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REGULAMENT 

privind  

FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
Art 1. În temeiul Legii speciale nr. 514/2003 - privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de consilier juridic, în virtutea principiului „specialia generalibus derogant”, prezentul 
Regulament profesional instituie modalităţi specifice de exercitare a profesiei de consilier juridic 
în raport de reglementările generale stabilite prin Codul Muncii, în scopul garantării şi asigurării 
exercitării independente a profesiei de consilier juridic statuată de art. 10 lit.b din lege. 

Art.2. Conform art. 6 din Legea nr. 514/2003, consilierii juridici au drepturile şi obligaţiile 
prevăzute de lege potrivit Statutului profesional şi reglementărilor proprii ale profesiei. 

Art.3. Consilierul juridic poate exercita profesia, la alegere, prin forma salarizată, în baza 
unui contract individual de muncă, a actului de numire în funcţie, a unui contract special de 
management juridic, sau printr-o formă asociativă tip societate profesională înfiinţată conform 
art.21 din Statutul profesiei de consilier juridic. 

 
CAPITOLUL II 

FORMA SALARIZATĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC 
Art.4. Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale, concursurile şi 

examenele pentru angajarea serviciilor profesionale ale consilierilor juridici se organizează în 
temeiul art. 29-31 din Codul Muncii de către angajator, după confirmarea de către Colegiile 
teritoriale a calităţii lor de consilieri juridici cu drept de exerciţiu al profesiei. 

Art.5. În temeiul art. 56 şi 57 din Statutul profesiei de consilier juridic, din Comisia pentru 
verificările, concursurile şi examenele prevăzute la articolul precedent, vor face parte şi 
reprezentanţi ai Colegiilor teritoriale, în scopul asigurării drepturilor profesionale, economice şi 
sociale ale consilierului juridic în temeiul art. 9 din Constituţia României. 

Art.6. Consilierul juridic ce îşi exercită profesia în baza unui contract individual de muncă 
are dreptul, pe lângă remuneraţia de bază pentru exercitarea activităţilor profesionale şi la prestaţii 
suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate şi indemnizaţie de succes. 

Art.7. Îndemnizaţia de succes reprezintă echivalentul bănesc a unei cote procentuale 
negociată, de la caz la caz, între angajator şi consilierul juridic salarizat, raportată la valoarea 
litigiului patrimonial rezolvat prin prestaţia consilierului juridic în favoarea angajatorului. 

Art.8. Consilierul juridic salarizat este de asemenea îndreptăţit la acoperirea de către 
angajator a tuturor cheltuielilor efectuate de acesta în interesul şi beneficiul angajatorului, în 
condiţiile în care aceste cheltuieli nu au fost avansate de angajator. 

Art. 9. Consilierul juridic salarizat are dreptul la acoperirea de către angajator a tuturor 
cheltuielilor ocazionate de formarea sa profesională continuă, organizată de către Colegiile 
teritoriale şi Ordinul Consilierilor Juridici din România. 

Art. 10. Contractul individual de muncă al consilierului juridic salarizat nu poate cuprinde 
ca obiect al activităţii consilierului juridic alte obligaţii decât cele strict profesionale prevăzute în 
Legea nr. 514/2003, Statutul şi Regulamentele profesiei de consilier juridic. 

Art. 11. Contractul individual de muncă al consilierului juridic salarizat va cuprinde pe 
lângă clauzele generale adaptate profesiei de consilier juridic şi clauzele specifice din prezentul 
Regulament profesional, enunţate la articolele anterioare, în temeiul art. 20 din Codul Muncii. 

Art.12. În temeiul art. 24 din Legea nr.514/2003, angajatorii sunt obligaţi, ca în termen de 
60 de zile de la adoptarea prezentului Regulament, să opereze modificările cu privire la încadrarea 
şi stabilirea drepturilor şi obligaţiile consilierilor juridici conform Statutului şi Regulamentelor 
profesiei de consilier juridic. 
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Art.13. Consilierului juridic numit în funcţie îi sunt aplicabile prevederile legilor speciale 
în materie, în măsura în care acestea nu lezează independenţa exerciţiului profesiei. 

 
CAPITOLUL III  

 MANAGEMENTUL JURIDIC 
Art.14. Contractul de management juridic reprezintă o nouă modalitate de exercitare a 

profesiei de consilier juridic, care asigură şi garantează independenţa, autonomia şi autoritatea 
profesională a consilierului juridic în raport cu beneficiarul prestaţiilor profesionale. 

