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1. Legea nr. 51/1995  
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 

republicată în  
M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011[1]

cu modiicările şi completările aduse prin:
Ø	O.U.G. nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 

pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (M. Of. nr. 113 din 14 fe-
bruarie 2011) aprobată prin Legea nr. 26/2013 (M. Of. nr. 126 din 7 martie 2013);

Ø	Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2010);

Ø  Decizia Curţii Constituţionale nr. 1519/2011 referitoare la excepţia de ne-
consti tuţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru or-
ganizarea şi exercitarea profesiei de avocat (M. Of. nr. 67 din 27 ianuarie 2012);

[1]  Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 270/2010 privind modiicarea şi comple-
tarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în 
Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, dându-se textelor 
o nouă numerotare.

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost repu-
blicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001 şi ulterior a mai 
fost modiicată şi completată prin:

- Legea nr. 489/2002 privind modiicarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oicial al României, 
Partea I, nr. 578 din 5 august 2002;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în 
Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 640 din 9 septembrie 2003, aprobată cu modi-
icări prin Legea nr. 280/2004, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 574 
din 29 iunie 2004;

- Legea nr. 201/2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I,  
nr. 483 din 28 mai 2004;

- Legea nr. 255/2004 privind modiicarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oicial al României, 
Partea I, nr. 559 din 23 iunie 2004;

- Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri inanciare, 
publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată 
cu modiicări şi completări prin Legea nr. 507/2004, publicată în Monitorul Oicial al Româ-
niei, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, cu modiicările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri 
necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oicial al României, 
Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobată cu modiicări şi completări prin Legea 
nr. 332/2006, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modiicarea şi completarea 
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Mo-
nitorul Oicial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008, respinsă prin Legea 
nr. 81/2010, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 300 din 10 mai 2010.
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Ø	Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012);

Ø	Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012);

Ø	Decizia Curţii Constituţionale nr. 297/2014 referitoare la excepţia de necon-
stituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organi-
zarea şi exercitarea profesiei de avocat (M. Of. nr. 521 din 14 iulie 2014).
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