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REGULAMENT
DE UTILIZARE A MĂRCII COLECTIVE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Elementele de identificare sunt:
1.1.

Titular:
ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA (cu denumire prescurtată
O.C.J.R) este constituită din toate Colegiile Consilierilor Juridici din România (cu denumire
prescurtată C.C.J).
Sunt membri de drept ai O.C.J.R toate Asociaţiile profesionale cu denumire de „Colegiul
Consilierilor Juridici ________(numele judetului)” şi, denumite generic „Colegii” sau „ CCJ”, care s-au
înfiinţat ca persoane juridice, de drept privat, de interes general, în toate judeţele ţării şi Sectoarele
Municipiul Bucureşti, ca forme de organizare şi funcţionare de bază ale profesiei reglementate de
consilier juridic.
Dobândesc calitatea de membrii asociaţi ai Federaţiei profesionale, toate Colegiile
Consilierilor Juridici care se vor înfiinţa după constituirea Federaţiei şi vor adera ulterior la
Federaţie.
În fiecare judeţ şi în Sectoarele Municipiului Bucureşti funcţionează câte un singur
Colegiu.
1.2.
Sediul:
România, Mun.Bucureşti, str. Poenaru Bordea nr. 18, ap.8, sector 4
1.3.
Nr. înregistrare Tribunalul Bucureşti:
D12/PJ/2004, RS 6/2004, RN 2357/D/2004
1.4.
CIF: 16734240
1.5.
Forma de organizare:
Persoană juridică autonomă ca organizaţie profesională fără scop lucrativ.
1.6.
Scopul:
“Scopul O.C.J.R este nelucrativ și nepatrimonial, fiind de interes general, datorită rolului și
importanței sociale a profesiei de consilier juridic, recunoscută de lege şi constă în asigurarea
organizării și exercitării unitare la nivel național a profesiei de consilier juridic și consacrarea
principiului că profesia de consilier juridic cu organizarea și funcționarea ei structural-sistemică,
este o componentă a sistemului juridic național, protejarea și promovarea drepturilor intereselor și
imaginii membrilor săi privind exercițiul liber, independent, autonom, în spirit etic și în mod unitar
al profesiei de consilier juridic.” (conform Statutului O.C.J.R actualizat în 16.11.2015 )
1.7.
Obiectivul:
“Obiectivul O.C.J.R constă în - stabilirea, menținerea și perfecționarea unui corp
profesional competent, responsabilizat, specializat și eficient, care să contribuie la consolidarea
statului de drept; reprezentarea intereselor și drepturilor consilierilor juridici membri ai colegiilor
în țară și străinătate, inițierea și susținerea de măsuri legislative specifice profesiei la nivelul
autorităților de stat centrale și locale, întocmirea Tabloului consilierilor juridici definitivi și
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stagiari la nivel național și înființarea bazei de date la nivel central cu evidența consilierilor
juridici din România, membrii ai colegiilor, încurajarea coeziunii consilierilor juridici bazată pe
competență, apartenență, solidaritate, etică și disciplină profesională, organizarea și coordonarea
corpului profesional, asigurarea reprezentării corpului profesional la nivelul societății civile și în
relațiile cu autoritățile statului, asocierea consilierilor juridici într-o structură unitar-profesională la
nivel național, adoptarea statutului profesiei de consilier juridic și publicarea acestuia în
Monitorul Oficial al României, partea I, sprijinirea și îndrumarea colegiilor membre în îndeplinirea
obligațiilor lor, prin asigurarea reglementării unitare a problematicii profesiei, precum: primirea și
definitivarea în profesia de consilier juridic, contribuțiile bănești, exercițiul profesiei, formarea
profesională continuă, promovarea imaginii federației.” (conform Statutului O.C.J.R actualizat în
16.11.2015)
1.8.

