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REGULAMENTUL DE DISCIPLINĂ 
 AL 

ORDINULUI CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA 
 

Art. 1.  În scopul organizării şi exercitării unitare a profesiei de consilier juridic în 
România, a respectării Legii profesiei de consilier juridic, a Statutului profesiei şi a Codului 
Deontologic, a deciziilor obligatorii ale Organelor de conducere ale Ordinului Consilierilor 
Juridici din România (O.C.J.R.) şi a Colegiilor Consilierilor Juridici (C.C.J.) în care este înscris 
pe Tablou fiecare consilier juridic sau societate profesională, conform Statutului profesiei de 
consilier juridic, se aplică prezentul Regulament care urmăreşte realizarea următoarelor 
obiective: 

-  Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei; 
- Respectarea Legii şi Statutului profesiei, Codului Deontologic şi Regulamentelor 

proprii; 
-  Respectarea deciziilor obligatorii ale Organelor de conducere ale profesiei; 
-  Creşterea independenţei profesionale; 
- Creşterea încrederii dintre consilierii juridici sau societăţile profesionale în raporturile 

juridice cu persoanele juridice, autorităţile şi entităţile pentru care acestea exercită profesia sau cu 
magistraţi, autorităţi, experţi, consilieri juridici sau avocaţi; 

-  Apărarea intereselor legitime ale entităţilor în favoarea cărora exercită profesia de 
consilier juridic; 

-  Întărirea şi apărarea secretului profesional; 
-  Respectarea disciplinei financiare din cadrul O.C.J.R. şi a C.C.J.; 
-  Aplicarea unitară a sancţiunilor atunci când au loc încălcări ale acestor reglementări. 
Art. 2. Constituie abatere disciplinară în înţelesul prezentului regulament, încălcarea cu 

vinovăţie de către consilierul juridic a obligaţiilor ce-i revin potrivit Statutului profesiei, Codului 
Deontologic şi Regulamentelor funcţionale, iar sancţionarea lor se face conform prezentului 
Regulament.  

CAPITOLUL I  
 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 

 
Art. 3.  Răspunderea disciplinară a consilierilor juridici nu exclude răspunderea 

administrativă, civilă sau penală, după caz. 
Art. 4.  Procedura disciplinară poate fi exercitată în termen 3 luni de la data săvârşirii 

abaterii. 
Art. 5.  Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă care va fi 

luată în considerare la aplicarea sancţiunilor. 
Art. 6.  Comisiile de Disciplină ale fiecărui Colegiu sunt obligate să ţină evidenţa 

sancţiunilor disciplinare aplicate, atât centralizat, cât şi individual, sens în care la dosarul fiecărui 
consilier juridic sancţionat trebuie să existe decizia sau hotărârea de sancţionare precum şi 
probatoriul administrat în cauză. 

Art. 7.  Deciziile şi hotărârile de sancţionare disciplinară se iau de către: 
- Comisia de Disciplină a C.C. J.; 
- Comisia de Disciplină a O.C.J.R. 
- Consiliul O.C.J.R. 
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CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA Şl FUNCŢIONAREA COMISIILOR DE DISCIPLINĂ 

 
A. COMISIA DE DISCIPLINĂ A COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI 

 
Art. 8.  În fiecare Colegiu al Consilierilor Juridici se organizează şi funcţionează o 

Comisie de Disciplină, independentă de Organele de conducere ale Colegiului Consilierilor 
Juridici alcătuită din 3-7 membri aleşi de Adunarea Generală a C.C.J. pe o perioadă de 4 ani, 
putând fi realeşi. 

Art. 9.  Comisia de Disciplină a C.C.J. este coordonată de un preşedinte ales de către 
membrii acesteia. Membrii Comisiei de Disciplină trebuie să se bucure de o bună reputaţie 
profesională şi morală, să aibă experienţă în activităţi juridice conform Statutului propriu al 
C.C.J. 

Art.10. Comisia de Disciplină alege prin vot Secretarul Comisiei. Secretarul Comisiei de 
Disciplină păstrează şi ţine evidenţele Comisiei de Disciplină, efectuează lucrările necesare în 
vederea desfăşurării activităţii Comisiei, sub îndrumarea preşedintelui. 

Art. 11. Comisia de Disciplină a C.C.J. dezbate şi cercetează abaterile disciplinare 
săvârşite de membrii săi, consilierii juridici înscrişi pe Tablou sau de societăţile profesionale 
înscrise pe Tablou, cu consecinţa directă asupra consilierului juridic singur sau asociat ce 
activează în  cadrul acesteia. 

