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LEGI SI DECRETE • 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 
privind modificarea şoi completarea Legii nr. 51/1995 
pentru organizarea şoi exercitarea profesiei de avocat 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. - 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 ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 3 alineatul (1), după literai) se introduce o 
nouă literl, litera 11), cu unnltoNI cuprins: 

.i1) activităţi de curatela specială potrivit legii fi Statutului 
profesiei de avocat;•. 

2. La articolul 3, ciupi: allneatul (2) ae Introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu unnitorul cuprin11: 

.(3) Avocatul este obligat sa ~nă evidenţa actelor întocmite 
conform alin. (1) lit. c) şi d), cu excluderea actelor întocmite 
pentru asistare şi reprezentare, şi să le. pA&treze în arhiva· sa 
profesională, în ordinea întocmirii lor. în termen de cel mult 3 zile 
de la data întocmirii actelor prevazute la aln. ( 1 ), avocatul este 
obligat să înregistreze operaţiunea în Registrul electronic al 
actelor întocmite de avacaţi potri\llt alin. (1) llt. c) fi d), conform 
procedurii prevAzute în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a regiltrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R, sub 
sancţiunea inopozabiNţii faCI de terţi." 

3. La articolul 5, după alineatul (9) se Introduce un nou 
alineat, alineatul (10), cu unnitorul cuprins: 

.{10) La constituirea formelor de exercitare a profesiei şi 
ulterior, avocaţii au dreptul să stabileascA patrimoniul afectat 
exercitării profesiei, în condi~lle legii, cu procedura reglementată 
pentru constituirea Registrului electronic al evidenţei 

patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor, în condiţiile stabilite 
de Consiliul U.N.B.R. plin Regulamentul de organizare fi 
funcţionare. lnscrierea efectuatll 1n registru are efecte de 
opozabilitate faţa de terţi, To condiţiile prevlz.\Re de lege: 

4. La articolul 14. dupi litera c) se Introduce o noul 
literă, litera d), cu urmitorul cuprins: 

.d) cel în sarcina CAruia s-a reţinUt, în baza unei hotlrlri 
judecătoreşti definitive seu prin acte ale organelor profesiei ele 
avocat, fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice fonnl, 
exercitarea fără drept ·de către o persoani a profesiei de 
avocat." 

5. La articolul 16, partea introductivi ae modltlct fha 
avea urmltonil cuprins: · · 

.Art. 16. - Exercitarea profesiei de avocat este compatibilA 
numai cu:". 

6. La articolul 16, după litera d) se introduce o nouă 
literă, litera e), cu următorul cuprins: 

.e) alte activităţi prevăzute de lege." 
7. Articolul 21 se abrogă. 
8. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
.(3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocaţilor şi 

modificările intervenite sunt comunicate, la începutul fiecărui an, 

instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi 

autorităţilor administrative ale judeţului sau municipiului 
Bucureşti, precum şi U.N.B.R. Distinct, se va înainta U.N.B.R. 
tabloul avocaţilor incompatibili." 

9. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea 
urmitorul cuprins: 

.(2) în cazurile în care există incompatibilitate, decizia de 
primire tn profesie va produce efectele numai de la data încetării 
stării de incompatibilitate.· 

10. La articolul 21, dupl atlneatul (2) se Introduce un 
nou alineat. alineatul (3), cu urmitorul cuprins: 

.(3) Pâni la încetarea stării de incompatiblUtate, cel primit în 
profesie va fi înscris în tabloul avocaţilor incompatibili într-o 
secţiune. distinct.• 

11. Artlcolul 28 se modifici fi va avea unnătorui 
cuprlM: 

.Art. 26. - (1 ) Instanţele sunt obligate sa verifice şi să se 
pronunţe asupra catMţli de reprezentam al unei persoane care 
se prazintă ca avocat, axen::itlnd acta ·specib acestei profesii 
şi folOelnd însemnele profeSlet de avocat 

(2) Exercitarea, fărt drept, a oricărei activităţi specifice 
profesiei de avocat constituie infracţiune fi se pedepseşte 
potrivit legii penale. 

(3) Fapta unei persoane care exercită activită~ specifice 
profesiei de avocat tn cadrul unor entttiţi care nu fac parte din 
formele de organizare profesională recunoscute de prezenta 
lege constituie lnhcţlune fi se pedepsaşta potrtvlt legii penale. 

