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Anexe

Capitolul I. Principiile i regulile fundamentale  
ale exercit rii profesiei de avocat 

Art. 1. (1)   Profesia de avocat este liber i independent , cu organizare, 
func ionare i conducere autonome, stabilite în condi iile prev zute de 
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, 
republicat , cu modific rile ulterioare, denumit  în continuare Lege, i ale 
prezentului statut. 

(2) Exercitarea profesiei de avocat este supus  urm toarelor principii 
fundamentale: 

a) principiul legalit ii;
b) principiul libert ii;
c) principiul independen ei;
d) principiul autonomiei i descentraliz rii;
e) principiul p str rii secretului profesional. 

Art. 2. (1) Scopul exercit rii profesiei de avocat îl constituie promovarea 
i ap rarea drepturilor, libert ilor i intereselor legitime ale persoanelor 

fizice i persoanelor juridice, de drept public i de drept privat. 
(2) În exercitarea dreptului la ap rare recunoscut i garantat de Con-

stitu ia României, republicat , de lege, de pactele i de tratatele la care 



2  Statutul profesiei de avocat 

50

România este parte, avocatul are dreptul i obliga ia de a st rui, prin toate 
mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justi ie, pentru un 
proces echitabil i solu ionat într-un termen rezonabil, indiferent de natura 
cauzei sau de calitatea p r ilor.    
Art. 3. (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent i se supune 
numai legii, prezentului statut profesiei i codului deontologic. 

(2) Profesia de avocat se exercit  numai de avoca ii înscri i în Tabloul 
avoca ilor întocmit de baroul din care fac parte. 

(3) Un avocat nu poate fi înscris decât într-un singur barou i nu- i
poate exercita concomitent activitatea în dou  sau mai multe forme de 
exercitare a profesiei. 

(4) Este interzis , sub sanc iunile prev zute de lege, exercitarea 
oric rei activit i specifice profesiei de avocat de c tre o persoan  fizic
ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou i în Tabloul avoca ilor 
sau, dup  caz, de c tre orice persoan  juridic , cu excep ia societ ii
profesionale de avoca i cu r spundere limitat .
Art. 4. (1) Profesia de avocat este organizat i func ioneaz  în baza 
principiului autonomiei i descentraliz rii, în condi iile prev zute de Lege 
i de prezentul statut. 

(2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face 
numai prin vot secret. 

(3) Avocatul are dreptul de a alege i de a fi ales în organele de con-
ducere ale profesiei, în condi iile prev zute de Lege i de prezentul statut. 

(4) Competen a i atribu iile organelor de conducere ale profesiei sunt 
prev zute de Lege i de prezentul statut.
Art. 5. (1) În fiecare jude i în municipiul Bucure ti exist i func io-
neaz , în temeiul Legii, un singur barou, persoan  juridic  de interes 
public. Baroul este constituit din to i avoca ii înscri i pe Tabloul avo-
ca ilor, care au sediul profesional principal în localit ile de pe raza 
acestuia.

(2) Toate barourile din România, constituite potrivit Legii, sunt mem-
bre de drept ale Uniunii Na ionale a Barourilor din România, denumit  în 
continuare „U.N.B.R.” 

(3) U.N.B.R. este persoan  juridic  de interes public, înfiin at  prin 
Lege. U.N.B.R. este unica succesoare de drept a Uniunii Avoca ilor din 
România. 

(4) Constituirea i func ionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt 
interzise. Actele de constituire i de înregistrare a barourilor în afara 
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U.N.B.R. sunt nule de drept. Nulitatea poate fi oricând constatat  de c tre
instan  sau alt organ judiciar, la cererea oric rei persoane interesate sau 
din oficiu. 

(5) Sunt interzise sub sanc iunea prev zut  de Lege, folosirea, f r
drept, de c tre orice persoan , a denumirilor „Barou”, „Uniunea Na ional
a Barourilor din România”, „U.N.B.R.” ori „Uniunea Avoca ilor din 
România” sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei 
de avocat, precum i folosirea f r  drept a însemnelor specifice profesiei 
de avocat  ori purtarea f r  drept a robei.
Art. 6. (1) Libertatea i independen a profesiei de avocat sunt principii în 
baza c rora avocatul promoveaz i ap r  drepturile, libert ile i inte-
resele legitime ale clien ilor potrivit Legii i prezentului statut. Aceste 
principii definesc statutul profesional al avocatului i garanteaz  activi-
tatea sa profesional .

(2) Avocatul este liber s - i aleag , s  schimbe i s  dispun  în tot sau 
în parte de forma de exercitare a profesiei, în condi iile prev zute de Lege 
i de prezentul statut. 

(3) Orice persoan  are dreptul s  î i aleag  în mod liber avocatul. 
Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excep ia
cazurilor privitoare la acordarea asisten ei judiciare obligatorii sau dis-
puse de c tre organul judiciar, a asisten ei judiciare prin avocat ca form  a 
ajutorului public judiciar i a asisten ei gratuite. Orice clauz  ori conven-
ie contrar , prohibitiv  sau restrictiv , este lovit  de nulitate absolut .

(4) Rela iile dintre avocat i clien ii s i se bazeaz  pe onestitate, pro-
bitate, corectitudine, sinceritate loialitate i confiden ialitate. Drepturile i
obliga iile avocatului sunt prev zute de Lege, prezentul statut, codul 
deontologic i contractul de asisten  juridic  legal încheiat. 
Art. 7. (1) Într-o societate întemeiat  pe valorile democra iei i ale sta-
tului de drept, avocatul are un rol esen ial. Avocatul este indispensabil 
justi iei i justi iabililor i are sarcina de a ap ra drepturile i interesele 
acestora. El este deopotriv  sf tuitorul i ap r torul clientului s u.

(2) Avocatul, exercitând drepturile care îi sunt conferite de Lege i de 
prezentul statut, î i îndepline te îndatoririle i obliga iile fa  de client în 
raporturile cu autorit ile i institu iile în rela ie cu care î i asist  sau î i
reprezint  clientul, fa  de profesia sa în general i fa  de fiecare confrate 
în particular, precum i fa  de public. Avocatul are îndatorirea de a- i
îndeplini cu con tiinciozitate, onoare i probitate profesional  obliga iile 
fa  de client în raporturile cu persoanele fizice, cu autorit ile i insti-
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tu iile publice sau private, cu alte persoane juridice, cu ceilal i avoca i
precum i în rela ia sa cu publicul în general.  

(3) În exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus nici unei 
restric ii, presiuni, constrângeri sau intimid ri din partea autorit ilor sau 
institu iilor publice ori a altor persoane fizice sau persoane juridice. Liber-
tatea i independen a avocatului sunt garantate de lege. 

(4) Independen a avocatului nu poate prejudicia interesele clientului 
s u. Avocatul este dator s  dea clientului sfaturi juridice corespunz toare 
legii i s  ac ioneze numai în limitele legii, prezentului statutului, codului 
deontologic, potrivit crezului s u profesional. 

(5) Avocatul nu r spunde penal pentru sus inerile f cute oral sau în 
scris, în fa a instan elor de judecat , a altor organe de jurisdic ie, a orga-
nelor de urm rire penal  sau a altor autorit i dac  aceste sus ineri sunt în 
leg tur  cu ap rarea i sunt necesare stabilirii adev rului. 

(6) Urm rirea penal i trimiterea în judecat  a avocatului pentru fapte 
penale s vâr ite în exercitarea profesiei sau în leg tur  cu aceasta, se pot 
face numai în cazurile i în condi iile prev zute de Lege. 
Art. 8. (1) Secretul profesional este de ordine public .

(2) Avocatul este dator s  p streze secretul profesional privitor la 
orice aspect al cauzei care i-a fost încredin at .

(3) Avocatul nu poate fi obligat în nici o circumstan i de c tre nici 
o persoan  s  divulge secretul profesional. Avocatul nu poate fi dezlegat 
de secretul profesional nici de c tre clientul s u i nici de c tre o alt
autoritate sau persoan . Se excepteaz  îns  cazurile în care avocatul este 
urm rit penal, disciplinar, sau atunci când exist  o contesta ie în privin a
onorariilor convenite, exclusiv pentru necesit i stricte pentru ap ra- 
rea sa. 

(4) Obliga ia de a p stra secretul profesional nu împiedic  avocatul s
foloseasc  informa iile cu privire la un fost client, dac  acestea au devenit 
publice. 

(5) Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie abatere 
disciplinar  grav .
Art. 9. (1) Obliga ia de a p stra secretul profesional este absolut i neli-
mitat  în timp. Obliga ia se întinde asupra tuturor activit ilor avocatului, 
ale asocia ilor s i, ale avoca ilor colaboratori, ale avoca ilor salariza i din 
cadrul formei de exercitare a profesiei, inclusiv asupra raporturilor cu al i
avoca i.
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(2) Obliga ia de a p stra secretul profesional revine i persoanelor cu 
care avocatul conlucreaz  în exercitarea profesiei, precum i salaria ilor 
s i. Avocatul este dator s  le aduc  la cuno tin  aceast  obliga ie.

(3) Obliga ia de a p stra secretul profesional revine tuturor organelor 
profesiei de avocat i salaria ilor acestora cu privire la informa iile cunos-
cute în exercitarea func iilor i atribu iilor ce le revin. 
Art. 10. (1) Orice comunicare sau coresponden  profesional  între avo-
ca i, între avocat i client, între avocat i organele profesiei, indiferent de 
forma în care a fost f cut , este confiden ial .

(2) În rela iile cu avoca ii înscri i într-un barou dintr-un stat membru 
al Uniunii Europene, avocatul este obligat s  respecte dispozi iile speciale 
prev zute de Codul deontologic al avoca ilor din Uniunea European .

(3) În rela iile cu un avocat înscris într-un barou din afara Uniunii 
Europene, avocatul trebuie s  se asigure, înainte de a schimba informa ii 
confiden iale, c  în ara în care î i exercit  profesia confratele str in exist
norme ce permit asigurarea confiden ialit ii coresponden ei i, în caz 
contrar, s  încheie un acord de confiden ialitate sau s -l întrebe pe clientul 
s u dac  accept , în scris, riscul unui schimb de informa ii neconfi-
den iale.

(4) Coresponden a i informa iile transmise între avoca i, sau dintre 
avocat i client, indiferent de tipul de suport, nu pot fi în nici un caz aduse 
ca probe în justi ie i nici nu pot fi lipsite de caracterul confiden ial.
Art. 11. În raporturile cu instan ele judec tore ti, cu Ministerul Public, cu 
celelalte autorit i i institu ii publice, cu persoanele juridice i persoanele 
fizice cu care vine în contact, avocatul este dator s  aib  un comportament 
demn, civilizat i loial. 
Art. 12. (1) Organele profesiei de avocat au sarcina permanent  de a asi-
gura exercitarea calificat  a dreptului de ap rare, organizând în mod 
corespunz tor primirea în profesie, preg tirea profesional  ini ial i pre-
g tirea continu  a avoca ilor, respectarea strict  a deontologiei i discipli-
nei profesionale. 

(2) To i avoca ii au dreptul i îndatorirea de a participa la formele de 
preg tire profesional  stabilite de c tre organele profesiei. 

(3) Barourile i U.N.B.R. au obliga ia, din oficiu sau la cerere, s
ac ioneze prin toate mijloacele legale pentru protec ia profesiei, a dem-
nit ii i onoarei corpului de avoca i.
Art. 13. Dispozi iile prezentului statut se aplic  în mod corespunz tor i
avoca ilor str ini, inclusiv formelor de exercitare a profesiei de c tre
ace tia.
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Capitolul II. Organizarea profesiei de avocat 

Sec iunea 1. Dobândirea calit ii de avocat 

Subsec iunea 1. Primirea în profesie 

Art. 14. (1) Primirea în profesia de avocat se realizeaz  numai în baza 
promov rii examenului organizat de c tre U.N.B.R., la nivel na ional. 

(2) Cu titlu de excep ie, în condi iile legii, pot accede în profesie, f r
sus inerea examenului, judec torii Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie
c rora le-a expirat mandatul pentru care au fost numi i ori, dup  caz, care 
au fost elibera i din motive neimputabile, precum i, în acelea i condi ii, 
judec torii de la instan ele interna ionale. 
Art. 15. (1) Cererea formulat  de persoana care dore te s  fie primit  în 
profesie se adreseaz  decanului baroului unde solicitantul inten ioneaz  s
exercite profesia. Cererea se depune sau, dup  caz, se comunic  în dou
exemplare i va cuprinde: 

a) numele, prenumele i domiciliul solicitantului; 
b) locul i data na terii;
c) elementele actului de identitate i organul emitent; 
d) indicarea diplomei de licen  eliberat  de o institu ie de înv mânt 

superior acreditat  în condi iile legii care atest  calitatea de licen iat al 
unei facult i de drept cu durata stabilit  de lege, precum i indicarea, 
dac  este cazul, a îndeplinirii func iei de judec tor, procuror, notar public, 
consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani i a promov rii examenului 
de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condi iilor
prev zute de art. 14 alin.(2), dup  caz;

e) declara ia c  nu se afl  în vreunul dintre cazurile de nedemnitate 
prev zute la art. 14 din Lege; 

f) declara ia solicitantului c  nu se afl  în nici unul dintre cazurile de 
incompatibilitate prev zute la art. 15 din Lege ori c  în elege s  renun e la 
orice stare de incompatibilitate, în cel mult dou  luni de la data emiterii 
deciziei de primire în profesia de avocat i cunoa te intervenirea 
sanc iunii caducit ii acesteia în caz de neconformare în termen; 

g) precizarea c  se solicit  dobândirea calit ii de avocat stagiar i
angajamentul de a realiza, pe perioada stagiului, formarea profesional
ini ial  în profesia de avocat, respectiv de a frecventa, ca avocat definitiv, 
formele de preg tire profesional  continu , în condi iile prev zute de 
Lege i de prezentul statut;  
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h) men iunea, dac  este cazul, c  potrivit Legii, candidatul poate 
dobândi calitatea de avocat definitiv; 

i) declara ia expres  c  nu este sau nu a fost înscris într-un alt barou 
din România. În caz contrar, se vor indica: baroul, perioada, cauzele retra-
gerii sau încet rii activit ii.

(2) Cererea va fi înso it  de urm toarele acte depuse în dublu exem-
plar: 

a) copie de pe actul de identitate i de pe actele de stare civil ;
b) copie de pe diploma de licen i, dup  caz, copii de pe înscrisurile 

ce dovedesc îndeplinirea, timp de cel pu in 5 ani, a func iei de judec tor, 
procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, precum i promo-
varea examenului de definitivat în profesia respectiv , ori îndeplinirea 
condi iilor prev zute de art. 14 alin. (2) din prezentul statut. În cazul în 
care se solicit  primirea în profesie pe baz  de diplome eliberate de 
institu iile de înv mânt superior din alt ar  se va depune i dovada de 
echivalare, în condi iile legii; 

c) copie de pe cazierul judiciar, eliberat  cu cel mult 15 zile înainte de 
data depunerii cererii; 

d) certificat privind starea de s n tate a candidatului, eliberat de insti-
tu ia sanitar  stabilit  de barou conform hot rârii U.N.B.R. Durata de 
valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii;  

e) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost 
înscris în profesie, care s  ateste cauzele încet rii calit ii de avocat ori, 
dac  este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în 
profesie; 

f) dou  fotografii tip legitima ie.
(3) În cazul prev zut la art. 14 alin. (2), judec torul care a activat la 

instan e interna ionale va prezenta adeverin  în original i în traducere 
legalizat , eliberat  de c tre respectiva instan , atestând c  acesta a înde-
plinit calitatea de judec tor i c  încetarea acestei calit i a avut loc din 
motive neimputabile. 
Art. 16. (1) Cererea formulat  de membrul unui barou din alt ar  în 
vederea exercit rii profesiei de avocat în România se va depune sau, dup
caz, se va comunica în dublu exemplar la baroul în care dore te s  pro-
feseze i va cuprinde: 

a) numele, prenumele i domiciliul solicitantului; 
b) locul i data na terii;
c) num rul, data i emitentul pa aportului; 
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d) indicarea sediului profesional unde solicitantul dore te s  î i exer-
cite profesia; 

e) indicarea perioadei i a formei în care a exercitat profesia de avocat 
în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul); 

f) indicarea formei în care urmeaz  s  exercite profesia, conform art. 5  
din Lege. 

(2) Cererea va fi înso it  de urm toarele acte, depuse în dublu exem-
plar, traduse în limba român i certificate: 

a) pa aport; 
b) o atestare din partea baroului sau a asocia iei profesionale de avo-

ca i din ara de origine privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a 
profesiei i starea sa disciplinar ;

(3) La cerere se vor ata a:
a) avizul conform eliberat de Comisia Permanent  a U.N.B.R. 
b) declara ia expres  a solicitantului c  nu se afl  în vreunul dintre 

cazurile de nedemnitate i incompatibilitate prev zute la art. 14 i 15 din 
Lege;

c) declara ia expres  a solicitantului c  se oblig  s  respecte preve-
derile Legii, ale prezentului statut i ale codului deontologic; 

d) dovada încet rii formei anterioare în care a exercitat profesia de 
avocat în România, conform dispozi iilor art. II din Legea nr. 231/2000 
privind modificarea i completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea 
i exercitarea profesiei de avocat, dup  caz; 

e) certificat medical de s n tate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d) din 
prezentul statut; 

f) dou  fotografii tip legitima ie
Art. 17. (1) Cererea de primire în profesie, în forma i înso it  de docu-
menta ia prev zute în prezentul statut, se depune, în termen de cel mult 15 
zile de la data public rii pe pagina web a U.N.B.R. a organiz rii exa-
menului na ional de primire în profesie. În termen de cel mult 3 zile de la 
înregistrare cererea de primire în profesie se va comunica de c tre barou 
la U.N.B.R. i se va afi a la sediul baroului i pe pagina web a baroului i
a U.N.B.R. 

(2) Afi area cererii la sediul baroului se constat  prin proces-verbal. 
(3) În termen de 10 de zile de la afi area cererii pe pagina web a 

baroului i a U.N.B.R. orice persoan  poate face opozi ie la cererea de 
primire în profesie, indicând motivele i ar tând împrejur rile i probele 
pe care î i întemeiaz  opozi ia.
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(4) Solu ionarea opozi iei este de competen a baroului la care a fost 
înregistrat  cererea de primire în profesie. 

(5) În termen de 3 zile de la înregistrarea cererii de primire în profesie 
decanul baroului va desemna dintre membrii consiliului baroului un avo-
cat-raportor care va efectua investiga iile necesare cu privire la morali-
tatea i demnitatea solicitantului, chiar dac  nu se face opozi ie la 
înscriere. 
Art. 18. (1) Avocatul raportor va face toate cercet rile pe care le va con-
sidera necesare. 

(2) Cercet rile se vor referi la îndeplinirea de c tre solicitant a con-
di iilor prev zute de lege i de prezentul statut pentru primirea în profesia 
de avocat. 
Art. 19. În termen de 5 zile de la expirarea termenului de formulare a 
opozi iei, avocatul-raportor va depune la barou un raport scris care va 
cuprinde punctul de vedere motivat cu privire la admiterea sau la respin-
gerea cererii. 
Art. 20. (1) Dup  depunerea raportului, în termen de cel mult 5 zile con-
siliul baroului analizeaz  îndeplinirea condi iilor pentru primirea în pro-
fesie i solu ioneaz  eventualele opozi ii.

(2) Consiliul baroului va pronun a o hot râre motivat  asupra cererii 
de primire în profesie pe care o va comunica U.N.B.R. în termen de cel 
mult 10 zile de la expirarea termenului de opozi ie.

(3) Hot rârea poate fi atacat  în termen de 15 zile de la comunicare, la 
Comisia Permanent  a U.N.B.R., care va solu iona contesta ia cu cel pu in
15 zile mai înaintea datei anun ate a examenului na ional de primire în 
profesie. În cazul contesta iilor formulate de persoanele prev zute la  
art. 17 alin. (5) din Lege, termenul de solu ionare este de 30 de zile de la 
data înregistr rii contesta iei. Hot rârea Comisiei Permanente a U.N.B.R 
se va afi a pe pagina web a U.N.B.R. 

(4) Se poate prezenta la examenul na ional de primire în profesie 
numai candidatul cu privire la care consiliul baroului sau, dup  caz, 
Comisia Permanent  a U.N.B.R. a pronun at o hot râre favorabil  asupra 
cererii de primire în profesie formulate de acesta. 

(5) Cel primit în profesia de avocat va fi înscris în Tabloul avoca ilor 
în baza deciziei emise de consiliul baroului cu respectarea dispozi iilor 
art. 20 alin. (8), art. 21, 22 i 23 din Lege. 
Art. 21. (1) Cererea formulat  de membrul unui barou din alt ar  de a fi 
autorizat s  acorde consultan  juridic  privind dreptul românesc se 
depune la pre edintele U.N.B.R. 
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(2) Cererea va fi înaintat  baroului în care este înscris avocatul pentru 
avizare i raport, ce va fi efectuat de decanul baroului. Raportul întocmit 
de decan va fi înaintat Comisiei de examinare. 

(3) Metodologia examenului de verificare a cuno tin elor de drept 
românesc i de limba român  ale avoca ilor str ini se stabile te prin hot -
rârea Consiliului U.N.B.R. 

(4) Comisia de examinare va fi desemnat  de Consiliul U.N.B.R. i
poate fi alc tuit  din avoca i i cadre didactice din institu iile de înv -
mânt juridic superior, acreditate în condi iile legii. 

(5) Examenul va cuprinde probe scrise i orale privind institu iile de 
baz  ale dreptului românesc i cuno tin ele de limba român .

Subsec iunea 2. Primirea în profesie a persoanelor provenind  
dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spa iului
Economic European care sunt autorizate s - i desf oare  

activit ile profesionale sub titlul profesional corespunz tor  
ob inut într-un stat membru 

Art. 22. Cererea de primire în profesia de avocat în România  a avoca ilor 
care au ob inut calificarea profesional  în unul din statele membre ale 
Uniunii Europene sau ale Spa iului Economic European este de com-
peten a Consiliului U.N.B.R., conform art. 66 lit. e) din Lege. 
Art. 23. (1) Cererea se depune sau, dup  caz, se comunic  în dublu exem-
plar la secretariatul U.N.B.R. i va cuprinde: 

a) numele, prenumele i domiciliul solicitantului; 
b) locul i data na terii;
c) num rul, data i emitentul pa aportului; 
d) men ionarea faptului c  inten ioneaz  exercitarea cu caracter per-

manent a profesiei în România; 
e) indicarea perioadei i a formei în care a exercitat profesia de avocat 

în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul); 
f) indicarea titlului profesional ob inut în statul membru de origine i a 

grup rii profesionale din care face parte în statul membru de origine sau a 
autorit ii judiciare în cadrul c reia este admis s - i exercite profesia 
potrivit legii din statul membru de origine. 

(2) Cererea va fi înso it  de urm toarele acte, traduse în limba român
i certificate: 

a) pa aport; 
b) o atestare din partea autorit ii competente din statul membru pri-

vind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei i starea sa dis-
ciplinar .
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(3) La cerere se vor ata a:
a) declara ia expres  a solicitantului c  nu se afl  în vreunul dintre 

cazurile de nedemnitate i incompatibilitate prev zute la art. 14 i 15 din 
Lege;

b) declara ia expres  a solicitantului c  se oblig  s  respecte preve-
derile Legii, ale prezentului statut i ale codului deontologic; 

c) certificat medical de s n tate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d) din pre-
zentul statut; 

d) dou  fotografii tip legitima ie;
e) alte documente prev zute în  Anexa XXXI la prezentul statut. 

Art. 24. (1) Consiliul U.N.B.R. se va pronun a asupra cererii de primire 
în profesia de avocat dup  sus inerea examenului de verificare a cuno -
tin elor privind dreptul românesc i de limba român  sau dup  ce comisia 
de evaluare a decis asupra scutirii solicitantului de sus inerea examenului, 
conform art. 100 i 109 din Lege. 

(2) Consiliul U.N.B.R. poate decide i asupra suspend rii analiz rii 
cererii pân  la efectuarea de c tre solicitant a stagiului de preg tire în 
domeniul dreptului românesc, conform art. 100 alin. (2) din Lege. 

(3) Decizia este definitiv i se comunic  solicitantului. 
Art. 25. (1) Avocatul admis în profesie va fi înscris în Tabloul avoca ilor 
la baroul în care î i va exercita profesia, cu respectarea prevederilor pre-
zentului statut. 

(2) Consiliul baroului va dispune înscrierea în Tabloul avoca ilor, la 
cerere, pe baza deciziei de primire în profesie emise de U.N.B.R. 

Subsec iunea 3. Demnitatea profesiei 

Art. 26. (1) Pentru aplicarea Legii, cazurile de nedemnitate se verific
atât cu ocazia primirii în profesie, cu ocazia reînscrierii în tabloul avo-
ca ilor cu drept de exercitare a profesiei, cât i pe întreaga durat  a exer-
cit rii acesteia. 

(2) Persoana care solicit  primirea în profesia de avocat sau reîn-
scrierea în tabloul avoca ilor cu drept de exercitare a profesiei va înf i a
consiliului baroului la care depune cererea, înscrisuri din care s  rezulte 
condi iile de încetare a exerci iului profesiei din care provine, respectiv, a 
celei pe care a exercitat-o în perioada de incompatibilitate. Consiliul 
baroului va întreprinde cercet ri - folosind procedura prev zut  de art. 17 
alin. (5) din prezentul statut, inclusiv în situa ia solicit rii de reînscriere în 
tabloul avoca ilor cu drept de exercitare a profesiei - pentru a verifica 
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dac  solicitantul nu se g se te în cazul de nedemnitate prev zut de art. 14 
lit. b) teza a II-a din Lege, respectiv dac  a fost exclus din profesia din 
care provine ca urmare a s vâr irii unor abateri disciplinare grave.  

 (3) Avoca ii care se g sesc în unul dintre cazurile de nedemnitate 
prev zute de art. 14 lit. a), b) teza I, c) i d) din Lege sunt obliga i s
prezinte baroului hot rârile judec tore ti prin care au fost condamna i
definitiv la pedeapsa cu închisoare pentru s vâr irea unei infrac iuni 
inten ionate de natur  s  aduc  atingere prestigiului profesiei, prin care li 
s-a aplicat pedeapsa interdic iei de a exercita profesia, prin care au fost 
declara i fali i fraudulo i sau prin care au fost condamna i definitiv pentru 
fapte s vâr ite în leg tur  cu exercitarea profesiei.  

(4) Consiliul baroului va examina, în termen de 15 zile, hot rârile 
judec tore ti, respectiv înscrisurile ce privesc condi iile încet rii profesiei 
practicate de c tre avocatul înscris în tabloul avoca ilor incompatibili, i
va aprecia asupra demnit ii avocatului. Consiliul baroului va hot rî, dup
caz, men inerea în profesie sau încetarea calit ii de avocat potrivit Legii. 

(5) Decizia motivat  va fi comunicat , de îndat , avocatului în cauz ,
precum i Pre edintelui U.N.B.R., împreun  cu hot rârea judec toreasc ,
respectiv înscrisurile în baza c reia/c rora a fost verificat  starea de 
nedemnitate. 

(6) Decizia consiliului baroului poate fi atacat  de pre edintele 
U.N.B.R. i/sau de avocatul în cauz , în termen de 15 zile de la comu-
nicare. Consiliul U.N.B.R. va analiza contesta ia i va hot rî în condi iile 
Legii. 

(7) Decizia consiliului baroului de încetare a calit ii de avocat este 
executorie. Despre încetarea calit ii de avocat baroul va face men iunile 
corespunz toare în Tabloul avoca ilor. 

Subsec iunea 4. Incompatibilit i

Art. 27. Pentru primirea în profesie i pentru exercitarea acesteia avocatul 
trebuie s  nu se g seasc  în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate 
prev zute de Lege. 
Art. 28. Nu este incompatibil avocatul salarizat în interiorul profesiei de 
avocat.
Art. 29. (1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, dac
legi speciale nu prev d altfel: 

a) faptele personale de comer  exercitate cu sau f r  autoriza ie;
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b) calitatea de asociat într-o societate comercial  în nume colectiv, de 
comanditar într-o societate comercial  în comandit  simpl  sau în coman-
dit  pe ac iuni; 

c) calitatea de administrator într-o societate comercial  în comandit
pe ac iuni; 

d) calitatea de administrator unic sau – în cazul unei pluralit i de 
administratori – aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare 
i administrare, de pre edinte al consiliului de administra ie ori de mem-

bru în comitetul de direc ie al  unei societ i comerciale cu r spundere 
limitat .

e) calitatea de pre edinte al consiliului de administra ie sau al con-
siliului de supraveghere sau de membru în comitetul de direc ie sau în 
directoratul unei societ i comerciale pe ac iuni.  

(2) Avocatul poate fi asociat sau ac ionar la societ ile comerciale cu 
r spundere limitat  sau la cele pe ac iuni. 

(3) Avocatul poate îndeplini func ia de membru în consiliul de admi-
nistra ie sau în consiliul de supraveghere al unei societ i comerciale pe 
ac iuni sau de membru al consiliului de administra ie al unei societ i
comerciale cu r spundere limitat , cu obliga ia de a aduce acest fapt la 
cuno tin a decanului baroului în care î i exercit  profesia. Avocatul va 
furniza toate explica iile asupra condi iilor în care el exercit  func ia de 
membru al consiliului de administra ie sau al consiliului de supraveghere 
i va prezenta toate documentele doveditoare în acest sens, cu respectarea 

regulilor confiden ialit ii.
(4) Dac  consiliul baroului apreciaz  c  exercitarea func iei de mem-

bru al consiliului de administra ie sau al consiliului de supraveghere este 
sau devine incompatibil  cu demnitatea i cu regulile de conduit  impuse 
avoca ilor poate, în orice moment, s  solicite celui interesat s  p r seasc
func ia pe care o ocup . Decizia consiliului baroului va fi comunicat , de 
îndat , avocatului în cauz . Dispozi iile art. 26 alin. (6) i (7) din pre-
zentul statut se aplic  în mod corespunz tor.  

(5) Înc lcarea de c tre avocat a prevederilor alin. (4) constituie abatere 
disciplinar  grav .
Art. 30. (1) Incompatibilit ile prev zute de Lege se verific i se con-
stat  de c tre consiliul baroului, chiar i din oficiu. 

(2) Avocatul devenit incompatibil are obliga ia s  încuno tin eze în 
scris consiliul baroului, solicitând trecerea sa din Tabloul avoca ilor cu 
drept de exercitare a profesiei în Tabloul avoca ilor incompatibili. 
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(3) Continuarea exercit rii profesiei dup  intervenirea cazului de 
incompatibilitate constituie exercitarea f r  drept a profesiei de avocat, cu 
consecin ele prev zute de lege, i constituie abatere disciplinar  grav ,
sanc ionat  cu excluderea din profesie. 
Art. 31. (1) În aplicarea art. 25 alin. (1) din Lege, consiliul baroului nu 
poate emite din oficiu decizie de trecere în Tabloul avoca ilor incom-
patibili f r  ascultarea avocatului. 

(2) Avocatul va fi convocat în vederea ascult rii prin scrisoare 
recomandat  cu confirmare de primire. Lipsa nejustificat  a avocatului la 
data indicat  în convocare nu împiedic  luarea m surii. 
Art. 32. (1) În cazul prev zut de art. 25 alin. (2) din Lege i anume atunci 
când situa ia care determin  incompatibilitatea este preexistent  sau 
survine concomitent cu emiterea deciziei de primire în profesie, efectele 
acesteia din urm  se produc doar sub condi ia rezolv rii st rii de incom-
patibilitate.  

(2)  Starea de incompatibilitate trebuie rezolvat , conform art. 25  
alin. (2) din Lege, în termen de dou  luni de la data emiterii deciziei de 
primire în profesie, sub sanc iunea caducit ii acesteia. În toate cazurile, 
consiliul baroului este obligat s  înscrie pe ordinea de zi a primei edin e
de dup  expirarea celor dou  luni verificarea m surii în care, în termen, 
starea de incompatibilitate a fost rezolvat i s  constate caducitatea deci-
ziei de primire în profesie acolo unde este cazul.   

Subsec iunea 5. Modalit ile de primire în profesia de avocat 

Art. 33. (1) Dreptul de primire în profesie se ob ine numai pe baza unui 
examen, cu excep ia cazului prev zut la art. 17 alin. (5) din Lege. 

(2) Examenul de primire în profesie se organizeaz , la nivel na ional, 
de U.N.B.R, în mod obligatoriu cel pu in o dat  pe an, i se desf oar , în 
mod unitar, în centrele teritoriale ale Institutului Na ional pentru Preg -
tirea i Perfec ionarea Avoca ilor, denumit în continuare I.N.P.P.A.. Exa-
menul va fi anun at pe pagina web a U.N.B.R. cu cel pu in 60 de zile 
înainte de data sus inerii acestuia. 

(3) În vederea asigur rii caracterului unitar al examenului de primire 
în profesia de avocat, Consiliul U.N.B.R., cu luarea în considerare a pro-
punerilor formulate de I.N.P.P.A., va stabili data examenului, tematica, 
bibliografia i metodologia de examinare, care vor fi unice la nivelul 
U.N.B.R. În considerarea num rului de candida i, a zonelor din care pro-
vine majoritatea acestora cât i eficien ei organiz rii examenului, Con-
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siliul U.N.B.R. va stabili dac  examenul va fi desf urat în localitatea 
sediului central al I.N.P.P.A. i/sau, dup  caz, într-unul sau mai multe 
centre teritoriale ale I.N.P.P.A. Examinarea se face la 5 materii de exa-
men, din care cel pu in la trei materii examinarea se face în scris. 

(4) Odat  cu anun area datei examenului de primire în profesie i a 
locului/locurilor organiz rii examenului, Consiliul U.N.B.R. va face 
publice, prin intermediul paginii web a U.N.B.R., tematica i bibliografia 
examenului. 

(5) Comisia Permanent  a U.N.B.R. desemneaz  comisia na ional  de 
examinare, ai c rei membri vor fi, în majoritate, avoca i-cadre didactice 
universitare cu o vechime în profesia de avocat de cel pu in 10 ani. Din 
rândul membrilor comisiei na ionale de examinare, Comisia Permanent  a 
U.N.B.R. stabile te, cu luarea în considerare a propunerilor barourilor, 
componen a comisiei teritoriale/comisiilor teritoriale care este/sunt dele-
gat /delegate la centrul/centrele teritoriale de examen. De asemenea, 
Comisia Permanent  a U.N.B.R. stabile te materiile la care se organi-
zeaz  probe scrise, orale, i organizeaz  activitatea de examen. 
Art. 34. Subiectele de examen la probele scrise se vor trage la sor i de 
Comisia na ional  de examinare, exclusiv dintre subiectele unice stabilite 
conform art. 33 alin. (3) din prezentul statut. 
Art. 35. Metodologia de examinare stabilit  de U.N.B.R. va fi adus  la 
cuno tin a celor interesa i cu cel pu in 30 de zile înainte de data exa-
menului prin afi are pe pagina web a U.N.B.R. 
Art. 36. (1) Pentru înscrierea la examen candidatul va depune dosarul de 
înscriere la baroul în circumscrip ia c ruia dore te s  î i exercite activi-
tatea, cu îndeplinirea prevederilor prezentului statut. Dosarul de înscriere 
include cererea i actele prev zute la art. 15 i va fi depus în termenul 
prev zut la art.17 alin. (1) din prezentul statut. 

(2) Candidatul este obligat s  achite, odat  cu depunerea dosarului de 
înscriere, o tax  de participare la examen, stabilit  de Consiliul U.N.B.R., 
ce va fi afi at  pe pagina web a U.N.B.R. Din taxa de participare la 
examen o cot  va reveni baroului la care a fost depus  cererea de primire 
în profesie. Cota cuvenit  baroului pentru opera iunile de înregistrare i
verificare a cererilor depuse de candida i se stabile te prin hot râre a 
Consiliului U.N.B.R.  

(3) Dosarele de înscriere ale candida ilor vor fi p strate i arhivate de 
barourile la care au fost înregistrate cererile acestora de primire în pro-
fesie. Pentru candida ii cu privire la care a fost pronun at , în condi iile 
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prezentului statut, o hot râre favorabil  privind cererea de primire în 
profesie, barourile vor transmite U.N.B.R., cu cel pu in 10 zile înaintea 
datei anun ate a examenului na ional de primire în profesie, în vederea 
întocmirii listelor participan ilor la examen, o copie a cererii de primire în 
profesie, înso it  de o adres  prin care se confirm  c  respectivii candida i
întrunesc condi iile prev zute de Lege i de prezentul statut în vederea 
primirii în profesie i de dovada achit rii taxei de participare. Cota din 
taxa de participare cuvenit  barourilor va fi virat  de U.N.B.R. în contul 
barourilor cel târziu pân  la data examenului, cu excep ia taxei încasate de 
la acei candida i ale c ror cereri de primire în profesie au fost respinse, 
care va fi restituit  acestora. 
Art. 37. (1) Dup  validarea examenului, Consiliul U.N.B.R. va dispune 
primirea în profesie a candida ilor admi i i va emite decizia de primire în 
profesie. 