Art. 12.  Fac excepţie de la prevederile art. 11, decanul, prodecanul secretarul C.C.J. 
precum şi membrii organelor de conducere din cadrul O.CJ.R. şi a Comisiilor O.C.J.R. a căror 
abateri disciplinare sunt de competenţa Comisiei de Disciplină a O.CJ.R. . 

Art.13.  Programarea şedinţelor, organizarea evidenţelor şi a activităţilor cu caracter 
administrativ ale Comisiei de Disciplină sunt în sarcina preşedintelui. 

Art.14.  Membrii Comisiei de Disciplină a C.C.J. vor avea un rol activ în aflarea 
adevărului şi vor manifesta solicitudine şi promptitudine în probarea abaterilor disciplinare pe 
care le dezbate. Deciziile se iau după terminarea cercetărilor administrative, cu majoritate şi se 
comunică părţilor, cu drept de contestaţie în 15 zile de la comunicare. 

Art.15.   Soţul sau rudele până la gradul IV inclusiv, ale membrilor Consiliului C.C.J. din 
care face parte consilierul juridic supus dezbaterii, precum şi soţul sau rudele până la gradul IV 
inclusiv al părţii care a declanşat prin plângere procedura disciplinară, dacă sunt membri ai 
Comisiilor de Disciplină se vor abţine de la dezbateri. 

Art.16. Contestaţia împotriva deciziilor de mai sus se soluţionează de Comisia de 
Disciplină a O.C.J.R.. 
 

B. COMISIA DE DISCIPLINĂ A  
ORDINULUI CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA 

 
Art.17. Comisia de Disciplină a O.C.J.R. este alcătuită din 5 membri aleşi de Congresul 

O.C.J.R. pentru un mandat de 4 ani. 
Art.18.  Membrii Comisiei de Disciplină a O.C.J.R. trebuie să aibă o vechime minimă de 

10 ani în activităţi juridice, să fie buni profesionişti, să aibă o conduită demnă şi o reputaţie 
neştirbită. 

Art.19.  Comisia de Disciplină a O.CJ.R. are următoarele competenţele : 
-   dezbate abaterile membrilor Organelor de conducere ale C.C.J şi ale O.C.J.R.; 
- dezbate contestaţiile declarate de consilierul juridic sancţionat împotriva deciziilor 

Comisiilor de Disciplină a C.C.J.; 
-  dezbate contestaţiile consilierilor juridici ce fac parte din organele de conducere ale 

C.C.J. şi ale O.C.J.R.; 
Art.20.  Comisia de Disciplină a O.CJ.R. îşi acoperă cheltuielile din fondurile O.C.J.R. 
Art.21. Comisia de Disciplină a O.C.J.R. işi ţine evidenţa  proprie prin secretarul 

desemnat de membrii săi. 
Art.22.  Dezbaterile Comisiei de Disciplină a O.C.J.R. pot avea loc la sediul O.C.J.R. sau 

după caz, la sediul C.C.J. în care sunt efectuate cercetările. 
Art.23.  Excluderea din profesie a decanilor, prodecanilor Colegiilor Consilierilor Juridici 

şi ale consilierilor juridici care fac parte din Organele de conducere şi Comisii ale O.C.J.R., 
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sesizarea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti pentru plângeri penale se face 
după validarea acestor hotărâri de către Consiliul O.C.J.R. în termen de 30 zile de la sesizare. 

Art.24. Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 23 se face după votul majoritar al 
membrilor Consiliului O.C.J.R., mai puţin persoana în cauză. 

Art.25.  La luarea acestor măsuri decanii CC.J. care nu pot participa la Consiliului 
O.C.J.R. vor fi înlocuiţi de prodecani, păstrându-se dreptul fiecărui Colegiu teritorial la un singur 
vot. 

Art.26. (l) Convocarea Consiliului O.C.J.R. are loc în condiţiile art. 72 din Statutul 
profesiei de consilier juridic. 
                         (2) Consiliul O.C.J.R. dezbate contestaţiile consilierilor juridici,, membri ai 
organelor de conducere a C.C J. şi O.C.J.R.. 
 

CAPITOLUL III  
SANCŢIUNI 

 
Art. 27 - (1) Comisiile de Disciplină ale C.C.J. şi O.C.J.R. şi Consiliul O.C.J.R. pot 

aplica următoarele sancţiuni: 
• atenţionare; 
• mustrare; 
• suspendarea din profesie; 
• excluderea din profesie. 