(4) A<:tele specifice profesie~ de avocat, efectuate în mod 
public de o persoana cara nu a dobAndlt calitatea de avocat în 
condiţiile prezentei legi, sunt nule.• 

12. La artloolul 30. ciupi alil'l8atul (1) se introduce un 
nou allnut, allneatuJ (2). cu urmlton.11 cuprins: 

.(2) Nu pat face parte din organele de conducere ale 
pt'Qfesiei avoca\fi care au datorii scadente la taxele şi 

contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. şi al 
baroului, i;irecum şi a fondurilor Cssei de Asigurări a Avocaţilor 
din Rolntrdâ.fi ale filialelor." 

13. La articolul 31, dupi: alineatul (1) se Introduc două 
noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: 

.(11) Activitatea desfăşurată de avocat în condiţiile legii şi ale 
Statutului profesiei de avocat, indiferent de forma şi modalitatea 
de exercitare a profesiei, care generează venituri profesionale, 
nu poate fi reconsiderată ca activitate dependentă în 
conformitate cu prevederile din Codul fiscal. 

( 12) Avocaţii pot conveni cu clienţii onorarii superioare celor 
stabilite în tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul 
U.N.B.R." 

Legea nr. 25/24 martie 2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 210/28 martie 2017
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14. La articolul 35, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

.(11) Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri şi de 
la măsura confiscării: 

a) înscrisurile care conţîn comunicări între avocat şi clientul 
său; 

b) înscrisurile care conţin consemnări efectuate de către 
avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client." 

15. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

.(3) Raportul dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau 
o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decăt 
dacă există date că avocatul săvârşeşte ori pregăteşte 

săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute în art. 139 
alin. (2) din Codul de procedură penală. Dacă pe parcursul sau 
după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere 
tehnică au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori 
inculpatul pe care acesta îl apără, probele obţinute nu pot fi 
folosite în cadrul niciunui proces penal, urmand a fi distruse, de 
îndată, de către procuror. Judecltorul care a dispus misura este 
informat, de îndată, de către procuror. Judecătorul dispune 
informarea avocatului.· 

16. Ardealul 39 • modifici fi va avu urmitorul cuprtne: 
,,Art. 39. -(1) în exercitarea profesiei, avocaţii sunt parteneri 

indispensabili ai justiţiei, ocrotiţi de lege. firii a putea fi aslmlla~ 
funcţionarilor publici, cu excepţia situaţiilor tn care atestă 
identitatea p.Al'ţilor, a conţinutului sau datei unul act. 

(2) Avocatul este obligat sA respecte solemnltat9a şedinţei 
de judecată, să nu foloaeascl cuvinte sau expf8Sil de natwt a 
aduce atingere demnităţii judecătorului, procurorului, attor 
avocaţi, p.Arţilor sau reprezentanţilor acestora în proces. 

(3) Avocatul nu n\spunde penal pentru sustinerffe fiClrte oral 
sau în scris, în forma adecvatli ~ cu .respectarea prevaderiklr 
alin. (2), în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urml:irire 
penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie şi nici 
dacă sunt în legătură cu consultaţiile oferite justiţiabililor ori cu 
formularea apArarii în acea cauză ori pentru susţinerile făcute 
în cadrul consultaţiilor verbale sau consultaţiilor scrise acordate 
clienţilor, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de 
deontologie profesionali. 

(4) Nerespectarea de citre avocat a prevederilor alin. {2) fi 
(3) constituie abatere dlaclplinarl gravii. Rlspunderea 
disciplinara nu exclude mpunderea penala sau Clvlll. 

(5) Nu constituie abatere disciplinară şi nici nu pot atrage alte 
forme de răspundere juridicii a avocatului opiniile juridice ale 
acestuia, exercitarea drepturilor, îndepllnlrea obliga,llor 
prevăzute de lege fi folosirea mljloacelor legale pentru 
pregătirea şi realizareaefeclhli a aplrlrii liberfiţllor, drepturlfor 
şi intereselor legitime ale clienţilor săi.• 

17. La articolul 40, dupl alineatul (1) se lriVodu.c ni ROI. 
alineate, alineatele (2H4). cu unnitorul cuprins:' 

.(2) Avocatul este obligat să depunl!I toată diligenţa pentru 
apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale 
clienţilor şi să uzeze de mijloacele prevăzute de lege, pe care le 
consideră favorabile acestora. 

(3} Avocatul este obligat să se abţină de la asistarea şi 
sfătuirea unui client în realizarea de către acesta de acte sau 
fapte ce ar putea constitui infracţiuni. 