Modul de reprezentare:
Organele alese cu rol reprezentativ de conducere, decizie şi control ale O.C.J.R sunt:
Congresul, Consiliul, Comitetul Coordonator, Comisia de Cenzori.
În cadrul O.C.J.R functionează următoarele organe de specialitate: Comisia de Disciplină,
Comisia Metodologică şi de Îndrumare Profesională, Secretarul General, Trezorierul.
Vicepreşedinţii coordonează activitatea membrilor Federaţiei, conform arondării teritoriale,
astfel :
- zona I: Bucureşti/Călăraşi/Giurgiu/Ialomiţa/Ilfov/Teleorman/Constanţa/Tulcea,
- zona II: Bacău/Botoşani/Brăila/Galaţi/Iaşi/Neamţ/ Vaslui/Vrancea/Suceava,
- zona III: Bihor/Bistriţa-Năsăud/Cluj/Harghita/Maramureş/Mureş/Satu-Mare/Sălaj,
- zona IV: Alba/Arad/Caraş-Severin/Dolj/Gorj/Hunedoara/Mehedinţi/Olt/Timiş,
- zona V: Argeş/Braşov/Buzău/Covasna/Dâmboviţa/Prahova/Sibiu/Vâlcea;

Art. 2.
În înţelesul prezentului Regulament de utilizare a mărcii colective, termenii şi
expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Regulament = Regulamentul de utilizare a mărcii colective;
Lege=Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
Marcă=Semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor
sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane
Marcă colectivă=Marcă destinată a servi la deosebirea produselor sau serviciilor
membrilor unei organizaţii, de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane
Consilier juridic=Persoană fizică, membru al C.C.J, înscris pe Tabloul profesional
al consilierilor juridici
Colegiu= Asociaţia profesională a consilierilor juridici dintr-un judeţ, cu denumirea
completă, cum ar fi, de exemplu „ASOCIAŢIA COLEGIUL CONSILIERILOR
JURIDICI______”(se menţioneaă judeţul)

CAPITOLUL II
CONDIŢII DE AFILIERE
Art. 3. Pentru atribuirea calităţii de consilier juridic, membru asociat al Colegiului,
persoana vizată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean roman şi are domiciliul în România;
b) are exercitţiul drepturilor civile şi politice;
c) este licenţiată a unei Facultăţi de Drept;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta condiţie se
dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţile legii;
e) nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de Legea nr. 514/2003.
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Înscrierea în profesia de consilier juridic se face în mod individual, pe baza unei cereri
adresate Colegiului pe a carui raza teritorială domiciliază, conform Regulamentului şi Statutului
fiecărui Colegiu judeţean.
După aprobarea cererii, solicitantului i se va elibera decizia de înscriere în profesie.
La primirea în corpul profesional, consilierul juridic depune următorul jurământ:
„În numele Legii, Onoarei şi Adevărului jur să respect Constituţia şi legile ţării, să-mi exercit
profesia independent, cu demnitate şi probitate şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!“

CAPITOLUL III
PERSOANELE AUTORIZATE SĂ UTILIZEZE MARCA COLECTIVĂ
Art. 4. Persoanele autorizate să folosească marca colectivă sunt:
a) persoane juridice:
- O.C.J.R –în relaţia dintre organele de conducere, decizie şi control şi cele de
specialitate interne, cu C.C.J judetene membre şi cu terţii,
- C.C.J judetene, membre ale O.C.J.R, în relaţia cu O.C.J.R si tertii
- societăţile civile profesionale înscrise în Tabloul condus de Colegiu
b) persoane fizice
- consilierii juridici stagiari şi definitivi, membri ai C.C.J judeţene.
Art. 5. Consilierii juridici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie înscrişi în Tabloul profesional al C.C.J din care face parte
- să deţină Decizia de consilier juridic, (stagiar/definitiv) eliberat de Colegiul unde este
membru;
- să deţină legitimaţie de consilier juridic, (stagiar/definitiv) valabilă pe anul în curs;
- să poarte robă şi insignă
- să achiziţioneze prin Colegiul din care face parte şi să utilizeze Registrele de evidenţă a
activităţii juridice şi Împuternicirile de reprezentare juridică tipizate
- să aibă achitate cotizaţiile şi taxele fixe şi variabile stabilite potrivit hotărârilor
organelor O.C.J.R şi C.C.J;
- să respecte Codul deontologic al consilierului juridic şi Regulamentele interne ale
O.C.J.R.