(2) Rezultatele examenului vor fi comunicate barourilor de c tre Con-
siliul U.N.B.R. 
Art. 38. (1) Toate cazurile de primire în profesie cu scutire de examen 
sunt solu ionate individual de c tre consiliul baroului la care s-a depus 
cererea. Decizia de primire în profesie va fi comunicat i U.N.B.R. 

(2) Decizia consiliului baroului poate fi atacat  de c tre solicitant sau 
de Pre edintele U.N.B.R., în termen de 15 zile de la comunicare, la 
Consiliul U.N.B.R. 

Subsec iunea 6. Interdic ii

Art. 39. (1) Avoca ii - fo ti judec tori nu pot exercita profesia de avocat 
în fa a instan elor unde au func ionat, timp de 5 ani de la încetarea 
func iei de inute. Prin „instan e” în în elesul Legii se în eleg: judec to-
riile, tribunalele, tribunalele specializate, cur ile de apel, Înalta Curte de 
Casa ie i Justi ie i Curtea Constitu ional , inclusiv instan ele militare la 
care avoca ii au func ionat ca judec tori, indiferent de sec ia la care au 
func ionat. 

(2) În cazul în care, avocatul a func ionat ca judec tor la mai multe 
instan e, interdic ia opereaz  pentru fiecare instan i se calculeaz  dis-
tinct de la data încet rii activit ii la instan a respectiv .

(3) Aceea i interdic ie se aplic i magistra ilor-asisten i de la Înalta 
Curte de Casa ie i Justi ie i de la Curtea Constitu ional , executorilor 
judec tore ti, grefierilor i personalului auxiliar al instan elor judec to-
re ti i al Cur ii Constitu ionale 
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Art. 40. (1) Avoca ii – fo ti procurori i cadre de poli ie nu pot acorda 
asisten  juridic  la organul de urm rire penal  la care i-au desf urat 
activitatea timp de 5 ani de la încetarea func iei respective. Calculul dura-
tei de interdic ie se face conform art. 39 alin. (2) din prezentul statut. 

(2) În cazul în care avocatul - fost procuror sau cadru de poli ie a 
func ionat i în calitate de judec tor, interdic ia prive te atât instan ele, cât 
i organele de urm rire i de cercetare penal , durata fiind calculat  în 

mod corespunz tor. 
(3) Dispozi iile prezentului articol se aplic i personalului auxiliar al 

organelor de urm rire penal .
Art. 41. (1) Interdic ia exercit rii profesiei de avocat în cazurile prev zute 
de art. 21 din Lege prive te în integralitate instan ele, parchetele de pe 
lâng  acestea, inclusiv Direc ia Na ional  Anticorup ie i Direc ia de 
Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, i
organele de cercetare penal  la care lucreaz  so ul, ruda sau afinul 
avocatului pân  la gradul al treilea inclusiv, indiferent de sec ia, direc ia,
serviciul sau biroul în care î i desf oar  activitatea. 

(2) Interdic ia exercit rii profesiei de avocat în situa iile stabilite de 
art. 21 alin. (1) i (2) din Lege nu se aplic  formelor colective de exer-
citare a profesiei, respectiv cabinetului asociat, societ ii civile sau socie-
t ii cu r spundere limitat , în care avocatul c ruia i se aplic  aceste 
interdic ii este asociat sau angajat, cu condi ia inform rii de c tre forma 
de exercitare a profesiei, în termen de cel mult 5 zile de la intervenirea 
situa iei respective, a baroului pe raza c ruia aceasta î i are sediul profe-
sional. 

(3) Avocatului asociat al avocatului c ruia i se aplic  interdic iile de la 
art. 21 din Lege, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei 
care î i desf oar  activitatea într-o form  de exercitare a profesiei în care 
lucreaz  un avocat c ruia i se aplic  interdic iile de la art. 21 din Lege le 
este interzis s  se foloseasc  de forma de organizare profesional  ori de 
raporturile de conlucrare profesional  stabilite în condi iile legii în scopul 
elud rii acestor interdic ii.
Art. 42. Înc lcarea de c tre avoca i a altor restric ii sau interdic ii la care 
sunt supu i conform legilor speciale, constituie abatere disciplinar  grav .
Art. 43. Avocatul care nu respect  prevederile art. 39-42 din prezentul 
statut sau care se folose te de forma de organizare profesional  ori de 
raporturile de conlucrare profesional  stabilite în condi iile legii, în scopul 
elud rii interdic iilor prev zute de Lege sau de alte legi speciale, s vâr-
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e te abatere disciplinar  grav . Consiliul baroului se poate sesiza i din 
oficiu cu privire la aplicarea dispozi iilor art. 39-42 din prezentul statut. 

Subsec iunea 7. Tabloul anual al avoca ilor 

Art. 44. (1) Pân  la data de 15 ianuarie a fiec rui an, decanul supune 
aprob rii consiliului baroului Tabloul avoca ilor, alc tuit potrivit anexei 
nr. VI la prezentul statut.  

(2) Tabloul avoca ilor va cuprinde: 
a) numele i prenumele avoca ilor definitivi i stagiari cu drept de 

exercitare a profesiei i sediul profesional al acestora; 
b) cabinetele asociate, societ ile civile profesionale i societ ile pro-

fesionale cu r spundere limitat , cu indicarea sediului acestora i a avo-
ca ilor care le compun; 

c) restrângeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor art. 20 
alin. (8) i art. 21 din Lege precum i ale art. 41 alin. (2) din prezentul 
statut;    

d) men iuni privind încetarea calit ii de avocat, potrivit prevederilor 
art. 26 alin. (7) din prezentul statut; 

e) situa iile de întrerupere a activit ii profesionale a formelor de exer-
citare a profesiei; 

f) alte men iuni relevante. 
(3) Avoca ii str ini vor fi men iona i într-un Tablou special, conform 

anexei nr. VIII la prezentul statut. Separat se vor men iona formele de 
exercitare a profesiei din care ace tia fac parte, potrivit prevederilor  
art. 13 alin. (3) i alin. (6) din Lege. Distinct, sunt eviden ia i avoca ii 
str ini care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spa-
iului Economic European, care sunt autoriza i s - i desf oare activit ile 

profesionale sub titlul profesional corespunz tor ob inut într-un stat mem-
bru, indicându-se i dac  ace tia desf oar  activit i avoca iale cu carac-
ter permanent pe teritoriul României i titlul profesional sub care î i
desf oar  activitatea.   

(4) În cazul avoca ilor str ini se va men iona dac  ace tia sunt auto-
riza i s  acorde consultan  juridic  privind dreptul românesc. 

(5) Se va întocmi separat un Tablou al avoca ilor incompatibili alc tuit 
potrivit anexei nr. VII la prezentul statut, care se verific i se reac-
tualizeaz  pân  la data de 15 ianuarie a fiec rui an. 

(6) Tabloul avoca ilor cu drept de exercitare a profesiei, Tabloul spe-
cial al avoca ilor str ini i Tabloul avoca ilor incompatibili se reactua-
lizeaz  lunar i se aduc la cuno tin a tuturor membrilor baroului. 
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(7) Tablourile men ionate la alin. (6) vor fi comunicate U.N.B.R., pe 
cale electronic i în forma stabilit  de U.N.B.R., în termen de 5 zile de la 
actualizare.
Art. 45. Tabloul avoca ilor definitivi i stagiari, precum i Tabloul special 
al avoca ilor str ini se comunic , conform dispozi iilor Legii, cel târziu 
pân  la data de 31 ianuarie a fiec rui an. 
Art. 46. Refuzul înscrierii, al reînscrierii sau al men inerii în Tabloul 
avoca ilor se contest  la consiliul baroului. Decizia consiliului baroului 
poate fi contestat  la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile de la data 
comunic rii. Contesta ia este suspensiva de executare. 
Art. 47. (1) Înscrierea în tablou a avoca ilor definitivi i stagiari se face 
numai dup  depunerea jur mântului prev zut de Lege. Jur mântul se 
depune într-un cadru solemn, în fa a consiliului baroului, de c tre avoca ii 
nou-înscri i în barou. 

(2) Înscrierea în Tabloul avoca ilor dup  primirea în profesie este con-
di ionat  de depunerea declara iei prev zute la art. 5 alin. 1 din Ordonan a
de urgen  a Guvernului. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar i
deconspirarea securit ii, aprobat , cu modific ri i complet ri, prin 
Legea nr. 293/2008. Depunerea unei declara ii false atrage consecin ele 
prev zute de lege. 
Art. 48. (1) Decanul baroului va desemna avoca ii responsabili cu verifi-
carea cazurilor de exercitare a activit ii de asisten  juridic  de c tre
persoanele neînscrise în Tabloul avoca ilor. 

(2) Ori de câte ori va avea informa ii cu privire la persoane care 
exercit  nelegal activit i prev zute de art. 3 din Lege, consiliul baroului 
va sesiza autorit ile competente i va lua m surile legale ce se impun în 
vederea realiz rii drepturilor prev zute de dispozi iile art. 26 alin. (3), (4) 
i (5) din Lege. 

Subsec iunea 8. Suspendarea calit ii de avocat 

Art. 49. (1) Exerci iul profesiei de avocat se suspend :
a) pe toat  durata existen ei st rii de incompatibilitate; 
b) în temeiul unei hot râri judec tore ti sau disciplinare de interdic ie

temporar  de a profesa; 
c) în caz de neplat  total  sau par ial  a taxelor i a contribu iilor 

profesionale c tre barou, c tre U.N.B.R. i c tre sistemul propriu de 
asigur ri sociale timp de 3 luni de la scaden a acestora, pân  la lichidarea 
integral  a datoriilor;  
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d) la cererea scris  a avocatului, pentru alte motive decât cele pre-
v zute la lit. a).  

(2) În cazul prev zut la alin. (1) lit. a), baroul are obliga ia de a veri-
fica trimestrial precum i înainte de data întocmirii Tabloului anual al 
avoca ilor men inerea situa iei care a justificat suspendarea. În Tabloul 
avoca ilor avocatul suspendat la cerere figureaz  în sec iunea destinat
men ion rii avoca ilor f r  drept de exercitare a profesiei. 
Art. 50. Dreptul de a exercita profesia de avocat poate fi suspendat în 
cazul în care împotriva avocatului s-a pus în mi care ac iunea penal  sau 
s-a dispus trimiterea în judecat  pentru s vâr irea unei infrac iuni de 
natur  s  aduc  atingere prestigiului profesiei, pân  la pronun area unei 
hot râri judec tore ti definitive. 
Art. 51. (1) Avocatul este dator s  încuno tin eze de îndat  consiliul baro-
ului despre orice situa ie care ar putea duce la suspendarea exerci iului 
dreptului de a profesa. Nerespectarea acestei obliga ii constituie abatere 
disciplinar .

(2) Decanul i consiliul baroului se pot sesiza pe orice cale cu privire 
la aplicarea dispozi iilor Legii i ale prezentului statut privind suspen-
darea exerci iului dreptului de a profesa. 

(3) Consiliul baroului decide în toate cazurile, dup  ascultarea avo-
catului în cauz .

(4) Decizia consiliului baroului este executorie. Despre aceasta se va 
face men iune, în mod corespunz tor, în Tabloul avoca ilor i în Tabloul 
avoca ilor incompatibili. 

(5) Decizia consiliului baroului poate fi contestat  la Consiliul 
U.N.B.R. în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. Contesta ia nu 
suspend  executarea. 
Art. 52. Independent de contestarea deciziei, în cazul în care m sura
suspend rii a fost luat  pentru neplata total  sau par ial  a taxelor i con-
tribu iilor profesionale, la cererea avocatului în cauz , consiliul baroului, 
dup  verificarea temeiurilor cererii sau a dovezii achit rii taxelor i
contribu iilor prev zute de Lege i de prezentul statut, poate dispune 
încetarea m surii suspend rii i tergerea men iunilor din tablou. 
Art. 53. Exercitarea profesiei de c tre avocatul al c rui drept de exercitare 
a profesiei este suspendat potrivit prevederilor art. 49 din prezentul statut, 
în perioada m surii suspend rii, constituie abatere disciplinar  grav .
Art. 54. (1) Avocatul împotriva c ruia s-a dispus m sura suspend rii este 
obligat ca în termen de cel mult 15 zile de la data comunic rii m surii s
î i asigure substituirea. 
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(2) Înc lcarea dispozi iilor prezentului articol constituie abatere disci-
plinar  grav .

Subsec iunea 9. Transferul într-un alt barou 

Art. 55. (1) Avocatul care, din motive justificate, solicit  transferul într-
un alt barou se va adresa în scris decanului baroului de la care dore te s
se transfere. 

(2) Cererea de transfer va fi înso it  de actele pe care se întemeiaz i
de un certificat eliberat de baroul de la care se solicit  transferul. Certifi-
catul va indica datele personale, profesionale, disciplinare ale solicitan-
tului i va atesta c  solicitantul a achitat la zi taxele i contribu iile pro-
fesionale c tre barou, U.N.B.R. i sistemul propriu de asigur ri sociale. 

(3) Consiliul baroului de la care se solicit  transferul va elibera cer-
tificatul prin avizarea cererii de transfer, pe care o va înainta, împreun  cu 
dosarul de înscriere în profesie, baroului la care se solicit  transferul. 
Art. 56. (1) Cererea de transfer va fi solu ionat  pe baza raportului întoc-
mit de un consilier delegat, care verific  dosarul de înscriere în profesie al 
celui care solicit  transferul, precum i a certificatului prev zut la art. 55 
alin. (2) din prezentul statut. 

(2) La solu ionarea cererii, consiliul baroului va avea în vedere i
respectarea de c tre petent a dispozi iilor privind modul de organizare i
func ionare a formelor de exercitare a profesiei, precum i a condi iilor de 
primire în profesie. 
Art. 57. (1) Decizia cu privire la transfer se comunic  solicitantului i
baroului din care acesta face parte. Consiliul baroului va face men iuni 
corespunz toare în Tabloul avoca ilor. 

(2) Decizia prin care s-a respins cererea de transfer va fi motivat i
poate fi contestat , în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul 
U.N.B.R. 

Subsec iunea 10. Încetarea calit ii de avocat 

Art. 58. ((1) Calitatea de avocat înceteaz :
a) prin renun are scris  la exerci iul profesiei; 
b) prin deces; 
c) prin excluderea din profesie, ca sanc iune disciplinar ;
d) în cazul în care avocatul a fost condamnat definitiv pentru o fapt

prev zut  de legea penal i care îl face nedemn de a fi avocat, potrivit 
legii. 
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(2) Încetarea calit ii de avocat se constat  prin decizie a consiliului 
baroului i are drept consecin  radierea celui în cauz  din Tabloul avo-
ca ilor. 

(3) Încetarea dreptului de a exercita profesia de avocat prin pensionare 
nu atrage pierderea calit ii de avocat. 
Art. 59. Avocatul care renun  la exerci iul profesiei va formula o cerere 
în scris. Cu cel pu in 60 de zile înainte de data prev zut  pentru încetarea 
activit ii, acesta este obligat s  finalizeze toate cauzele angajate sau s
asigure substituirea. Avocatul va prezenta baroului lista cuprinzând cau-
zele nefinalizate i va indica numele avoca ilor care le vor prelua. 
Art. 60. În caz de deces al avocatului, cauzele acestuia vor fi preluate de 
c tre colaboratorii ori asocia ii defunctului, iar în lipsa lor, de c tre avo-
ca ii desemna i de consiliul baroului. 
Art. 61. (1) În cazul în care avocatul îndepline te condi iile de pensionare 
prev zute de lege, are dreptul s  solicite continuarea exercit rii profesiei. 
Cererea de continuare a exercit rii profesiei se solu ioneaz  de consiliul 
baroului. 

(2) Avocatul poate continua exercitarea profesiei pe baza unui aviz 
medical privind men inerea capacit ii fizice i psihice necesare exer-
cit rii profesiei de avocat. Avizul medical se prezint  anual pentru înscri-
erea în tablou. 

(3) Consiliul baroului va solu iona cererea pe baza avizului medical i
va proceda în conformitate cu prevederile Legii, sau, dup  caz, ale legis-
la iei privind pensiile i asigur rile sociale. 

(4) Avocatul pensionar care continu  exercitarea profesiei sau este 
men inut în profesie este obligat s  contribuie la constituirea fondului 
sistemului propriu de asigur ri sociale în condi iile prev zute de legisla ia 
pensiilor i asigur rilor sociale pentru avoca i.

(5) Decizia de respingere a men inerii în activitate poate fi contestat ,
în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R 

Sec iunea 2. Organele profesiei de avocat 

Subsec iunea 1. Baroul 

Art. 62. Independen a profesiei, autonomia baroului i exercitarea liber  a 
profesiei de avocat nu pot fi îngr dite sau limitate prin actele autorit ilor 
administra iei publice, ale instan elor judec tore ti, ale Ministerului 
Public sau ale altor autorit i, decât în cazurile i în condi iile expres pre-
v zute de lege. 
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Art. 63. (1) Baroul este persoan  juridic  de interes public, constituit din 
to i avoca ii înscri i în Tabloul avoca ilor, cu patrimoniu propriu i orga-
nizare de sine st t toare.

(2) Sediul baroului este în ora ul de re edin  al jude ului, respectiv în 
municipiul Bucure ti.
Art. 64. (1) Fiecare barou are un buget propriu. Contribu ia avoca ilor la 
realizarea bugetului este stabilit  de consiliul baroului. 

(2) Cuantumul contribu iei va fi stabilit prin decizia consiliului baro-
ului, în raport cu prevederile bugetului propriu i cu hot rârile Congre-
sului avoca ilor. Decizia consiliului baroului va fi adus  la cuno tin a
avoca ilor înscri i în Tabloul avoca ilor baroului cu drept de exercitare a 
profesiei, cu cel pu in 30 de zile înainte de punerea sa în aplicare. 

(3) Patrimoniul baroului poate fi folosit în activit i produc toare de 
venituri, în condi iile legii. 
Art. 65. (1) Organele de conducere ale baroului sunt: 

a) adunarea general ;
b) consiliul; 
c) decanul. 
(2) În cadrul baroului se constituie i func ioneaz :
a) comisia de cenzori; 
b) comisia de disciplin .

Art. 66. (1) Adunarea general  a baroului poate fi, în condi iile legii, 
ordinar i extraordinar .

(2) Au dreptul s  participe la edin ele adun rii generale avoca ii care 
sunt înscri i în Tabloul avoca ilor cu drept de exercitare a profesiei, i nu 
se afl  în situa ii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de 
exerci iu al profesiei. 
Art. 67. (1) Data la care are loc adunarea general  ordinar  se stabile te
de c tre consiliul baroului în prima edin  din luna ianuarie a fiec rui an. 

(2) Adunarea general  extraordinar  poate fi convocat  de comisia de 
cenzori a baroului precum i la cererea a peste o treime din totalul mem-
brilor baroului. 

(3) Organizarea adun rii generale, ordinar  sau extraordinar , este în 
sarcina consiliului baroului. 

(4) Neîndeplinirea obliga iei de organizare a adun rii generale atrage 
r spunderea disciplinar  a celor vinova i.

(5) Odat  cu convocarea adun rii generale se stabile te i ordinea de 
zi. Avoca ii cu drept de a participa la edin ele adun rii generale pot face 
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propuneri pentru completarea ordinii de zi. Propunerile vor fi depuse în 
scris la barou cu cel pu in 5 zile înainte de data la care a fost convocat
adunarea general .

(6) Ordinea de zi va fi supus  spre aprobare prin vot deschis adun rii
generale. 

(7) Înscrierile la cuvânt se vor face înaintea începerii dezbaterii fie-
c rui punct al ordinii de zi. Orice înscriere ulterioar  acestui moment va fi 
luat  în considerare numai cu aprobarea prin vot deschis a adun rii
generale. 
Art. 68. (1) Adunarea general  este legal constituit  numai cu participarea 
majorit ii avoca ilor care au dreptul de a participa la adunarea general .

(2) În cazul în care num rul legal nu este întrunit, prezidiul adun rii
generale va consemna aceast  împrejurare într-un proces-verbal i va 
stabili data urm toarei adun ri generale în prezen a avoca ilor participan i
la adunare. Data noii adun ri nu va putea fi mai târziu de 15 zile de la 
data primei adun ri; consiliul baroului va convoca noua adunare general
cu cel pu in 7 zile înainte de data fixat .

(3) Cea de-a doua adunare general , convocat  în condi iile alin. (2), 
este legal constituit  cu participarea a cel pu in unei treimi din num rul
total al membrilor s i.

(4) Dispozi iile alin. (2) i (3) nu se aplic  în cazul adun rilor generale 
de alegere a organelor de conducere ale barourilor care au în eviden
pân  la 500 de avoca i cu drept de exercitare a profesiei. În cazul acestor 
barouri, în situa ia în care cvorumul adun rii generale de alegere a orga-
nelor de conducere ale baroului nu este legal constituit, consiliul baroului 
va stabili data la care se convoac  o nou  adunare general  de alegere a 
organelor de conducere ale baroului, cu respectarea regulamentului de 
organizare a alegerilor. 

(5) Participarea la adunarea general  de alegere a organelor de con-
ducere ale baroului se face personal. Exercitarea dreptului de vot nu poate 
fi delegat .

(6) Cu cel pu in 60 zile anterior datei desf ur rii alegerilor, consiliile 
barourilor vor adopta regulamentul pentru organizarea alegerilor orga-
nelor baroului. Regulamentul va r mâne definitiv în termen de 15 de zile 
de la data afi rii sale la secretariatul baroului sau/ i pe pagina web a 
baroului. 

(7) Hot rârile adun rii generale, inclusiv cele ale adun rilor elective, 
se iau cu votul majorit ii membrilor prezen i, în afar  de cazurile în care 
legea prevede alt cvorum de edin i de vot. 
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(8) În regulamentul pentru organizarea adun rii elective se poate 
prevedea ca exprimarea votului s  poat  fi f cut  în form  electronic , cu 
respectarea dispozi iilor legale privind cvorumul. 
Art. 69. (1) Secretarul adun rii generale va redacta procesul-verbal, care 
va cuprinde: 

a) modul în care a fost convocat  adunarea general i caracterul ei 
ordinar sau extraordinar; 

b) anul, luna, ziua, ora i locul unde se desf oar  adunarea general ;
c) num rul membrilor prezen i;
d) componen a prezidiului adun rii generale; 
e) ordinea de zi votat  de adunarea general ;
f) lu rile de cuvânt; 
g) hot rârile, rezolu iile i mo iunile adoptate; 
h) orice alte activit i desf urate în adunarea general .
(2) Procesul-verbal va purta semn turile membrilor prezidiului adu-

n rii generale. 
(3) Procesul-verbal va fi înregistrat i depus la barou, putând fi con-

sultat oricând de membrii baroului i de U.N.B.R. 
Art. 70. (1) Adunarea general  a baroului adopt  hot râri care sunt obli-
gatorii pentru membrii baroului, în condi iile prev zute de Lege i de 
prezentul statut. 

(2) De asemenea, adunarea general  poate adopta rezolu ii i mo iuni. 
Art. 71. (1) Consiliul baroului este format din 5 pân  la 15 membri, ale i
pe o perioad  de 4 ani, dintre avoca ii cu o vechime neîntrerupt  în pro-
fesie de cel pu in 8 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit. 

(2) Num rul consilierilor este propor ional cu num rul membrilor 
baroului înscri i în Tabloul avoca ilor, dup  cum urmeaz :

a) 5 consilieri pentru barourile cu mai pu in de 50 de avoca i;
b) 7 consilieri pentru barourile cu un num r cuprins între 51 i 100 de 

avoca i;
c) 9 consilieri pentru barourile cu un num r cuprins între 101 i 200 de 

avoca i;
d) 11 consilieri pentru barourile cu un num r cuprins între 201 i 500 

de avoca i;
e) 13 consilieri pentru barourile cu un num r cuprins între 501 i

1.000 de avoca i;
f) 15 consilieri pentru barourile cu peste 1.001 de avoca i.
(3) În num rul total al membrilor consiliului sunt cuprin i decanul i

prodecanul.
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(4) Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe departamente de 
activitate ale consiliului baroului. 

(5) Adunarea general  a baroului poate hot rî alegerea unor consilieri 
suplean i. În caz de încetare a mandatului de consilier ales, consilierii 
suplean i vor completa consiliul baroului în ordinea num rului de voturi 
ob inut la alegeri pentru perioada de mandat r mas  vacant .
Art. 72. (1) Comisia de cenzori este format  dintr-un num r impar de 
membri, dar cel pu in 3, ale i pe o perioad  de 4 ani dintre avoca ii cu o 
vechime neîntrerupt  în profesie de cel pu in 8 ani. Mandatul lor poate fi 
reînnoit. 

(2) Dispozi iile art. 71 alin. (5) din prezentul statut se aplic  în mod 
corespunz tor. 

(3) Alegerea membrilor comisiei de cenzori va urm ri, în m sura
situa iei concrete a fiec rui barou, ca cel pu in unul dintre ace tia s  aib
studii economice. Dac  volumul de activitate al comisiei de cenzori, pro-
priu baroului, o impune, adunarea general  va stabili i condi iile remu-
ner rii acestora. 

(4) Conducerea activit ii i reprezentarea comisiei de cenzori în fa a
organelor profesiei i în raporturile cu autorit ile publice se fac de c tre 
pre edintele acesteia, ales cu majoritate de voturi din rândul membrilor 
s i.

(5) Comisia de cenzori are ca atribu ii principale supravegherea gesti-
unii baroului, verificarea legalit ii întocmirii situa iilor financiare i a 
concordan ei lor cu registrele, verificarea regularit ii inerii acestor regis-
tre, verificarea concordan ei efectu rii cheltuielilor cu destina ia aprobat
de organele profesiei. 

(6) În exercitarea atribu iilor, comisia de cenzori întocme te rapoarte, 
procese-verbale de verificare a gestiunii i note de propuneri, acte ce vor 
fi prezentate de îndat  decanului i/sau consiliului baroului. 

(7) În situa ii de necesitate temeinic argumentat , în exercitarea atribu-
iilor i a îndeplinirii sarcinilor sale, comisia de cenzori poate recurge la 

serviciile unui contabil autorizat, expert contabil sau auditor extern, ter i
ce- i pot desf ura activitatea individual sau în forme asociative. 
Art. 73. (1) Consiliul baroului se întrune te în edin  cel pu in o dat  pe 
lun , la sediul baroului. 

(2) Lucr rile edin ei se consemneaz  în registrul de procese-verbale 
i se semneaz  de to i consilierii prezen i la edin . Registrul poate fi 

consultat de c tre avoca ii interesa i i de organele U.N.B.R. 
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(3) În exercitarea atribu iilor sale, consiliul baroului adopt  decizii i
hot râri.
Art. 74. (1) Decanul baroului este ales de adunarea general  a baroului 
dintre avoca ii definitivi cu o vechime în profesie de cel pu in 10 ani. 
Acesta trebuie s  fie membru al baroului de cel pu in 5 ani. 

(2) În exercitarea atribu iilor sale decanul emite decizii. Acestea se 
consemneaz  într-un registru special, inut la sediul baroului, care poate fi 
consultat de c tre orice avocat interesat i de organele U.N.B.R. 
Art. 75. (1) Orice litigiu între membrii baroului în leg tur  cu exercitarea 
profesiei va fi adus la cuno tin  decanului. 

(2) Decanul va încerca medierea în vederea solu ion rii amiabile a liti-
giului. 

(3) Prevederile privind procedura medierii i a arbitrajului din pre-
zentul statut se aplic  în mod corespunz tor. 
Art. 76. (1) Hot rârile adoptate de adunarea general  sau de consiliul 
baroului pot fi anulate de Consiliul U.N.B.R. numai pentru motive de 
nelegalitate sau de înc lcare a prevederilor prezentului statut, cu respec-
tarea autonomiei baroului. 

(2) Deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului, în 
termen de 15 zile de la data comunic rii.

Subsec iunea 2. U.N.B.R 

Art. 77. Toate barourile din România înfiin ate potrivit legilor privind 
organizarea i exercitarea profesiei de avocat sunt membre de drept ale 
U.N.B.R. Nici un barou nu poate func iona în afara U.N.B.R. 
Art. 78. ((1) U.N.B.R. este persoan  juridic  de interes public, înfiin at
prin Lege, cu patrimoniu propriu i organizare de sine st t toare. 

(2) Bugetul U.N.B.R. se formeaz  din contribu ia barourilor, în cotele 
stabilite de Congresul avoca ilor. Contribu ia baroului la formarea buge-
tului U.N.B.R. se stabile te în raport de num rul avoca ilor cu drept de 
exercitare a profesiei înscri i în Tabloul avoca ilor barourilor i se vireaz
lunar, în contul special constituit în acest scop din cotele de contribu ie
achitate de avoca i în contul barourilor. 

(3) Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit i în activit i produc toare 
de venituri în condi iile legii. 
Art. 79. (1) Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt: 

a) Congresul avoca ilor;
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b) Consiliul U.N.B.R.; 
c) Comisia Permanent  a U.N.B.R.; 
d) Pre edintele U.N.B.R. 
(2) În cadrul U.N.B.R. se constituie i func ioneaz :
a) Comisia central  de cenzori; 
b) Comisia central  de disciplin .
(3) Avoca ii care formeaz  organele de conducere ale U.N.B.R. sunt 

avoca i definitivi, cu o vechime neîntrerupt  în profesie de minimum 8 ani. 
(4) La congresele la care nu sunt alese organele profesiei pot participa, 

în calitate de delega i, i avoca i care nu îndeplinesc condi iile prev zute 
la alin. (3). 
Art. 80. (1) Congresul avoca ilor este organul suprem de conducere a pro-
fesiei de avocat. 

(2) Hot rârile adoptate de Congresul  avoca ilor sunt definitive i
obligatorii pentru toate organele profesiei i pentru to i avoca ii.
Art. 81. (1) Congresul avoca ilor se convoac  anual de c tre Consiliul 
U.N.B.R. prin pre edintele U.N.B.R. 

(2) Congresul extraordinar al avoca ilor se convoac  de c tre pre e-
dintele U.N.B.R. ori de câte ori este nevoie sau la cererea a cel pu in o 
treime din num rul total al barourilor. 

(3) Convocarea va cuprinde luna, ziua, ora i locul desf ur rii Con-
gresului avoca ilor i ordinea de zi a acestuia. 

(4) Decanii barourilor i membrii Consiliului U.N.B.R. sunt membri 
de drept ai Congresului avoca ilor. 

(5) Din Congresul avoca ilor fac parte i delega ii ale i de adun rile
generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de 1 delegat la 
200 de avoca i.

(6) Num rul de delega i se calculeaz  dup  cum urmeaz :
a) 1 delegat pentru barourile care au pân  la 200 de avoca i; 
b) 2 delega i pentru barourile care au între 201 i 400 de avoca i;
c) 3 delega i pentru barourile care au între 401 i 600 de avoca i, i a a

mai departe. 
Art. 82. (1) Lucr rile Congresului avoca ilor sunt conduse de c tre pre e-
dintele U.N.B.R., împreun  cu un prezidiu format din 8 avoca i, ales prin 
vot deschis. 

(2) Congresul avoca ilor va alege un secretariat compus din 3 avoca i,
dispozi iile art. 69 din prezentul statut aplicându-se corespunz tor.
Art. 83. (1) Hot rârile, rezolu iile i mo iunile se adopt  prin vot deschis. 
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(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul 
avoca ilor alege o comisie de num rare a voturilor dintre delega ii care nu 
candideaz , compus  din minimum 5 membri. Votul secret se exprim
prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de vot se men-
ioneaz : numele i prenumele candidatului, func ia pentru care candi-

deaz i baroul din care face parte. 
(3) Votul „pentru” se realizeaz  prin l sarea intact  a numelui i pre-

numelui candidatului dorit; votul „contra” se exprim  prin tergerea 
numelui i a prenumelui persoanei propuse. 

(4) Vor fi nule buletinele de vot care nu corespund modelului stabilit 
de Congresul avoca ilor, cele care nu poart tampila de control, precum 
i buletinele pe care num rul candida ilor vota i „pentru” este mai mare 

decât num rul func iilor pentru care se candideaz .
Art. 84. (1) Congresul avoca ilor alege Consiliul U.N.B.R. 

(2) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor i din repre-
zentan i ai barourilor, ale i de Congres, potrivit urm toarei norme de 
reprezentare: 

a) un reprezentant, pentru barourile care au pân  la 500 de avoca i;
b) doi reprezentan i pentru barourile care au peste 500 de avoca i i

câte 2 reprezentan i pentru fiecare mie care dep e te prima mie de 
avoca i.

(3) Consiliul U.N.B.R. se convoac  trimestrial în edin e ordinare sau 
în situa ii excep ionale în edin e extraordinare de c tre pre edintele 
U.N.B.R. Pre edintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. i la cere-
rea a cel pu in unei treimi din num rul membrilor Consiliului U.N.B.R. 

(4) Conducerea edin elor Consiliului U.N.B.R. revine pre edintelui 
acestuia, asistat de c tre vicepre edin i i al i 3 consilieri. 

(5) Prevederile art. 69 din prezentul statut se vor aplica în mod cores-
punz tor.
Art. 85. (1) Consiliul U.N.B.R. î i desf oar  activitatea în comisii de 
lucru i în plen, potrivit Regulamentului de desf urare a edin ei Consi-
liului U.N.B.R., adoptat de c tre acesta. 

(2) Consiliul U.N.B.R. adopt  decizii i hot râri obligatorii. La cererea 
majorit ii barourilor hot rârile consiliului pot fi atacate, pentru nelega-
litate, la Congresul avoca ilor, în prima sa edin .
Art. 86. (1) Comisia Permanent  a U.N.B.R. se întrune te înaintea edin-
elor Consiliului U.N.B.R. i ori de câte ori este necesar, la convocarea 

pre edintelui U.N.B.R. 
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(2) Comisia Permanent  a U.N.B.R asigur  activitatea permanent  a 
U.N.B.R. edin ele Comisiei Permanente a U.N.B.R  sunt conduse de 
pre edintele U.N.B.R. 

(3) În desf urarea activit ii curente Comisia Permanent  a U.N.B.R. 
emite decizii i dispozi ii, în condi iile prev zute de lege. Deciziile i dis-
pozi iile au caracter obligatoriu i pot fi atacate cu plângere de c tre cei 
interesa i, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R. 
Art. 87. În cadrul U.N.B.R. se constituie i func ioneaz  un aparat tehnic 
administrativ conform hot rârii Comisiei Permanente a U.N.B.R. 
Art. 88. (1) Plângerea introdus  împotriva actelor emise de organele pro-
fesiei nu este suspensiv  de executare, cu excep ia cazurilor prev zute de 
Lege i de prezentul statut. 

(2) Organul competent s  solu ioneze plângerea poate, pentru motive 
bine întemeiate, s  dispun  suspendarea efectelor actului atacat, pân  la 
solu ionarea plângerii. 

Capitolul III. Activitatea profesional  a avocatului 

Sec iunea 1. Con inutul activit ii profesionale 

Subsec iunea 1. Consulta ii i cereri cu caracter juridic 

Art. 89. Consulta iile juridice pot fi acordate în scris sau verbal în dome-
nii de interes pentru client, precum: 

a) redactarea i/sau furnizarea c tre client, prin orice mijloace, dup
caz, a opiniilor juridice i informa iilor cu privire la problematica solici-
tat  a fi analizat ;

b) elaborarea de opinii legale; 
c) elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conven ii, statute 

etc.) i asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea; 
d) elaborarea proiectelor de acte normative; 
e) participarea în calitate de consultant la activitatea organelor delibe-

rative ale unei persoane juridice, în condi iile legii; 
f) orice alte consulta ii în domeniul juridic. 

Art. 90. Avocatul poate întocmi i formula în numele i/sau interesul cli-
entului cereri, notific ri, memorii sau peti ii c tre autorit i, institu ii i
alte persoane, în scopul ocrotirii i ap r rii drepturilor i intereselor legi-
time ale acestuia. 
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Subsec iunea 2. Asistarea i reprezentarea clien ilor 

Art. 91. (1) În condi iile legii avocatul asigur  asisten i reprezentare 
juridic  în fata instan elor judec tore ti, a organelor de urm rire penal , a 
autorit ilor cu atribu ii jurisdic ionale, a notarilor publici i a executorilor 
judec tore ti, a organelor administra iei publice, a institu iilor i a altor 
persoane juridice, pentru ap rarea i reprezentarea cu mijloace juridice 
specifice a drepturilor, libert ilor i intereselor legitime ale persoanelor. 