A. Atenţionare 
Se aplică consilierilor juridici în următoarele cazuri: 
- nu achită cotizaţia de membru 2 luni consecutiv sau întârzie plata cotizaţiei în mod 

repetat mai mult de 3 ori într-o perioadă de un an; 
- nu este prezent sau lipseşte nejustificat de la convocările Colegiului mai mult de 2 ori 

consecutiv sau de 3 ori într-o perioadă de un an.  
-  nu ţine evidenţele cerute de Statutul profesiei 
- când consilierul juridic îndrumător manifestă dezinteres faţă de activitatea de pregătire 

profesională a consilierilor juridici stagiari, aflaţi sub îndrumare. 
- îşi schimbă domiciliul, numele (denumirea societăţii profesionale), conturile bancare, 

locul de muncă fără a anunţa în scris în termen de 15 zile lucrătoare la Consiliul C.C.J din care 
face parte. 

B.  Mustrare 
Se aplică consilierilor juridici în următoarele cazuri: 
- absentarea repetată de la şedinţele convocate ale Consiliului Colegiului, de la activităţile 

profesionale şi de la şedinţele Organelor de conducere din care face parte; 
- utilizează legitimaţia de membru în afara scopului pentru care a fost eliberată. 
- refuză să dea curs convocării pentru cercetarea administrativă. 
- nu respectă programul de pregătire profesională stabilit de C.C.J, O.C.J.R sau de 

consilierul juridic îndrumător, ori nu realizeză la termen şi de calitate lucrările ce i-au fost 
încredinţate. 

 
C.  Suspendare din dreptul de a exercita profesia 

Se aplică consilierilor juridici în următoarele cazuri: 
- a intervenit una din situaţiile prevăzute de art. 31 din Statutul Profesiei de consilierul 

juridic; 
- neplata obligaţiilor financiare timp de 3 luni consecutiv. 
- a devenit inapt medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic. 
Măsura disciplinară a suspendării poate fi luată de la caz la caz: 
- pentru o perioadă de la 1 la 6 luni. 
- perioada de suspendare se va prelungi în toate situaţiile în care acest lucru este impus de 

lege sau de o hotărâre judecătorească irevocabilă. 
- perioada de suspendare se va reduce în situaţiile în care au dispărut condiţiile care au 

condus la aplicarea măsurii. 
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D. Excluderea din profesie 
Se aplică consilierilor juridici în următoarele cazuri: 
- consilierul juridic a fost condamnat definitiv şi irevocabil pentru săvârşirea unei 

infracţiuni intenţionată de natură a aduce atingere profesiei; 
- când nu promovează examenul de definitivat în maxim 2 ani de la terminarea perioadei 

de stagiu. 
(2) În perioada de suspendare şi/sau excludere din profesie, consilierul juridic nu poate 

face uz de calitatea sa de consilier juridic şi nu poate participa la activitatea organelor profesiei. 
 

CAPITOLUL IV  
REGULI DE PROCEDURĂ 

 
Art.28.  Sesizarea se face în scris şi se adresează Consiliului C.C.J. sau O.C.J.R. după 

caz. 
Art.29.  Consiliul C.CJ. şi Comitetul Coordonator al O.C.J.R. se pot sesiza şi din oficiu 

prin menţiune consemnată în procesul verbal de şedinţă. 
Art.30.  Consiliul C.CJ. repartizează cercetarea abaterii Comisiei de Disciplină . 
Art.31. Cercetarea abaterii disciplinare se face în termen de 30 de zile de la sesizarea 

Comisiei de Disciplină. 
Art.32.  Cercetarea abaterilor disciplinare se face după convocarea în scris, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire a consilierului juridic convocat, trimisă la domiciliul sau 
la sediul societăţii profesionale al acestuia, sau prin înştiinţare scrisă luată la cunoştinţă sub 
semnătură pe copie şi după încunoştinţarea sa cu privire la obiectul cercetării disciplinare prin 
luarea la cunoştinţă a conţinutului sesizării. Consilierul juridic cercetat va da explicaţii scrise. 

Art.33. Refuzul de a da curs convocării sau de a da explicaţii scrise nu împiedică 
desfăşurarea cercetării disciplinare. 

Art.34.  În cursul cercetărilor Comisia de Disciplină va convoca în vederea ascultării 
persoana care a formulat sesizarea, precum şi orice alte persoane care prin declaraţii pot elucida 
cauza, va face verificări de înscrisuri şi va culege informaţii prin mijloacele prevăzute de lege. 

Art.35.  După efectuarea cercetărilor, Comisia de Disciplină având în vedere faptele, 
probele administrate şi poziţia celui cercetat trece la dezbateri şi va emite decizia în cel mult 45 
de zile de la sesizare şi Consiliului C.C.J. sau după caz a O.C.J.R. 

