiliul de Stat şi 
în special: 

”1° Condiţiile de numire a societăţii într-unul sau mai multe birouri de licitator 
independent judiciar, privind interdicţia sa temporară şi desfiinţarea sa precum şi regulile 
aplicabile în cazul incapacităţii, retragerii sau decesului unui asociat care exercită profesia; 

”2° Modalităţile de aplicare a regulilor de disciplină prevăzute în ordonanţa nr. 45-1418 din 
data de 28 iunie 1945 privind disciplina notarilor şi a anumitor funcţionari ministeriali.”; 

3° După paragraful doi din articolul 3, se inserează un paragraf cu următorul conţinut: 

”În nici un caz contractul de muncă al licitatorului independent salariat nu poate încălca 
regulile deontologice ale profesiei. Fără a aduce atingere niciunei clauze a contractului de muncă, 
licitatorul independent salariat poate refuza angajatului său să elibereze un act sau să îndeplinească 
o misiune dacă consideră că actul sau misiunea respectivă sunt contrare sau pot afecta 
independenţa sa.”  

 
CAPITOLUL VIII 

PREVEDERI PRIVIND PROFESIA DE AVOCAT 

Articolul 12 

Legea din data de 31 decembrie 1971 mai sus menţionată se modifică după cum urmează:  

1° Paragraful doi din articolul 6 este abrogat ; 
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2° La prima frază din primul paragraf din articolul 7, cuvintele: ”societate de avocaţi” sunt 
completate cu cuvintele: ”sau al unei societăţi care are ca obiect exercitarea profesiei de avocat” ; 

3° La articolul 8: 

a) Primele două paragrafe constituie punctul I ; 

b) Ultimele trei paragrafe constituie punctul III ; 

c) Între aceste paragrafe, este inserat un punct II cu următorul conţinut: 

”II. - Avocatul îşi poate exercita profesia şi în cadrul unei societăţi multi-profesională de 
exerciţiu, prevăzută la titlul IV bis din legea nr. 90-1258 din data de 31 decembrie 1990 privind 
exercitarea sub forma unor societăţi a profesiunilor liberale supuse unui statut legislativ sau de 
reglementare sau ale căror titluri sunt protejate şi societăţile cu participaţii financiare ale 
profesiilor liberale, care au ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat şi a uneia sau a mai 
multor profesii din celelalte prevăzute în acest scop. 

”Condiţiile de aplicare ale prezentului paragraf sunt stabilite prin decret în Consiliul de 
Stat.”; 

3° La articolul 53: 

a) La punctul 1°, cuvintele: ”precum şi incompatibilităţile” sunt suprimate; 

b) După punctul 2°, este inserat un punct 2° bis, cu următorul conţinut: 

”2° bis Incompatibilităţile dintre exercitarea profesiei de avocat şi exercitarea altor 
profesii, funcţii sau mandate deţinerea anumitor interese;”. 

TITLUL III 
PREVEDERI DE APLICARE 

Articolul 13 

Prevederile capitolelor I până la VIII din titlul II al prezentei ordonanţe, cu excepţia 
punctelor 2° şi 4° din articolul 5, ale punctului 2° din articolul 6 şi ale punctului 2° din articolul 8, 
intră în vigoare la termenele care vor fi stabilite, pentru fiecare dintre profesiile vizate, prin 
decretele emise în Consiliul de Stat pentru aplicarea dispoziţiilor legislative pe care le modifică 
aceste capitole şi cel târziu pe data de 1 iulie 2017. 
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Articolul 14 

Primul Ministru, Custodele Sigiliilor, Ministrul Justiţiei şi Ministrul Economiei, Industriei 
şi Mediului Digital răspund, fiecare în domeniul său, de aplicarea prezentei ordonanţe, care va fi 
publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze. 

Redactată la data de 

PREŞEDINTELE REPUBLICII:  
PRIMUL MINISTRU, 

Ministrul Economiei, Industriei 
şi Mediului Digital, 

Custodele sigiliilor, 
Ministrul Justiţiei, 