(4) Avocatul este îndreptăţit să se retragă imediat şi să 

renunţe la asistarea şi reprezentarea clientului în cazul în care 
acţiunile şi scopurile acestuia, aparent legale la începutul 

asistenţei şi/sau al reprezentării, se dovedesc, pe parcursul 
acesteia, ca fiind infracţionale." 

18. la articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

.(11) Orice contact dintre avocat şi o persoană cu interese 
contrare în cauza în care avocatul este angajat, reprezentantul 
acesteia sau un terţ care se dovedeşte că este interesat de 
soluţia ce se va pronunţa în cauză nu poate fi realizat decât cu 
acordul expres, prealabil, al clientului, în prezenţa clientului sau 
a persoanei desemnate de acesta." 

19. La articolul 46, după alineatul (4) se introduc trei noi 
alineate, alineatele (41H43), cu următorul cuprins: 

„(41) Divulgarea de către avocat, fără drept. a unei informaţii 
confidenţiale din sfera privată a clientului său ori care priveşte un 
secret operaţional sau comercial care i-a fost încredinţat în 
virtutea aceleiaşi calităţi sau de care a putut să ia cunoştinţă în 
timpul desfăşurării activităţilor specifice profesiei constituie 
i~une fi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 

(42) Sunt obligaţi sA respecte secretul profesional şi membrii 
organelor de conducere ale profesiei de avocat cu privire la 
aspectele de care au luat cunoştinţă în virtutea exercitării 
prerogativelor cu care au fost învestiţi. 

(43) Nu constituie inhcţiune fapta avocatului de nedenunţare 
a unor infracliuni despre C8l'8 ia cunoştinţă în exercitarea 
profesiei, cu excepţia următoantlor inflllcţlunt 

1. omor, uddere din culp;ll sau altl infracţfune care a avut ca 
unnare moartea unei persoane; 

2. genocid, infracţiuni contra umanMţli sau infracţiuni de 
rhbol contra persoanelor; 

3. cele previzute de art. 32-38 din Legea nr. 53512004 
privind prevenirea şt combaterea terorlsmutul, cu modlficările şi 
completArile ulterioare. 

în toate cazurile, este exonerat de răspundere avocatul care 
previne săvârşirea Infracţiunii sau consecinţele acesteia în alt 
mod decM denunţarea fAptultorului. • 

20. Arllcolul 48 sa modifici'' va avea urmitorul cuprins: 
.Art. 48. - (1) Orice comunicare publici sau orice publicitate 

ficută de un avocat sau de o formA de exercitare a profesiei 
e8te permisă, cu t:endl'a ca aceasta sl respecta reglementările 
profesionale şi cele prMtoare la independenţa. demnitatea, 
inte.gritDNI profesiei, piltrarea secreb:dui profesional, să fie 
obiectivi fi să corespundă adevArului. 

(2) Statutul profesiei de avocat ragiementeazA detaliat 
normele aplicabila publlcltlţil f4cute de avocaţi sau de formele 
de exercitare a profesiei de avoeat fn scopul atragerii clientelei." 

21. La mticolul 51, duplallneatul (2) 18 lntmduce un nou 
alineat. alineatul (3), cu unnitonJI cuprins: 

.f.3) îi' Cla(drul fiecirui barou este organizata şi funcţionează 
Curtea de Arbitraj Profesional aAvocaţilor. lnstitu~e permanentă 
de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, 

independentă în exercitarea atribuţiilor. Organizarea, 
funcţionarea, precum şi atribuţiile Curţii de Arbitraj Profesional a 
Avocaţilor sunt reglementate potrivit Statutului profesiei de 
avocat." 

22. La articolul 52 alineatul (2), după litera c) se introduce 
o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: 

„c1) propune candidaţii pentru Comisia centrală de 
disciplină;". 
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23. La articolul 56 alineatul (2), literele b) şi h) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

.b) duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Congresului 
avocaţilor, Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a 
U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului; 

h) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, 
modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, 
precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei 
de avocat; autorizează funcţionarea acestor forme; organizează 
şi ţine evidenţa lor;". 

24. La articolul 56 alineatul (2), după litera h) se 
introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins: 

.h1) identifică şi sesizează organelor judiciare competente 
cazurile de exercitare sub orice formă a activităţii specifice de 
avocat de către persoane care nu au calitatea de avocat înscris 
într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou sau, înscrise 
fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;". 