(2) Asistarea i reprezentarea clientului cuprinde toate actele, mijloa-
cele i opera iunile permise de lege i necesare ocrotirii i ap r rii inte-
reselor clientului. 

Subsec iunea 3. Atestarea identit ii p r ilor, a con inutului  
i a datei actelor prezentate spre autentificare 

Art. 92. (1) Un act juridic semnat în fa a avocatului, care poart  o înche-
iere, o rezolu ie, o tampil  sau un alt mijloc verificabil de atestare a iden-
tit ii p r ilor, a consim mântului i a datei actului poate fi prezentat 
notarului spre autentificare. 

(2) Avocatul este obligat s in  eviden a actelor întocmite conform 
art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, i s  le p streze în arhiva sa profesional , în 
ordinea întocmirii lor. 

Subsec iunea 4. Activit i fiduciare 

Art. 93. (1) Avocatul are dreptul s  desf oare activit i fiduciare, în 
numele i pe seama clientului, cu respectarea prevederilor legii i ale pre-
zentului statut. 

(2) Activit ile fiduciare exercitate de avocat pot consta în: 
a) primirea în depozit, în numele i pe seama clientului, de fonduri 

financiare i bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dup
finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a 
lichid rii unui patrimoniu; 

b) plasarea i valorificarea, în numele i pe seama clientului, a fon-
durilor financiare i a bunurilor încredin ate; 

c) administrarea, în numele i pe seama clientului, a fondurilor sau a 
valorilor în care acestea au fost plasate. 
Art. 94. În exercitarea activit ilor fiduciare, avocatul trebuie: 

a) s  respecte întocmai limitele i durata mandatului încredin at, 
expres prev zut în contractul de asisten  juridic  special încheiat. Când 
mandatul comport  împuternicirea de a dispune de fonduri, bunuri sau 
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valori ori de a înstr ina bunurile clientului, avocatul poate proceda la 
efectuarea acestor opera iuni, numai dac  acest lucru este în mod expres 
stipulat în mandat sau, în lipsa unei astfel de clauze, numai dup  ce va fi 
autorizat în mod special i în scris de c tre client; 

b) s  ac ioneze cu bun -credin , profesionalism i cu diligen a unui 
bun proprietar, f r  s  se abat  de la regulile specifice activit ii profe-
sionale; 

c) s  administreze afacerile încredin ate în interesul exclusiv al clien-
tului; 

d) s  nu influen eze clientul, direct sau indirect, în scopul de a ob ine 
beneficii proprii, în afara onorariului de avocat. 

e) s  informeze corect i cu promptitudine clientul cu privire la execu-
tarea mandatului fiduciar i a rezultatelor ob inute. 
Art. 95. În executarea mandatului avocatul poate s  desf oare: 

a) activit i de consultan ;
b) opera iuni de conservare a substan ei i valorii fondurilor financiare 

i bunurilor încredin ate;
c) opera iuni de plasare a fondurilor în active mobiliare sau imobiliare, 

valori mobiliare i alte instrumente financiare, în condi iile legii; 
d) administrarea i valorificarea plasamentelor efectuate prin contrac-

tarea de opera iuni materiale i efectuarea de opera iuni juridice menite s
sporeasc  valoarea i lichiditatea plasamentelor; 

e) activit i conexe cum ar fi completarea declara iilor de impozit i
plata acestora i a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea 
unor asemenea propriet i; culegerea fructelor i încasarea veniturilor sau 
a altor rezultate ale investi iilor; mijlocirea/medierea opera iunilor finan-
ciare etc.; 

f) orice opera iuni în numerar privind pl i, încas ri, efectu ri de depo-
zite bancare, compens ri, ramburs ri impuse de natura activit ii încre-
din ate.
Art. 96. (1) Avocatul va deschide, pentru fiecare client pentru care des-
f oar  activit i fiduciare, un cont la o banc  reputat  (cont fiduciar) des-
tinat depozit rii de fonduri fiduciare. 

(2) Prin fonduri fiduciare, în sensul prezentului articol, se în elege 
orice sum  primit  de c tre avocat, cu titlu de fond ini ial sau rezultat  din 
valorificarea acestuia sau a bunurilor încredin ate.

(3) În contul fiduciar nu pot fi depozitate alte sume decât fonduri fidu-
ciare.
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Art. 97. (1) Toate pl ile legate de activit ile fiduciare efectuate pentru 
acela i client vor fi efectuate din contul fiduciar iar toate încas rile rezul-
tate din activit ile fiduciare vor fi colectate în contul fiduciar al clientului 
respectiv. 

(2) Avocatul va transmite clientului un extras al contului fiduciar cel 
pu in o dat  la trei luni, dac  în contractul de asisten  juridic  nu se pre-
vede o perioad  mai scurt .
Art. 98. Avocatul poate retrage sau autoriza retragerea fondurilor fidu-
ciare din contul fiduciar, precum i instructa efectuarea de pl i din acesta 
doar în urm toarele situa ii:

a) pentru efectuarea de plasamente sau cheltuieli în condi iile i limi-
tele mandatului fiduciar; 

b) la instruc iunea expres  a clientului, dar cu posibilitatea re inerii 
contravalorii onorariilor agreate pentru activit ile fiduciare; 

c) în baza unei hot râri judec tore ti;
d) în baza contractului de asisten  juridic , pentru încasarea onora-

riilor legate de activit ile fiduciare desf urate; 
e) în cazul în care este în curs o procedur  execu ional  privind bunu-

rile sau fondurile administrate. 
Art. 99. Avocatul nu are dreptul s  retrag  fonduri sau s  efectueze pl i
din contul fiduciar atunci când clientul i-a adus la cuno tin  în scris opo-
zi ia sa. 
Art. 100. Este permis  încheierea unui contract de asisten  juridic  care 
s  prevad  plata, în parte, a onorariului pentru activit i fiduciare, condi-
ionate de un eveniment care s  aib  loc sau de un rezultat care s  fie 

atins. 
Art. 101. Avocatul are obliga ia s  p streze eviden e scrise ale tuturor 
opera iunilor efectuate în baza sau în leg tur  cu un mandat fiduciar (con-
tracte, coresponden , rapoarte de evaluare, extrase de cont etc.). În cazul 
în care clientul solicit  originalul acestor eviden e, avocatul e îndrept it
s  p streze fotocopii pe format de hârtie sau electronic. 
Art. 102. (1) Avocatul are obliga ia s  p streze cel pu in un registru sau 
un sistem echivalent de înregistrare care s  arate separat, pentru fiecare 
client pentru care a desf urat activit i fiduciare: 

a) identitatea clientului pe seama c ruia fondurile i/sau bunurile sunt 
primite i/sau administrate; 

b) un inventar al bunurilor primite, respectiv rambursate i valoarea 
fondurilor primite i rambursate precum i data primirii i sursa fondurilor 
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i bunurilor i data ramburs rii acestora sau al rezultatului administr rii i
valorific rii acestora; 

c) opera iunile fiduciare efectuate cu indicarea datei, p r ilor, valorii i
tipului opera iunii. 

(2) Avocatul este obligat s  înregistreze prompt fiecare tranzac ie
fiduciar i, în orice caz, nu mai târziu de 3 zile lucr toare de la efectuarea 
lor. 
Art. 103. Avocatul are obliga ia s  p streze eviden ele legate de activi-
t ile fiduciare pe o perioad  de cel pu in 10 ani. 

Subsec iunea 5. Activit i de stabilire temporar  a sediului unor 
societ i comerciale i înregistrarea acestora, în numele i pe seama 

clientului, a p r ilor de interes, a p r ilor sociale sau  
a ac iunilor societ ilor astfel înregistrate 

Art. 104. Stabilirea temporar  a sediului unor societ i comerciale la 
sediul profesional al avocatului presupune utilizarea sediului profesional 
al avocatului pentru scopul limitat al constituirii legale i autoriz rii func-
ion rii societ ii comerciale sau, dup  caz, pentru mutarea sediului ori 

pentru stabilirea unui sediu secundar al societ ii în cauz .
Art. 105. (1) În vederea stabilirii temporare a sediului societ ii comer-
ciale în cauz , avocatul va întocmi i semna cu reprezentantul societ ii 
un contract separat de asisten  juridic  având acest obiect. 

(2) Perioada pentru care sediul societ ii în cauza este stabilit la sediul 
profesional al avocatului nu poate dep i 1 an iar dovada sediului se face 
cu contractul de asisten  juridic .
Art. 106. Avocatul poate îndeplini orice formalit i legale necesare în 
vederea înregistr rii, în numele i pe seama clientului, a societ ilor 
comerciale, a p r ilor de interes, a p r ilor sociale i a ac iunilor, în condi-
iile legii. 

Art. 107. Avocatul va întocmi i p stra registre de p r i de interes, p r i
sociale sau de ac iuni, emise de societ ile înregistrate de acesta în numele 
i pe seama clientului. Avocatul poate efectua, la cererea clientului, ope-

ra iuni în aceste registre, inclusiv cesiuni i constituiri de garan ii i poate 
emite, la cererea persoanei îndrept ite, extrase din aceste registre, în 
condi iile legii. 
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Sec iunea 2. Rela iile dintre avocat i client 

Subsec iunea 1. Principiile i regulile de baz  ale rela iei
dintre avocat i client 

Art. 108. (1) Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita 
orice alte activit i specifice profesiei se na te din contractul de asisten
juridic , încheiat în form  scris , între avocat i client ori mandatarul 
acestuia.

(2) Forma, con inutul i efectele contractului de asisten  juridic  sunt 
stabilite prin prezentul statut. 

(3) Avocatul nu poate ac iona decât în limitele contractului încheiat cu 
clientul s u, cu excep ia cazurilor prev zute de lege. 
Art. 109. (1) În exercitarea profesiei sale avocatul este independent. 

(2) Activitatea avocatului nu poate fi motivat  decât în interesul clien-
tului, apreciat în limitele legii, ale prezentului statut i ale codului deon-
tologic. 

(3) Constituie atingere a independen ei avocatului i, ca atare, trebuie 
evitate i înl turate de c tre avocat, prin orice mijloace legale: 

a) existen a unui interes propriu ori al persoanelor apropiate lui în 
cauza care i-a fost încredin at ;

b) prestarea de activit i avoca iale în scopul de a se face pl cut clien-
ilor, magistra ilor sau publicului; 

c) prestarea de activit i avoca iale din simpl  complezen ;
d) existen a oric ror presiuni în scopul nerespect rii secretului profe-

sional. 
Art. 110. Avocatul trebuie s  depun  toat  diligen a pentru ap rarea liber-
t ilor, drepturilor i intereselor legitime ale clientului. 
Art. 111. Avocatul este dator s  î i sf tuiasc  clientul cu promptitudine, 
în mod con tiincios, corect i cu diligent . Avocatul î i informeaz  cli-
entul cu privire la evolu ia cazului ce i-a fost încredin at.
Art. 112. Probitatea, spiritul de dreptate i onestitatea avocatului sunt 
condi ii ale credibilit ii avocatului i profesiei. 
Art. 113. Avocatul este confidentul clientului în leg tur  cu cazul încre-
din at. Confiden ialitatea i secretul profesional garanteaz  încrederea în 
avocat i constituie obliga ii fundamentale ale avocatului. 
Art. 114. (1) Avocatul nu trebuie s  fie sf tuitorul i nici reprezentantul 
sau ap r torul a mai mult de un client într-una i aceea i cauz , atunci 
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când interesele clien ilor sunt conflictuale sau când exist , în mod real, 
riscul de a ap rea un astfel de conflict de interese. 

(2) Avocatul trebuie s  se ab in  s  se mai ocupe de cauzele tuturor 
clien ilor implica i, atunci când intervine un conflict între interesele aces-
tora, când secretul profesional risc  s  fie violat sau când independen a sa 
risc  s  fie tirbit .

(3) Avocatul nu poate accepta o cauz  a unui nou client, dac  secretul 
informa iilor încredin ate de un client anterior risc  s  fie afectat sau 
atunci când cunoa terea de c tre avocat a cauzelor unui client anterior îl 
favorizeaz  nejustificat pe noul client. 

(4) În cazul în care avoca ii practic  profesia într-o form  asociativ ,
în colaborare sau în conlucrare cu al i avoca i, dispozi iile alin. (1) - (3) se 
aplic  tuturor avoca ilor.
Art. 115. Exist  conflict de interese, în situa iile în care: 

a) în activitatea de consultan , când la data solicit rii sale, avocatul 
care are obliga ia de a da clientului s u o informa ie complet , loial i
f r  rezerve, nu- i poate îndeplini misiunea f r  a compromite interesele 
unuia sau a mai multor clien i, prin analiza situa iei prezentate, prin uti-
lizarea mijloacelor juridice preconizate, fie prin concretizarea rezultatului 
urm rit;

b) în activitatea de asistare i de ap rare, atunci când la data sesiz rii
sale, asistarea mai multor p r i ar determina avocatul s  prezinte o alt
ap rare, diferit  de aceea pentru care ar fi optat, dac  i-ar fi fost încre-
din at  ap rarea intereselor unei singure p r i, inclusiv în ceea ce prive te 
tehnicile i mijloacele profesionale ale ap r rii;

c) prin modificarea sau evolu ia situa iei ce i-a fost prezentat  ini ial, 
avocatul descoper  una dintre dificult ile ar tate la lit. a) i b). 
Art. 116. Nu exist  conflict de interese: 

a) atunci când, dup  ce i-a informat clien ii i a primit acordul aces-
tora, avocatul, în exercitarea diferitelor sale activit i va încerca s  con-
cilieze contrarietatea de interese; 

b) atunci când, în acord deplin cu clien ii, avocatul îi consiliaz  ca, 
plecând de la situa ia ce i-a fost prezentat , s  adopte o strategie comun ,
sau dac , în cadrul unei negocieri, avoca ii care sunt membri ai aceleia i
forme de exercitare a profesiei intervin separat pentru clien i diferi i care 
sunt îns  informa i cu privire la aceast  apartenen  comun ;

c) atunci când, dup  ce avocatul aduce la cuno tin a fiec ruia dintre 
clien ii poten ial afecta i de asisten a juridic  acordat , existen a sau posi-
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bilitatea cre rii unui conflict de interese, precum i eventualele consecin e
nefavorabile ale acestuia, fiecare dintre respectivii clien i î i dau acordul 
expres i prealabil cu privire la prestarea activit ii de asisten  juridic .
Art. 117. Cu excep ia unui acord între p r i, avocatul trebuie s  se ab in
de la a se ocupa de cauzele tuturor clien ilor implica i, atunci când se 
ive te un conflict de interese, când avocatul apreciaz  c  nu poate asigura 
ap rarea drepturilor i intereselor legitime ale fiec rui client în parte, când 
secretul profesional risc  s  fie violat sau când independen a sa risc  s
fie lezat .
Art. 118. Avocatul va încerca în momentele oportune s - i consilieze 
clientul cu privire la posibilitatea solu ion rii unui conflict pe cale amia-
bil  sau printr-o cale legal  alternativ , apt  a protegui drepturile i inte-
resele legitime ale acestuia. 
Art. 119. (1) Avocatul este obligat s  se asigure de r spundere profesio-
nal .

(2) Condi iile asigur rii de r spundere profesional  sunt prev zute de 
prezentul statut i pot fi stabilite, în cazul formelor asociative de exer-
citare a profesiei, conform regulilor stabilite între avoca i.

(3) Obliga ia de asigurare de r spundere civil  este permanent . Suma 
asigurat  nu poate fi mai mic  decât cea prev zut  în statutul profesiei. 

(4) Prin contract, p r ile pot stabili limitele r spunderii avocatului. 
Clauzele de exonerare total  de r spundere profesional  sunt socotite 
nescrise. 
Art. 120. (1) Avocatul este obligat s  verifice identitatea exact  a clien-
tului s u ori a persoanei care îi încredin eaz  cazul. 

(2) În exercitarea activit ii fiduciare, precum i în orice situa ie în 
care avoca ii sunt autoriza i s  administreze ori s  gestioneze fondurile 
clien ilor, acestora le este interzis s  primeasc  sau s  administreze ori s
gestioneze fonduri care nu corespund în mod riguros mandatului sau ges-
tiunii încredin ate.

(3) Când particip  la o opera ie juridic  avocatul are obliga ia de a se 
retrage din cauz  de îndat  ce suspecteaz  în mod serios c  respectiva 
opera ie ar avea drept rezultat o sp lare de bani i când clientul nu în e-
lege s  renun e la opera ia în sine. 
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Subsec iunea 2. Contractul de asisten  juridic

Partea I. Forma i con inutul contractului de asisten  juridic

Art. 121. (1) Contractul de asisten  juridic  este încheiat în form  scris ,
cerut ad probationem. Acesta trebuie s  îndeplineasc  toate condi iile 
cerute de lege pentru încheierea valabil  a unei conven ii i dobânde te
dat  cert  prin înregistrarea sa în registrul oficial de eviden  al avo-
catului, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat. 

(2) Contractul de asisten  juridic  poate fi încheiat i prin orice 
mijloc de comunicare la distan . În acest caz, data încheierii contractului 
este data la care a intervenit acordul de voin  între avocat i client. Se 
prezum  c  avocatul a luat cuno tin  de încheierea contractului la una 
din urm toarele date: 

a) data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semn tur  elec-
tronic ) la sediul profesional al avocatului; dac  transmisiunea prin fax 
are loc dup  ora 19.00, se prezum  c  avocatul a luat cuno tin  în ziua 
lucr toare urm toare zilei transmisiunii; 

b) data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandat  cu 
confirmare de primire. 

(3) Contractul de asisten  juridic  poate lua forma unei scrisori de 
angajament care s  indice raporturile juridice dintre avocat i destinatarul 
scrisorii, inclusiv serviciile avoca iale i onorariul, semnat  de avocat i
transmis  clientului. În cazul în care clientul semneaz  scrisoarea sub 
orice men iune expres  de accept a con inutului scrisorii, aceasta dobân-
de te valoarea unui contract de asisten  juridic .

(4) Contractul de asisten  juridic  se consider  a fi fost încheiat în 
mod tacit dac  clientul a achitat onorariul men ionat în cuprinsul acestuia, 
achitarea acestui onorariu valorând acceptarea contractului de c tre client, 
caz în care data încheierii contractului este considerat  a fi data men io-
nat  în cuprinsul contractului.  

(5) Contractul de asisten  juridic  poate fi încheiat, în mod excep-
ional, i în form  verbal . În acest caz, ca i în situa ia prev zut  la  

alin. (2), dispozi iile art. 44 din Lege se aplic  în mod corespunz tor. 
Contractul în form  scris  va fi încheiat în cel mai scurt timp posibil. 

(6) În cazul în care avocatul i clientul convin, o ter  persoan  poate 
fi beneficiarul serviciilor avoca iale stabilite prin contract, dac  ter ul 
accept , chiar i tacit, încheierea contractului în astfel de condi ii.

(7) Cu excep ia cazului prev zut la alin. (2), contractul de asisten
juridic  se încheie în atâtea exemplare câte p r i sunt. Orice exemplar care 
poart  în original semn turile p r ilor va fi considerat exemplar original.  
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(8) Avocatul va ine o eviden  strict  a contractelor încheiate într-un 
registru special i va p stra în arhiva sa un exemplar al fiec rui contract i
un duplicat sau o copie de pe orice împuternicire de reprezentare primit
în executarea contractelor. 
Art. 122. (1) Contractul de asisten  juridic  trebuie s  cuprind  în mod 
obligatoriu urm toarele elemente: 

a) datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumi-
rea, sediul profesional i reprezentantul acesteia; 

b) datele de identificare ale clientului: se indic  persoana reprezen-
tantului legal precum i mandatarul clientului, dac  este cazul; 

c) obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai multe 
dintre activit ile prev zute de art. 3 din Lege sau poate avea caracter 
general, dând dreptul avocatului la acte de administrare i conservare a 
patrimoniului clientului; 

d) onorariul; 
e) atestarea identit ii clientului sau a reprezentantului acestuia; 
f) modul de solu ionare a litigiilor intre avocat i client; 
g) semn turile p r ilor. 
(2) Lipsa elementelor prev zute la alin. (1) lit. a) b), c), d), e) i g) 

atrage nevalabilitatea contractului, dac  s-a produs o v t mare ce nu poate 
fi altfel remediat .

(3) Modelul contractului de asisten  juridic  este cuprins în anexa  
nr. I la prezentul statut. 

(4) Contractul de asisten  juridic  va fi tip rit în formulare tipizate i
înseriate ce vor con ine sigla U.N.B.R, pe cea a baroului emitent, denu-
mirea „Uniunea Na ional  a Barourilor din România” i cea a baroului 
emitent. Seria va avea o component  literal  comun  fiec rui barou în 
parte i o component  cifric  format  din ase cifre, urmat  de men io-
narea anului emiterii formularelor. Înserierea este rezervat  de c tre barou 
fiec rei forme de exercitare a profesiei în parte.  

(5) Cu acordul prealabil al baroului de la sediul lor profesional prin-
cipal i cu respectarea cerin elor prev zute la alin. (4), formele de 
exercitare a profesiei pot emite i utiliza, pe cheltuiala lor i prin mijloace 
proprii, formularele men ionate la alin. (4) în mod individual, persona-
lizate cu elementele de identificare ale formei de exercitare a profesiei. În 
acest caz, formele de exercitare a profesiei vor solicita baroului acordarea 
de serii unice pentru formularele pe care le vor emite în sistem propriu i
personalizat. Aceste serii vor fi înscrise în mod obligatoriu în contractele 
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de asisten  juridic  emise de formele de exercitare a profesiei în baza 
prevederilor prezentului alineat. 

(6) Pentru uzul în raporturile cu clien ii str ini, formularele emise în 
condi iile alin. (5) vor putea fi redactate într-o limb  de circula ie interna-
ional , cu condi ia asigur rii coresponden ei depline a traducerii cu 

modelul cuprins la anexa nr. I la prezentul statut. R spunderea pentru 
acurate ea traducerii revine formei de exercitare a profesiei care utilizeaz
formularele emise în sistem personalizat. 
Art. 123. P r ile pot modifica contractul de asisten  juridic , cu respec-
tarea dispozi iilor legale, a prezentului statut i, dup  caz, a condi iilor 
prev zute în contract. În acest caz, dispozi iile art. 126 din prezentul statut 
r mân aplicabile. 
Art. 124. (1) Contractul de asisten  juridic  învestit cu formul  exe-
cutorie, în condi iile legii, constituie titlu executoriu cu privire la res-
tan ele din onorariu i alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul cli-
entului. 

(2) Procedura de executare este cea prev zut  de dispozi iile Codului 
de procedur  civil .
Art. 125. Cheltuielile efectuate de avocat în interesul procesual al cli-
entului se estimeaz  anticipat la momentul încheierii contractului i se 
desocotesc pe m sura inform rii documentate a clientului cu privire la 
cuantumul i destina ia lor. P r ile pot suplimenta aceste cheltuieli, pe 
parcursul derul rii contractului, prin acte adi ionale. 
Art. 126. (1) Contractul de asisten  juridic  prevede, în mod expres, 
întinderea puterilor pe care clientul le confer  avocatului. În baza aces-
tuia, avocatul se legitimeaz  fa  de ter i prin împuternicirea avoca ial
întocmit  conform anexei nr. II la prezentul statut. Prevederile art. 122 
alin. (4) din prezentul statut se aplic , în mod corespunz tor, i formu-
larului împuternicirii avoca iale.

(2) În lipsa unor prevederi contrare, avocatul este împuternicit s  efec-
tueze orice act specific profesiei pe care îl consider  necesar pentru rea-
lizarea intereselor clientului. 

(3) Pentru activit ile prev zute expres în cuprinsul obiectului con-
tractului de asisten  juridic , acesta reprezint  un mandat special, în 
puterea c ruia avocatul poate încheia, sub semn tur  privat  sau în form
autentic , acte de conservare, administrare sau dispozi ie în numele i pe 
seama clientului. 
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Art. 127. (1) Pentru activitatea sa profesional  avocatul are dreptul la 
onorariu i la acoperirea tuturor cheltuielilor f cute în interesul clientului 
s u.

(2) Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau 
durata cazului. 

(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre urm -
toarele elemente: 

a) timpul i volumul de munc  solicitat  pentru executarea mandatului 
primit sau activit ii solicitate de client; 

b) natura, noutatea i dificultatea cazului; 
c) importan a intereselor în cauz ;
d) împrejurarea c  acceptarea mandatului acordat de client îl împie-

dic  pe avocat s  accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, 
dac  aceast  împrejurare poate fi constatat  de client f r  investiga ii 
suplimentare; 

e) notorietatea, titlurile, vechimea în munc , experien a, reputa ia i
specializarea avocatului; 

f) conlucrarea cu exper i sau al i speciali ti impus  de natura, obiectul, 
complexitatea i dificultatea cazului; 

g) avantajele i rezultatele ob inute pentru profitul clientului, ca urmare 
a muncii depuse de avocat; 

h) situa ia financiar  a clientului; 
i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejur rile 

cauzei s  ac ioneze pentru a asigura servicii legale performante. 
Art. 128. (1) Onorariile se stabilesc liber între avocat i client, în limitele 
legii i ale prezentului statut. Este interzis  fixarea de onorarii minime, 
recomandate sau maxime de c tre organele profesiei, de c tre formele de 
exercitare a profesiei de avocat sau de c tre avoca i.

(2) Onorariile se determin i se prev d în contractul de asisten  juri-
dic  la data încheierii acestuia între avocat i client, înainte de începerea 
asisten ei i/sau reprezent rii clientului. 

(3) În cazul în care împrejur rile concrete impun asigurarea asisten ei
i/sau reprezent rii imediate i nu se poate încheia un contract de asisten

juridic , avocatul este obligat s  transmit  clientului, în cel mai scurt timp 
posibil, o comunicare, prin care s  aduc  la cuno tin a clientului ono-
rariile pe care le propune pentru asisten i/sau reprezentare. În absen a
unei instruc iuni exprese a clientului privind încetarea asisten ei i/sau 
reprezent rii, ori a unei comunic ri prin care clientul î i exprim  expres 
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dezacordul în privin a onorariilor, se consider  onorariile propuse prin 
comunicarea f cut  de avocat ca fiind acceptate. 

(4) În toate situa iile, onorariile vor fi prev zute în contractul de asis-
ten  juridic  ce urmeaz  s  fie încheiat în form  scris .

(5) Onorariile pot fi stabilite i în moned  str in , sub condi ia ca plata 
acestora s  respecte prevederile privind regimul legal al pl ilor. 
Art. 129. (1) Onorariile pot fi stabilite astfel: 

a) onorarii orare; 
b) onorarii fixe (forfetare); 
c) onorarii de succes. 
d) onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) i c). 
(2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sum  fix

de unit i monetare cuvenit  avocatului pentru fiecare or  de servicii 
profesionale pe care o presteaz  clientului. 

(3) Onorariul fix (forfetar) const  într-o sum  fix  cuvenit  avocatului 
pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii 
profesionale pe care îl presteaz  sau, dup  caz, le presteaz  clientului. 

(4) Onorariul orar i fix (forfetar) se datoreaz  avocatului indiferent de 
rezultatul ob inut prin prestarea serviciilor profesionale. 

(5) Avocatul poate s  primeasc  de la un client onorarii periodice, 
inclusiv sub form  forfetar .

(6) Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat s  solicite 
i s  ob in i un onorariu de succes, cu titlu complementar, în func ie de 

rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes const  într-o sum
fix  sau variabil  stabilit  pentru atingerea de c tre avocat a unui anumit 
rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreun  cu onorariul orar 
sau fix. 

(7) În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în 
leg tur  cu latura civil  a cauzei. 
Art. 130. (1) Este interzis avocatului s - i fixeze onorariile în baza unui 
pact „de quota litis”.

(2) Pactul „de quota litis” este o conven ie încheiat  între avocat i
clientul s u, înainte de solu ionarea definitiv  a unei cauze, conven ie care 
fixeaz  exclusiv totalitatea onorariilor avocatului, în func ie de rezultatul 
judiciar al cauzei, indiferent dac  aceste onorarii constau într-o sum  de 
bani, un bun sau orice alt  valoare. 

(3) Onorariile reprezentând dobândirea, sub orice form , a unor „apor-
turi din afacere” (activitatea juridic  realizat  de c tre avocat) sunt inter-
zise.
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Art. 131. Avocatul poate percepe onorarii numai de la clientul s u ori de 
la un mandatar al acestuia. 
Art. 132. (1) La cererea oric reia dintre p r i, contesta iile i reclama iile 
privind onorariile se solu ioneaz  de decanul baroului, prin decizie moti-
vat , dup  ascultarea p r ilor. 

(2) Solu ionarea contesta iilor i reclama iilor se face prin aplicarea 
principiului medierii i prin încercarea de conciliere a p r ilor, în termen 
de cel mult 30 de zile de la data înregistr rii contesta iei sau reclama iei.

(3) Decizia decanului poate fi atacat  la consiliul baroului de partea 
interesat .

(4) Consiliul baroului hot r te cu privire la legalitatea i temeinicia 
deciziei decanului, f r  participarea la vot a acestuia. P r ile interesate pot 
fi invitate pentru a da l muriri i explica ii.

(5) Consiliul baroului se pronun  în termen de cel mult 30 de zile de 
la data sesiz rii, prin hot râre motivat , care va fi comunicat  în cel mult 
15 zile de la data pronun rii.

(6) Legalitatea hot rârii consiliului baroului poate fi verificat  în 
condi iile legii de Consiliul U.N.B.R. la sesizarea decanului sau a p r ii
interesate, în termen de 15 zile de la comunicare. 

Partea II. Efectele contractului de asisten  juridic

Art. 133. (1) În cazul în care se angajeaz  s  asiste i/sau s  reprezinte un 
client într-o procedur  legal , avocatul î i asum  obliga ii de diligen .

(2) Avocatul trebuie s  asiste i s  reprezinte clientul cu competen
profesional  prin folosirea cuno tin elor juridice adecvate, abilit ilor 
practice specifice i prin preg tirea rezonabil necesar  pentru asistarea sau 
reprezentarea concret  a clientului. 

(3) Avocatul este obligat s  se ab in  s  se angajeze ori de câte ori nu 
poate acorda o asisten i reprezentare competente. 

(4) Asistarea i reprezentarea clientului impun diligen  profesional
adecvat , preg tirea temeinic  a cauzelor, dosarelor i proiectelor, cu 
promptitudine, potrivit naturii cazului, experien ei i crezului s u profe-
sional. 

(5) În situa ii i împrejur ri care prezint  caracter de urgen  pentru 
salvgardarea i/sau protejarea drepturilor i intereselor clientului, avocatul 
poate asista i angaja clientul chiar i în m sura în care în acel moment nu 
posed  o competen  profesional  adecvat  cu natura cauzei, dac  prin 
întârziere s-ar aduce atingere drepturilor i intereselor clientului. În astfel 
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de situa ii avocatul se va limita doar la ceea ce în mod rezonabil este 
necesar potrivit cu circumstan ele i cu prevederile legale. 

(6) Competen a profesional  adecvat  presupune analiza i cercetarea 
atent  a împrejur rilor de fapt, a aspectelor legale ale problemelor juridice 
incidente la situa ia de fapt, preg tirea adecvat i adaptarea permanent  a 
strategiei, tacticilor, tehnicilor i metodelor specifice în raport de evolu ia 
cauzei, a dosarului sau a lucr rii în care avocatul este angajat. 
Art. 134. (1) Avocatul î i va reprezenta clientul cu diligen a unui bun 
profesionist, în limitele legii. 

(2) Avocatul se va ab ine ca inten ionat: 
a) s  ignore obiectivele i scopurile reprezent rii stabilite de c tre cli-

ent, astfel încât s  e ueze în atingerea lor prin mijloace rezonabile, per-
mise de lege i de statutul profesiei; 

b) s  prejudicieze un client pe durata rela iilor profesionale. 
(3) Avocatul va ac iona cu promptitudine în reprezentarea clientului, 

potrivit cu natura cauzei. Avocatul nu este obligat s  ac ioneze exclusiv în 
ob inerea de avantaje pentru clientul s u în confruntarea cu adversarii. 
Strategiile i tacticile stabilite de avocat trebuie s  conduc  activitatea 
acestuia pe principiul folosirii demersurilor profesionale în favoarea cli-
entului. 

(4) Avocatul este obligat s  respecte secretul profesional în privin a
strategiilor, tacticilor i ac iunilor preconizate i desf urate pentru client. 

(5) Avocatul va ine permanent sub control gradul s u de ocupare pro-
fesional i extraprofesional , astfel încât s  poat  trata adecvat fiecare 
cauz , potrivit cu natura împrejur rilor i specificul cauzei. Acesta va fi 
obligat s  refuze un client, ori de câte ori este con tient c  nu poate oferi 
clientului cu promptitudine serviciul profesional solicitat. 

(6) Neglijarea cauzelor clientului, absen a nejustificat  în mod repetat, 
f r  asigurarea unei substituiri legale i competente cu acordul prealabil al 
clientului, constituie abatere disciplinar .

(7) Avocatul va trata cu respect i curtoazie orice persoan  implicat
în procedurile legale în care asist  sau reprezint  clientul i se va ab ine 
de la metode icanatorii i prejudiciabile pentru ter e p r i, dac  acestea 
sunt evident indiferente i irelevante intereselor clientului reprezentat. 
Art. 135. (1) În activitatea de consiliere, avocatul va ac iona cu tact i
r bdare pentru a înf i a i a explica clientului toate aspectele cazului în 
care îl asist i/sau îl reprezint  pe client. Avocatul va c uta s  foloseasc
cel mai potrivit limbaj în raport de starea i experien a clientului, pentru 
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ca acesta s  aib  o reprezentare corect i complet  asupra situa iei sale 
juridice.

(2) Avocatul se va consulta adecvat cu clientul pentru a stabili scopul, 
modalit ile i finalitatea consilierii, precum i solu iile tehnice pe care le 
va urma pentru a realiza, când este cazul, asisten a i reprezentarea cli-
entului. 

(3) Avocatul va respecta op iunile clientului în ceea ce prive te scopul 
i finalitatea asisten ei i reprezent rii, f r  a abdica de la independen i

crezul s u profesional. 
(4) Avocatul se va consulta permanent cu clientul în leg tur  cu stra-

tegia, mijloacele tehnice i tactice adoptate pentru atingerea scopurilor 
pentru care a fost angajat. Avocatul nu este obligat s  urmeze acele teh-
nici i proceduri legale indicate arbitrar de client i p streaz  responsa-
bilitatea pentru acestea, în m sura în care clientul a fost rezonabil infor-
mat asupra costurilor i consecin elor posibile ale acestor tehnici i pro-
ceduri.
Art. 136. (1) Consilierea i reprezentarea unui client îl oblig  pe avocat s
priveasc  spe a respectiv  dintr-o perspectiv  proprie i s  acorde clien-
tului sfaturi dezinteresate. Sf tuirea clientului nu se rezum  la expunerea 
unor prevederi legale, ci va avea în vedere i consecin ele de ordin moral, 
economic, social i politic care ar putea avea relevan  în situa ia respec-
tiv .

(2) Ori de câte ori clientul propune un demers asupra c ruia avocatul 
apreciaz  c  va avea consecin e legale negative, avocatul va aten iona 
clientul cu privire la consecin e sau, dup  caz, va putea denun a contractul 
de asisten  juridic .
Art. 137. (1) În cazul în care avocatul asist /reprezint  în comun mai 
mul i clien i pe tot parcursul reprezent rii, se va consulta permanent cu 
fiecare dintre clien ii reprezenta i în comun în ceea ce prive te deciziile 
care trebuie adoptate i motivele determinante în adoptarea acestora, ast-
fel încât fiecare client s  poat  lua propriile decizii, în baza unor 
informa ii complete. 

(2) Avocatul poate ini ia demersuri pentru o consiliere comun  a p r-
ilor aflate în conflict în încercarea de a rezolva rela ia dintre clien ii res-

pectivi într-un mod amiabil i profitabil tuturor. 
(3) Reprezentarea comun  nu diminueaz  dreptul fiec rui client rezul-

tat din rela ia client-avocat. Fiecare dintre clien ii reprezenta i în comun 
are dreptul la o reprezentare loial i diligent  de c tre avocatul respectiv, 
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dreptul de a revoca mandatul acordat avocatului i toate drepturile prev -
zute de lege pentru cazul fo tilor clien i. Între clien ii reprezenta i în 
comun, regula confiden ialit ii nu se aplic .
Art. 138. Avocatul poate evalua o situa ie cu relevan  pentru clientul s u
în folosul unei ter e persoane dac :

a) avocatul este îndrept it s  considere c  evaluarea este compatibil
cu alte aspecte ale rela iei client-avocat; 

b) are acceptul clientului. 
Art. 139. (1) Avocatul va oferi clientului o opinie legal , onest  cu privire 
la consecin ele de fapt i juridice ale cazului investigat, în limitele infor-
ma iilor furnizate de client. 