CAPITOLUL IV
CONDIŢIILE DE UTILIZARE A MĂRCII COLECTIVE
Art.6. Marca colectivă se va utiliza în sub forma şi condiţiile:
- sub formă de antet coală de corespondenţă
- sub formă de carte de vizită
- sub formă de insignă, cu dimensiunea de 17/22 mm
- sub formă de ştampile Organe de conducere, Comisii de Specialitate, Trezorier,
Secretar General ale O.C.J.R, cu dimensiunea (diam.) de 40 mm
- sub formă de timbru sec O.C.J.R, cu dimensiunea (diam.) de 40 mm
- sub formă de ştampilă şi timbru sec pentru fiecare Colegiu membru al OCJR, cu
dimensiunea (diam) de 40 mm
- sub formă de ştampila a consilierului juridic stagiar şi definitiv, cu dimensiunea
(diam.)de 40 mm
- sub formă de ştampilă a societăţii civile profesionale, cu dimensiunea (diam.) de 40
mm
- parafa consilierului juridic
- împuterniciri, în format A5
- legitimaţia de consilier juridic din PVC, tip card
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-

sub alte forme, funcţie de activitatea desfăşurată, în sensul : registre de evidenţă juridică
obligatorii, contracte, alte tipizate, publicaţii interne etc, alte documente sau tipizate din
activitatea internă sau în relaţia cu terţii, neprevăzute la data prezentei
CAPITOLUL V
SANCŢIUNI

Art. 7. Este interzisă utilizarea mărcii colective de persoane care nu au calitatea de consilier
juridic, respectiv de membri O.C.J.R care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 .
Art. 8. Nerespectarea condiţiilor de utilizare a mărcii colective, prevăzute prin prezentul
Regulament, Statutul Federaţiei O.C.J.R, Legea nr. 514/2003, Statutul profesiei de consilier
juridic, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice modificată şi completată cu
Legea nr.66/2010, se sancţionează potrivit legii şi reglementărilor emise de O.C.J.R. („Art.90. (1)
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la
50.000 lei la 150.000 lei săvârşirea, fără drept, a urmatoarelor fapte: a) contrafacerea unei mărci”)
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 9. Transmiterea drepturilor asupra mărcii colective se realizează numai cu acordul membrilor
O.C.J.R.
Art.10. Data de începere a utilizării noii embleme este 01.05.2012, utilizarea acesteia fiind
obligatorie pentru toate Colegiile judeţene membre ale O.C.J.R, precum şi, implicit, pentru toţi
consilierii juridici înscrişi pe Tablourile ţinute de către acestea..
Art.11. Prezentul Regulament profesional a fost întocmit de către Preşedintele O.C.J.R,
cons.jur.dr. Eugen OLTEANU la data de 11.11.2010, facând parte din conţinutul documentaţiei
depusă odată cu cererea de înregistrare a mărcii colective la OSIM..
Art.12. Conţinutul prezentului Regulament a fost actualizat urmare hotărârilor Congreselor
Federaţiei din data de 15.01.2011, 17.03.2012 şi 24.10.2015, fiind obligatoriu pentru toate
Colegiile judeţene membre ale O.C.J.R, precum şi, implicit, pentru toţi consilierii juridici înscrişi
pe Tablourile ţinute de către acestea..
Art.13. În data de 05.09.2013 s-a eliberat de către OSIM Certificatul de înregistrare a mărcii Nr.
114218 având denumirea „O.C.J.R JUSTITIA ET VERITAS”. Marca este înregistrată.
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