Art.36.  Referatul întocmit va fi înregistrat la registratura C.C.J în termen de cel mult 20 
de zile de la primirea sesizării Comisiei. În termen de 10 zile de la înregistrarea referatului, 
Consiliul Colegiului procedează la cercetarea abaterii pe baza referatului şi a lucrărilor care au 
stat la baza întocmirii acestuia şi validează propunerea. 

Consilierul juridic cercetat va fi convocat prin orice mijloace, de Consiliul Colegiului în 
vederea audierii sale, sens în care acesta este obligat să se conformeze termenului şi locului 
convocării. 

Art.37. După efectuarea dezbaterilor disciplinare, Consiliul Colegiului va decide după 
caz aplicarea sancţiunii disciplinare. 

Art.38. Soluţia se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau 
direct, cu consemnarea menţiunilor pe copia documentului de comunicare, către : 

- consilierul juridic cercetat; 
- persoana care a făcut sesizarea; 
- Ordinul Consilierilor Juridici din România. 
Art.39. Acţiunea disciplinară se redactează în scris, motivat în fapt şi în drept, cu 

indicarea personalelor ce urmează a fi citate în faţa Comisiei de Disciplină şi se semnează de 
decanul Colegiului sau prodecan în lipsa acestuia. 

Art.40.   În faţa Comisiei de Disciplină consilierul juridic se va înfăţişa personal. 
Art.41. Şedinţa Comisiei de Disciplină nu este publică. Dezbaterile şedinţei se 

consemnează într-un proces verbal de şedinţă. Lipsa consilierului juridic citat nu împiedică 
dezbaterea Comisiei de Disciplină care se va pronunţa pe baza actelor şi dovezilor administrate în 
cauză. 

Art.42.  Hotărârea de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica C.C.J. în 
care consilierul juridic este înscris pe Tablou şi la O.C.J.R., pentru a fi făcute menţiunile necesare 
în tabloul federaţiei. 
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Art.43.  Contestaţiile făcute de consilierul juridic sancţionat se depun şi se înregistrează 
la C.C.J., sau , după caz la Secretariatul general al O.C.J.R.. 

Art.44.  Membrii Comisiei de Disciplină şi a Consiliului O.C.J.R. se vor abţine de la 
cercetarea disciplinară şi luarea deciziilor cu privire la consilierul juridic din colegiul din care 
face parte. Împotriva sancţiunii de excludere din profesie, consilierul juridic poate contesta 
decizia la instanţele competente în termen de 15 zile de la comunicare. 
 

CAPITOLUL V  
DISPOZIŢII SPECIALE 

 
Art.45.  Pentru neîndeplinirea obligaţiilor financiare datorate la C.C.J. de către societăţile 

profesionale, pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv, societatea profesională se 
suspendă din Tabloul Special al C.C.J. până la achitarea obligaţiilor restante. 

Decizia de suspendare a societăţilor profesionale se comunică instanţelor judecătoreşti, 
parchetelor şi autorităţilor prevăzute de Lege şi Statutul profesiei. 

Art.46. a. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor financiare ale C.C.J. către O.C.J.R., se 
sancţionează C.C.J. restant cu suspendarea dreptului de vot în Organele centrale ale profesiei cât 
şi în Congresul O.C.J.R. până la achitarea integrală a acestor obligaţii. 

b. Lipsa membrilor Organelor de conducere ale O.C.J.R. şi a membrilor Comisiilor 
O.C.J.R. de la şedinţele statutare convocate în acest organe de 2 ori consecutiv se sancţionează cu 
excluderea din organul respectiv. 

c. Constituie abatere disciplinară lipsa consilierului juridic membru în Organele de 
conducere a Comisiilor C.C.J. judeţean de la şedinţele acestor organisme timp de 2 şedinţe 
consecutive. 

d. Abaterea se sancţionează cu excluderea consilierului juridic în cauză din aceste Organe 
şi Comisii. 

e. Prezentul regulament nu se aplică pentru abaterile disciplinare prevăzute la art. 22 din 
Legea nr. 514/2003. 

 
Art.47.  Prezentul Regulament profesional a fost adoptat de către Congresul Colegiilor 

Consilierilor Juridici din România, la Predeal, în data de 19.09.2004, acesta intrând în vigoare la 
25.09.2004. 

Art.48.  Conţinutul prezentului Regulament profesional a fost armonizat urmare 
hotărârilor Congreselor Federaţiei din data de 18.04.2010 şi 17.03.2012. 

 
 

- / - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