25. La articolul 56 alineatu! (2), Uterele I), q) fi v) ae 
modifică fi vor avea urrn.itorul cuprins: 

.i) coordonează activitatea filialei sau sucursalei Casei de 
Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) din raza de competenţA şi 
exercită controlul activita~i acesteia la sesizarea Consiliului de 
administraţie al C.AA. sau a Consiliului U.N.B.R„ Independent 
de dreptul propriu de control al Conslllulul de administraţie al 
C.A.A. sau al ConsililJlui U.N.B.R.; 

q) aprobă organigrama, statul de funcţii 91 angajeazl 
personalul baroului; 

v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în alte 
acte normative: 

26. Articolul 57 se modlflol fi va avea unniton.11 cuprina: 
.Art. 57. - ( 1) Şedinţele conslliulul baroului sunt con\/OC8te 

de decan sau de înlocuitorul acestuia. Consiliul poate fl 
convocat şi de o treime din membrii acestuia. 

(2) Consiliul baroului lucrează legal în prezenţa a doul treimi 
din numărul membrilor săi şi ia hotarlri valabile cu votul 
majorităţii membrilor prezen~. • 

27. La articolul 58 alineatul (1t, litera b) se modifici fi va 
avea urmitorul cuprins: 

.b) prezidează şedinţele consiliului baroului;". 
28. Articolul 59 •modifici fi va avea urmltorul cupltna: 
.Art. 59. -Avocatul nemulţumit de decizia decanului o poate 

ataca la consiliul baroului, în tennen de , 5 Zili oe la 
comunicare." 

29. La articolul 84aRneatul (1), după litara a)• introduce 
o nouă literi, llteraa1), cu unnitorul cuprtna: 

.a1) alege şi revocă membrii Consiliului U.N.8.R. dintre 
membrii Congresului, potrivit prevederilor art .. ~5 ali~. U > 11· 
prevederilor Statutului profesiei de avocat;". 

30. La articolul 64 alineatul (1), lltGra b) se modifici fi va 
avea următorul cuprins: 

.b) alege şi revocă Comisia centrală de cenzori;". 
31. La articolul 64 alineatul (1 ), după litera h) se 

introduce o nouă literă, literai), cu următorul cuprins: 
.i) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege." 
32. La articolul 66, după litera f) se introduce o nouă 

literă, litera f1), cu următorul cuprins: 
.f1) aprobă folosirea patrimoniului U.N.B.R. şi C.A.A. în 

activităţi producătoare de venituri, potrivit legii;". 

33. La articolul 66, literele o), p) şi r) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

.o) verifică legalitatea şi temeinicia deciziilor de primire în 
profesie şi de înscriere pe tabloul avocaţilor, date de către 
consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate; 

p) anulează, pentru cauze de nelegalitate, hotărârile şi 

deciziile adoptate de organele de conducere ale barourilor, cu 
excepţia celor care vizează plângeri ale terţilor sau ale avocaţilor 
împotriva deciziilor adoptate în materia plângerilor îndreptate 
împotriva avocaţilor, care încalcă legea şi Statutul profesiei de 
avocat, ca urmare a contestaţiei formulate de membrii baroului 
respectiv sau a sesizării preşedintelui U.N.B.R.; 

r) alege şi revocă membrii Consiliului de administraţie al 
C.A.A„ coordonează activitatea acestuia şi exercită controlul 
activităţii sale la sesizarea consiliului unui barou, a Comisiei 
permanente sau a Comisiei de cenzori a C.A.A.;". 

34. La articolul 66, după litera t) se introduc trei noi litere, 
literele u), v) fi x), cu urmltorul cuprins: 

.u) emite hOtarlri cu caracter interpretativ pentru aplicarea 
corecti şi unitari a Statutului profesiei de avocat, a Statutului 
CA.A. şi a altor acte normative emise în baza acestora; 

v) aprobi bugetul anual al Institutului Naţional pentru 
Pregltlrea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi execuţia bugetară 
anuali a acestuia. 

x) adoptl. cu caracter de recomandare, tabloul onorariilor 
minimale pentru serviciile pl'98tate potrivit legii de formele de 
exercitare a profesiei de avocat.• 

35. I.li artlcolul 18 alineatul (1 ), ciupi litera c) H Introduce 
o noul Hterl. lllera c1), cu umaitol'ul cuprins: 

.c1) aprobi organigramele şi statete de funcţii ale U.N.B.R., 
Casei de Asiguriri a Avoca1ilof şi lnetitut\llui Naţional pentru 
P~ ş; ~Avoca1ilor, lapopunerea. după caz, 
a Comisiei permanente a U.N.B.R., Constliulul de administraţie 
al C.A.A. şi, respectiv, a ConslllUlul de conducere al INPPA;" . 