Art.15. Pot încheia contracte de management juridic doar consilierii juridici definitivi 
înscrişi pe Tabloul Colegiilor teritoriale cu drept de exercitare, cât şi societăţile profesionale 
înscrise pe Tabloul Special al Colegiilor teritoriale. 

Art.16. Modelul contractului de management juridic este cel prevăzut în Anexa 7 al 
prezentului Regulament. 

Art.17. Contractul de management juridic poate înlocui, la solicitarea consilierului juridic 
salarizat, contractul individual de muncă existent la data adoptării prezentului Regulament. 

Art.18. Remuneraţia lunară de bază a managerului juridic nu poate fi, de principiu, mai 
mică decât cea cuvenită magistratului cu aceeaşi vechime în muncă juridică, conform art. 7 din 
Legea nr. 514/2003. 

CAPITOLUL IV  

SOCIETĂŢILE PROFESIONALE 

Art.19. Societatea profesională poate fi constituită, în temeiul Legii nr.31/1990, doar din 
unul sau mai mulţi consilieri juridici definitivi înscrişi în Tabloul Colegiului teritorial, cu drept de 
exercitare a profesiei. 

Art.20. Pentru dobândirea personalităţii juridice societatea profesională trebuie să obţină 
avizul de principiu al Colegiului teritorial. 

Art.21. După dobândirea personalităţii juridice societatea profesională este înscrisă pe 
Tabloul Colegiului teritorial în baza unei decizii anuale. 

Art.22. Taxele pentru avizul de principiu, procesarea dosarului, eliberarea deciziei anuale 
şi cotizaţia anuală a acestor societăţi profesionale se stabilesc de către fiecare Consiliu al 
Colegiilor teritorial. 

Art.23. Onorariile minimale pentru exercitarea prestaţiilor de activităţi juridice de către 
societăţile profesionale se stabilesc în mod uniform de către fiecare Consiliu al Colegiilor 
teritoriale, în scopul asigurării concurenţei loiale profesionale. 

Art.24.  Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în Statutul profesiei şi prezentul Regulament 
cu privire la înfiinţarea societăţilor profesionale îndreptăţeşte Colegiile teritoriale de a solicita 
O.R.C.- ului local radierea societăţii din Registrul Comerţului. 

Art.25.  Neplata taxelor şi cotizaţiilor profesionale de către societăţile profesionale timp de 
două luni consecutiv au drept consecinţă suspendarea acestor societăţi de pe Tabloul Special al 
societăţilor profesionale şi comunicarea acestei decizii instituţiilor şi autorităţilor competente. 

Art.26.  Neplata taxelor şi cotizaţiilor profesionale de către societăţile profesionale timp de 
trei luni consecutiv atrage radierea societăţii profesionale din Tabloul Special al societăţilor 
profesionale. 

Art.27. Societăţile comerciale cu răspundere limitată sau pe acţiuni cu obiect de activitate 
6910 – “Activităţi juridice” (Cod C.A.E.N 7411 până la data de 01.08.2008),  înfiinţate în temeiul 
Legii nr.31/1990 anterior apariţiei Legii nr. 514/2003 şi a Statutului profesiei de consilier juridic 
sunt obligate ca în termen de 6 luni de la adoptarea prezentului Regulament să se reorganizeze 
conform art. 21 din Statutul profesiei, sub sancţiunea radierii din Registrul Comerţului. 

Art 28. În cadrul contractului de reprezentare juridică, societăţile profesionale pot efectua 
şi activităţi de mediere şi administrarea bunurilor beneficiarilor lor. Aceleaşi activităţi pot fi 
exercitate şi în baza contractului de management juridic. 

Art.29. Modelele actelor necesare înfiinţării şi funcţionării societăţii profesionale sunt 
cuprinse în Anexele 1-7 din prezentul Regulament. 

Art.30.  Prezentul Regulament profesional a fost adoptat de către Congresul Colegiilor 
Consilierilor Juridici din România, la Predeal, în data de 19 septembrie 2004 şi intră în vigoare cu 
data adoptării lui 

Art.31.  Conţinutul prezentului Regulament a fost armonizat urmare hotărârilor 
Congreselor Federaţiei din data de 18.04.2010 şi 17.03.2012. 