(2) Folosirea de c tre client a opiniilor i sfatului avocatului, în sco-
puri ilegale, f r  cuno tin a avocatului care a oferit opinia sau sfatul res-
pective, nu face avocatul responsabil în leg tur  cu ac iunea i scopurile 
ilegale ale clientului. Avocatul este obligat s  se ab in  de la asistarea i
sf tuirea con tient  a unui client în activit i infrac ionale. 

(3) Un avocat este îndrept it s  se retrag  imediat i s  renun e la 
asistarea i reprezentarea clientului, în cazul în care, ac iunile i scopurile 
clientului, de i aparent legale la începutul asisten ei i/ sau reprezent rii,
se dovedesc pe parcursul acesteia ca fiind infrac ionale. 
Art. 140. (1) Avocatul are obliga ia s  informeze rezonabil clientul în 
leg tur  cu situa ie curent  a asisten ei i reprezent rii i de a r spunde cu 
promptitudine oric ror solicit ri de informare din partea clientului. 

(2) Avocatul va explica clientului împrejur rile cauzei, situa ia curent ,
posibilele evolu ii viitoare i eventualele rezultate, în mod rezonabil, 
corespunz tor cu împrejur rile concrete ale cazului. 

(3) Avocatul nu este obligat s  informeze clientul în m sura în care s-a 
convenit prealabil acest lucru. În cazul în care clientul este o persoan
juridic , obliga ia avocatului este de a informa exclusiv reprezentan ii
legali sau persoanele expres desemnate în contract în acest scop. Informa-
rea f cut  de avocat acestor persoane este considerat  o informare vala-
bil  a clientului în sensul prezentului articol. 
Art. 141. Avocatul este obligat s  comunice clientului informa iile pe 
care le de ine în leg tur  cu cazul acestuia chiar i în situa ia în care 
comunicarea lor ar contraveni interesului s u personal. 
Art. 142. (1) În toate cazurile în care avocatul este îns rcinat s  asiste un 
client el poate s  conduc  discu iile doar în prezen a clientului s u ori 
numai cu acordul acestuia. 
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(2) În cazul negocierilor cu un interlocutor asistat de un alt avocat, 
avocatul nu poate angaja discu ii cu acesta, f r  acordul prealabil al con-
fratelui s u.
Art. 143. (1) Avocatul va ine distinct eviden a bunurilor apar inând 
clien ilor s i sau unor ter e p r i, care i-au fost încredin ate în leg tur  cu 
exercitarea profesiei. 

(2) Fondurile financiare vor fi p strate în conturi distincte, deschise la 
o institu ie financiar  legal constituit i autorizat  s  func ioneze, potrivit 
legii. 

(3) Eviden a distinct  a celorlalte categorii de bunuri va fi p strat  de 
c tre avocat într-o manier  care s  confere siguran a men inerii identit ii 
acestora.

(4) Fondurile financiare nu vor fi în mod obligatoriu p strate în con-
turi deschise la institu ii financiare atunci când legea sau o hot râre jude-
c toreasc  permit p strarea lor într-o alt  modalitate. 

(5) Avocatul va ine o eviden  contabil  complet  a fondurilor 
financiare i a celorlalte tipuri de bunuri încredin ate i va p stra docu-
mentele respective pe o perioad  de 10 ani dup  încetarea contractului de 
reprezentare cu clientul. 

(6) În cazul în care prime te fonduri financiare sau alte bunuri care au 
leg tur  cu un client sau cu un ter , avocatul este obligat s -i notifice pe 
ace tia, în scris i de îndat .

(7) Cu excep ia situa iilor prev zute de lege sau a unei în elegeri cu 
clientul, avocatul este obligat ca imediat dup  primirea bunurilor s  le 
predea clientului sau, dup  caz, ter ei persoane îndrept ite s  primeasc
bunurile respective i, la solicitarea clientului sau a ter ei persoane, s
pun  la dispozi ia acestora eviden a contabil  pe care a efectuat-o cu pri-
vire la respectivele bunuri. 
Art. 144. Dac  exist  riscul ca un client s  dea fondurilor de inute de 
avocat o astfel de destina ie încât avocatul s  nu î i mai poat  încasa ono-
rariul cuvenit, avocatul are un drept de reten ie asupra acestora pentru 
acoperirea onorariului datorat. Aceast  prevedere nu d  dreptul avocatului 
s  re in  fonduri în scopul de a constrânge clientul s -i accepte preten iile 
cu privire la onorariu. Partea de onorariu care face obiectul disputei va 
trebui în acest caz depozitat  într-un cont special, iar avocatul va trebui s
propun  în cel mai scurt timp clientului solu ii pentru aplanarea conflic-
tului privitor la onorariu, în limitele legii i ale statutului profesiei. Partea 
din fonduri care nu face obiectul nici unei dispute cu clientul trebuie de 
îndat  transferat  acestuia. 
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Art. 145. Avansurile de onorariu i avansurile de cheltuieli care se anti-
cipeaz  a fi efectuate de c tre avocat în interesul cauzei vor avea acela i
regim ca i bunurile apar inând clien ilor pân  la momentul în care avo-
catul va exercita activitatea pentru care a primit avansul de onorariu sau 
va înregistra cheltuiala care s  justifice avansul pl tit de client în acest 
scop, cu excep ia cazului în care clientul le stabile te un alt regim. Indi-
ferent de regimul pe care clientul îl stabile te referitor la respectivele 
sume avansate, acestea vor fi în mod obligatoriu returnate de c tre avocat 
acestuia la încetarea contractului dac  pân  la momentul respectiv avo-
catul nu va fi exercitat activit ile pentru care i se pl tise anticipat ono-
rariu sau nu va fi înregistrat cheltuieli acoperite cu sumele avansate de 
client în acest sens. 
Art. 146. Avocatul sau formele asociative de exercitare a profesiei vor 
putea, cu acordul clientului, s  plaseze lichidit ile încredin ate de c tre
client în conturi bancare purt toare de dobânzi. Dobânzile se cuvin clien-
tului. 
Art. 147. (1) În afara cazurilor prev zute de lege sau de p r i, contractul 
de asisten  juridic  înceteaz  prin renun area unilateral  a clientului sau, 
dup  caz, a avocatului. 

(2) Încetarea contractului prin renun area unilateral  a clientului sau a 
avocatului nu exonereaz  pe client de plata onorariului cuvenit pentru 
serviciile prestate, precum i pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de 
avocat în interesul clientului. 
Art. 148. (1) Avocatul care este solicitat într-o cauz  în curs de rezolvare 
trebuie s  verifice dac  unul sau mai mul i confra i au fost în prealabil 
angaja i.

(2) Avocatul care accept  s  succead  unui confrate trebuie ca, înainte 
de a se angaja, s  îi aduc  la cuno tin  aceast  împrejurare. 
Art. 149. (1) În oricare caz de încetare a mandatului, avocatul are obliga-
ia s  ia în timp util i în mod rezonabil m suri potrivite pentru ap rarea 

intereselor clientului, cum ar fi: notificarea acestuia, acordarea unui timp 
suficient clientului pentru a- i angaja un alt avocat, predarea documen-
telor i a bunurilor la care clientul este îndrept it i în tiin area organelor 
judiciare.

(2) În cazul în care clientul datoreaz  avocatului restan e din onorarii 
i din cheltuielile f cute în interesul acestuia, avocatul are drept de reten-
ie asupra bunurilor încredin ate, cu excep ia înscrisurilor originale care i-

au fost puse la dispozi ie.
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Subsec iunea 3. Asisten a judiciar

Partea I. Cazurile i condi iile de acordare a asisten ei judiciare 

Art. 150. (1) În sensul Legii i prezentului statut, prin asisten  judiciar
se în elege asisten a juridic  acordat  prin avocat.  

(2) Barourile asigur  asisten a judiciar :
a) în cauzele penale în care ap rarea este obligatorie potrivit dispo-

zi iilor Codului de procedur  penal  sau potrivit dispozi iilor din legi spe-
ciale sau în orice alt  situa ie în care organul judiciar consider  necesar
desemnarea unui ap r tor din oficiu; 

b) în orice alte cauze decât cele penale, ca modalitate de acordare a 
ajutorului public judiciar, în condi iile legii; 

c) la solicitarea organelor administra iei publice locale. 
(3) În cazuri de excep ie, dac  persoana este lipsit  de mijloace mate-

riale iar drepturile ei ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului 
poate aproba acordarea de asisten  judiciar  gratuit .
Art. 151. Ca form  a ajutorului public judiciar, asisten a prin avocat 
cuprinde:  

 1. asisten a extrajudiciar , care include acordarea de consulta ii în 
vederea ini ierii sau solu ion rii unui litigiu pentru care legea prevede 
acordarea ajutorului public judiciar sau, dup  caz, în vederea ini ierii unei 
proceduri judiciare, arbitrale ori administrativ-jurisdic ionale în cazurile 
prev zute de lege i prin preg tirea i întocmirea documentelor pentru 
ini ierea unei proceduri judiciare, inclusiv a unei proceduri prealabile 
obligatorii sau facultative, dup  caz; 

2. asigurarea reprezent rii i asisten ei procesuale în fa a instan elor 
judec tore ti i a altor organe de jurisdic ie, în condi iile legii. 
Art. 152. (1) În cazul în care, potrivit art. 11-19 din Ordonan a de urgen
a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civil ,
aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 193/2008, a fost încu-
viin at  cererea de ajutor public judiciar sub forma asisten ei prin avocat, 
cererea împreun  cu încheierea de încuviin are se trimit de îndat  deca-
nului baroului din circumscrip ia acelei instan e.

(2) În termen de 3 zile, de la comunicarea încheierii de încuviin are a 
cererii de ajutor public judiciar, decanul baroului va desemna un avocat 
înscris în Registrul de asisten  judiciar  pentru a asigura asisten a prin 
avocat solicitat .

(3) Avocatului desemnat i se va comunica de c tre decan în tiin area
de numire i copie de pe încheierea de încuviin are a cererii de ajutor 
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public judiciar, iar beneficiarul ajutorului judiciar va fi în tiin at de îndat
asupra numelui avocatului desemnat.  

(4) În toate cazurile, beneficiarul ajutorului public judiciar poate soli-
cita el însu i desemnarea unui anumit avocat, cu consim mântul acestuia, 
în condi iile legii. 
Art. 153. Avocatul desemnat s  acorde asisten a juridic  conform art. 152 
alin. (2) din prezentul statut poate refuza exercitarea mandatului primit 
numai în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate. 

(2) Refuzul nejustificat al avocatului desemnat de a acorda asisten
judiciar  constituie abatere disciplinar .

(3) Beneficiarul care în mod nejustificat refuz  sau renun  la 
serviciile avocatului desemnat pierde ajutorul public judiciar acordat, f r
a mai avea dreptul la o nou  cerere de ajutor public judiciar în cauza 
respectiv .

(4) Decanului baroului îi revine competen a de a aprecia asupra carac-
terului justificat sau nejustificat al refuzului sau renun rii.
Art. 154. (1) La nivelul fiec rui barou se organizeaz  Serviciul de asis-
ten  judiciar .

(2) Asisten a extrajudiciar  se acord  de c tre Serviciul de asisten
judiciar  pe baza unei cereri ce va cuprinde urm toarele men iuni: 

a) obiectul i natura solicit rii;
b) identitatea i codul numeric personal; 
c) domiciliul i starea material  ale solicitantului i ale familiei sale; 
d) dovezi privind veniturile solicitantului i ale familiei sale; 
e) dovezii cu privire la obliga ia de între inere sau de plat .
(3) Cererea va cuprinde, pe lâng  men iunile prev zute la alin. (2), i o 

declara ie pe propria r spundere a solicitantului în sensul de a preciza 
dac  în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, 
iar în caz afirmativ, în ce form , pentru ce cauz i în ce cuantum. 
Modelul cererii de acordare a asisten ei extrajudiciare este cuprins în 
Anexa nr. XXXII a prezentului statut.   

(4) Dovada st rii materiale a solicitantului se face, în principal, cu 
urm toarele documente: 

a) adeverin a eliberat  de autorit ile competente sau de c tre anga-
jator, dup  caz, din care s  rezulte veniturile profesionale ale solicitan-
tului i ale celorlal i membri ai familiei, supuse, potrivit legii impozitului 
pe venit realizate în perioada prev zut  de legisla ia privind ajutorul 
public judiciar sau sumele încasate cu titlu de pensie, indemniza ie de omaj 
sau asigur ri sociale i altele asemenea, încasate pe aceea i perioad ;
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b) livretul de familie i, dup  caz, certificatele de na tere ale copiilor; 
c) certificatul de persoan  cu handicap al solicitantului sau al copi-

lului, dup  caz; 
d) declara ie pe propria r spundere din care s  reias  c  solicitantul i

ceilal i membri ai familiei nu beneficiaz  de alte venituri suplimentare; 
e) declara ie pe propria r spundere privind situa ia patrimonial  a 

solicitantului i a familiei sale; 
f) declara ie pe propria r spundere din care s  rezulte c  solicitantul 

i/sau cel lalt p rinte, natural ori adoptiv, sau, dup  caz, o alt  persoan
c reia i s-a încredin at copilul în vederea adop iei sau care are copilul în 
plasament ori în plasament în regim de urgen  ori a fost numit  tutore se 
ocup  de cre terea i îngrijirea copilului i c  acesta nu este încredin at
sau dat în plasament niciunui organism privat autorizat ori serviciu public 
autorizat sau unei persoane juridice; 

g) dovada eliberat  de autorit ile competente privind situa ia bunu-
rilor impozabile ale solicitantului sau, dup  caz, ale celorlal i membri ai 
familiei; 

h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asisten  judi-
ciar , potrivit legii. 

(5) Cererea înso it  de documentele justificative se depune la Serviciul 
de asisten  judiciar i va fi solu ionat , în termen de cel mult 15 zile 
lucr toare de la data înregistr rii, prin decizie de admitere sau respingere, 
dup  caz. 

(6) În cazul admiterii cererii, decizia va cuprinde urm toarele:
a) denumirea actului; 
b) denumirea organului emitent; 
c) temeiul legal i de fapt pentru emiterea deciziei; 
d) persoana c reia i se acord  asisten  extrajudiciar ;
e) tipul sau forma asisten ei extrajudiciare acordate; 
f) data eliber rii, func ia i semn tura persoanei care a eliberat actul 

respectiv.  
(7) În baza deciziei de admitere, decanul baroului va desemna un 

avocat înscris în Registrul de asisten  judiciar . Decanul baroului poate 
desemna un avocat ales de c tre persoana c reia i se acord  asisten a
extrajudiciar , dac  avocatul este înscris în Registrul de asisten  judiciar
iar avocatul i-a dat acordul pentru numire. 

(8) În termen de 5 zile lucr toare de la data emiterii, decizia prev zut
la alin. (5) va fi comunicat  solicitantului. 

(9) Decizia de respingere poate fi contestat  în termen de 5 zile de la 
comunicare, la consiliul baroului. 
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(10) Contesta ia prev zut  la alin. (9) va fi solu ionat  de c tre con-
siliul baroului în regim de urgen , în prima edin  a consiliului baroului 
de dup  data înregistr rii ei. 
Art. 155. Asisten a extrajudiciar  nu se acord  în urm toarele situa ii:

a) atunci când beneficiul adus solicitantului prin acordarea asisten ei
nu este justificat; 

b) atunci când preten ia este v dit nejustificat , neîntemeiat  sau inad-
misibil ;

c) în cazul cet enilor str ini sau persoanelor juridice str ine solici-
tante atunci când legisla ia lor na ional  nu prevede un tratament similar 
pentru cet enii români; 

d) atunci când solicitantul a fost dec zut din dreptul de a beneficia de 
asisten  judiciar .
Art. 156. Avocatul care acord  asisten  judiciar  nu are dreptul s  pri-
measc  de la beneficiar nici un fel de sume de bani ori alte recompense, 
nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor. 

Partea a II-a. Organizarea activit ii de acordare  
a asisten ei judiciare 

Art. 157. (1) În cadrul U.N.B.R se organizeaz  Departamentul de coor-
donare a asisten ei judiciare, organ cu activitate permanent , coordonat de 
un vicepre edinte al U.N.B.R. Structura organizatoric  a acestui Depar-
tament se stabile te prin decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. 

(2) Departamentul de coordonare emite decizii i norme metodologice 
în limitele atribu iilor conferite prin Lege i în condi iile prezentului 
statut.
Art. 158. Departamentul de coordonare a asisten ei judiciare exercit , în 
principal, urm toarele atribu ii:

a) desf oar  conducerea metodologica a activit ii de acordare a 
asisten ei judiciare; 

b) elaboreaz  proiectul de Regulament-cadru pentru organizarea servi-
ciilor de asisten  judiciar ;

c) propune sau, dup  caz, avizeaz  proiecte de protocoale ce se 
încheie cu autorit ile publice competente în scopul ob inerii mijloacelor 
financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asisten  judiciar ;

d) organizeaz  Registrul na ional de asisten  judiciar  pe baza regis-
trelor întocmite de barouri; 
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e) organizeaz i coordoneaz  metodologia de plata a onorariilor 
pentru asisten a judiciar  acordat ;

f) efectueaz  controlul asupra asisten ei judiciare acordate; 
g) elaboreaz  proiecte de acte normative în domeniul asisten ei

judiciare, pe care le propune Ministerului Justi iei în vederea promov rii; 
h) stabile te, împreun  cu Ministerul Justi iei indicii statistici, ine evi-

den a statistic  a sistemului de asisten  judiciar i analizeaz  infor-
ma iile necesare pentru planificarea i coordonarea corect  a sistemului de 
asisten  judiciar ;

i) colaboreaz  cu Ministerul Justi iei pentru buna func ionare i pla-
nificarea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asisten
judiciar ;

j) popularizeaz  sistemul de asisten  judiciar ;
k) stabile te formularistica utilizat  de barouri pentru organizarea 

activit ii de asisten  judiciar i extrajudiciar , în condi iile legii; 
l) reprezint  U.N.B.R în domeniul asisten ei judiciare, în cadrul cola-

bor rii interna ionale în materie în condi iile legii sau ale prezentului statut. 
Art. 159. În vederea organiz rii activit ii de asisten  judiciar , barourile 
îndeplinesc urm toarele atribu ii:

a) organizeaz  serviciile de asisten  judiciar  atât la nivelul fiec rui 
barou cât i la sediul fiec rei instan e judec tore ti;

b) organizeaz i actualizeaz  Registrul de asisten  judiciar  al fie-
c rui barou pe baza cererilor avoca ilor,aprobate de consiliul baroului; 

c) desemneaz  avoca ii înscri i în Registrul de asisten  judiciar
pentru acordarea asisten ei judiciare, inând cont de experien a profesio-
nal i de calificarea avocatului precum i de natura i complexitatea 
cazului, de desemn rile anterioare i de gradul de angajare al acestuia; 

d) efectueaz  controlul asupra acord rii asisten ei judiciare de c tre
avoca ii din cadrul baroului; 

e) organizeaz i execut  programe de popularizare a sistemului de 
asisten  judiciar ;

f) îndeplinesc orice alte atribu ii prev zute de lege sau de Regula-
mentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asisten  judiciar .
Art. 160. (1) Baroul organizeaz  serviciile de asisten  judiciar  la sediile 
tuturor instan elor judec tore ti din jude , în spa ii destinate exclusiv 
desf ur rii acestei activit i, care se pun la dispozi ie în mod obligatoriu 
i cu titlu gratuit de Ministerul Justi iei sau, dup  caz, de autorit ile 

administra iei locale. 
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(2) Serviciile de asisten  prev zute la alin. (1) sunt conduse de un 
avocat definitiv numit de consiliul baroului i sunt coordonate de un 
membru al consiliului. Organizarea, func ionarea i atribu iile serviciilor 
de asisten  judiciar  se realizeaz  potrivit regulamentului aprobat de 
consiliul baroului în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea servi-
ciilor de asisten  judiciar  aprobat de Consiliul U.N.B.R. 

(3) Consiliul baroului poate decide ca serviciul de asisten  judiciar
s  fie condus de un director angajat, pe baza de concurs, prin contract 
individual de munca. 

(4) Pentru ocuparea func iei de director poate candida orice persoana 
fizic  care îndepline te condi iile Regulamentului-cadru pentru organi-
zarea serviciilor de asistenta judiciara prev zute în prezentul statut. 
Art. 161. (1) Fiecare barou organizeaz  Registrul de asisten  judiciar  în 
care sunt înscri i avoca ii ce pot fi desemna i pentru acordarea asisten ei
judiciare i a asisten ei extrajudiciare.  

(2) Registrul este public, se p streaz  pe suport hârtie i în format 
electronic i se public  pe pagina web a fiec rui barou.  

(3) Actualizarea Registrului de asisten  judiciar  pentru urm torul an 
calendaristic se efectueaz  pân  la sfâr itul lunii septembrie a anului 
calendaristic precedent.  

(4) În cazuri excep ionale, în Registrul de asisten  judiciar  pot fi 
operate modific ri i în cursul anului, potrivit procedurii prev zute pentru 
înscrierea în registru.  

(5) U.N.B.R organizeaz  Registrul na ional de asisten  judiciar , con-
stituit din registrele de asisten  judiciar  ale tuturor barourilor.  

(6) Registrul na ional de asisten  judiciar  se public  pe pagina web a 
U.N.B.R i se actualizeaz , în mod automat, odat  cu actualizarea datelor 
din Registrul fiec rui barou.  
Art. 162. (1) Pentru înscrierea în Registrul de asisten  judiciar , avocatul 
depune o cerere la baroul din care face parte.  

(2) Cererea prev zut  la alineatul (1) se completeaz  conform formu-
larului aprobat de Departamentul de coordonare a asisten ei judiciare din 
cadrul U.N.B.R.  

(3) Înscrierea avocatului în Registrul de asisten  judiciar  se efec-
tueaz  în baza deciziei consiliului baroului.  

(4) Consiliul baroului poate, motivat, s  refuze înscrierea în registru 
sau s  radieze din Registrul de asisten  judiciar  un avocat în urm -
toarele cazuri:  
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a) dac  avocatului solicitant i s-a aplicat o sanc iune disciplinar ;
b) dac  avocatul este învinuit pentru s vâr irea unei infrac iuni de 

drept comun;  
c) dac  s-a constatat înc lcarea repetat  a dispozi iilor legii sau pre-

zentului statut sau calitatea inferioar  a asisten ei judiciare acordate.  
(5) Radierea din Registru poate fi dispus  pentru o perioad  de un an, 

iar dac  se constat  s vâr irea consecutiv  a trei sau a mai multor abateri 
de la obliga iile prev zute de Lege sau prezentul statut, radierea se poate 
dispune pentru o perioad  de pân  la trei ani;  

(6) Refuzul baroului de înscriere a avocatului solicitant în Registru, 
precum i m sura radierii, pot fi contestate potrivit procedurii prev zute la 
cap. VI din Lege. 

(7) Decizia de radiere din Registru se aduce la cuno tin a publicului 
prin afi are pe pagina web a baroului, precum i pe pagina web a 
U.N.B.R. 
Art. 163. (1) Pentru asisten a judiciar  acordata, avocatul desemnat are 
dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii i
volumului activit ii desf urate, în limitele sumelor stabilite prin proto-
colul încheiat intre U.N.B.R i Ministerul Justi iei.

(2) Prin actul de încuviin are a asisten ei judiciare, organul judiciar 
stabile te i valoarea provizorie a onorariului avocatului.  

(3) Dup  acordarea asisten ei judiciare avocatul întocme te un referat 
scris cu privire la presta ia avoca ial  efectiva, conform formularului 
aprobat de Departamentul de coordonare a asisten ei judiciare din cadrul 
U.N.B.R. Referatul este supus confirm rii organului judiciar, care, în 
func ie de volumul i complexitatea activit ii desf urate de avocat, pre-
cum i în raport cu durata, tipul i particularit ile cauzei, poate dispune 
men inerea sau majorarea onorariului stabilit ini ial.

(4) Referatul confirmat potrivit alin. (3) se înainteaz   baroului, în  
vederea efectu rii formalit ilor prev zute de lege pentru plata onorariilor.  

(5) În cazul în care avocatul este sanc ionat disciplinar potrivit art. 86 
alin. (1) din Lege, acesta nu va primi onorariul pentru cazul concret ori 
pentru activitatea desf urat .

(6) Avocatului desemnat i se deconteaz  sumele necesare pentru chel-
tuielile de ap rare i pentru deplasarea la locul de deten ie sau re inere, 
din alt  localitate. 
Art. 164. (1) Plata onorariului pentru asisten a judiciar  acordat  se face 
lunar  prin virament bancar, pe baza documentelor pentru decontare pre-
v zute la art. 82 alin. (2) i (3) din Lege, avizate de consiliul baroului. 
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(2) Sumele necesare pentru plata onorariilor sau, dup  caz, a remu-
nera iilor pentru asisten  judiciar  se vireaz ,lunar, intr-un cont distinct 
deschis de fiecare barou. Respectarea de c tre barouri a destina iei fon-
durilor astfel virate face i obiect al controlului U.N.B.R., în condi iile
stabilite de prezentul statut. 
Art. 165. U.N.B.R. i barourile conlucreaz  cu Ministerul Justi iei,
Consiliul Superior al Magistraturii, instan ele judec tore ti precum i cu 
parchetele de pe lâng  acestea, în vederea desf ur rii în bune condi ii a 
activit ii de acordare a asisten ei judiciare prev zut  de prezenta sub-
sec iune. 
Art. 166. (1) Onorariile pentru asisten a judiciar  acordat  în oricare 
dintre formele prev zute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul 
încheiat intre U.N.B.R. i Ministerul Justi iei, în condi iile legii. 

(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prev zute la alin.(1) se 
asigur  potrivit art.26 alin.(1) lit. a) din Legea 146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

(3) Pentru cheltuielile curente necesare func ionarii serviciilor de 
asisten  judiciar  din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru 
plata onorariilor cuvenite pentru asisten a judiciar , fiecare barou î i
constituie un fond prin re inerea a 1% din valoarea acestor sume, aprobate 
i efectiv v rsate. Re inerea procentului de 1%  se face la achitarea efec-

tiv  a onorariului c tre avocatul îndrept it.
(4) Onorariile pentru asisten a judiciar  acordat  în oricare dintre 

formele prev zute de prezentul capitol, la solicitarea organelor adminis-
tra iei publice locale, se acord  din fondurile acestor organe, în limitele 
sumelor stabilite prin protocolul încheiat de fiecare barou cu acestea. 
În lipsa protocolului, sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul pre-
v zut la art. 82 alin.(1) din Lege. 
Art. 167. (1) Serviciile de asisten  judiciar  vor asigura i ap rarea 
gratuit , în cazurile prev zute la art. 71 alin. (2) din Lege, pe baza apro-
b rii date de c tre decanul baroului.  

(2) Avocatul delegat pentru asigurarea ap r rii gratuite are drepturile 
i obliga iile prev zute de Lege i de prezentul statut în îndeplinirea man-

datului acordat în interesul beneficiarului gratuit ii, pe care trebuie s -l 
trateze cu aten ia cuvenit  oric rui client. 
Art. 168 (1) Acordarea asisten ei judiciare obligatorii se face numai ca 
urmare a solicit rii motivate din partea instan ei, a organului de urm rire
penal , a organului de cercetare penal  sau a organului administra iei 
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publice locale, adresat  baroului. Acordarea asisten ei judiciare se rea-
lizeaz  exclusiv în baza delega iei de avocat eliberat  de serviciul de 
asisten  judiciar .

(2) În cazul în care se solicit  acordarea asisten ei judiciare gratuite de 
c tre organele prev zute la alin.(1), decanul stabile te valoarea onora-
riului ce va fi suportat de partea care ar c dea în preten ii, având în vedere 
natura cauzei i valoarea obiectului material al acesteia.  

(3) Prin decizie decanul poate delega atribu iile prev zute la alin. (2) 
unui consilier al baroului. 

(4) Avocatul desemnat s  acorde asisten  judiciar  gratuit  urmeaz
s  î i îndeplineasc  îns rcinarea în condi iile prev zute la art. 82 din 
Lege.
Art. 169.  Mandatul avocatului desemnat s  acorde asisten a judiciar
obligatorie înceteaz  în momentul în care partea î i angajeaz  un ap r tor. 
Dreptul la onorariu al avocatului înlocuit subzist , chiar dac  mandatul 
s u a încetat, cuantumul acestuia fiind propor ional cu munca prestat .
Art. 170.  Avocatul desemnat s  acorde asisten  judiciar  obligatorie are 
dreptul la onorariu stabilit în condi iile prev zute la art. 85 din Lege, în 
raport cu natura i cu dificultatea cauzei. 
Art. 171. (1) Serviciile de asisten  judiciar  î i desf oar  activitatea în 
spa iile situate la sediile instan elor, puse la dispozi ie de Ministerul 
Justi iei, în condi iile art. 38 din Lege. 

(2) Cheltuielile privind amenajarea i între inerea spa iilor aflate în 
situa ia prev zut  de art. 38 din Lege sunt suportate în condi iile art. 166 
alin. (3) din prezentul statut. 
Art. 172. (1) Acordarea asisten ei judiciare gratuite poate fi retras  de 
c tre decanul baroului, dac  se dovede te c :

a) a fost ob inut  prin fraud ;
b) starea de nevoie a solicitantului a încetat sau s-a ameliorat i per-

mite plata onorariului.  
(2) În condi iile legii, remunera ia cuvenit  avocatului va fi suportat

de partea care a ob inut ilicit asisten  judiciar  gratuit .

Sec iunea 3. Rela iile dintre avoca i

Subsec iunea 1. Confraternitatea i respectul reciproc 

Art. 173. (1) Rela iile dintre avoca i sunt bazate pe încredere i respect 
reciproc i impun un comportament adecvat men inerii reputa iei profesiei. 
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(2) Avocatul nu poate comunica autorit ilor jurisdic ionale acte, note 
sau alte documente, f r  ca acestea s  nu fi fost comunicate avocatului 
p r ii adverse, cu excep ia cazurilor în care legea prevede altfel. 

(3) Avocatul nu poate s  divulge sau s  supun  instan elor o pro-
punere de solu ionare a cauzei, f cut  de partea advers  sau de c tre
avocatul acesteia, f r  o autorizare expres  din partea avocatului p r ii 
adverse. 

(4) Avocatul nu trebuie, în nici un moment, s  prezinte cu bun tiin
o informa ie fals  ori s  induc  în eroare.
Art. 174. (1) Avocatul nu poate nici s  pretind i nici s  accepte din 
partea unui alt avocat sau din partea vreunui ter  un onorariu, un comision 
sau vreo alt  compensa ie pentru faptul c  a recomandat un avocat unui 
client sau c  a trimis un client la un avocat. 

(2) Avocatul nu poate v rsa nim nui un onorariu, un comision i nici 
vreo alt  compensa ie în contrapartid  pentru c  i-a fost procurat un caz. 

(3) Nu intr  sub inciden a alin. (1) i (2) cazurile în care în raporturile 
de conlucrare profesional  se practic  onorarii retrocedate pentru 
încredin area par ial  sau total  a unei cauze. 

Subsec iunea 2. Concuren a profesional

Art. 175. (1) Avoca ii sunt obliga i s  î i exercite activitatea cu bun -
credin , potrivit uzan elor cinstite, cu respectarea intereselor clien ilor i
a cerin elor concuren ei loiale. 

(2) Constituie concuren  profesional  neloial  orice act sau fapt con-
trar uzan elor cinstite în activitatea avoca ial . Este considerat  ca fiind 
contrar  uzan elor cinstite utilizarea unor mijloace nelegale sau fraudu-
loase pentru a elimina de pe pia  sau a afecta pozi ia avoca ilor con-
curen i pe pia .
Art. 176. (1) Este interzis  concuren a neloial  s vâr it  prin: 

a) racolarea de personal, respectiv oferta agresiv  de angajare a avo-
ca ilor asocia i, colaboratori sau salariza i ori a altor angaja i cheie ai unui 
concurent; 

b) racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane; 
c) divulgarea, achizi ionarea sau folosirea unei informa ii confiden-

iale de c tre un avocat sau de c tre colaboratori ori angaja i ai acestuia, 
f r  consim mântul de in torului legitim i într-un mod contrar uzan elor 
cinstite; 

d) încheierea de contracte prin care un avocat asigur  serviciile sale 
unui client în mod avantajos, fie pentru a concura cu ceilal i avoca i prin 
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pre uri reduse, fie pentru a determina clientul s  racoleze i al i clien i
pentru avocatul în cauz ;

e) comunicarea sau r spândirea în public de c tre un avocat de afir-
ma ii asupra firmei sale sau activit ii acesteia, menite s  induc  în eroare 
i s  îi creeze o situa ie de favoare în dauna unor concuren i; 

f) comunicarea, chiar f cut  confiden ial, sau r spândirea de c tre un 
avocat de afirma ii mincinoase relative la un concurent sau asupra servi-
ciilor acestuia, afirma ii de natur  s  d uneze bunului mers al activit ii 
avocatului concurent; 

g) oferirea, promiterea sau acordarea – mijlocit sau nemijlocit – de 
daruri ori alte avantaje asociatului, colaboratorului sau salariatului unui 
avocat pentru ca ace tia s  divulge informa ii confiden iale sau procedeele 
de lucru, pentru a cunoa te sau a folosi clientela concurentului ori pentru 
a ob ine alt folos pentru sine ori pentru alt  persoan  în dauna unui con-
curent; 

h) deturnarea clientelei unui avocat prin folosirea leg turilor stabilite 
cu aceast  clientel  în cadrul func iei de inute anterior la acel avocat; 

i) concedierea sau atragerea unor asocia i, colaboratori sau salaria i ai 
unui avocat în scopul înfiin rii unei entit i concurente care s  capteze 
clien ii acelui avocat sau angajarea asocia ilor, colaboratorilor sau sala-
ria ilor unui avocat în scopul dezorganiz rii activit ii sale. 

(2) S vâr irea unor fapte de concuren  neloial  dintre cele expuse la 
alin. (1), precum i s vâr irea în concurs a mai multor astfel de fapte 
constituie abatere disciplinar  grav  pentru to i avoca ii participan i.
Art. 177. Este interzis , sub sanc iunile prev zute de art. 89 din Lege, 
s vâr irea urm toarelor fapte de concuren  neloial :

a) folosirea f r  drept a unei firme, denumiri, embleme sau m rci de 
natur  s  produc  confuzie cu cele folosite legitim de un alt avocat sau o 
alt  form  asociativ  de exercitare a profesiei; 

b) punerea în circula ie de produse, servicii sau publica ii, cu con inut 
juridic plagiat, care aduc atingere drepturilor titularului i induc în eroare 
clientul asupra produsului sau serviciului furnizat; 

c) producerea în orice mod, punerea în circula ie, depozitarea, oferirea 
spre vânzare sau vânzarea unor servicii sau publica ii purtând men iuni 
false privind denumirea, firma, emblema sau marca unui avocat ori alte 
tipuri de proprietate intelectual , în scopul de a-i induce în eroare pe cei-
lal i avoca i i pe clien i.
Art. 178. Sunt interzise, sub sanc iunea prev zut  de art. 89 alin. (1) lit. e) 
din Lege: 
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a) încheierea între avoca i de acorduri privind împ r irea pie ei ser-
viciilor profesionale; 

b) participarea, în mod concertat, prin oferte trucate la licita ii sau la 
orice alte forme de concurs de oferte, pentru achizi ionarea de servicii 
profesionale avoca iale;

c) limitarea sau împiedicarea accesului la clientel i a libert ii exer-
cit rii concuren ei profesionale oneste între avoca i.
Art. 179. Aplicarea sanc iunii disciplinare în cazurile prev zute de  
art. 176-178 din prezentul statut nu exclude dreptul celui prejudiciat la 
repararea, în condi iile legii, a prejudiciului cauzat. 

Sec iunea 4. Formele de exercitare a profesiei 

Subsec iunea 1. Dispozi ii generale 

Art. 180. (1) Avocatul poate exercita profesia într-una din urm toarele 
forme: 

(1) Avocatul poate exercita profesia într-una din urm toarele forme: 
a) cabinet individual; 
b) cabinet asociat; 
c) societate civil  profesional ;
d) societate profesional  cu r spundere limitat .
(2) În cadrul formelor de exercitare prev zute la alin. (1) î i pot exer-

cita profesia i avoca i colaboratori, în baza unui contract de colaborare, 
sau avoca i salariza i, în baza unui contract de salarizare în interiorul 
profesiei, potrivit prevederilor Legii i ale prezentului statut.
Art. 181. (1) Cabinetele individuale se pot grupa în scopul folosirii în 
comun a unui patrimoniu profesional i/sau a unor salaria i. Fiecare cabi-
net î i p streaz  individualitatea în raport cu clien ii.