36. La articolul 61 allnutul (1), dupl litere d) se 
Introduce o nouA lltllrl, lltllra d1), cu urmltorul cuprins: 

.d1) exercită atribuţiile prevlzute de lege cu privire la 
adunlrile genenlle ale acţionarilor/asociaţilor societăţilor 
înfiinţate pentru .folosirea patrimoniului U.N.B.R. în activităţi 
produc:ătoare de venituri;". 

37. La articolul 68 alineatul (1), dupl litera g) se 
Introduce o nOUl lltert. lltera h). cu unnltorul cuprins: 

.h) areobligalla să apere reputaţia profesională a avocatului, 
la cererea acestuia, pe baza cercetlrilor şi a propunerilor 
tnalntate de consiliul baroUlui dltl care face parte.· 

38. La artlcalUI 85, allneatul (1) • modifici fi va avea 
următorul cuprlnll: 

..Art. as. -(1)0norar1Me pentru aslstenţajudlclart acordată 
în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se 
stabllnQ pljn pJOtocolul încheiat între U.N.B.R.. Ministerul 
Justîţiei $i Mlriisterul Public.· 

39. La arttcolul 85, dupi alineatul (1) se Introduce un nou 
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

.(11) Plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se face în termen 
de 45 de zile de la data depunerii deconturilor de către barouri 
la organul judiciar competent. Pentru întârzierea la plată a 
onorariilor se calculează şi se plătesc dobânzi/penalităţi la 
nivelul prevăzut de Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în 
cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat. 
Plata dobânzilor/penalităţilor se face la cererea barourilor." 
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40. La articolul 85, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

.(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la 

alin. (1) se asigură din sumele prevăzute la art. 4 7 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 

judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare. 

{3) Pentru cheltuielile curente necesare funcţionării serviciilor 

de asistenţă judiciară a barourilor, din sumele virate lunar pentru 

remunerarea avocaţilor, fiecare barou îşi constituie un fond prin 

reţinerea a 2% din valoarea acestor sume aprobate şi efectiv 

vărsate, conform regulilor stabilite prin Statutul profesiei de 

avocat. Reţinerea procentului de 2% se face la achitarea 

efectivă a onorariului către avocatul îndreptăţit." 

41. La articolul 86, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

,,Art. 86. - (1) Avocatul răspunde disciplinar pentru 

nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, 

pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele 

de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum fi pentru orice 

fapte săvârşite în legatură cu profesia sau în afara acesteia, 

care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul 

profesiei, ale corpului de avocaţi sau ale Instituţiei.• 

42. La articolul 86, după alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

.(4) Constituie abatere disciplinară gravă încălcarea 

dispoziţiilor din lege şi din Statutul profesiei de avocat care 
prevăd expres o astfel de calificare." 

43. La articolul 87, alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(4) În toate cazurile, acţiunea disciplinară poate fi exercitată 
în termen de cel mult un an de la data luării la cunoştinţă, de 
către consiliul baroului, despre săvârşirea abaterii, dar nu mai 
târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia." 

44. La articolul 89 alineatul (1 ), litera c) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

.c) amendă de la 500 lei la 5.000 lei, care se face venit la 
bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de 
zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. 
Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din 
exerciţiul profesiei, până la achitarea sumei. Limitele amenzii 
dlseiplinare se actualizează per1odlc de către Consiliul U.N.B.R., 
în funcţie de rata inflaţiei;*. 

Art. li. - Legea nr. 51/1995 pentnu organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial 
al RomAniei, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificările 
ultenoare, precum şi cu modtficArlle i;I completarile aduse prin 
prezenta lege, se va republica tn Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o noul numerotare. 

Aceasts lege a fost adoptsM de Parlamentul ROIMnifli, cu respeclarN prevederilor art. 76 " ale art. 76 alin. (1) din 
Constituţia României, 19publicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
FLORIN IORDACHE 

Bucureşti, 24 martie 2017. 
Nr. 25. 

PREŞEDINTELE SENATULUI 
cluN-CONSTANTIN·ANTON POPESCU-TĂRICEANU 

PREŞEDINTELE ROllANIEI 

DECRET 
pentru promulgarea LegU privind modificarea 

fi completarea Legii nr. 5111895 pentru organizarea 
fi exerc;ltarea profeaiei de avocat 

Tn temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) (li ale art. 100 alin. (1} din Constitu~a 
României, republicată, 

Prefedlntele RomAnlel d e"c 1 a ta a z; 6: 

Articol unic. - Se promulga Legea privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi se dispune 
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI 
KLAUS-WERNER IOHANNIS 

Bucureşti, 24 martie 2017. 
Nr. 319. 