(2) Avoca ii din cabinetele grupate nu pot acorda asisten  juridic
unor clien i cu interese contrare. 

(3) Cabinetele grupate se individualizeaz  printr-o denumire specific
care cuprinde numele fiec rui titular de cabinet, urmat de sintagma cabi-
nete de avocat grupate (exemplu: „ION IONESCU, ION POPESCU – 
Cabinete de avocat grupate” sau „I. IONESCU, I. POPESCU – Cabinete 
de avocat grupate”). 

(4) Contractul de grupare a cabinetelor individuale se încheie în form
scris , conform anexei nr. XI la prezentul statut. 
Art. 182. (1) Avocatul este liber s  opteze i s  î i schimbe în orice 
moment op iunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei pre-
v zute de Lege. 
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(2) Formele de exercitare a profesiei de avocat se pot transforma în 
oricare dintre formele de exercitare a profesiei prev zute la art. 180  
alin. (1) din prezentul statut, f r  a intra în lichidare, cu respectarea pre-
vederilor legii i prezentului statut. 

(3) Transformarea se poate realiza separat sau deodat  cu reorgani-
zarea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fuziune, absorb ie, 
divizare total  sau divizare par ial  (desprinderea unei p r i din patrimo-
niul de afecta iune profesional  astfel cum acesta este reflectat în evi-
den ele financiar-contabil ale formei de exercitare a profesiei supuse divi-
z rii par iale).

(4) În cazul transform rii unei forme de exercitare a profesiei, avoca ii 
titulari ai cabinetelor individuale, avoca ii asocia i ai cabinetelor asociate, 
ai societ ilor civile profesionale i ai societ ilor profesionale cu r spun-
dere limitat  pot aporta cota-parte indiviz  din patrimoniul de afecta iune 
profesional , astfel cum acesta este reflectat în eviden ele financiar-conta-
bile ale formei de exercitare a profesiei care se transform , întocmind în 
acest scop actele financiar-contabile de transfer c tre forma de exercitare 
a profesiei în care au optat s  se transforme. Aporturile transferate se vor 
opera la valoarea nominal  reflectat  în eviden ele financiar-contabile ale 
formei de exercitare a profesiei care se transform .

(5) În cazul constituirii unei societ i profesionale cu r spundere limi-
tat  de c tre avoca i care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei 
dar f r  transformarea acestora din urm  în societatea nou constituit ,
respectivele forme preexistente de exercitare a profesiei pot s  nu fie 
supuse lichid rii dac  fiecare din fo tii lor titulari – nou asocia i, decid 
astfel.

(6) În situa ia prev zut  în alin. (5), forma de exercitare a profesiei din 
care provine asociatul î i înceteaz  activitatea profesional  desf urat  în 
nume propriu pe perioada în care avocatul titular sau, dup  caz, avoca ii 
titulari ai acesteia au calitatea de asociat în societatea profesional  cu 
r spundere limitat .

(7) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, avocatul î i va 
începe activitatea dup  ob inerea aprob rilor din partea consiliului baroului. 

(8) Avocatul este obligat s  în tiin eze în scris baroul din care face 
parte despre orice modificare intervenit  în forma de exercitare a profe-
siei, în cazurile de înstr inare prin acte între vii a formelor de exercitare a 
profesiei sau de lichidare a acestora, precum i în cazul transform rii sau 
reorganiz rii formelor de exercitare a profesiei în condi iile prev zute în 
prezentul articol. 
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Art. 183. (1) Toate formele de exercitare a profesiei de avocat sunt 
supuse urm toarelor principii: 

a) patrimoniul comun este afectat exclusiv activit ii profesionale i
are regimul patrimoniului de afecta iune profesional ;

b) titularul cabinetului individual i avocatul asociat nu pot presta acti-
vit i profesionale în afara formei de exercitare a profesiei pentru care au 
optat; 

c) avocatul titular al cabinetului individual nu poate avea calitatea de 
avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei; 

d) avocatul asociat nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau 
de avocat salarizat în cadrul profesiei; 

e) avocatul salarizat în interiorul profesiei i avocatul colaborator nu 
pot activa, în aceea i calitate, în mai multe forme de exercitare a profesiei; 

f) avocatul colaborator are dreptul de a avea clientel  proprie numai 
prin intermediul formei de exercitare a profesiei la care colaboreaz i cu 
condi ia inform rii corespunz toare a baroului;  

g) avocatul salarizat în interiorul profesiei nu are drept la clientel
proprie; 

h) obliga ia de a comunica de îndat  baroului, în scris, modific rile 
privind asocierea, colaborarea sau angajarea revine atât avocatului cât i
titularului cabinetului individual sau coordonatorului cabinetelor asociate, 
societ ilor civile profesionale sau al societ ilor profesionale cu r spun-
dere limitat ;

i) formele de exercitare a profesiei se individualizeaz  prin denumire, 
conform prevederilor Legii i ale prezentului statut. În cazul tuturor 
formelor de exercitare a profesiei de c tre avoca ii str ini se pot utiliza, la 
alegere, denumirea i numele formei de exercitare a profesiei din ar  sau 
din str in tate.

(2) În cazul societ ilor civile profesionale i al societ ilor pro-
fesionale cu r spundere limitat , conven ia de înstr inare a formelor de 
exercitare a profesiei de avocat, încheiat  în condi iile prev zute de Lege, 
are ca obiect, exclusiv, p r i de inute de asocia i.

(3) În toate cazurile de înstr inare a formelor de exercitare a profesiei 
de avocat contractele încheiate de transmi tor cu avoca ii stagiari r mân 
în fiin  pe durata convenit i se preiau de c tre dobânditor dac  în 
persoana acestuia se verific  condi iile prev zute de Lege i de prezentul 
statut.
Art. 184. Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de 
conlucrare profesional . Conven ia de conlucrare profesional  se înre-
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gistreaz  la barou. Regulile privind publicitatea profesional  prev zute în 
prezentul statut se aplic  în mod corespunz tor. 
Art. 185. (1) Toate neîn elegerile dintre avoca i privind formele de exer-
citare a profesiei se rezolv  pe cale amiabil ; în cazul în care neîn e-
legerile nu se solu ioneaz  pe cale amiabil , avocatul este obligat s  cear
concilierea decanului baroului, în condi iile prev zute de prezentul statut. 

(2) Dac  prin conciliere nu se stinge litigiul dintre p r i, avocatul este 
obligat s  recurg  la arbitrajul reglementat în prezentul statut. Arbitrii pot 
fi numai avoca i definitivi din baroul respectiv, cu cel pu in 10 ani 
vechime în profesie. 

(3) Oficiul de arbitrare este gratuit. 
(4) Avocatul desemnat ca arbitru nu poate refuza acest oficiu f r  o 

justificare întemeiat .
(5) Avocatul desemnat ca arbitru poate cere declinarea acestui oficiu, 

iar dac  cererea este justificat , decanul va desemna un alt arbitru. 
Art. 186. Toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal 
auxiliar. Este interzis  angajarea ca personal auxiliar a persoanelor cu stu-
dii juridice superioare. 
Art. 187. (1) Cererea de înregistrare, modificare, transformare, reorgani-
zare, transmitere, încetare sau lichidare a formei de exercitare a profesiei 
se depune la barou. Cererea va fi înso it  în mod obligatoriu de copie de 
pe toate înscrisurile doveditoare. 

(2) Cererea se solu ioneaz  de c tre consiliul baroului potrivit Legii. 
(3) Consiliul baroului poate delega unui consilier pentru verificarea 

condi iilor prev zute de lege i statut cu privire la solu ionarea cererilor. 
(4) Cererea poate fi respins  în cazul în care se încalc  dispozi iile 

legii i ale prezentului statut. 
(5) Cererea de exercitare a profesiei în asociere cu un avocat aflat într-

o situa ie de interdic ie a dreptului de exercitare a profesiei va fi analizat
în raport cu prevederile legii care reglementeaz  interdic ia i ale prezen-
tului statut. 
Art. 188. (1) Conven iile de colaborare încheiate de avocat potrivit art. 7 
din Lege vor asigura independen a profesional , patrimonial i deon-
tologia profesiei de avocat. Verificarea îndeplinirii acestor condi ii este de 
competen a consiliului baroului. 

(2) În desf urarea activit ilor prev zute la art. 3 din Lege, avocatul 
decide unilateral în alegerea notarilor publici, exper ilor, traduc torilor, 
executorilor judec tore ti i a altor speciali ti cu care poate s  colaboreze. 
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(3) Colabor rile avocatului în condi iile art. 7 din Lege se vor 
desf ura cu respectarea de c tre avocat a prevederilor Legii i ale pre-
zentului statut. 
Art. 189. Decizia poate fi atacat  la Consiliul U.N.B.R. de c tre persoana 
interesat , în termen de 15 zile de la comunicare. 

Subsec iunea 2. Cabinetul individual de avocat 

Art. 190. (1) În cabinetul individual de avocat î i exercit  profesia un 
avocat definitiv titular, singur sau împreun  cu avoca i colaboratori. Cabi-
netul individual de avocat se înfiin eaz  în baza actului de înfiin are a 
cabinetului individual de avocat înregistrat la barou i întocmit conform 
anexei nr. XXVIII la prezentul statut. 

(2) Rela iile dintre avocatul titular al cabinetului individual i avoca ii
colaboratori se stabilesc prin contractul de colaborare încheiat în form
scris . Contractul va cuprinde, în mod obligatoriu, men iunile prev zute 
în anexa nr. IX la prezentul statut. 
Art. 191. (1) Cabinetul individual este individualizat prin denumire care 
cuprinde numele avocatului titular urmat de sintagma cabinet de avocat 
(exemplu: „ION IONESCU – Cabinet de avocat” sau „I. IONESCU - 
Cabinet de avocat”). 

(2) Denumirea poate figura pe firma cabinetului i se utilizeaz  în 
actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului statut. 

(3) Denumirea cabinetului poate fi p strat i dup  decesul titularului 
cu acordul tuturor mo tenitorilor celui decedat, exprimat în form  auten-
tic .

(4) Dobânditorul denumirii transmise conform alin. (3) va proceda la 
în tiin area baroului i este îndrituit s  informeze publicul referitor la 
schimbarea intervenit  cu privire la titularul cabinetului. 

Subsec iunea 3. Cabinetele asociate de avoca i

Art. 192. (1) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercit rii în 
comun a profesiei. Asocierea nu poate restrânge drepturile avoca ilor aso-
cia i i nici nu poate aduce atingere drepturilor i obliga iilor aferente 
patrimoniului de afecta iune profesional  a fiec rui cabinet intrat în aso-
ciere.

(2) Avoca ii din cabinetele asociate intr  în rela ii cu clien ii în numele 
asocierii din care fac parte. 

(3) Cabinetele asociate nu pot angaja clien i cu interese contrare. 
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(4) Un cabinet asociat nu poate accepta o cauz  sau un client, dac
unul dintre cabinetele asociate se opune în mod justificat. 
Art. 193. (1) Cabinetele asociate de avoca i se individualizeaz  prin 
denumire care cuprinde numele tuturor titularilor, urmate de sintagma 
cabinete de avocat asociate (exemplu: „ION IONESCU, ION POPESCU 
– Cabinete de avocat asociate” sau „I. IONESCU, I. POPESCU – Cabi-
nete de avocat asociate”). 

(2) Dispozi iile art. 191 alin. (2)-(4) din prezentul statut se aplic  în 
mod corespunz tor. 
Art. 194. Dispozi iile art. 192 i 193 din prezentul statut se aplic  în mod 
corespunz tor i în cazul asocierii unui cabinet individual cu o societate 
civil  profesional . În acest caz denumirea asocierii va cuprinde denumi-
rea societ ii civile profesionale urmat  de denumirea cabinetului indi-
vidual asociat i de sintagma în asociere (exemplu: „ION IONESCU – 
Societate civil  de avoca i, ION POPESCU - Cabinet de avocat, – în 
asociere”). 
Art. 195. Conven iile de asociere prev zute la art. 192 i art. 194 din pre-
zentul statut se încheie în form  scris i vor cuprinde, în mod obligatoriu, 
men iunile din anexa nr. XXIX la prezentul statut, aplicate în mod cores-
punz tor.

Subsec iunea 4. Societatea civil  profesional

Art. 196. (1) Societatea civil  profesional  este constituit  din doi sau 
mai mul i avoca i definitivi care contribuie în natur i/sau în numerar la 
constituirea unui patrimoniul de afecta iune în vederea desf ur rii acti-
vit ii profesionale. Ceilal i avoca i activeaz  în cadrul societ ii civile 
profesionale fie în calitate de avoca i colaboratori, fie în calitate de avo-
ca i salariza i în cadrul profesiei. 

(2) Raportul juridic civil se na te între client i societatea civil  profe-
sional , serviciile profesionale urmând s  fie îndeplinite de oricare dintre 
avoca ii desemna i de avocatul coordonator f r  a se cere op iunea clien-
tului, cu excep ia situa iei în care serviciile profesionale constau în asis-
ten i reprezentare juridic  la instan e, parchete, organe de cercetare 
penal  sau alte autorit i, când în contractul de asisten  juridic  se men-
ioneaz  numele avocatului desemnat sau acceptat de client precum i

dreptul sau interdic ia de substituire a acestuia. 
(3) Pentru litigiile n scute din desf urarea activit ii profesionale, 

societatea civil  profesional  poate sta în judecat , ca reclamant sau pârât, 
chiar dac  nu are personalitate juridic .
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Art. 197. (1) Societatea civil  profesional  se individualizeaz  printr-o 
denumire specific  care cuprinde numele a cel pu in unuia dintre asocia i, 
urmat de sintagma societate civil  de avoca i (exemplu: „ION IONESCU 
– Societate civil  de avoca i” sau „IONESCU, POPESCU – Societate 
civil  de avoca i”).

(2) Dispozi iile art. 191 alin. (2)-(4) din prezentul statut se aplic  în 
mod corespunz tor. 
Art. 198. (1) Contractul de societate civil  profesional i statutul aces-
teia sunt încheiate în form  scris  între avoca ii asocia i, potrivit legii 
civile i cu respectarea anexelor nr. XII i XIII la prezentul statut. 

(2) Societatea civil  profesional  de avoca i se poate reorganiza prin 
absorb ie, fuziune, divizare total  sau divizare par ial  (desprindere). 

(3) Divizarea se realizeaz  prin împ r irea patrimoniului de afecta-
iune profesional  între una sau mai multe forme de exercitare a profesiei 

de avocat, care exist  sau care iau, astfel, fiin .
(4) Societatea civil  profesional  nu înceteaz  în situa ia diviz rii

par iale (desprindere) în cazul în care o parte din patrimoniul s u de afec-
ta iune profesional  se desprinde i se transmite c tre o alt  form  de 
exercitare a profesiei de avocat, care exist  sau care ia, astfel, fiin .

Subsec iunea 5. Societatea profesional  cu r spundere limitat

Art. 199. (1) Societatea profesional  cu r spundere limitat  este con-
stituit  din doi sau mai mul i avoca i definitivi, afla i în exerci iul profe-
siei, are personalitate juridic i un patrimoniu propriu de afecta iune des-
tinat exercit rii profesiei de avocat.  

(2) În sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu de  
afecta iune este alc tuit din bunurile corporale, în numerar sau în natur ,
i cele incorporale, reprezentând capitalul social, precum i din cele 

dobândite de societate, cu orice titlu, pe durata func ion rii sale. Aportul 
în industrie constând în activitatea profesional  a avocatului asociat este 
luat în considerare numai în raporturile dintre asocia i.

(3) Obliga iile i r spunderea societ ii profesionale cu r spundere 
limitat  sunt garantate cu patrimoniul de afecta iune. Avoca ii asocia i
care î i exercit  profesia în cadrul societ ii profesionale cu r spundere 
limitat  r spund personal în limita aportului social al fiec ruia. 

(4) Societatea profesional  cu r spundere limitat  va avea ca obiect 
unic de activitate exercitarea profesiei de avocat în condi iile art. 3 din 
Lege.
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(5) Activitatea profesional  se realizeaz  de c tre avoca ii asocia i,
avoca i colaboratori i avoca i salariza i în interiorul profesiei. 
Art. 200. (1) Societatea profesional  cu r spundere limitat  se individua-
lizeaz  printr-o denumire specific  care cuprinde numele a cel pu in unuia 
dintre asocia i, urmat de sintagma societate profesional  de avoca i cu 
r spundere limitat  (exemplu: „ION IONESCU – Societate profesional
de avoca i cu r spundere limitat ” sau „IONESCU, POPESCU – Socie-
tate profesional  de avoca i cu r spundere limitat ”).

(2) Dispozi iile art. 191 alin. (2)-(4)  din prezentul statut se aplic  în 
mod corespunz tor. 
Art. 201. (1) Actul constitutiv i statutul societ ii profesionale cu r spun-
dere limitat  sunt încheiate în form  scris , cu respectarea anexelor  
nr. XIV i XV la prezentul statut. Actul constitutiv se încheie în form
autentic  dac  printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afl
i un bun imobil. 

(2) Statutul societ ii profesionale cu r spundere limitat  va cuprinde: 
a) numele i prenumele, numele purtate anterior, codul numeric per-

sonal, locul i data na terii i domiciliul asocia ilor; 
b) data dobândirii calit ii de avocat i data definitiv rii în profesie a 

avoca ilor asocia i;
c) denumirea, sediul i, dac  este cazul, emblema societ ii; 
d) capitalul social, integral v rsat, cu men ionarea aportului fiec rui 

asociat, în industrie, în bani sau în natur  ori de clientel , valoarea apor-
turilor în industrie, în natur  sau în clientel  precum i modul evalu rii 
lor; aportul în numerar la formarea capitalului social nu va putea fi 
inferior echivalentului în lei al sumei 3.000 de euro; 

e) num rul i valoarea nominal  a p r ilor sociale, precum i num rul 
p r ilor sociale atribuite fiec rui asociat pentru aportul s u, respectiv par-
ticiparea la beneficii i pierderi a fiec rui asociat; 

f) asocia ii coordonatori care reprezint i administreaz  societatea 
împreun  cu puterile ce li s-au conferit; dac  sunt mai mul i administratori 
i ei formeaz  un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de orga-

nizare i func ionare ale acestui organism; 
g) reguli privind transmiterea p r ilor sociale i condi iile de retragere 

a asocia ilor;  
h) durata societ ii;
i) modul de transformare, reorganizare, dizolvare i lichidare, inclusiv 

cu privire la situa ia clientelei. 
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(3) Actul constitutiv i statutul societ ii profesionale cu r spundere 
limitat , încheiate în condi iile Legii i prezentului statut, sunt guvernate 
de legea civil .

(4) Orice modificare a actului constitutiv i/sau statutului societ ii
profesionale cu r spundere limitat  se poate face numai în scris, cu 
respectarea legii i a prezentului statut. 
Art. 202. (1) Societatea profesional  cu r spundere limitat  dobânde te 
personalitate juridic  la data înregistr rii ei la barou, în baza deciziei 
emise de c tre consiliul baroului în a c rui raz  teritorial  se afl  sediul 
s u principal. 

(2) Dovada personalit ii juridice în raporturile cu ter ii se va face în 
baza unui certificat de înregistrare, întocmit conform anexei nr. XVI la 
prezentul statut. 

(3) Baroul va ine „Registrul de eviden  al societ ilor profesionale cu 
r spundere limitat ” care are caracter public. Modelul acestuia este spe-
cificat în anexa nr. XXX la prezentul statut. 
Art. 203.  Pot avea calitatea de asocia i doi sau mai mul i avoca i defini-
tivi i afla i în exerci iul profesiei, indiferent dac  de in sau nu ori dac
apar in sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei, înscri i în acela i
barou sau în barouri diferite. În acest caz societatea î i va stabili sediul 
principal în circumscrip ia unuia dintre barourile de apartenen  al unuia 
dintre asocia ii fondatori. Actul constitutiv al unei asemenea societ i se 
depune spre verificare la consiliul baroului de la sediul principal al socie-
t ii. Actul constitutiv se va transmite, exclusiv în scop de informare i
c tre toate barourile unde sunt înscri i asocia i ai societ ii profesionale 
cu r spundere limitat , al ii decât acela sau aceia care sunt înscri i în 
Tabloul avoca ilor baroului de la sediul principal al societ ii
Art. 204. (1) Capitalul social al societ ii profesionale cu r spundere limi-
tat  reprezentând echivalentul în lei al minimum 10.000 EURO se va 
v rsa la momentul constituirii societ ii. Consiliul baroului unde va fi 
înregistrat  societatea este obligat s  verifice v rsarea integral  a capita-
lului social i, dac  este cazul, a evalu rii aporturilor în industrie, în 
natur  sau în clientel .

 (2) Nu va putea fi înregistrat  de c tre nici un barou o societate pro-
fesional  cu r spundere limitat  decât în condi iile v rs rii integrale a 
capitalului social. 

(3) Clientela apar ine societ ii profesionale cu r spundere limitat i
nu avoca ilor care au calitatea de asocia i.
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(4) În cazul transmiterii p r ilor sociale, retragerii sau decesului unui 
asociat al unei societ i profesionale cu r spundere limitat , toate bunurile 
împreun  cu orice alte drepturi, inclusiv clientela, aportate la capitalul 
societ ii de c tre respectivul asociat r mân proprietatea societ ii, dac
prin lege, actul constitutiv sau statutul societ ii nu se prevede altfel. 

(5) Prevederile art. 192 alin. (2), (3) i (4) din prezentul statut se aplic
în mod corespunz tor. 
Art. 205. (1) Societatea profesional  cu r spundere limitat  este condus
de adunarea general  a asocia ilor. Activitatea executiv  este condus  de 
unul sau mai mul i avoca i coordonatori ale i de majoritatea avoca ilor
asocia i.

(2) Adunarea general  se convoac  de c tre oricare dintre asocia i prin 
orice mijloace care s  poat  proba realizarea convoc rii.

(3) Adunarea general  se va întruni la sediul principal al societ ii sau 
cu acordul unanim al asocia ilor în orice alt loc. 
Art. 206. (1) Hot rârile adun rii generale se iau prin votul asocia ilor 
reprezentând majoritatea p r ilor sociale, cu excep ia cazurilor prev zute 
în prezentul statut. 

(2) Pentru hot rârile având ca obiect modificarea actelor de constituire 
este necesar acordul unanim al asocia ilor. 
Art. 207. (1) Competen ele i puterile asociatului coordonator sau, dup
caz, asocia ilor coordonatori vor fi stabilite prin actul constitutiv i statu-
tul societ ii.

(2) Mandatul asociatului coordonator sau, dup  caz, al asocia ilor
coordonatori este de 2 ani, dac  în statutul societ ii nu se prevede o 
durat  mai mare 
Art. 208. Asocia ii societ ii profesionale cu r spundere limitat  pot 
hot rî numirea unor cenzori sau a unui auditor. 
Art. 209. (1) Asociatul care inten ioneaz  s  transmit  p r ile sociale pe 
care le de ine într-o societate profesional  cu r spundere limitat  este 
obligat s  notifice aceast  inten ie cu minimum 30 de zile anterior trans-
miterii, c tre to i ceilal i asocia i indicând persoana sau persoanele c tre
care dore te s  transmit  respectivele p r i sociale i pre ul. 

(2) Transmiterea c tre ter i poate fi efectuat  oricând cu acordul una-
nim, exprimat în scris, al celorlal i asocia i, sau dac  în termenul prev zut
la alin. (1) nici un asociat nu i-a exercitat dreptul de preem iune. 

(3) Dreptul de preemp iune la dobândirea p r ilor sociale ale societ ii
cu privire la care exist  inten ia de înstr inare apar ine asocia ilor r ma i
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în societate. Acesta urmeaz  s  fie exercitat propor ional cu cota de capi-
tal de inut  de fiecare dintre asocia ii r ma i i care inten ioneaz  s
dobândeasc  respectivele p r i sociale. 
Art. 210. (1) Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condi ia
de a notifica, în scris, celorlal i asocia i i baroului din care face parte 
inten ia de retragere, cu cel pu in 3 luni înainte. 

(2) La împlinirea termenului prev zut în notificare consiliul baroului 
va lua act de retragerea asociatului, operând modific rile corespunz toare 
în eviden ele sale. 

(3) În caz de retragere, desocotirea dintre asocia i se face în mod 
amiabil, inându-se seama de prevederile din statutul societ ii. În caz de 
neîn elegere sunt aplicabile dispozi iile privind arbitrajul din prezentul statut. 
Art. 211. Dac , din orice motive, în societate r mâne un singur asociat, 
acesta nu poate de ine aceast  calitate mai mult de 3 luni. În situa ia în 
care societatea nu este transformat  în cabinet individual, aceasta se 
dizolv  de drept i intr  în lichidare. 

Sec iunea 5. Modalit ile de exercitare a profesiei 

Subsec iunea 1. Dispozi ii generale 

Art. 212. Modalit ile de exercitare a profesiei de avocat sunt: 
a) avocat titular al cabinetului individual; 
b) avocat asociat în cadrul cabinetelor asociate; 
c) avocat asociat în cadrul societ ii civile profesionale de avocat; 
d) avocat asociat în cadrul societ ii profesionale cu r spundere limi-

tat ;
e) avocat colaborator; 
f) avocat salarizat în interiorul profesiei. 

Art. 213. Avocatul exercit  profesia de avocat, la alegere, numai într-una 
din modalit ile prev zute la art. 212 cu respectarea prevederilor art. 180 
din prezentul statut. 

Subsec iunea 2. Avocatul titular al cabinetului individual 

Art. 214. (1) Într-un cabinet individual exist  un singur avocat titular care 
poate exercita profesia singur sau împreun  cu avoca i colaboratori. 

(2) În situa ia în care cabinetele individuale se asociaz , înceteaz
calitatea de avocat titular al cabinetului individual i se dobânde te cali-
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tatea de avocat asociat. La încetarea asocierii, ca o consecin  a încet rii
formei de exercitare a profesiei (cabinetele asociate de avoca i) înceteaz
calitatea de avocat asociat i se redobânde te calitatea de avocat titular al 
cabinetului individual. 

Subsec iunea 3. Avocatul asociat 

Art. 215. Dobânde te calitatea de avocat asociat, dup  caz: 
a) avocatul titular al cabinetului individual care se asociaz  potrivit 

art. 5 alin. (3) din Lege; 
b) avocatul asociat într-o societate civil  profesional ;
c) avocatul asociat într-o societate profesional  cu r spundere limitat ;
d) avocatul devenit avocat asociat ca urmare a transform rii sau reor-

ganiz rii formei de exercitare a profesiei c reia i-a apar inut în calitate de 
avocat titular al cabinetului individual sau în cadrul unor cabinete asociate 
ori de avocat asociat într-o societate civil  profesional .

Subsec iunea 4. Avocatul colaborator 

Art. 216. (1) Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de 
avocat prin care un avocat consacr  activitatea sa unei forme de exerci iu 
a profesiei de avocat. 

(2) Contractul de colaborare se încheie în form  scris  între avocatul 
colaborator i titularul cabinetului individual, sau coordonatorul celorlalte 
forme de exercitare a profesiei de avocat. Contractul va cuprinde în mod 
obligatoriu men iunile din anexa nr. IX la prezentul statut, precum i cla-
uze de formare profesional  ini ial , dac  avocatul colaborator este sta-
giar. Orice clauz  contrar  legii sau prezentului statut este socotit  nescris .
Art. 217. (1) Avocatul colaborator nu are dreptul de a avea clientel
personal  în afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreaz .

(2) Orice client personal trebuie adus la cuno tin a avocatului titu-
lar/coordonator al formei de exercitare a profesiei la care avocatul cola-
borator î i desf oar  activitatea. 

(3) Lucr rile profesionale efectuate pentru clientela personal  a avo-
catului colaborator se vor efectua prin intermediul formei de exercitare a 
profesiei, iar în contractul de asisten  juridic  se va men iona expres 
caracterul de «client personal» al avocatului colaborator. 

(4) Rezultatele financiare ob inute de avocatul colaborator din con-
tractele încheiate pentru clien ii personali (onorariile) vor fi încasate 
integral sau par ial de avocatul colaborator, dup  caz, în raport de clauzele 
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contractului de colaborare, f r  a se afecta în niciun mod cuantumul retro-
ced rilor lunare de onorarii, prev zute în contractul de colaborare. 

(5) Titularii sau avoca ii coordonatori ai formelor de exercitare a 
profesiei sunt obliga i s  permit  avocatului colaborator tratarea clientelei 
personale, în condi iile prev zute în contractul de colaborare. 

(6) Pentru clientela personal i activitatea desf urat  în cadrul asis-
ten ei judiciare a baroului, avocatul colaborator va utiliza tampila per-
sonal , aprobat  de forma de exercitare a profesiei, pe care se inscrip io-
neaz  men iunea «avocat colaborator». tampila personal  a avocatului 
colaborator poate fi confec ionat i utilizat  numai cu acordul formei de 
exercitare a profesiei, cu respectarea anexei nr. XXI la prezentul statut, 
care se aplic  în mod corespunz tor.

(7) În activitatea desf urat  pentru clientela personal , avocatul 
colaborator este r spunz tor personal fa  de client i are obliga ia de a nu 
prejudicia forma de exercitare a profesiei c reia avocatul colaborator îi 
apar ine. În acest scop, în contractul de colaborare se poate prevedea ca, 
pentru tratarea clientelei proprii prin forma de exercitare a profesiei, avo-
catul colaborator s  încheie o asigurare de r spundere civil  profesional
pentru acoperirea eventualelor prejudicii aduse formei de exercitare a 
profesiei c reia îi apar ine i care s  precizeze cuantumul riscului asigurat, 
distinct  de asigurarea pentru r spundere profesional  prev zut  de art. 42 
din Lege. 

(8) Pentru activitatea desf urat  în cadrul asisten ei judiciare a baro-
ului, avocatul colaborator va p stra rezultatele financiare ob inute. 
Art. 218. (1) În lipsa unor dispozi ii contractuale mai favorabile, con-
tractul de colaborare poate fi denun at de oricare dintre p r i prin în tiin-
area celeilalte/celorlalte p r i cu cel pu in 3 luni înainte. În cazul în care 

contractul este încheiat cu un avocat stagiar vor fi observate dispozi iile
din prezentul statut privind formarea profesional  ini ial .

(2) Desocotirea între p r i în cazul denun rii unilaterale a contractului 
se va realiza potrivit contractului de colaborare. 

Subsec iunea 5. Avocatul salarizat în interiorul profesiei 

Art. 219. (1) Salarizarea în interiorul profesiei este o modalitate de exer-
citare a profesiei de avocat prin care un avocat consacr  activitatea sa unei 
forme de exercitare a profesiei c reia îi este subordonat în leg tur  cu 
determinarea condi iilor concrete de munc .

(2) Avocatul salarizat în interiorul profesiei nu are dreptul la clientel
proprie. 
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(3) Contractul de salarizare în interiorul profesiei se încheie în form
scris  între avocatul salarizat i titularul cabinetului individual, sau 
coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei de avocat. Con-
tractul va cuprinde în mod obligatoriu men iunile cuprinse în anexa nr. X 
la prezentul statut, precum i clauze de formare profesional  ini ial , dac
avocatul salarizat este stagiar. Orice clauz  contrar  legii sau prezentului 
statut este socotit  nescris .

(4) Dispozi iile art. 218 din prezentul statut se aplic  în mod cores-
punz tor.

Capitolul IV. Integritatea profesiei de avocat 

Sec iunea 1. Drepturile i îndatoririle avoca ilor 

Subsec iunea 1. Drepturile avocatului 

Art. 220. (1) Avocatul înscris în Tabloul avoca ilor cu drept de exercitare 
a profesiei are dreptul s  exercite activit ile specifice profesiei potrivit 
Legii, prezentului statut, codului deontologic i regulamentului baroului 
din care face parte. 

(2) Persoana primit  în profesia de avocat nu poate exercita profesia 
decât dup  emiterea deciziei de primire în barou i înscrierea în Tabloul 
avoca ilor cu drept de exercitare a profesiei. 
Art. 221. (1) Dreptul avocatului de a asista, de a reprezenta ori de a exer-
cita orice alte activit i specifice profesiei se na te din contractul de 
asisten  juridic , în conformitate cu dispozi iile prezentului statut. Con-
tractul prevede în mod expres obiectul i limitele mandatului primit, 
precum i onorariul stabilit. 

(2) În lipsa unor prevederi contrare, avocatul poate s  efectueze orice 
act specific profesiei, pe care îl consider  necesar pentru promovarea 
drepturilor i intereselor legitime ale clientului. 
Art. 222. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul s  î i
stabileasc  sediul profesional numai în circumscrip ia baroului în care 
sunt înscri i în Tabloul avoca ilor cu drept de exercitare a profesiei, ori-
care dintre avoca ii titulari sau asocia i.

(2) Avocatul î i exercit  profesia la sediul principal, la sediile secun-
dare precum i la biroul/birourile de lucru avizate de consiliul baroului. 

(3) Consiliul baroului poate aproba deschiderea unuia sau mai multe 
birouri de lucru în orice localitate din circumscrip ia sa. 
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Art. 223. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul s  î i
stabileasc  sedii secundare în circumscrip iile barourilor din care nu fac 
parte. 

(2) Înfiin area sediilor secundare se aprob , la cerere, de consiliul 
baroului în circumscrip ia c ruia urmeaz  s  se deschid  sediul secundar. 
Cererea va men iona: forma de exercitare a profesiei, adresa sediului 
secundar, motivul deschiderii acestuia, avoca ii care î i vor desf ura acti-
vitatea la sediul secundar i vechimea acestora în profesie. 

(3) Decizia de aprobare a cererii de înfiin are a sediului secundar se 
comunic  baroului de la sediul principal. 

(4) Decizia de respingere a cererii de înfiin are a sediului secundar 
poate fi atacat  la Consiliul U.N.B.R., în termen de 15 zile de la comu-
nicare.

(5) În urma aprob rii cererii de înfiin are a sediului secundar, avoca-
tul/avoca ii va/ vor achita taxa de înscriere i contribu ia la bugetul baro-
ului pe raza c ruia func ioneaz  sediul secundar, separat de taxele pl tite
la baroul la care î i are sediul principal. Contribu ia la fondul Casei de 
Asigur ri a Avoca ilor, denumit  în continuare C.A.A. se achit  de fiecare 
membru al C.A.A. la filiala C.A.A. de pe lâng  baroul la care este înscris 
sediul principal. 

(6) În cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat, a c ror 
activitate se desf oar  preponderent în circumscrip ia unui barou situat 
pe raza unei alte cur i de apel decât aceea în care se afl  situat sediul lor 
principal, stabilirea unui sediu secundar în circumscrip ia celui dintâi 
barou este obligatorie. Nerespectarea acestei obliga ii constituie abatere 
disciplinar  grav . În sensul dispozi iilor prezentului alineat, o activitate 
va fi considerat  a fi desf urat  preponderent pe raza altui barou dac
aceasta genereaz  majoritatea angajamentelor profesionale încheiate în 
decursul unui semestru calendaristic de c tre respectiva form  de exer-
citare a profesiei. În acest caz, forma de exercitare a profesiei are obliga ia
de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar în termen de cel mult 
15 zile de la începerea urm torului semestru. 
Art. 224. Avocatul are dreptul s  refuze contactul cu clientul în prezen a
reprezentantului organului de urm rire penal  sau de cercetare penal  ori 
a oric rei autorit i publice, precum i în cazul în care exist  ori are 
cuno tin  de un sistem de control al contactului cu clientul. 
Art. 225. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul s  uti-
lizeze tampil  pe care o vor aplica pe actele emise. tampila va cuprinde 
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obligatoriu, urm toarele men iuni: Uniunea Na ional  a Barourilor din 
România, baroul din care avocatul face parte i denumirea formei de exer-
citare a profesiei, potrivit modelului din anexa nr. XXI la prezentul statut. 

(2) Actele oric rei forme de exercitare a profesiei poart  antet, care va 
con ine: denumirea acesteia, sediul profesional principal, sediile secun-
dare, birourile de lucru i, dup  caz, telefon, telefax, adresa de internet i
de e-mail, compunerea nominal  a membrilor acesteia, men iuni privind 
raporturile de conlucrare i asociere profesional .

(3) Avoca ii pot utiliza paraf  profesional . Aceasta va cuprinde denu-
mirea formei de exercitare a profesiei din care face parte avocatul, numele 
i prenumele avocatului, precum i men iunea „avocat stagiar” sau „avo-

cat definitiv”, dup  caz, potrivit anexei nr. XXIII la prezentului statut. 
(4) Pentru actele întocmite conform art. 3 alin. (1), lit. c) din Lege, se 

aplic  parafa al c rei model este prev zut la anexa nr. XXIV la prezentul 
statut.

Subsec iunea 2. Recuperarea capacit ii de munc

Art. 226. (1) Avocatul are dreptul la recuperarea capacit ii de munc
prin una sau mai multe perioade de repaus în fiecare an. În perioada de 
repaus avocatul nu presteaz  activit ile sale profesionale obi nuite. 

(2) Fiecare form  de exercitare a profesiei este liber  s  stabileasc
perioadele de repaus anual pentru fiecare avocat care activeaz  în cadrul 
s u.

(3) Fiecare form  de exercitare a profesiei are obliga ia de a notifica în 
prealabil baroului pe Tabloul c ruia este înscris , prin orice form  de 
comunicare care permite confirmarea expedierii, începerea i durata esti-
mat  a fiec rei perioade de repaus pentru fiecare avocat în parte, în scop 
de eviden .

(4) Cheltuielile cu recuperarea capacit ii de munc  efectuate de avo-
cat includ, nelimitativ, costurile transportului, caz rii, meselor, tratamen-
tului de refacere etc. Toate aceste cheltuieli sunt necesare pentru exerci-
tarea corespunz toare a profesiei i sunt deductibile în condi iile legii. 

(5) Dac  prin prevederile contractului de asisten  juridic  s-a acordat 
avocatului dreptul de a fi substituit, în perioadele de repaus anual avocatul 
are obliga ia s  asigure substituirea sa pentru acele activit i profesionale 
care nu sufer  amânare sau pentru cele în leg tur  cu care amânarea pre-
judiciaz  interesele clientului. 
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Subsec iunea 3. Îndatoririle avocatului 

Art. 227. (1) Exerci iul liber al profesiei, demnitatea, con tiin a, inde-
penden a, probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea, delicate ea, mode-
ra ia, tactul i sentimentul de confraternitate sunt principii esen iale ale 
profesiei de avocat i constituie îndatoriri ale acesteia. 

(2) Avocatul este obligat s  respecte aceste principii în activitatea sa 
profesional , precum i în via a privat .
Art. 228. (1) Sediul profesional i celelalte spa ii în care avocatul î i des-
f oar  activitatea profesional  trebuie s  asigure p strarea secretului pro-
fesional. 

(2) Secretul profesional vizeaz  toate informa iile i datele de orice 
tip, în orice form i pe orice suport, furnizate avocatului de c tre client în 
scopul acord rii asisten ei juridice i în leg tur  cu care clientul a solicitat 
p strarea confiden ialit ii, precum i orice documente redactate de avo-
cat, care con in sau se fundamenteaz  pe informa iile sau datele furnizate 
de client în scopul acord rii asisten ei juridice i a c ror confiden ialitate a 
fost solicitat  de client. 

(3) În scopul asigur rii secretului profesional, avocatul p streaz
lucr rile numai la sediul profesional sau în spa iile avizate în acest sens de 
consiliul baroului. Sediul profesional poate fi situat i în locuin a avo-
catului. 

(4) Actele i lucr rile cu caracter profesional sunt inviolabile. Pentru 
asigurarea secretului profesional, avocatul are obliga ia s  se opun  la 
perchezi ionarea domiciliului, a sediului profesional principal, secundar i
a biroului de lucru, precum i la perchezi ia corporal , cu privire la actele 
sau lucr rile cu caracter profesional aflate în locurile susmen ionate sau 
asupra sa. 

(5) Avocatul este obligat s  se opun i la ridicarea înscrisurilor i
bunurilor. constând din acte i lucr ri cu caracter profesional dac  nu sunt 
îndeplinite condi iile art. 35 din Lege. Avocatul are obliga ia ca, de 
îndat , s  încuno tin eze despre cele întâmplate pe decanul baroului. 
Art. 229. (1) Avocatul este obligat s  studieze temeinic cauzele ce i-au 
fost încredin ate, s  se prezinte la fiecare termen stabilit de instan ele de 
judecat , de organele de urm rire penal  sau de alte institu ii i s  mani-
feste con tiinciozitate i probitate pentru îndeplinirea mandatului încre-
din at.

(2) Avocatul nu este obligat s  motiveze refuzul prelu rii unui caz ce i 
se propune a fi încredin at, dac  acesta nu corespunde crezului s u pro-
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fesional, cu excep ia dosarelor repartizate obligatoriu sau a gratuit ilor. 
Pentru acela i motiv, avocatul poate denun a unilateral o presta ie în curs 
de executare, deja angajat .

(3) Avocatul este obligat s  respecte solemnitatea edin elor de jude-
cat , s  pledeze cu demnitate. Avocatului îi este interzis s  foloseasc
expresii care ar putea leza instan a i participan ii în proces, atât în edin a
de judecat , cât i în afara acesteia. 

(4) Ori de câte ori este necesar, în raport cu natura i cu dificultatea 
cauzei, avocatul are obliga ia s  depun  note de edin  sau concluzii 
scrise, din proprie ini iativ  sau la cererea instan ei de judecat .
Art. 230. (1) Avocatul are obliga ia s  acorde, atunci când este desemnat, 
asisten  juridic  gratuit . Avocatul înscris în Registrul de asisten  judi-
ciar  are obliga ia, atunci când este desemnat, s  acorde asisten  judiciar
în formele prev zute de art. 71 alin. (1) din Lege.  

Cauzele vor fi repartizate cu prec dere avoca ilor stagiari i tinerilor 
avoca i, cu respectarea competen ei profesionale prev zute de Lege. Refu-
zul nejustificat de a acorda asisten  juridic  gratuit  constituie abatere 
disciplinar , comisia de disciplin  urmând a fi sesizat  în condi iile 
dispozi iilor art. 277-287 din prezentul statut. 

(3) Avoca ii pensionari care continu  activitatea nu se pot înscrie în 
Registrul de asisten  judiciar .
Art. 231. (1) Avocatul are obliga ia s  se asigure pentru r spunderea pro-
fesional , în temeiul art. 42 din Lege. 

(2) Prin „r spundere profesional ” se în elege acoperirea daunelor 
efective suferite de client i rezultate din exercitarea profesiei cu 
nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului statut i ale regulilor 
deontologice. 

(3) Asigurarea de r spundere profesional  cu caracter minim obliga-
toriu se încheie cu observarea urm toarelor reguli: 

a) avocatul stagiar se asigur  pentru un risc asigurat în valoare de 
minimum 3.000 euro anual; 

b) avocatul definitiv se asigur  pentru un risc asigurat în valoare de 
minimum 6.000 euro anual. 

(4) Asigurarea pentru r spundere profesional  va fi încheiat  cel mai 
târziu pân  la data de 15 decembrie a anului anterior pentru care se 
încheie i va fi în mod obligatoriu reînnoit  anual. Poli a de asigurare, a 
c rei copie este certificat  de avocat, va fi depus  la secretariatul baroului 
cel mai târziu la data de 28 decembrie a fiec rui an. 
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(5) Societatea civil  profesional i societatea profesional  cu r spun-
dere limitat  pot încheia asigurare profesional  în care s  fie cuprin i to i
avoca ii care î i exercit  profesia în calitate de asocia i, colaboratori sau 
salariza i în interiorul profesiei. 

(6) Primele de asigurare profesional  achitate de avocat sau de for-
mele de exercitare a profesiei reprezint  cheltuieli profesionale obliga-
torii, legal datorate, integral deductibile pentru anul fiscal în curs, în con-
di iile legii. 

(7) Neîndeplinirea obliga iilor prev zute în prezentul articol atrage 
neînscrierea în Tabloul anual al avoca ilor cu drept de exercitare a profesiei. 
Art. 232. (1) Avocatul care face parte din organele de conducere ale 
profesiei are obliga ia s  participe la edin ele acestora. 

(2) Avocatul are obliga ia s  participe la activit ile hot râte de con-
siliul baroului i aduse la cuno tin  prin convocare sau prin anun uri afi-
ate la sediile instan elor din circumscrip ia baroului respectiv. 

(3) Absen a nejustificat  de la activit ile prev zute la alin. (1) i (2) 
constituie abatere disciplinar  grav .
Art. 233. (1) În activitatea sa profesional , avocatul poate folosi ca mijloc 
de prob , copii de pe actele încredin ate de client, p strând actele ori-
ginale în vederea prezent rii la cererea instan ei.

(2) La cerere, avocatul este obligat s  restituie actele originale care i-
au fost încredin ate, c tre persoana de la care le-a primit. În acest sens, 
avocatul va întocmi un proces-verbal semnat de client sau le va expedia 
prin scrisoare recomandat  cu confirmare de primire i cu con inut 
declarat.
Art. 234. (1) Avocatul are obliga ia s  depun  toate diligen ele necesare 
pentru îndeplinirea serviciului profesional ce i-a fost încredin at.

(2) În cazul în care avocatul este împiedicat s  îndeplineasc  serviciul 
profesional, î i va asigura substituirea, inclusiv printr-un avocat care î i
desf oar  activitatea într-o alt  form  de exercitare a profesiei, dac , în 
prealabil ob ine acordul clientului în acest scop. Modelul delega iei de 
substituire este prev zut la anexa nr. V la prezentul statut. Prevederile  
art. 122 alin. (4) din prezentul statut se aplic , în mod corespunz tor, i
formularului delega iei de substituire. 

(3) Pentru activitatea de substituire, avocatul care preia cauza are 
dreptul la onorariul corespunz tor activit ii depuse, în condi iile în ele-
gerii dintre avoca i.
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Art. 235. (1) Potrivit Legii, avocatul are obliga ia s  achite, la termenul 
stabilit, taxele i contribu iile la formarea bugetului baroului, al bugetului 
U.N.B.R. i al bugetului sistemului de asigur ri al avoca ilor. 

(2) Cuantumul, termenul de plat  a taxelor i contribu iilor prev zute 
la alineatul precedent se stabile te prin decizie a baroului, respectiv a 
Consiliului U.N.B.R., i se aduce la cuno tin a avoca ilor înscri i în 
Tabloul avoca ilor cu drept de exercitare a profesiei în maximum 15 zile 
de la data adopt rii acesteia. Contribu iile c tre bugetul asigur rilor 
sociale nu pot fi mai mici decât suma stabilit  de Consiliul U.N.B.R. care 
va ine seama de cerin a acoperirii nevoilor curente de plat  ale C.A.A. 

(3) La stabilirea contribu iei avoca ilor la bugetului baroului, consiliul 
baroului va lua în considerare contribu ia la formarea bugetului U.N.B.R. 
Contribu ia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se vireaz  lunar, la 
termenul stabilit de Consiliul U.N.B.R., în contul special constituit în 
acest scop. 

(4) Dep irea termenului de plat  a contribu iilor prev zute în pre-
zentul articol atrage suspendarea calit ii de avocat în condi iile legii.  

(5) Distinct de m sura suspend rii calit ii de avocat, dep irea ter-
menului de plat  a contribu iilor prev zute de prezentul articol atrage 
obliga ia de plat  a major rilor de întârziere în cuantum de 0,15% pentru 
fiecare zi de întârziere, aplicat la suma datorat .
Art. 236. (1) Avocatul are obliga ia s  poarte rob , în condi iile Legii, în 
fa a tuturor instan elor judec tore ti precum i în fa a  Cur ii Constitu-
ionale din România. 

(2) Roba poate fi purtat i în fa a instan elor judec tore ti din alte 
state, cu respectarea condi iilor impuse de legisla ia na ional  a statului în 
cauz , precum i în fa a jurisdic iilor interna ionale a c ror activitate poate 
fi asimilat  cu cea a instan elor judec tore ti, cu respectarea condi iilor 
impuse de normele specifice ale acestor jurisdic ii.

(3) Modelul i caracteristicile robei i ale accesoriilor acesteia sunt 
cele descrise în anexa nr. XXV la prezentul statut. 
Art. 237. (1) Avocatul are obliga ia s  poarte insign i s  de in  legiti-
ma ie de avocat, cu care se identific  în fa a instan elor judec tore ti, a 
organelor de urm rire penal , a autorit ilor cu atribu ii jurisdic ionale, a 
notarilor publici i a executorilor judec tore ti, a organelor administra iei 
publice i a institu iilor publice, precum i a altor persoane juridice i
fizice, inclusiv în fa a avoca ilor, cu care intr  în contact în exercitarea 
activit ilor sale. 
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(2) Modelul legitima iei i al insignei de avocat sunt prev zute la ane-
xele nr. XXVI i nr. XXVII la prezentul statut. 
Art. 238. (1) Avocatul are obliga ia s  foloseasc  atât în mod direct, cât i
indirect numai procedee oneste în scopul dobândirii clientelei. 

(2) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei sunt 
reglementate în subsec iunea 4 a prezentei sec iuni. 
Art. 239. (1) Înscrisurile întocmite de avocat pentru organizarea activit ii 
i legitimarea sa fa  de ter i au for a probant  deplin  pân  la înscrierea 

în fals; dac  nu s-a prev zut altfel prin prezentul statut, acestea vor purta 
semn tura avocatului i stampila formei de exercitare a profesiei în care 
î i desf oar  activitatea. 

(2) Avocatul este obligat s in  urm toarele eviden e:
a) contractele de asisten  juridic ;
b) registrul de eviden  a contractelor de asisten  juridic , al c rui

model este prezentat în anexa nr. XVII la prezentul statut; 
c) registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu pri-

vire la identitatea p r ilor, con inutul i data actelor, în condi iile art. 3 
alin. (1) lit. c) din Lege, al c rui model este prezentat în anexa nr. XVIII 
la prezentul statut; 

d) registrul de înregistrare a activit ilor fiduciare, în condi iile art. 3 
alin. (1) lit. g) din Lege, al c rui model este prezentat în anexa nr. XIX la 
prezentul statut; 

e) registrul de înregistrare a p r ilor de interes, a p r ilor sociale i/sau
a ac iunilor societ ilor, în condi iile art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege, al 
c rui model este prezentat la anexa nr. XX la prezentul statut. 

(3) Au caracterul actelor prev zute la alin. (1) i urm toarele înscrisuri 
întocmite de avocat: 

a) împuternicirea avoca ial ;
b) delega ia de substituire; 
c) contractul de colaborare; 
d) contractul de salarizare în interiorul profesiei; 
e) contractul de grupare a cabinetelor individuale. 
(4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evi-

den ele prev zute la alin. (2) lit. b)–e), în vederea stabilirii modului în 
care avocatul î i îndepline te obliga iile stabilite de Lege, de prezentul 
statut i de statutul C.A.A. Nerespectarea de c tre avocat a prezent rii evi-
den elor solicitate reprezint  abatere disciplinar .

(5) În cazul unei anchete disciplinare, verificarea eviden elor prev -
zute la alin. (2) lit. a) se face numai de decan sau consilierul desemnat în 
acest scop. 
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Art. 240. (1) Orice avocat care intr  în conflict cu un alt avocat este 
obligat s  îl informeze pe decanul baroului, care va solu iona conflictul 
potrivit regulilor prev zute la sec iunea a 2-a din prezentul capitol. 

(2) Conflictele avocatului cu magistra ii sau cu alte autorit i publice 
se aduc de îndat  de c tre acesta la cuno tin a decanului baroului, care va 
decide asupra m surilor ce trebuie luate. 

(3) În cazul în care un conflict intervenit între avoca i apar inând unor 
barouri diferite nu a putut fi solu ionat de decanii respectivelor barouri, 
ace tia desemneaz  un al treilea decan. Conflictul va fi solu ionat prin 
acordul comun al celor trei decani sau al delega ilor acestora, reuni i într-
o adunare deliberativ  cu caracter colegial. Decanii interesa i vor supra-
veghea aplicarea solu iei date. 
Art. 241. Avocatul este obligat s  prezinte clientului, la cerere, situa ia
privind cheltuielile efectuate pentru îndeplinirea serviciului profesional ce 
i-a fost încredin at i a c ror rambursare o solicit .
Art. 242. (1) Avocatul are obliga ia s  se ab in  de la exercitarea oric rei
activit i profesionale în cazul în care exist  sau survine un conflict de 
interese. 

(2) Nerespectarea acestei obliga ii constituie abatere disciplinar  grav .

Subsec iunea 4. Publicitatea formelor de exercitare a profesiei 

Art. 243. (1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este destinat
s  asigure publicului informa ii cu privire la activitatea desf urat  de 
acestea. Publicitatea trebuie s  fie veridic , s  respecte secretul profesio-
nal i s  fie realizat  cu demnitate i pruden .

(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate men iunile lau-
dative sau comparative i toate indica iile referitoare la identitatea clien-
ilor sunt interzise. 

(3) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu 
pot fi folosite ca reclam  în scopul dobândirii de clientel .
Art. 244. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una 
sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv: 

a) plasarea unei firme; 
b) anun uri de publicitate potrivit prezentului statut; 
c) anun uri i men iuni în anuare i c r i de telefon; 
d) invita ii, bro uri i anun uri de participare la conferin e, colocvii, 

etc. profesionale i de specialitate; 
e) coresponden  profesional i c r i de vizit  profesionale; 
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f) adres  de Internet. 
(2) Nu este permis  utilizarea urm toarelor mijloace de publicitate: 
a) oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la 

domiciliul sau re edin a unei persoane, sau într-un loc public; 
b) propunerea personalizat  de prest ri de servicii efectuat  de o 

form  de exercitare a profesiei, f r  ca aceasta s  fi fost în prealabil soli-
citat  în acest sens; 

c) acordarea de consulta ii i/sau redactarea de acte juridice, realizate 
pe orice suport material precum i prin orice alt mijloc de comunicare în 
mas , inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate. 
Art. 245. (1) Firma trebuie s  aib  dimensiunile maxime de 40 X 60 cm 
i va fi amplasat  la intrarea imobilului i/sau a spa iului ocupat în care 

forma de exercitare a profesiei î i are sediul profesional principal sau 
secundar, ori birou de lucru. 

(2) Firma cuprinde men iunile prev zute de anexa nr. XXII la pre-
zentul statut, gravate pe suport metalic. 
Art. 246. (1) Formele de exercitare a profesiei pot publica anun uri în 
mica sau în marea publicitate numai în presa scris , cu ocazia stabilirii 
sau a schimb rii sediului profesional, a sediului secundar i/sau a biroului 
de lucru, precum i a modific rii formelor acestora. 

(2) În cazul în care anun ul se face prin presa scris  dimensiunile sunt 
de maximum 6x9 cm. 

(3) Anun urile publicate în anuarele profesionale privesc activitatea 
formelor de exercitare a profesiei, numele i principalele domenii în care 
avoca ii î i desf oar  activitatea. 
Art. 247. (1) Invita iile i anun urile de participare la întruniri i coloc-
viile de specialitate pot men iona denumirea formei de exercitare a pro-
fesiei i baroul din care aceasta face parte. 

(2) În vederea particip rii la manifest rile men ionate la alin. (1), 
formele de exercitare a profesiei pot edita bro uri de prezentare general ,
ale c ror form i con inut trebuie transmise, în prealabil, consiliului 
baroului, în vederea autoriz rii comunic rii acestora c tre public. 

(3) Bro ura de prezentare general  nu poate face referire la: 
a) numele clien ilor formei de exercitare a profesiei. Prin excep ie,

bro ura poate indica doar numele clien ilor care i-au dat acordul în acest 
sens;

b) activit i care nu au leg tur  cu exercitarea profesiei. 
(4) Formele de exercitare a profesiei pot difuza bro uri de prezentare 

general  c tre toate categoriile de public. Difuzarea poate fi realizat
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numai de c tre forma de exercitare a profesiei, f r  posibilitatea de a le 
depune în locurile publice sau de a le transmite ter ilor în vederea difu-
z rii, cu excep ia serviciilor po tale.
Art. 248. (1) Coresponden a formei de exercitare a profesiei poate 
cuprinde: 

a) num rul de telefon, telefax, adresa de Internet i adresa electronic
(e-mail); 

b) indicarea sediului principal i, dup  caz, a sediului secundar i/sau a 
biroului de lucru; 

c) sigla formei respective de exercitare a profesiei, avizat , în preala-
bil, de consiliul baroului; 

(2) C r ile de vizit  profesionale ale avocatului ce î i desf oar  acti-
vitatea în cadrul formei respective de exercitare a profesiei pot cuprinde 
men iunile permise coresponden ei, precum i titlul de asociat, colabo-
rator sau salarizat i, dac  este cazul, titlurile tiin ifice i/sau profesionale 
dobândite în ar  sau în str in tate.
Art. 249. (1) Formele de exercitare a profesiei pot avea adres  proprie de 
Internet, care poate cuprinde men iuni referitoare la activitatea desf u-
rat , precum i cele permise coresponden ei.

(2) Con inutul i modul de prezentare a adresei de Internet se avi-
zeaz , în prealabil, de consiliul baroului i trebuie s  respecte demnitatea 
i onoarea profesiei, precum i secretul profesional. 

(3) Adresa de Internet nu poate cuprinde nici o intercalare cu caracter 
de reclam  sau men iune publicitar  pentru un produs sau serviciu diferit 
de activit ile prev zute de art. 3 alin. (1) din Lege. 

(4) Adresa de Internet nu poate con ine leg turi c tre alte adrese de 
Internet (link-uri) al c ror con inut ar fi contrar principiilor esen iale ale 
profesiei de avocat. 

(5) Pentru îndeplinirea condi iilor men ionate la alineatul (4), forma de 
exercitare a profesiei de in toare a adresei de Internet trebuie s  asigure în 
mod regulat vizitarea i evaluarea paginilor proprii i a paginilor la care 
este permis accesul pe baza leg turilor realizate prin intermediul adresei 
proprii i trebuie s  dispun  f r  întârziere eliminarea lor, dac  con inutul 
i forma acestora sunt contrare principiilor esen iale privind exercitarea 

profesiei de avocat. 
Art. 250. Nerespectarea obliga iilor prev zute de Lege i prezentul statut 
privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat constituie 
abatere disciplinar  grav .
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Sec iunea 2. Arbitrajul 

Subsec iunea 1. Dispozi ii generale 

Art. 251. (1) Litigiile dintre avoca i cu privire la rela iile profesionale, 
precum cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare, 
cele dintre asocia i sau care privesc conlucrarea între diferitele forme de 
exerci iu a profesiei, vor fi supuse dispozi iilor din prezenta sec iune. 

(2) Petentul va sesiza decanul baroului printr-o cerere în care va 
expune obiectul litigiului, situa ia de fapt, i temeiul de drept. 

(3) Cererea va fi comunicat  p r ii reclamate, care va fi invitat  s - i
precizeze, în scris, punctul de vedere. 

Subsec iunea 2. Medierea 

Art. 252. (1) Decanul baroului poate propune p r ilor o procedur  de 
mediere i le comunic  numele mediatorului pe care l-a propus. 

(2) Dac  una din p r i refuz  medierea, litigiul nu va putea fi solu-
ionat decât prin procedura arbitrajului prev zut  de art. 255 i urm -

toarele din prezentul statut. 
Art. 253. (1) Dup  ce p r ile au acceptat propunerea de mediere, decanul 
baroului va fixa durata procedurii de mediere, care nu poate fi mai mare 
de 3 luni. În cazul litigiilor ce decurg din contracte de colaborare sau de 
salarizare, termenul nu poate fi mai mare de 1 lun .

(2) Activitatea mediatorului este gratuit .
Art. 254. (1) Mediatorul poate proceda la consultarea p r ilor fie împre-
un , fie separat pentru a constata punctele asupra c rora exist  divergen
i modalit ile în care interesele p r ilor pot fi conciliate. 

(2) La sfâr itul medierii, mediatorul va redacta un proces-verbal sem-
nat i de p r i în care va consemna concilierea acestora. În caz de e ec 
par ial sau total al medierii, procesul-verbal va cuprinde preten iile asupra 
c rora p r ile au convenit sau, dup  caz, punctele asupra c rora p r ile au 
opinii diferite i vor fi comunicate decanului pentru a da curs procedurii 
arbitrajului. 

(3) Procesul-verbal va fi comunicat decanului, care, în cazul consem-
n rii e ecului medierii, îl va comunica p r ilor în vederea parcurgerii pro-
cedurii arbitrajului. 
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Subsec iunea 3. Arbitrajul 

Art. 255. Când litigiul nu a putut fi solu ionat integral prin mediere, par-
tea interesat  poate declan a procedura arbitrajului, care va fi supus
dispozi iilor art. 343-368 din Codul de procedur  civil i dispozi iilor de 
mai jos. 
Art. 256. (1) Partea interesat  formuleaz  cerere de arbitrare pe care o 
înainteaz  decanului baroului. 

(2) Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumirea pârâtului, 
obiectul litigiului, situa ia de fapt, probele, temeiurile de drept i numele 
arbitrului propus. 

(3) Cererea precum i înscrisurile care o înso esc vor fi depuse în atâ-
tea exemplare câte p r i sunt i unul pentru decan. 
Art. 257. (1) Primind cererea de arbitrare, decanul baroului o va comu-
nica de îndat  pârâ ilor. 

(2) În cazul în care pârâtul este o form  asociativ  de exercitare a pro-
fesiei, comunicarea se face c tre reprezentantul acesteia. 

(3) Pârâtul, în termen de 15 zile de la primirea cererii, va depune 
întâmpinare în care va ar ta punctul s u asupra faptelor expuse în cererea 
de arbitrare. În acela i termen poate formula cerere reconven ional  care 
va îndeplini acelea i condi ii de forma ca i cererea de arbitrare. 
Art. 258. (1) În cazul în care p r ile nu se în eleg asupra persoanei arbi-
trului, decanul va desemna un avocat din barou. 

(2) Func ia de arbitru poate fi îndeplinit  numai de un avocat cu cel 
pu in 10 ani vechime neîntrerupt  în profesie i care se bucur  de o bun
reputa ie.

(3) Activitatea arbitrului este remunerat  potrivit regulilor stabilite de 
decan.

(4) Avocatul desemnat ca arbitru nu poate refuza aceast  îns rcinare 
f r  o justificare întemeiat .
Art. 259. (1) În procedura arbitral , p r ile pot fi asistate de un avocat. 

(2) În toate cazurile arbitrajul va respecta principiul contradicto-
rialit ii. În acest sens o copie a tuturor actelor depuse de una din p r i va 
fi comunicat  celeilalte p r i.

(3) edin ele de judecat  nu sunt publice. 
Art. 260. Termenul de arbitraj este de 5 luni i poate fi prelungit numai în 
condi iile prev zute de Codul de procedur  civil .
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Art. 261. Dac  p r ile nu convin altfel, litigiul se va solu iona exclusiv în 
drept. În toate cazurile se vor avea în vedere uzan ele profesionale i
regulile deontologice. 
Art. 262. (1) Prin grija decanului, se va comunica fiec rei p r i o copie a 
hot rârii arbitrale. 

(2) Executarea hot rârii arbitrale se realizeaz  în condi iile art. 367-
368 din Codul de procedur  civil .
Art. 263. (1) În situa ia în care decanul baroului este implicat într-un 
litigiu arbitral de natura celui prev zut la articolele din prezentul paragraf, 
atribu iile prev zute la art. 257, 258 i 262 din prezentul statut vor fi 
exercitate de c tre pre edintele U.N.B.R., iar arbitrul va fi desemnat 
dintre membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R. 

(2) În litigiile arbitrale în care hot rârile sunt susceptibile a fi exe-
cutate pe teritoriul unui stat str in, avocatul str in implicat în arbitraj va 
semna o declara ie potrivit c reia recunoa te caracterul definitiv i
executoriu al hot rârii arbitrale ce se va pronun a.
Art. 264. Dosarul arbitral va fi arhivat de barou i va fi p strat timp de  
5 ani. 

Sec iunea 3. R spunderea disciplinar

Subsec iunea 1. Dispozi ii generale 

Art. 265. (1) Protec ia onoarei i prestigiului profesiei, respectarea legii, a 
statutului profesiei i a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt 
încredin ate organelor constituite potrivit dispozi iilor legii. 

(2) Fapta s vâr it  de avocat, prin care se încalc  dispozi iile legii, ale 
statutului profesiei, hot rârile obligatorii ale organelor profesiei, ale con-
siliului baroului în care avocatul este înscris sau în care î i are sediul 
secundar i care este de natur  s  prejudicieze onoarea ori prestigiul pro-
fesiei sau al corpului de avoca i, constituie abatere disciplinar i se sanc-
ioneaz  potrivit art. 89 din Lege. 

(3) Constituie abatere disciplinar  grav  înc lcarea dispozi iilor din 
Lege i din prezentul statut ce prev d expres o astfel de calificare. 
Art. 266. (1) R spunderea disciplinar  a avocatului nu exclude r spunde-
rea civil , penal  sau administrativ .

(2) Ac iunea disciplinar  poate fi exercitat  în termen de cel mult un 
an de la data s vâr irii abaterii. 
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(3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstan  agra-
vant , care va fi luat  în considerare la aplicarea sanc iunii. 
Art. 267. Consiliile barourilor sunt obligate s in  eviden a sanc iunilor 
disciplinare aplicate fiec rui avocat i s  comunice situa ia disciplinar  a 
avocatului la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii. 
Art. 268. Instan ele disciplinare sunt: 

a) comisia de disciplin  a baroului; 
b) Comisia central  de disciplin ;
c) Consiliul U.N.B.R., în plenul s u, constituit conform art. 88  

alin. (3) din Lege. 

Subsec iunea 2. Organizarea i func ionarea instan elor disciplinare 

Art. 269. (1) În fiecare barou se organizeaz i func ioneaz  o comisie de 
disciplin , independent  de organele de conducere ale baroului prev zute 
la art. 51 din Lege, alc tuit  din 5 pân  la 11 membri, ale i de adunarea 
general  a baroului pe o perioad  de 4 ani. 

(2) Membrii comisiilor de disciplin  se aleg dintre avoca ii cu o 
vechime de minimum 10 ani în profesie. 
Art. 270. (1) Comisia de disciplin  a baroului este coordonat  de un pre-
edinte ales de c tre membrii acesteia. 

(2) Consiliul baroului va desemna un secretar care nu face parte dintre 
membrii comisiei de disciplin i care îndepline te func ia de grefier, cali-
tate în care p streaz , ine eviden ele i efectueaz  lucr rile necesare în 
vederea desf ur rii activit ii comisiei, sub îndrumarea pre edintelui. 

(3) Cheltuielile necesare activit ilor comisiei de disciplin  se suport
de c tre barou. 

(4) Alc tuirea completelor de judecat , programarea edin elor, orga-
nizarea eviden elor i a activit ilor cu caracter administrativ ale comisiei 
de disciplin  sunt în sarcina pre edintelui. 
Art. 271. Comisia de disciplin  a baroului judec , în prim  instan , în 
complet de 3 membri, abaterile disciplinare s vâr ite de avoca ii înscri i
în cadrul acestuia, cu excep ia abaterilor s vâr ite de decan i de membrii 
Consiliului U.N.B.R. 
Art. 272. (1) În cadrul U.N.B.R. este organizat i func ioneaz  Comisia 
central  de disciplin .

(2) Comisia central  de disciplin  este alc tuit  din reprezentan ii
barourilor desemna i de adun rile generale ale acestora. Fiecare barou are 
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dreptul la câte un reprezentant ales de Congresul avoca ilor dintre can-
dida ii desemna i de adun rile generale ale barourilor. 

(3) Membrii Comisiei centrale de disciplin  se aleg dintre avoca ii cu 
o vechime mai mare de 15 ani în profesie. 

(4) Din completele de judecat  alc tuite potrivit art. 88 alin. (2) din 
Lege nu pot face parte so ul sau rudele pân  la gradul patru inclusiv ale 
membrilor consiliului baroului din care face parte avocatul trimis în 
judecat , ale membrilor Consiliului U.N.B.R., în cazul prev zut la art. 87 
alin. (2) din Lege, precum i so ul sau rudele pân  la gradul patru inclusiv 
ale p r ii care a declan at prin plângere procedura disciplinar .

(5) Comisia central  de disciplin  este coordonat  de unul dintre 
membrii acesteia în calitate de pre edinte, desemnat de Congresul avo-
ca ilor, în ordinea voturilor ob inute. 
Art. 273. Comisia central  de disciplin  judec :

a) ca instan  de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor 
Consiliului U.N.B.R. i ale decanilor; 

b) în contesta ie, în complet de 5 membri, contesta iile declarate de 
avocatul interesat, decanul baroului i de pre edintele U.N.B.R. împotriva 
deciziilor pronun ate de comisiile de disciplin  ale barourilor i a 
încheierilor prev zute la art. 90 alin. (1) i (2) din Lege. 
Art. 274. Comisia central  de disciplin  î i organizeaz , î i ine eviden ele 
i î i desf oar  lucr rile cu sprijinul Comisiei Permanente a U.N.B.R. 

Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de c tre Comisia Permanent  a 
U.N.B.R., îndepline te func ia de grefier al Comisiei centrale de disci-
plin .
Art. 275. (1) Consiliul U.N.B.R., constituit ca instan  disciplinar , în 
plenul s u, mai pu in cel în cauz , judec  recursurile declarate împotriva 
deciziilor pronun ate de Comisia central  de disciplin , ca instan  de 
fond, i a încheierilor prev zute la art. 90 alin. (1) i (2) din Lege. 

(2) Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de Comisia Permanent
a U.N.B.R., îndepline te func ia de grefier al Consiliului U.N.B.R., 
constituit ca instan  disciplinar  în condi iile alineatului precedent. 
Art. 276. Executarea deciziilor disciplinare se face de c tre consiliul 
baroului în care avocatul este înscris. 
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Subsec iunea 3. Reguli de procedur

Art. 277. (1) Plângerea îndreptat  împotriva unui avocat se adreseaz
consiliului baroului pe al c rui tablou avocatul figureaz  cu drept de exer-
citare a profesiei. Dac  avocatul este pensionar care î i continu  acti-
vitatea în profesie, este incompatibil sau s-a retras din profesie, plângerea 
se adreseaz  baroului în care avocatul este sau a fost înscris în Tabloul 
avoca ilor.

(2) Consiliul baroului poate fi sesizat i prin modalit ile prev zute la 
art. 86 alin. (2) i (3) din Lege sau se poate sesiza din oficiu prin hot râre 
consemnat  în procesul-verbal de edin .

(3) Consiliul baroului procedeaz  la anchetarea abaterii indicate în 
plângere sau în sesizare. În situa iile prev zute la art. 87 alin. (2) din 
Lege, plângerea sau sesizarea va fi înaintat  de îndat  Consiliului U.N.B.R. 
Art. 278. (1) Anchetarea abaterii disciplinare se efectueaz  de consiliul 
baroului. În acest scop, consiliul va desemna un consilier pentru efectua-
rea cercet rii disciplinare prealabile. 

(2) Dac  abaterea disciplinar  s-a s vâr it pe raza unui alt barou, con-
siliul baroului poate decide efectuarea de cercet ri, prin comisie rogatorie, 
de consiliul baroului pe raza c ruia s-a s vâr it fapta. 

(3) Anchetarea abaterii disciplinare a unui membru al Consiliului 
U.N.B.R. sau a unui decan se efectueaz  de c tre Consiliul U.N.B.R. în 
acest scop, consiliul va desemna pe unul dintre consilieri pentru efectua-
rea cercet rii disciplinare prealabile. 

(4) Consilierul desemnat pentru efectuarea cercet rii prealabile se 
poate ab ine sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. Cererea de recuzare 
se formuleaz  în scris i se judec  de c tre consiliul baroului, respectiv de 
Consiliul U.N.B.R., în absen a consilierului recuzat. 
Art. 279. (1) Anchetarea abaterii disciplinare se va face cu celeritate. 

(2) Cercet rile se efectueaz  dup  convocarea în scris, prin scrisoare 
recomandat  cu confirmare de primire, a avocatului cercetat, trimis  la 
sediul s u profesional. Convocarea se poate face i prin în tiin are în scris 
printr-un mijloc de comunicare ce asigur  conservarea dovezii i a datei la 
care s-a f cut în tiin area, ori prin luarea la cuno tin  prin semn tur .

(3) Cercetarea se efectueaz  numai dup  încuno tin area avocatului cu 
privire la obiectul anchetei disciplinare prin luarea la cuno tin  a con i-
nutului plângerii ori al sesiz rii. Avocatul cercetat poate da explica ii 
scrise.

(4) Refuzul de a da curs convoc rii constituie o înc lcare a îndato-
ririlor profesionale i nu împiedic  desf urarea anchetei disciplinare. 
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(5) În cursul cercet rilor, pre edintele U.N.B.R., decanul sau consi-
lierul delegat va convoca în vederea ascult rii persoana care a formulat 
plângerea, precum i orice alte persoane ale c ror declara ii pot elucida 
cazul, va face verific ri de înscrisuri i va culege informa ii, prin mij-
loacele prev zute de lege. 

(6) Dup  efectuarea cercet rilor, consilierul delegat întocme te un 
referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, pozi ia
celui cercetat i propunerea privind solu ionarea plângerii sau sesiz rii.

(7) Referatul astfel întocmit va fi înregistrat la secretariatul decanului 
baroului, respectiv al U.N.B.R., în cel mult 30 de zile de la primirea 
îns rcin rii.
Art. 280. (1) În edin a imediat urm toare datei la care referatul a fost 
înregistrat, Consiliul U.N.B.R. sau, dup  caz, consiliul baroului proce-
deaz  la anchetarea abaterii pe baza referatului i a lucr rilor care au stat 
la baza întocmirii acestuia. 

(2) Consiliul U.N.B.R. sau, dup  caz, consiliul baroului poate convoca 
avocatul anchetat, în vederea audierii sale. 
Art. 281. (1) Dup  efectuarea anchetei disciplinare, Consiliul U.N.B.R., 
respectiv consiliul baroului, vor decide, dup  caz, exercitarea ac iunii dis-
ciplinare, clasarea cauzei sau completarea cercet rilor. 

(2) Solu ia se comunic , prin scrisoare recomandat  cu confirmare de 
primire sau direct prin semn tur  pe copie, avocatului cercetat, persoanei 
care a f cut plângerea i pre edintelui U.N.B.R., în termen de cel mult 15 
zile de la luarea deciziei prev zut  la alin. (1). 

(3) În situa ia în care, în urma anchet rii abaterii, se decide exercitarea 
ac iunii disciplinare, Consiliul U.N.B.R, respectiv consiliul baroului vor 
desemna consilierul îns rcinat cu sus inerea acesteia la instan a discipli-
nar .

(4) Ac iunea disciplinar  se redacteaz  în scris, motivat în fapt i în 
drept, cu indicarea persoanelor care urmeaz  a fi citate în fa a instan ei
disciplinare, i se semneaz  de c tre decanul baroului sau, dup  caz, de 
pre edintele U.N.B.R. 

(5) În caz de abatere grav , pe baza unui referat motivat, întocmit de 
consilierul desemnat de Consiliul U.N.B.R. sau, dup  caz, de consiliul 
baroului, pre edintele U.N.B.R. sau decanul poate solicita comisiei de 
disciplin  competente suspendarea din profesie a avocatului în cauz , în 
condi iile art. 581 din Codul de procedur  civil .
Art. 282. (1) Pe durata urm ririi penale sau a judec rii faptei care con-
stituie abatere disciplinar , procedura disciplinar  se suspend , urmând s
fie reluat  dup  solu ionarea cauzei. 
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(2) Pe perioada suspend rii procedurii de anchetare i judecat  pentru 
s vâr irea unei abateri disciplinare, cursul termenului prev zut la art. 87 
alin. (4) din Lege este oprit. Cursul termenului se reia dup  solu ionarea 
definitiv  a cauzei. 
Art. 283. (1) Pre edintele comisiei de disciplin  va fixa, de îndat , termen 
de judecat  cu citarea avocatului, a organului profesiei care a exercitat 
ac iunea i a celorlalte persoane indicate în ac iune. 

(2) Procedura de citare în fa a instan elor disciplinare se face prin 
scrisoare recomandat  cu confirmare de primire. 
Art. 284. (1) În fa a instan ei disciplinare avocatul se va înf i a personal. 
În cursul edin elor avocatul poate fi asistat de un alt avocat. 

(2) edin a instan ei disciplinare nu este public , iar lucr rile edin ei
se consemneaz  într-o încheiere. 

(3) Lipsa p r ilor regulat citate nu împiedic  judecata, instan a disci-
plinar  putându-se pronun a pe baza actelor i a dovezilor administrate în 
cauz .

(4) Instan a disciplinar  hot r te, cu majoritate de voturi, i pronun
o decizie disciplinar .
Art. 285. (1) Decizia disciplinar  r mas  definitiv  are autoritate de lucru 
judecat fa  de p r i i de organele profesiei. 

(2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comu-
nica avocatului în cauz , baroului în care avocatul este înscris, precum i
pre edintelui U.N.B.R. 

(3) Decizia privind aplicarea celorlalte sanc iuni disciplinare prev -
zute de lege ori încetarea ac iunii disciplinare se comunic , de asemenea, 
în condi iile alin. (2). 

(4) Recursul declarat împotriva m surilor luate prin încheiere în 
condi iile art. 90 alin. (2) din Lege i împotriva deciziei disciplinare se 
depune i se înregistreaz  la secretariatul baroului, respectiv la secreta-
riatul U.N.B.R. Dup  expirarea termenelor de declarare a recursului, 
recursul se înregistreaz  la comisia de disciplin  care a pronun at hot -
rârea, care, îl va înainta, de îndat , împreun  cu dosarul cauzei, instan ei
disciplinare competente. 
Art. 286. Recursul prev zut la art. 88 alin. (3) din Lege este distinct de 
recursul prev zut la art. 88 alin. (4) din Lege. 
Art. 287. (1) Dispozi iile privind procedura judec rii ac iunilor disci-
plinare prev zute în prezentul statut se completeaz  cu prevederile Codu-
lui de procedur  civil .
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(2) C ile de atac exercitate împotriva hot rârilor instan elor disci-
plinare de fond se judec i au regimul c ii de atac a recursului prev zut 
de Codul de procedur  civil  în cazurile în care hot rârile nu se atac  cu 
apel.

Capitolul V. Preg tirea i perfec ionarea
profesional  a avoca ilor

Sec iunea 1. Stagiul profesional 

Subsec iunea 1. Dispozi ii generale 

Art. 288. (1) Stagiul profesional, denumit în continuare „stagiu”, repre-
zint  perioada parcurs  la începutul exercit rii profesiei i are ca scop pre-
g tirea i formarea profesional  ini ial  a avocatului în vederea ob inerii 
titlului profesional de avocat definitiv. 

(2) Stagiul este obligatoriu i efectiv, cu excep ia situa iilor prev zute 
de lege. 

(3) În perioada stagiului, avocatul î i desf oar  activitatea cu titlul 
profesional de avocat stagiar sub care este înscris în Tabloul avoca ilor cu 
drept de exercitare a profesiei. 
Art. 289. (1) În vederea preg tirii i form rii profesionale ini iale, avo-
ca ii stagiari sunt obliga i s  urmeze cursurile Institutului Na ional pentru 
Preg tirea i Perfec ionarea Avoca ilor , denumit în continuare I.N.P.P.A., 
în condi iile stabilite de U.N.B.R. 

(2) În decursul perioadei de stagiu, preg tirea i formarea profesional
ini ial  a avoca ilor stagiari se realizeaz i prin: 

a) îndrumare i formare profesional  în cadrul formei de exercitare a 
profesiei cu care avocatul stagiar se afl  în raporturi contractuale de cola-
borare sau în calitate de salarizat în interiorul profesiei; 

b) conferin e de stagiu organizate de consiliul baroului, conform unei 
programe stabilite de I.N.P.P.A.; 

c) alte forme de preg tire profesional  realizate în cadrul unor insti-
tu ii agreate de U.N.B.R.  

(3) În exercitarea atribu iilor prev zute de art. 66 lit. f), g), h) din 
Lege, Consiliul U.N.B.R., la propunerea I.N.P.P.A. i a barourilor, întoc-
me te i aprob :

a) cadrul unitar al programelor de înv mânt pentru preg tirea profe-
sional  a avoca ilor stagiari, în cadrul conferin elor de stagiu organizate 
de barouri; 
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b) programele i planul de înv mânt propuse de I.N.P.P.A.; 
c) cota care se vireaz  de c tre barouri c tre I.N.P.P.A. din taxa înca-

sat  pentru înscrierea în barou, ca urmare a dobândirii dreptului de 
primire în profesie. 
Art. 290. (1) Cererea de înscriere la examenul pentru primire în profesie 
ca avocat stagiar, înso it  de documenta ia prev zut  de prezentul statut, 
se depune la baroul în circumscrip ia c ruia solicitantul se va înscrie i î i
va exercita profesia. 

(2) În cererea de înscriere, solicitantul se va angaja c  va urma for-
mele de preg tire profesional  prev zute de prezentul statut i hot râte de 
organele profesiei. 
Art. 291. (1) Cererea de înscriere la examenul pentru primirea în profesie 
cu titlul de avocat stagiar se aprob  de consiliul baroului prin hot râre, 
dup  îndeplinirea procedurii prev zute de prezentul statut. 

(2) Solicitantul care a promovat examenul de primire în profesie 
ob ine dreptul de a fi înscris în profesie, în baza deciziei de primire în pro-
fesie emis  de Consiliul U.N.B.R. în urma valid rii examenului. La 
cerere, acesta va fi înscris în Tabloul avoca ilor, în conformitate cu proce-
dura prev zut  de prezentul statut, prin hot rârea consiliului baroului. 
Hot rârea va fi comunicat  solicitantului i pre edintelui U.N.B.R. Hot -
rârea prin care se respinge cererea de înscriere va fi motivat i va fi 
comunicat  solicitantului. 

(3) Hot rârile consiliului baroului pronun ate în cererile de înscriere la 
examenul pentru primirea în profesie sau în Tabloul avoca ilor pot fi 
contestate conform prevederilor prezentului statut. 
Art. 292. (1) Avocatul stagiar este supus tuturor dispozi iilor legale, statu-
tare i deontologice. 

(2) Avocatul stagiar are urm toarele îndatoriri suplimentare: 
a) s  î i perfec ioneze preg tirea profesional  teoretic i s - i însu-

easc  tehnica de practic  avoca ial ;
b) s  participe la toate conferin ele de stagiu organizate de consiliul 

baroului, s  preg teasc  în scris subiectele conferin elor i lucr rile avo-
ca iale repartizate de coordonatorul conferin elor de stagiu; 

c) s  efectueze lucr rile avoca iale repartizate de avocatul îndrum tor 
i de serviciul de asisten  judiciar  al baroului; 

d) s  participe la toate manifest rile profesionale la care este convocat 
de c tre organele de conducere ale profesiei; 

e) s  desf oare o activitate efectiv  în profesie i s  anun e în scris 
orice motiv de suspendare a stagiului. 
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(3) Avocatul stagiar care urmeaz  cursurile de preg tire i perfec-
ionare profesional  organizate de I.N.P.P.A. este obligat s  îndeplineasc
i îndatoririle ce decurg din aceast  calitate i s  respecte contractul de 

formare profesional  încheiat cu I.N.P.P.A.. 
(4) Nerespectarea îndatoririlor prev zute mai sus reprezint  abatere 

disciplinar .
Art. 293. (1) Durata stagiului este de 2 ani, calculat  de la data înscrierii 
în Tabloul avoca ilor. 

(2) Perioada în care avocatul stagiar urmeaz  cursurile I.N.P.P.A. se 
include în durata stagiului. 

(3) În perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrum tor, avocatul 
stagiar poate urma cursuri de masterat, care sunt luate în considerare la 
aprecierea form rii profesionale ini iale în condi iile stabilite de U.N.B.R. 
Art. 294. (1) Persoana care a promovat examenul de primire în profesia 
de avocat, organizat pentru persoanele care nu solicit  calitatea de avocat 
stagiar, i care anterior primirii în profesie a fost definitivat , prin exa-
men, în func ia juridic  de judec tor, procuror, notar public, consilier 
juridic sau jurisconsult, pe care a exercitat-o timp de 5 ani mai înainte de 
data sus inerii examenului de primire în profesia de avocat, dobânde te
calitatea de avocat definitiv f r  sus inerea examenului de definitivare 
prev zut la art. 20 alin. (1) din Lege. 

(2) În baza dispozi iilor art. 20 alin. (6) din Lege, are dreptul prev zut
la alin. (1) i persoana care a promovat examenul de primire în profesia 
de avocat i care timp de 5 ani neîntrerup i a îndeplinit func ii de specia-
litate juridic , prev zute ca atare în organigrama Parlamentului, Adminis-
tra iei Preziden iale, Guvernului, Cur ii Constitu ionale, Avocatului Popo-
rului, Cur ii de Conturi i Consiliului Legislativ. 

(3) Avocatul stagiar care a exercitat cel pu in un mandat de parla-
mentar, primar, viceprimar, pre edinte de consiliu jude ean sau vicepre e-
dinte de consiliu jude ean dobânde te la cerere calitatea de avocat defi-
nitiv. 

(4) Cererea adresat  consiliului baroului de c tre persoana aflat  într-
una din situa iile prev zute la alin. (1), (2) sau (3) de mai sus va trebui s
precizeze temeiul pe baza c ruia aceasta solicit  acordarea calit ii de 
avocat definitiv. În afar  de actele prev zute la art. 15 alin. (2) lit. a) - d) 
i f) din prezentul statut, solicitantul va anexa cererii, dup  caz: 

a) copie certificat  de pe carnetul de munc  sau, dup  caz, o adeve-
rin  echivalent , în original, eliberat  de camera notarilor publici, ates-
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tând func ia de notar public îndeplinit  de solicitant i durata acesteia, 
precum i o adeverin , în original, certificând faptul c  acesta a promovat 
examenul de definitivat în acea func ie, eliberat  de organul competent al 
profesiei men ionat  la alin. (1); 

b) adeverin , în original, privind promovarea examenului de primire 
în profesia de avocat, eliberat  de baroul care a emis hot rârea de înscri-
ere a solicitantului în Tabloul avoca ilor, precum i copie certificat  de pe 
carnetul de munc  atestând func ia de specialitate juridic i perioada 
exercit rii acesteia, eliberat  de una dintre institu iile prev zute la  
alin. (2); 

c) copie de pe cartea de identitate a avocatului, precum i adeverin ,
în original, eliberat  de Parlamentul României, consiliul jude ean sau con-
siliul local, dup  caz, atestând mandatul, men ionat la alin. (3), îndeplinit 
de solicitant precum i durata acestuia.  

(5) În termen de 15 zile de la data cererii, solicitantul prev zut la  
alin. (3) î i va sus ine cererea în cadrul unui interviu organizat în acest 
sens de barou. Din comisia de interviu vor face parte decanul sau prode-
canul baroului, care va prezida comisia, precum i doi consilieri desem-
na i de consiliul baroului, dintre care unul va îndeplini calitatea de secre-
tar. La interviu vor fi verificate în prealabil înscrisurile depuse de soli-
citant împreun  cu cererea i, dac  va fi cazul, vor fi solicitate l muriri 
suplimentare privitoare la acestea. Dac  dosarul va fi considerat a fi 
complet, se vor evalua aptitudinile solicitantului prin prisma exigen elor
profesionale c rora trebuie s  le r spund  avoca ii definitivi. În cazul în 
care se va constata necesitatea complet rii dosarului solicitantului cu alte 
înscrisuri relevante, interviul va fi reprogramat pentru o dat  care nu va 
putea dep i 15 zile de la data primului interviu, caz în care verificarea 
aptitudinilor solicitantului va fi amânat  pentru aceast  din urm  dat .
Interviul va putea fi reprogramat o singur  dat . Desf urarea interviului 
va fi consemnat  într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei. 

(6) În termen de 30 de zile de la data interviului, consiliul baroului va 
pronun a o hot râre motivat , pe care o va comunica U.N.B.R, împreun
cu copia procesului-verbal încheiat cu prilejul interviului. Hot rârea poate 
fi atacat  în termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul U.N.B.R. 

Subsec iunea 2. Contractul de formare profesional  ini ial

Art. 295. Pentru a fi înscris în Tabloul avoca ilor stagiari cu drept de 
exercitare a profesiei, avocatul stagiar va înregistra la barou un contract 
de colaborare profesional  sau un contract de salarizare în interiorul pro-



2  Statutul profesiei de avocat 

144 

fesiei care va cuprinde clauze obligatorii privind formarea profesional
ini ial , încheiat cu o form  de exercitare a profesiei sub îndrumarea unui 
avocat care îndepline te condi iile prev zute de art. 19 din Lege 
Art. 296. (1) Contractul va men iona obliga ia de a se asigura avocatului 
stagiar venitul minim garantat pe economia na ional , distinct de veni-
turile ocazionale ale avocatului stagiar asigurate din asisten a judiciar
pentru care a fost desemnat de serviciul de asisten  judiciar  al baroului. 

(2) Forma de exercitare a profesiei se angajeaz  fa  de barou: 
a) s  asigure executarea contractului de formare profesional  ini ial ,

printr-un avocat îndrum tor anume desemnat, fiind obligat  s  îl infor-
meze pe decan, în scris, asupra oric rei cauze de încetare a îndrum rii; 
îndrumarea se va realiza conform hot rârilor adoptate de Consiliul 
U.N.B.R. pe baza propunerilor formulate de I.N.P.P.A.;   

b) s  asigure plata contribu iei la fondul de formare profesional  nece-
sar pentru îndeplinirea obliga iilor prev zute la art. 56 alin. (2) lit. j) i art. 
66 lit. f) din Lege, conform hot rârilor adoptate de Congresul avoca ilor, 
în temeiul art. 64 alin. (1) lit. e) din Lege;  

c) s  permit  participarea avocatului stagiar la formele de preg tire 
profesional  ini ial  organizate în cadrul I.N.P.P.A., cu respectarea 
programului stabilit de I.N.P.P.A. pentru acestea.  

(3) Avocatul îndrum tor trebuie s  aib  reputa ie profesional  ne tir-
bit , vechimea prev zut  de art. 19 din Lege i s  declare expres situa iile
în care se afl  dac  sunt incidente cazurile prev zute la art. 20 alin. (8) i
la art. 21 din Lege care vor fi consemnate în contractele prev zute la  
art. 295 din prezentul statut. Avoca ii pot acorda îndrumare profesional
numai avoca ilor stagiari înscri i în baroul din care ei fac parte. 

(4) Consiliul baroului poate stabili num rul de contracte de colaborare 
profesional  sau de salarizare în interiorul profesiei pentru formarea pro-
fesional  ini ial  ce pot fi încheiate de un avocat care îndepline te con-
di iile art. 19 din Lege. 

(5) Pot semna contractele de colaborare sau de salarizare în interiorul 
profesiei numai avoca ii titulari ai cabinetelor individuale i avoca ii
asocia i.

(6) Dac , din orice motive obiective, înceteaz  îndrumarea avocatului 
titular, toate obliga iile impuse de lege, de prezentul statut i de hot rârile
consiliului privind îndrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de c tre 
un alt avocat iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar în a- i g si 
un îndrum tor. Pân  la g sirea altui îndrum tor, stagiul se suspend . Con-
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tractul de formare profesional  ini ial  va cuprinde în mod expres clauze 
corespunz toare. 

(7) Dac , din orice motive, pe perioada stagiului, avocatul definitiv 
care încheie contractul de formare profesional  ini ial  nu î i îndepline te
obliga iile asumate, consiliul baroului îi va solicita s  depun  un raport 
motivat asupra situa iei intervenite. În cazul în care se constat  c  avo-
catul, cu rea-credin , nu i-a îndeplinit obliga iile asumate prin contractul 
încheiat cu avocatul stagiar, consiliul baroului va ini ia procedura dis-
ciplinar .

(8) Fiecare barou poate aprecia asupra contractelor de formare pro-
fesional  ini ial  propuse de avoca ii str ini înscri i pe Tabloul special al 
fiec rui barou. 

Subsec iunea 3. Suspendarea stagiului 

Art. 297. (1) Stagiul se suspend  în condi iile art. 18 alin. (4) din Lege. 
Prin lips  motivat  din profesie, în sensul acestor prevederi legale, se 
în elege situa ia în care avocatul stagiar nu î i poate exercita efectiv sta-
giul timp de cel pu in 30 de zile consecutive din motive de s n tate, ates-
tate cu acte medicale relevante, sau ca urmare a unor acte de autoritate 
emise de organele competente ale statului, intervenite în leg tur  cu obli-
ga iile cet ene ti ale avocatului stagiar i independent de culpa acestuia. 

(2) Stagiul nu se suspend  în perioada în care avocatul stagiar 
urmeaz  o form  de preg tire i perfec ionare profesional  la o institu ie
de înv mânt superior (cursuri cu frecven ) dac  forma de exercitare a 
profesiei cu care stagiarul se afl  în raporturi contractuale profesionale 
atest  baroului acordul pentru frecventarea cursurilor i se oblig  s
garanteze plata contribu iilor i taxelor prev zute de lege în contul i
pentru avocatul stagiar pe perioada cursurilor. 

(3) Stagiul se suspend  în cazurile prev zute la art. 28 din Lege. 
(4) În situa ia în care un avocat stagiar devine incompatibil, acesta nu 

poate fi înscris în Tabloul avoca ilor incompatibili i nu îi poate fi ridicat
incompatibilitatea decât dac  avocatul care s-a obligat s  asigure formarea 
profesional  ini ial  este de acord cu suspendarea stagiului i cu exe-
cutarea contractului ini ial dup  ridicarea incompatibilit ii; 

(5) În caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui s
prezinte un nou contract de colaborare pentru formare profesional  ini-
ial  cu un avocat care îndepline te condi iile legale de competen  profe-

sional  apt  a asigura prin îndrumare formarea profesional  ini ial .
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Art. 298. (1) Suspendarea se dispune de consiliul baroului, care apreciaz
asupra împrejur rilor ce justific  lipsa din profesie, durata suspend rii i
întinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspend rii.

(2) Stagiul efectuat anterior suspend rii intr  în calculul termenului 
stabilit de art. 18 alin. (1) din Lege. 

Subsec iunea 4. Condi iile i efectele organiz rii preg tirii
profesionale pe durata stagiului

Art. 299. (1) Urmarea cursurilor I.N.P.P.A. este obligatorie i reprezint
principalul mijloc de formare profesional  ini ial  a avoca ilor stagiari. 
Înscrierea în eviden ele I.N.P.P.A. se realizeaz  de drept, prin efectul 
înscrierii în barou a avocatului stagiar. 

(2) Absen a repetat  de la cursurile I.N.P.P.A., precum i orice alte 
acte de înc lcare a statutului i regulamentului acestuia conduc la exma-
tricularea avocatului stagiar. Exmatricularea din cadrul I.N.P.P.A. repre-
zint  o abatere disciplinar  grav  ce conduce la pierderea calit ii de 
avocat stagiar. 

(3) Cursurile I.N.P.P.A. se desf oar  în localitatea sediului central, în 
centrele teritoriale ale acestuia sau, în mod excep ional, în alt  localitate 
hot rât  de c tre conducerea I.N.P.P.A.  

(4) Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. pot fi organizate i men inute 
potrivit statutului I.N.P.P.A., pentru mai buna implementare a activit ii
I.N.P.P.A. în teritoriu i apropierii avoca ilor stagiari de institu ia res-
ponsabil  de formarea profesional  ini ial . Centrele teritoriale nu au 
personalitate juridic i reprezint  puncte de activitate ale I.N.P.P.A. 

(5) Cursurile I.N.P.P.A. se desf oar  conform unei programe unitare, 
structura cursurilor i sistemul de evaluare finala stabilite de I.N.P.P.A. 
fiind unice, aplicabile deopotriv i în centrele teritoriale. 

(6) În mod complementar, formarea ini ial  a avoca ilor stagiari se 
poate realiza i prin organizarea conferin elor de stagiu. 

(7) Barourile sunt obligate s  comunice I.N.P.P.A. avoca ii stagiari 
înscri i în barou în termen de 20 de zile de la înscrierea acestora. 
Art. 300. (1) În exercitarea atribu iilor prev zute de art. 56 alin. (2) lit. j) 
din Lege, consiliul baroului organizeaz  preg tirea profesional  a avo-
ca ilor stagiari prin organizarea conferin elor lunare de stagiu, conform 
programului unitar elaborat de I.N.P.P.A. 

(2) Conferin a de stagiu cuprinde: expuneri asupra problemelor juri-
dice, studiul doctrinei juridice i al practicii judiciare, lucr ri avoca iale
scrise, dezbateri de spe e.



Statutul profesiei de avocat  2

147 

(3) Conferin ele de stagiu se desf oar  pe baza unui program aprobat 
anual de I.N.P.P.A. 

(4) Consilierul coordonator al stagiului va desemna, din rândul avoca-
ilor stagiari care s-au remarcat în primul an de stagiu, pe secretarii confe-

rin elor de stagiu, care vor ine eviden a prezen ei i a lucr rilor avoca ilor 
stagiari.

(5) Prezen a la conferin a de stagiu va fi constatat  prin apel nominal. 
Consilierul coordonator va informa trimestrial consiliul baroului cu pri-
vire la îndeplinirea de c tre avoca ii stagiari a obliga iilor ce le revin. 
Art. 301. (1) La sfâr itul fiec rui an de stagiu activitatea avocatului sta-
giar va fi notat  cu note între 1 i 10 de c tre consilierul coordonator al 
stagiului, avându-se în vedere lucr rile efectuate, participarea la dezba-
terea temelor, precum i prezen a la conferin ele de stagiu i la manifes-
t rile baroului la care a fost convocat. 

(2) Se va avea în vedere raportul întocmit de avocatul îndrum tor i de 
coordonatorul serviciului de asisten  judiciar  al baroului cu privire la 
activitatea depus  pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale. 

(3) Not rile vor fi transmise I.N.P.P.A. i, atunci când este cazul, cen-
trelor teritoriale ale I.N.P.P.A. în vederea înscrierii avocatului stagiar la 
examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A. 

(4) Dosarul de înscriere la examenul de definitivare în profesie va 
con ine, în mod obligatoriu: raportul întocmit de avocatul îndrum tor cu 
privire la activitatea desf urat  de avocatul stagiar, raportul avocatului 
coordonator al stagiului profesional, cu privire la participarea la dezba-
terea temelor i lucr rile proprii realizate. 

(5) Consiliul baroului, evaluând notarea acordata de consilierul coor-
donator al stagiului precum i raportul avocatului îndrum tor i raportul 
coordonatorului serviciului de asisten  judiciar , poate dispune motivat 
prelungirea stagiului cu 1 an. 
Art. 302. (1) Îndrumarea profesional  a avocatului stagiar este asigurat
de avocatul îndrum tor care a consim it în acest sens prin contractul 
încheiat.

(2) Pot asigura îndrumarea profesional  a avocatului stagiar doar avo-
ca ii care îndeplinesc cerin ele impuse de art. 19 din Lege, care au achitat 
la zi taxele i contribu iile c tre barou i C.A.A., care sunt titulari ai unui 
contract de asigurare profesional , precum i cei care îndeplinesc condi-
iile stabilite prin hot rârea consiliului baroului i sunt titulari ai unei 

forme de exercitare a profesiei. 



2  Statutul profesiei de avocat 

148 

(3) Încetarea îndrum rii din orice motive se aduce la cuno tin a
consiliului baroului, care hot r te schimbarea îndrum torului. 
Art. 303. (1) Avocatul îndrum tor i coordonatorul serviciului de asis-
ten  judiciar  se vor preocupa de realizarea de c tre avocatul stagiar a 
unui venit echitabil, corespunz tor muncii depuse i potrivit art. 296  
alin. (1) din prezentul statut. 

(2) Fapta avocatului care asigur  îndrumarea profesional , de a nu î i
îndeplini obliga iile de îndrumare i de a nu asigura venitul minim lunar 
garantat al avocatului stagiar, constituie abatere disciplinar  grav .

(3) Distinct de r spunderea disciplinar , consiliul baroului poate 
decide i interzicerea de a mai încheia contracte de formare profesional
pe o perioad  de la 1 la 5 ani. 
Art. 304. (1) Avocatul stagiar are dreptul de a pune concluzii numai la 
judec torii.

(2) Avocatul stagiar poate efectua activit ile prev zute la art. 3  
alin. (1) lit. a) i b) din Lege. 

Subsec iunea 5. Finalizarea stagiului. Înscrierea la examenul  
de definitivare în profesie 

Art. 305. (1) Dup  terminarea stagiului, consiliul baroului, prin decizie 
motivat , va constata, de la caz la caz, îndeplinirea efectiv  a stagiului. 
Constatarea se face pe baza raportului avocatului îndrum tor i a celui al 
serviciului de asisten  judiciar , precum i, dac  este cazul, a not rilor 
consilierului coordonator al stagiului profesional. 

(2) I.N.P.P.A. va comunica fiec rui barou situa ia privind frecventarea 
cursurilor, înscrierea la examenul de absolvire i rezultatele examenului 
sus inut de avoca ii stagiari. 
Art. 306. În baza deciziei de constatare a îndeplinirii efective a stagiului, 
avocatul stagiar va solicita consiliului baroului avizul pentru înscrierea la 
examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A. 
Art. 307. (1) Consiliul baroului va hot rî prin decizie înscrierea avoca-
tului stagiar pentru sus inerea examenului de definitivat în baza evalu rii
activit ii sale de preg tire profesional .

(2) Evaluarea prev zut  la alin. (1) se va realiza în baza: 
a) calificativelor i notelor acordate de consilierul coordonator al con-

ferin elor de stagiu, dac  este cazul; 
b) raportului avocatului îndrum tor; 
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c) referatului consilierului coordonator al serviciului de asisten  judi-
ciar  a baroului; 
Art. 308. (1) La sfâr itul perioadei de stagiu, avocatul este obligat s  sus-
in  examenul de definitivare. 

(2) Avocatul stagiar declarat respins sau care nu s-a prezentat la exa-
menul de definitivat, precum i cel care nu a promovat examenul de 
absolvire al I.N.P.P.A., sunt înscri i din oficiu în urm toarea sesiune a 
examenului de definitivat/absolvire a I.N.P.P.A. 

(3) Avocatul stagiar respins sau care nu s-a prezentat la 3 sesiuni ale 
examenului de definitivat/absolvire I.N.P.P.A. va fi exclus din profesie. 

Subsec iunea 6. Examenul de definitivare în profesia de avocat 

Art. 309. (1) Examenul de definitivare în profesia de avocat se orga-
nizeaz  anual de U.N.B.R., la nivel na ional i se desf oar , în mod uni-
tar, în centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., potrivit regulamentului de exa-
men de absolvire a I.N.P.P.A. În vederea asigur rii caracterului unitar al 
examenului de definitivare, Consiliul U.N.B.R., cu luarea în considerare a 
propunerilor formulate de I.N.P.P.A., va stabili data examenului, tema-
tica, bibliografia i metodologia de examinare, care vor fi unice la nivelul 
U.N.B.R. Examinarea candida ilor se va face atât cu privire la preg tirea
profesional  general , cât i cu privire la deprinderile practice specifice 
profesiei. Prevederile art. 33 alin. (3) din prezentul statut privitoare la 
locul desf ur rii examenului se aplic  prin asem nare.

(2) Regulamentul de examen va fi publicat pe pagina web a U.N.B.R. 
cu minimum 45 de zile anterior datei stabilite pentru desf urarea exame-
nului na ional de definitivare. 

(3) Prevederile art. 33 alin. (3), (4) i (5) ale prezentului statut se 
aplic  prin asem nare i examenului de definitivare. 

(4) La data înscrierii la examenul de definitivare candidatul este obli-
gat s  depun  o tax  de participare la examen, stabilit  de Consiliul 
U.N.B.R. Dispozi iile art. 36 alin. (2) i (3) ale prezentului statut privind 
taxa de participare la examen se aplic  în mod corespunz tor. 
Art. 310. (1) Rezultatele examenului vor fi comunicate, spre validare, 
Comisiei Permanente a U.N.B.R. I.N.P.P.A. va comunica, în mod cores-
punz tor, rezultatele examenului de absolvire.  

(2) Dup  promovarea examenului, candidatul dobânde te titlul profe-
sional de avocat definitiv. De acela i drept se bucur i avocatul stagiar 
care a promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. 
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(3) În baza rezultatelor examenului de definitivare, validate potrivit 
dispozi iilor alin. (1) de mai sus sau, dup  caz, a rezultatelor examenului 
de absolvire comunicate de I.N.P.P.A., Comisia Permanent  a U.N.B.R. 
va emite hot rârea de constatare a calit ii de avocat definitiv pe care o va 
comunica barourilor în vederea efectu rii înscrierii pe Tabloul avoca ilor 
definitivi i o va publica pe pagina web a U.N.B.R.  

(4) Data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv va fi 
considerat  data împlinirii termenului stagiului prev zut la art. 18 alin. (1) 
din Lege, chiar dac  promovarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. are 
loc înainte sau dup  aceast  dat . Exerci iul efectiv al drepturilor i
obliga iilor aferente acestui titlu profesional va putea avea loc numai cu 
începere de la data emiterii hot rârii prev zute alin. (3).  

(5) În cazul acord rii calit ii de avocat definitiv în baza prevederilor 
art. 20 alin. (5)–(7) din Lege, se va aplica procedura reglementat  la art. 
294 din prezentul statut. În cazul acord rii calit ii de avocat definitiv în 
baza prevederilor art. 20 alin. (5) i (6) din Lege, data dobândirii calit ii 
de avocat definitiv va fi data hot rârii prev zut  la art. 37 alin. (1) din 
prezentul statut iar exerci iul efectiv al drepturilor i obliga iilor aferente 
acestei calit i va avea loc la data înscrierii în Tabloul avoca ilor. În cazul 
acord rii calit ii de avocat definitiv în baza prevederilor art. 20 alin. (7) 
din Lege, data dobândirii calit ii de avocat definitiv va fi data aprob rii
cererii avocatului stagiar de c tre consiliul baroului, dat  cu începere de la 
care va putea avea loc i exerci iul efectiv al drepturilor i obliga iilor 
aferente acestei calit i.

(6) De la data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, curge 
termenul prev zut la art. 23 alin. (3) din Lege. 

Sec iunea 2. Organizarea i func ionarea I.N.P.P.A 

Art. 311. (1) I.N.P.P.A. este persoan  juridic  de drept privat, nonprofit, 
aflat  sub autoritatea Consiliului U.N.B.R., care nu face parte din sistemul 
na ional de înv mânt i nu este supus procedurilor de autorizare i acre-
ditare. 

(2) I.N.P.P.A. are personalitate juridic i buget propriu, care se 
aprob  anual de c tre Consiliul U.N.B.R. 

(3) Consiliul U.N.B.R. adopt i modific  Statutul I.N.P.P.A., prin 
care se stabile te organizarea i func ionarea acestuia. 

(4) Conducerea I.N.P.P.A. este asigurat  de Consiliul de conducere al 
I.N.P.P.A., denumit în continuare Consiliul Institutului. 
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(5) Consiliul Institutului este format din cinci membri, desemna i
pentru o perioad  de patru ani, conform statutului I.N.P.P.A. 

(6) Pre edintele Consiliului Institutului este Directorul Institutului. 
(7) Conducerea executiv  a Institutului este asigurat  de un director 

executiv numit de Consiliul Institutului. 
(8) Veniturile I.N.P.P.A. provin din: 
a) resurse provenite de la bugetul U.N.B.R. i bugetele barourilor; 
b) dona ii, sponsoriz ri sau legate; 
c) venituri realizate din activit i economice directe; 
d) alte venituri prev zute de Statutul I.N.P.P.A. 

Art. 312. (1) În temeiul Legii, al prezentului statut i al Statutului s u de 
organizare i func ionare, I.N.P.P.A. are urm toarele atribu ii:

a) organizeaz  preg tirea i formarea profesional  ini ial  a avoca ilor
stagiari la standarde de competen  profesional  stabilite de organele 
profesiei; 

b) elaboreaz  programele de studiu ale avoca ilor stagiari i propune 
Consiliului U.N.B.R. adoptarea programei anuale de studiu; 

c) elaboreaz  în conlucrare cu barourile proiectul programului anual 
de realizare a preg tirii continue i propune Consiliului U.N.B.R. adopta-
rea acestuia; 

d) asigur  cursan ilor stagiile de practic  la cabinete individuale de 
avocat, cabinete asociate, societ i civile profesionale sau societ i civile 
profesionale cu r spundere limitat ;

e) organizeaz  examenul de absolvire, în conformitate cu regulamen-
tul de organizare i desf urare aprobat de Consiliul U.N.B.R. 

(2) Cursurile organizate de I.N.P.P.A. se desf oar  sub forma de pre-
legeri i ateliere încadrate în module de preg tire, în urma c rora cursan ii 
ob in calificative. 

(3) Dispozi iile referitoare la formarea profesional  ini ial  sunt apli-
cabile i formelor de exercitare a profesiei care asigur  stagiile de practic
ale cursan ilor. 
Art. 313. (1) La finalizarea cursurilor i a stagiului de practic  organizate 
de I.N.P.P.A., avocatul stagiar este obligat s  sus in  examenul de 
absolvire. 

(2) Certificatul eliberat absolven ilor care au promovat examenul de 
absolvire atest  formarea profesional  ini ial  în profesia de avocat i are 
regimul prev zut de lege în materia form rii profesionale ini iale i în 
materia recunoa terii calific rilor profesionale reciproce a profesiilor 
legal reglementate. 
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Sec iunea 3. Preg tirea profesional  continu

Art. 314. (1) Avoca ii sunt obliga i s - i actualizeze permanent preg tirea
lor profesional , prin men inerea i diversificarea cuno tin elor în 
domeniile în care î i exercit  profesia i, în acest scop, s  frecventeze for-
mele de preg tire profesional  continu  organizate de barou, I.N.P.P.A. 
sau de formele de exercitare a profesiei, conform dispozi iilor prezentei 
sec iuni. 

(2) Preg tirea profesional  continu  presupune l rgirea cuno tin elor
i competen elor în noi domenii ale dreptului, l rgirea cuno tin elor în 

domeniul procedurilor i al legilor aplicate în Uniunea European , pre-
cum i dobândirea certific rii preg tirii profesionale continue la standarde 
compatibile cu preg tirea profesional  a avoca ilor din celelalte state 
membre ale Uniunii Europene. 

(3) Preg tirea profesional  continu  se realizeaz i prin specializarea 
impus  de diversificarea i extinderea aplic rii dreptului în raport de evo-
lu ia rela iilor social-economice contemporane 
Art. 315. (1) Toate organele profesiei i institu iile ce î i desf oar  acti-
vitatea sub autoritatea acestora sunt obligate s  asigure condi iile necesare 
preg tirii profesionale continue a avoca ilor, în raport cu domeniile pro-
fesionale de specialitate pentru care avoca ii opteaz . Obliga ia prive te în 
mod special i domeniul dreptului Uniunii Europene, însu irea i apli-
carea deontologiei i standardelor profesionale în materie. 

(2) Preg tirea profesional  continu  se realizeaz  în cadrul barourilor, 
al I.N.P.P.A. i al formelor de exercitare a profesiei i are drept scop înde-
plinirea de c tre avoca i a obliga iei profesionale de preg tire continu
bazat  pe o cultur  juridic  de calitate i o preg tire temeinic  pentru 
îndeplinirea corespunz toare a activit ilor de interes public pe care le 
implic  folosirea titlului profesional de avocat. 
Art. 316. Reprezint  modalit i de preg tire profesional  continu , în 
cadru organizat: 

a) activit ile coordonate i îndrumate de Departamentul de preg tire
profesional  continu  al I.N.P.P.A.; 

b) asisten a la cursuri, seminarii, reuniuni, conferin e, congrese i orice 
alt  form  organizat  pentru realizarea actualiz rii cuno tin elor i teh-
nicilor de exercitare a profesiei; 

c) preg tirea on-line; 
d) redactarea i publicarea de note, articole, eseuri, studii pe probleme 

juridice;
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e) activit i specifice în cercurile de studii organizate de barouri; 
f) activit i organizate în cooperare cu institu ii de înv mânt sau 

institu ii de realizare a preg tirii profesionale în domenii conexe activit ii
specifice profesiei de avocat. 

g) orice alt  activitate recunoscut  de organele profesiei. 
Art. 317. (1) Preg tirea continu  realizat  de c tre avoca i va fi evaluat
în mod regulat. 

(2) Controlul respect rii obliga iilor de preg tire continu  (inclusiv 
consecin ele nerespect rii acestor obliga ii) se va reflecta într-un sistem 
declarativ realizat de c tre avoca i, apt a fi verificat. Controlul preg tirii 
profesionale continue este de competen a Baroului i se va realiza în 
cadrul normativ corespunz tor exercit rii profesiei la nivel na ional con-
form hot rârilor adoptate de Congresul avoca ilor i de Consiliul U.N.B.R. 

(3) Pe baza hot rârilor Congresului avoca ilor Consiliul U.N.B.R. va 
elabora un program anual privitor la evaluarea i controlul preg tirii pro-
fesionale continue a avoca ilor care va ine cont de conlucrarea dintre 
barouri pentru realizarea preg tirii profesionale continue în mod coerent 
i unitar la nivel na ional. Organele profesiei de avocat vor certifica perio-

dic preg tirea profesional  continu  a fiec rui avocat. 

Capitolul VI. Asigur rile sociale 

Art. 318. (1) Avoca ii înscri i în barouri, care figureaz  în Tabloul avo-
ca ilor cu drept de exercitare a profesiei, avoca ii pensionari i urma ii 
acestora cu drepturi proprii la pensie i ajutoare sociale fac parte de drept 
din sistemul propriu de asigur ri sociale al avoca ilor i sunt membri de 
drept ai C.A.A.. 

(2) Avoca ii înscri i în barou care nu figureaz  în Tabloul avoca ilor 
cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la presta iile de asigur ri
sociale corespunz tor perioadei în care i-au exercitat profesia, în 
condi iile prev zute de legea i Statutul C.A.A.. 

(3) Perioada în care un avocat a fost suspendat din profesie, în vederea 
exercit rii unei func ii de demnitate public  sau a unei func ii asimilat  cu 
func ia de demnitate public  este luat  în calcul la stabilirea vechimii în 
avocatur , în condi iile achit rii cotelor de contribu ie la C.A.A. Indem-
niza ia de demnitar i celelalte drepturi b ne ti încasate, cumulate cu 
eventualele venituri din activitatea de avocat desf urat  în perioada man-
datului de demnitar, se consider  venituri din profesie i se iau în calcul 
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atât la stabilirea cotelor de contribu ie, cât i la stabilirea pensiei de c tre 
C.A.A. 
Art. 319. (1) C.A.A. este organizat i func ioneaz  în cadrul U.N.B.R.. 
C.A.A. este institu ie autonom  de interes public, are personalitate juri-
dic , patrimoniu i buget propriu. 

(2) C.A.A. va înfiin a filiale organizate pe lâng  barouri, cu avizul 
Consiliului U.N.B.R. 

(3) Filialele C.A.A., constituite în condi iile prev zute de lege, au per-
sonalitate juridica de interes public, buget i patrimoniu propriu. 
Art. 320. C.A.A. stabile te i acord  membrilor s i, în condi iile legii sale 
de organizare i ale Statutului C.A.A., pensii i ajutoare sociale. 
Art. 321. (1) Fondurile C.A.A. se constituie în condi iile statutului acesteia. 

(2) Pensiile i ajutoarele sociale vor avea ca baz  de calcul exclusiv 
stagiile de cotizare i cuantumul contribu iilor achitate de avocatul asigu-
rat, fiind interzis  aplicarea altor criterii de calcul. 
Art. 322. (1) Plata contribu iei lunare pentru constituirea fondurilor C.A.A. 
se va efectua prin transfer în contul bancar al filialei în care avocatul este 
înscris sau la casieria acesteia pân  la data de 25 ale lunii urm toare celei 
pentru care se face plata. 

(2) În cazul achit rii contribu iei prin ordin de plat , plata se consider
f cut  la data debit rii contului bancar al pl titorului. În cazul în care data 
de 25 a lunii este o zi nelucr toare, plata contribu iei se socote te f cut  în 
termen dac  este f cut  în ziua lucr toare imediat urm toare datei de 25. 

(3) Dep irea cu cel mult 5 zile a termenului de plat  prev zut la ali-
neatul precedent atrage obliga ia de plat  a major rilor de întârziere în 
favoarea C.A.A. La achitarea contribu iei avocatul este obligat s  ateste, 
în scris i sub semn tur  veniturile realizate din onorarii în luna pentru 
care se efectueaz  plata i pentru care pl te te cota de contribu ie în con-
di iile prev zute de Statutul C.A.A. Statutul C.A.A. va prevedea forma i
modalitatea în care se face i se înregistreaz  declara ia.

(4) Avocatul care pl te te cota maxim  de contribu ie nu are obliga ia
de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei pl tite.
Art. 323. (1) Neplata contribu iilor lunare în cuantumul i la termenele 
stabilite atrage aplicarea m surii prev zute la art. 28 lit. c) din Lege. 

(2) Filiala va notifica în prealabil avocatul debitor i va sesiza baroul 
în cazurile în care întârzierea pl ii este mai mare de 3 luni. La sesizare se 
va ata a dovada notific rii.
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(3) Respectarea procedurii prealabile de notificare prev zute la ali-
neatul precedent nu este necesar  dac  avocatul nu a dat declara ia privind 
veniturile realizate pe o perioad  mai mare de 6 luni i nici nu a pl tit 
cotele de contribu ie la C.A.A. 

(4) Înc lcarea repetat  a obliga iilor prev zute la art. 92 alin. (2) din 
Lege constituie abatere disciplinar  grav
Art. 324. (1) La cererea filialei avocatul este obligat s  informeze în scris 
asupra îndeplinirii obliga iei de a contribui la constituirea fondurilor sis-
temului asigur rilor sociale privind avoca ii, s  indice criteriile în raport 
cu care a achitat contribu ia i s  prezinte dovezile de plat  a acesteia, în 
cazurile în care din eviden ele filialei nu rezult  datele prev zute în pre-
zentul articol. 

(2) Consiliul de administra ie al C.A.A. este obligat s  sesizeze în 
scris consiliul baroului în situa ia în care, în mod nejustificat, avocatul 
refuz  s  se prezinte la controlul efectuat de C.A.A. la filiala C.A.A. din 
care face parte avocatul, ori dac  acesta refuz  s  prezinte actele i infor-
ma iile necesare realiz rii controlului. În acest caz, consiliul baroului va 
sesiza comisia de disciplin  a baroului cu privire la abaterea discipli-
nar  pentru a se lua m surile prev zute de lege i de prezentul statut. 
Art. 325. (1) Consiliul de administra ie al C.A.A. i consiliile barourilor 
vor coordona activitatea filialelor în vederea aplic rii unitare a legii. 

(2) Între filial , C.A.A. i barouri se stabile te prin Statutul C.A.A. 
modul de comunicare a informa iilor i de coordonare a activit ii filia-
lelor. 

(3) Adunarea general  a filialei se întrune te anual, la aceea i dat  cu 
adunarea general  ordinar  a baroului sau ori de câte ori este nevoie. 

(4) Proiectul de buget al filialei va fi adoptat de adunarea general
dup  ob inerea avizului consiliului baroului i va fi comunicat C.A.A. 
spre aprobare. 

(5) Hot rârile consiliului de administra ie al filialei se comunic
C.A.A. i consiliului baroului. 

(6) Consiliul baroului poate convoca în edin  comun  consiliul de 
administra ie al filialei. 
Art. 326. (1) Consiliul de administra ie al filialei va face propuneri Con-
siliului de administra ie al C.A.A. pentru aprobarea statului de func iuni, 
dup  ob inerea avizului consiliului baroului. 

(2) Dup  ob inerea avizului baroului i cu aprobarea Consiliului de 
administra ie al C.A.A., poate fi angajat un director executiv al filialei. 
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(3) Consiliul de administra ie al filialei îndepline te atribu iile stabilite 
prin lege, statutul i regulamentul de organizare i func ionare ale C.A.A. 
i pune în aplicare hot rârile Consiliului de administra ie al C.A.A., Con-

gresului avoca ilor, Consiliului U.N.B.R. i ale consiliului baroului. 
(4) În caz de abatere grav i evident  ori de nereguli financiare, 

Consiliul de administra ie al C.A.A., din oficiu sau la cererea consiliului 
baroului, poate suspenda consiliul de administra ie al filialei. În acest caz 
Consiliul de administra ie al C.A.A. va numi o conducere interimar  cu 
avizul consultativ al consiliului baroului, pân  la organizarea unor noi 
alegeri, respectiv pân  la data primei adun ri generale ordinare sau extra-
ordinare a filialei. 
Art. 327. (1) Consiliul U.N.B.R. va coordona activitatea Consiliului de 
administra ie al C.A.A. în vederea aplic rii legii i a Statutului C.A.A. 

(2) Pentru cheltuielile cu caracter de investi ii din disponibilit ile 
b ne ti ale fondului centralizat al sistemului C.A.A. sau ale filialelor, se 
va întocmi programul anual de investi ii, care va fi aprobat de Consiliul 
U.N.B.R. în ultima edin  a fiec rui an pentru anul urm tor. La întoc-
mirea programului anual de investi ii înscris în bugetul anului urm tor, 
Consiliul de administra ie al C.A.A. va avea în vedere evolu iile preli-
minate ale bugetului sistemului C.A.A., centralizate la nivelul primelor 
trei trimestre ale anului în curs. 

(3) În intervalul dintre Congresele avoca ilor, în caz de abatere grava 
i evident  ori de nereguli financiare, Consiliul U.N.B.R., din oficiu sau la 

cererea a o treime dintre membrii Consiliului U.N.B.R., va putea sus-
penda Consiliul de administra ie al C.A.A. în acest caz, Consiliul U.N.B.R. 
va numi o conducere interimar , pân  la proximul Congres. 
Art. 328. (1) Toate hot rârile i deciziile Consiliului de administra ie al 
C.A.A. intr  în vigoare i vor fi puse în aplicare în trei zile de la comu-
nicarea acestora f cut  c tre membrii C.A.A., inclusiv prin internet. 

(2) În mod corespunz tor dispozi iile alineatului de mai sus se aplic
cu privire la hot rârile i deciziile consiliilor de administra ie ale filia-
lelor. 
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Capitolul VII. Exercitarea în România a profesiei de c tre
avoca ii care au ob inut calificarea profesional  în unul dintre 

statele membre ale Uniunii Europene i ale
Spa iului Economic European 

Sec iunea 1. Dispozi ii generale 

Art. 329. Dispozi iile art. 96–111 din Lege se aplic  întotdeauna avându-
se în vedere dispozi iile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind 
recunoa terea diplomelor i calific rilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

Sec iunea 2. Dobândirea calit ii de membru al unui barou din 
România de c tre persoane fizice str ine care au calitatea de avocat 

Art. 330. (1) Persoanele fizice str ine pot dobândi calitatea de membru al 
unui barou din România i pot exercita, în consecin , profesia de avocat 
în România, dac  în statul în care î i au domiciliul de in titlul profesional 
de avocat, certificat de organismele profesionale recunoscute sau de auto-
rit ile publice care le autorizeaz , precum i în condi iile stabilite în acor-
dul încheiat cu Uniunea European , conform prevederilor art. II din Legea 
nr. 201/2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i
exercitarea profesiei de avocat. 

(2) Pentru avoca ii din statele membre ale Uniunii Europene nu este 
necesar  existen a unor conven ii bilaterale. 

(3) Documenta ia de evaluare pentru dobândirea calit ii de membru 
al unui barou din România va con ine: 

a) cererea de evaluare; 
b) curriculum vitae i copie a pa aportului; 
c) certificatul (atestatul) profesional, în copie legalizat i traducere 

autorizat , în termen de 3 luni de la eliberarea lui; 
d) diplom  universitar ;
e) certificat de onorabilitate; 
f) declara ia de compatibilitate; 
g) solicitarea de stagiu de adaptare de 3 ani sau de sus inere a unui exa-

men de verificare a cuno tin elor de drept românesc i de limb  român .
(4) Etapele necesare dobândirii calit ii de membru al unui barou din 

România i documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia pre-
zentat  în anexa nr. XXXI la prezentul statut. 
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(5) Conven iile bilaterale încheiate de U.N.B.R. cu organismele simi-
lare din statele din care provin peten ii, altele decât statele membre ale 
Uniunii Europene, vor con ine în principal elemente din metodologia pre-
zentat  în anexa nr. XXXI la prezentul statut, precum i condi ii privind 
solu ionarea unor litigii în leg tur  cu activitatea avoca ilor. 

(6) Dispozi iile prezentului capitol sunt aplicabile i avoca ilor care i-
au ob inut calificarea profesional  în Confedera ia Elve ian , care î i exer-
cit  profesia pe teritoriul României, în oricare din modalit ile prev zute 
la art. 96 alin. (1) din Lege. 

Sec iunea 3. Înscrierea grup rilor str ine care exercit  profesia de 
avocat în tablourile avoca ilor barourilor din România 

Art. 331. (1) Grup rile str ine care nu au sediul profesional în România 
pot deschide sedii profesionale secundare în România i se pot înscrie în 
tablourile avoca ilor  barourilor din România pentru ca membrii acestora 
s  exercite în numele grup rii profesia de avocat în România, dac  în sta-
tul în care î i au sediul profesional desf oar  aceast  activitate i au 
statutul de societate civil  profesional , certificat  de organismele profe-
sionale recunoscute sau de autorit ile publice care le autorizeaz , în 
condi iile stabilite în acordul încheiat cu Uniunea European , conform 
prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004. 

(2) Pentru societ ile civile profesionale de avoca i din statele membre 
ale Uniunii Europene nu este necesar  existen a unor conven ii bilaterale. 

(3) Documenta ia de evaluare pentru înscrierea în tablourile avoca ilor
barourilor din România va con ine: 

a) cererea de evaluare, semnat  de reprezentantul legal al grup rii;
b) copia pa aportului reprezentantului legal al grup rii (în cazul în 

care acesta nu s-a înscris anterior în nume propriu într-un barou din 
România); 

c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competent , în 
copie legalizat , i traducerea autorizat  a acestuia, valabil pentru un ter-
men de 3 luni de la eliberarea sa; 

d) actul constitutiv sau statutul grup rii.
(4) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune avizului 

conform al Comisiei Permanente a U.N.B.R., care va hot rî cu privire la 
înscrierea societ ii în Tabloul avoca ilor baroului. 
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Sec iunea 4. Exercitarea în România a profesiei de avocat de c tre 
avoca ii care au ob inut calificarea profesional  în unul dintre 

statele membre ale Uniunii Europene i ale  
Spa iului Economic European 

Art. 332. Avoca ii înscri i într-un barou din România în condi iile pre-
v zute în prezentul capitol dobândesc de la data înscrierii în barou toate 
drepturile i obliga iile prev zute de lege i de prezentul statut. 

Capitolul VIII. Activit i economice i contabilitate 

Art. 333. (1) Barourile i U.N.B.R. organizeaz  contabilitatea în con-
formitate cu reglement rile contabile pentru persoanele juridice f r  scop 
patrimonial, în vigoare. 

(2) Barourile pot înfiin a, prin decizie, un departament economic i
financiar, condus de un director economic.  

(3) Calitatea de director economic de inut  în cadrul unui barou sau la 
U.N.B.R. este incompatibil  cu o func ie asem n toare de inut  în siste-
mul C.A.A., dac  prin decizia prev zut  la alineatul (2) nu se prevede 
altfel.

(4) Activitatea de contabilitate a barourilor i a U.N.B.R. poate fi 
externalizat , în condi iile legii. 
Art. 334. Eviden a contabil  a barourilor i a U.N.B.R. poate fi inut i
în format electronic, printr-un program soft compatibil cu cel folosit de 
sistemul C.A.A. 
Art. 335. (1) În aplicarea dispozi iilor art. 50 alin. (4) i ale art. 60  
alin. (3) din Lege, fiecare barou i U.N.B.R. î i constituie i pot folosi 
patrimoniul propriu, reflectând în contabilitate urm toarele venituri: 

a) Venituri din activit ile f r  scop lucrativ:
– venituri din contribu iile b ne ti i taxele achitate de avoca i pentru 

formarea bugetului baroului i a bugetului U.N.B.R., ori pentru consti-
tuirea fondurilor cu destina ie special , hot râte de organele profesiei, în 
condi iile legii (fonduri pentru formarea profesional  ini ial , fonduri 
pentru formarea profesionala continu , fonduri pentru ajutorarea avo-
ca ilor tineri etc.);  

– venituri din taxele de înregistrare sau de modificare a actelor privind 
formele de exercitare a profesiei; 

– venituri din dona ii i sume sau bunuri primite prin sponsorizare;  
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– venituri din dobânzile i dividendele ob inute din plasarea dispo-
nibilit ilor rezultate din activit ile f r  scop lucrativ;  

– resurse ob inute de la bugetul de stat i/sau de la bugetele locale i
subven ii pentru venituri;  

– venituri din ac iuni ocazionale, utilizate în scop social sau profe-
sional, potrivit Legii i prezentului Statut; 

– venituri rezultate din cedarea folosin ei activelor corporale aflate în 
proprietatea barourilor sau a U.N.B.R., altele decât cele care sunt sau au 
fost folosite în activitatea economic ;

– ajutoare i împrumuturi nerambursabile din ar i din str in tate i
subven ii pentru realizarea de venituri;  

– venituri din desp gubiri de asigurare - pagube i din subven ii pentru 
evenimente extraordinare i altele similare;  

– venituri din diferen e de curs valutar rezultate din activit ile f r
scop lucrativ;  

– veniturile ob inute din reclam i publicitate, potrivit legisla iei în 
vigoare;

– alte venituri din activit ile f r  scop lucrativ desf urate potrivit 
prezentului statut.  

b) Venituri din activit i economice, precum:  
– venituri din prestarea de servicii realizate pentru avoca i, p r i sau 

alte entit i;
– venituri din imobiliz ri financiare;
– venituri din investi ii pe termen scurt;  
– venituri din crean e imobilizate;  
– venituri din investi ii financiare cedate;  
– venituri din diferen e de curs valutar;  
– venituri din dobânzi;  
– alte venituri financiare; 
– venituri rezultate din compensa iile primite pentru cheltuieli sau 

pierderi din calamit i sau alte evenimente extraordinare.  
(2) Veniturile din prest ri de servicii se înregistreaz  în contabilitate 

pe m sura efectu rii acestora.  
(3) Veniturile din dobânzi, redeven e i dividende se recunosc astfel:  
a) dobânzile se recunosc periodic, în mod propor ional, pe m sura 

gener rii venitului respectiv, pe baza contabilit ii de angajamente;  
b) redeven ele se recunosc pe baza contabilit ii de angajamente, con-

form contractului;  
c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul ac ionarului 

de a le încasa. 
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Art. 336. (1) Cheltuielile fiec rui barou i ale U.N.B.R. reprezint  valo-
rile pl tite sau de pl tit, aferente activit ilor f r  scop patrimonial, activi-
t ilor cu destina ie special , potrivit legii i activit ilor economice, 
pentru:  

a) lucr ri executate i servicii prestate de care beneficiaz  entitatea;  
b) cheltuieli cu personalul;  
c) executarea unor obliga ii legale sau contractuale etc. 
(2) În cadrul cheltuielilor exerci iului financiar se cuprind, de ase-

menea, provizioanele, amortiz rile i ajust rile pentru depreciere sau pier-
dere de valoare reflectate. 

(3) Contabilitatea cheltuielilor barourilor i ale U.N.B.R. se ine pe 
feluri de cheltuieli, dup  natura lor. Cheltuielile efectuate de barouri i de 
U.N.B.R. cuprind: 

a) cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile; costul de 
achizi ie al obiectelor de inventar consumate; costul de achizi ie al mate-
rialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea ener-
giei i apei consumate; 

b) cheltuieli cu lucr rile i serviciile executate de ter i, redeven e,
loca ii de gestiune i chirii; prime de asigurare; studii i cercet ri; chel-
tuieli cu alte servicii executate de ter i (colaboratori); comisioane i ono-
rarii; cheltuieli de protocol, reclam i publicitate; transportul de bunuri i
personal; deplas ri, deta ri i transfer ri; cheltuieli po tale i taxe de 
telecomunica ii, servicii bancare i altele;

c) cheltuieli cu personalul (salariile, asigur rile i protec ia social i
alte cheltuieli cu personalul, suportate de angajator);  

d) alte cheltuieli de exploatare (pierderi din crean e i debitori diver i;
desp gubiri, amenzi i penalit i; dona ii i alte cheltuieli similare; aju-
toare i împrumuturi nerambursabile; cheltuieli privind activele cedate i
alte opera ii de capital etc.); 

e) cheltuieli financiare: pierderi din crean e legate de participa ii; chel-
tuieli privind investi iile financiare cedate; diferen ele nefavorabile de 
curs valutar; dobânzile privind exerci iul financiar în curs; pierderi din 
crean e de natur  financiar i altele;  

f) cheltuieli extraordinare (calamit i i alte evenimente extraordinare);  
g) cheltuieli cu provizioanele, amortiz rile i ajust rile pentru depre-

ciere sau pierdere de valoare, precum i cheltuielile cu impozitul pe profit 
i alte impozite, calculate potrivit legii. 

(4) În cadrul categoriilor de cheltuieli dup  natura lor, conturile de 
cheltuieli se dezvolt  obligatoriu în analitice distincte pe feluri de acti-
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vit i, respectiv activit i f r  scop patrimonial i activit i economice, iar 
în continuare se pot dezvolta în analitic în func ie de necesit ile impuse 
de reglementari speciale sau potrivit necesit ilor proprii ale persoanei 
juridice;

(5) Conturile de venituri se pot dezvolta în conturi analitice, în func ie
de necesit ile impuse de anumite reglement ri sau potrivit necesit ilor
proprii ale fiec rui barou sau ale U.N.B.R. 

Capitolul IX. Dispozi ii tranzitorii i finale 

Art. 337. (1) În aplicarea dispozi iilor prev zute de Lege, consiliul baro-
ului are dreptul de a încasa i, respectiv, de a colecta taxe pentru: 

a) înscrierea în Tabloul avoca ilor a avoca ilor primi i în profesie, cu 
examen sau f r  examen în cazul prev zut la art. 17 alin. (5) din Lege; 

b) acordarea calit ii de avocat definitiv f r  sus inerea examenului de 
definitivare, în cazurile prev zute la art. 20 alin. (5)-(7) din Lege;  

c) reînscrierea în Tabloul avoca ilor a avocatului suspendat pentru 
neplata contribu iilor profesionale; 

d) reînscrierea în Tabloul avoca ilor a avocatului incompatibil; 
e) transferul avocatului dintr-un barou în altul, tax  ce va fi perceput

de baroul la care avocatul se transfer ,
f) înfiin area pe raza baroului a unui sediu secundar sau a unui birou; 
g) înscrierea în Tabloul special a avocatului str in; 
h) activit i de secretariat i jurisdic ie profesional .
(2) Limitele maxime i scutirile de la taxele prev zute la alin. (1) se 

stabilesc prin decizie a Consiliului U.N.B.R. 
Art. 338. Comisia Permanent  a U.N.B.R. are dreptul de a stabili i încasa 
taxe pentru: 

a) înscrierea candida ilor la examenul de primire în profesie; 
b) înscrierea candida ilor la examenul de definitivare în profesie; 
c) înscrierea la examenul de verificare a cuno tin elor de drept româ-

nesc i de limba român  a avoca ilor str ini; 
d) acordarea de avize conforme, în condi iile legii; 
e) activit i de secretariat i de jurisdic ie profesional .

Art. 339. Avoca ii care se afl  în perioada de stagiu la data intr rii în 
vigoare a prezentului statut i pentru care s-au acordat reduceri ale duratei 
de stagiu pentru înscrierea la examenul de definitivare în profesie, pân  la 
publicarea Legii nr. 255/2004 privind modificarea i completarea Legii 
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nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, bene-
ficiaz  de drepturile acordate. Avoca ii care urmeaz  cursurile I.N.P.P.A. 
vor respecta contractele de formare profesional  încheiate cu I.N.P.P.A., 
iar dup  promovarea examenului de absolvire dobândesc calitatea de avo-
cat definitiv.  
Art. 340. (1) Denumirile formelor de exercitare a profesiei în vigoare la 
data adopt rii Legii nr. 255/2004 se p streaz . În caz de schimbare a 
formei de exercitare a profesiei de avocat, dispozi iile art. 8 alin. (1) din 
Lege, precum i cele corespunz toare din prezentul statut devin aplica-
bile. 

(2) Dispozi iile alin. (1) se aplic  în mod corespunz tor i în cazul 
folosirii firmei, tampilei, parafei, antetului i a oric ror elemente de iden-
tificare a formelor de exercitare a profesiei. 
Art. 341. (1) Dispozi iile art. 309 din prezentul statut privind organizarea 
examenului de dobândire a titlului de avocat definitiv, precum i cele ale 
art. 301 alin.(2), alin. (4) i alin. (5) se aplic  exclusiv, cu caracter tran-
zitoriu, avoca ilor stagiari înscri i în barou anterior intr rii în vigoare a 
Legii nr. 270/2010 privind modificarea i completarea Legii nr. 51/1995 
pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat. Avoca ii stagiari 
înscri i în barou dup  data intr rii în vigoare a Legii nr. 270/2010 au obli-
ga ia de a urma cursurile I.N.P.P.A., examenul de absolvire a I.N.P.P.A. 
fiind singura form  de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv.  

(2) Avoca ii stagiari care la data intr rii în vigoare a prezentului statut 
se afl  în cel de-al doilea an de stagiu sunt obliga i s  urmeze cursurile 
I.N.P.P.A. i s  sus in  examenul de absolvire a acestora. 

(3) Prevederile art. 308 alin. (2) i (3) se aplic i avoca ilor stagiari 
prev zu i la alin. (2). 
Art. 342. Anexele nr. I-XXXII fac parte integrant  din prezentul statut. 
Art. 343. Prezentul statut a fost adoptat în edin a Consiliului U.N.B.R. 
din 25 septembrie 2004 i intr  în vigoare la data public rii în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Art. 344. La data public rii prezentului statut în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, î i înceteaz  aplicabilitatea Statutul profesiei de avo-
cat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 
ianuarie 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare. 
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Anexa nr. I

Uniunea Na ional  a Barourilor din România 
Baroul .............................................. 

CONTRACT DE ASISTEN  JURIDIC
Nr. ................... Data .................................. 

Încheiat între:
1. Denumirea formei de exercitare a profesiei ...................................  înfiin at

prin decizia Baroului .............................  nr. ........................... din ...........................  
cu sediul în ........................................... având codul fiscal nr. .................................  
i contul bancar în ................................................................  (lei/EURO/USD/etc. 

............................................................................) nr. …………………...................

........................................ deschis la …………….................................. prin avocat 

............................... în calitate de ............................................ pe de o parte, i
2. Domnul/Doamna .............................................................., domiciliat( ) în 

.............................. în calitate de (client, reprezentant, grad de rudenie, so  etc.)  

..............................., pe de alt  parte. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exer-

citarea profesiei de avocat, republicat , cu modific rile ulterioare, denumit  în 
continuare Lege, i ale statutului profesiei de avocat, p r ile convin: 
Art. 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl reprezint  ........................................................... 
............................................................................... (dup  caz, asistarea, repre-
zentarea, acordarea de consulta ii juridice, redactarea i semnarea de acte, cereri i
alte c i de atac, forme de executare, mediere, opera iuni fiduciare, domicilieri de 
firme precum i orice alte activit i prev zute de Lege ), pentru clientul cu 
domiciliul/sediul în ...........................................................................  

1.2. Alte men iuni: ................................................................................. 
Art. 2. Onorariul

2.1. Onorariul convenit este în cuantum de ……………................................:
(lei/EURO/USD/etc. ..................................). 

2.2. Alte men iuni cu privire la onorariu (se poate preciza: onorariul orar, ono-
rariul fix (forfetar), onorariul de succes, onorariul format prin combinarea unuia 
sau a mai multor tipuri de onorarii anterior men ionate, moneda de plat ,
modalit i de plat  etc.): .................................................. 
Art. 3. Cheltuieli

3.1. Cheltuielile sunt în cuantum de ............................................................... 
(LEI/EURO/USD/etc. ..................................). 

3.2. Cheltuielile aferente activit ii sus-men ionate vor fi suportate de client, 
separat de plata onorariului. 
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Art. 4. Clauze speciale
4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de 

c tre client cu titlu de onorariu i cheltuieli aferente. 
4.2. Raporturile dintre p r i nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract 

i/sau în condi iile prev zute de Statutul profesiei de avocat. 
4.3. Fa  de ter i dovada prezentului contract se face prin împuternicire 

avoca ial . Prezentul contract nu poate fi adus la cuno tin a ter ilor decât cu 
acordul expres al p r ilor. 

4.4. Clientul atest  exactitatea i sinceritatea informa iilor pe care le furni-
zeaz  avocatului i î i exprim  acordul ca demersurile f cute de avocat s  fie 
conform informa iilor pe care le-a furnizat. 

4.5. Executarea obliga iilor asumate de forma de exercitare a profesiei se 
realizeaz  de c tre avoca ii care î i exercit  profesia în cadrul acestuia. 

4.6. Neplata onorariului în cuantumul i la termenele fixate potrivit art. 2, 
precum i neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 dau 
dreptul avocatului s  procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract 
f r  nici o alt  formalitate i f r  nici o alt  procedur  judiciar  sau extrajudiciar .
Prezentul pact comisoriu de gradul IV î i produce efectele de la data scaden ei
obliga iei neexecutate. 

4.7. Toate litigiile privitoare la na terea, modificarea, stingerea, interpretarea 
i executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj i regulilor de 

procedur  prev zute de lege i de statutul profesiei de avocat. 

Art. 5. Alte clauze (în cazul în care serviciile profesionale constau în 
asisten  la instan e, parchete, organe de cercetare penal  sau alte auto-
rit i se va men iona expres numele avocatului desemnat/acceptat de cli-
ent precum i dreptul/interdic ia de substituire a acestuia) ……………… 
.................................................................................................................
Art. 6. Locul i data încheierii. Înregistrarea contractului

Încheiat la (locul încheierii, modalitatea încheierii în cazul încheierii la 
distan ) ........................................................................................................, ast zi 
.................................., în dou  exemplare, ambele p r i atestând c  un exemplar a 
fost înmânat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia iar un exemplar a 
fost p strat de c tre forma de exercitare a profesiei. Contractul a fost înregistrat 
sub nr. ................................................... din ................................. în registrul de 
eviden  a contractelor de asisten  juridic .

(FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI)   CLIENT/REPREZENTANT,
Atest data, con inutul actului i identitatea    .................................. 
semnatarului prezentului contract                      Actul de identitate  
prin avocat,
.................................. 
Semn tura,                              Semn tura, 
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Anexa nr. II

Uniunea Na ional  a Barourilor din România 
Baroul .................................................................. 
Forma de exercitare a profesiei ....................... 
............................................................................... 

ÎMPUTERNICIRE AVOCA IAL
Nr. ......................... 

Domnul/doamna avocat  ……...…………………………… se împuternice te 
de c tre clientul ……………………………………… 

în baza contractului de asisten  juridic  nr. .......................................... din 
..................., s  exercite urm toarele activit i: ……………….………...………… 
…………………………………………………………………….……….………
……………………………………………………………...…… i s  asiste / s
reprezinte clientul în fa a ……………………….…………………………………. 
…………………………………………………………………………

Data ..................................  

CLIENT/REPREZENTANT, *    Atest identitatea p r ilor, con inutul i data 
................................................    contractului de asisten  juridic  în 
(semn tura)        baza c ruia s-a eliberat                  

împuternicirea
              

      FORMA  DE  EXERCITARE  A  PROFESIEI ** 
                prin avocat, 
             
        .................................... 
        (semn tura i tampila) 
____________________ 
* Semn tura nu este necesar  în situa ia în care forma de exercitare a profesiei de avocat 

atest  identitatea p r ilor, a con inutului i data contractului de asisten  juridic  în baza 
c ruia s-a eliberat împuternicirea. 

** Semn tura avocatului i aplicarea tampilei nu sunt necesare în situa ia în care 
prezenta împuternicire avoca ial  este semnat  de c tre client sau reprezentantul acestuia. 
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Anexa nr. III

Uniunea Na ional  a Barourilor din România 
Baroul............................................... 

DELEGA IE PENTRU ASISTEN A JUDICIAR  OBLIGATORIE 
Nr. ............

Domnul/doamna avocat ............................................................................ tel. 
………………….. este desemnat s  acorde asisten  judiciar  din oficiu 
justi iabilului  ……………………………………...……………………………… 
……………………………………………………………………

În temeiul prezentei delega ii avocatul desemnat are dreptul s  efectueze 
urm toarele activit i avoca iale: s  asiste/s  reprezinte/redacteze acte cu caracter 
juridic/s  dea consulta ii justi iabilului în fa a: ………………………………. 
…………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………….……………… 

Onorariul ..................................... lei 
Prezenta delega ie înceteaz  la depunerea împuternicirii avocatului ales. 
Data i ora eliber rii delega iei  

                 DECAN,  
       ................................... 
  Semn tura/ tampila Baroului 
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Anexa nr. IV

Uniunea Na ional  a Barourilor din România 
Baroul .............................................. 

DELEGA IE PENTRU ASISTEN  JURIDIC  GRATUIT
Nr. ..................

Domnul/doamna avocat ....................................................................................  
………………………………………..…..……………………………………este 
desemnat s  acorde asisten  juridic  gratuit  justi iabilului ……………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………….

În temeiul prezentei delega ii avocatul desemnat are dreptul s  efectueze 
urm toarele activit i avoca iale: s  asiste/s  reprezinte/redacteze acte cu caracter 
juridic/s  dea consulta ii justi iabilului în fa a: …………………………..……. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………

Prezenta delega ie înceteaz  la depunerea împuternicirii avocatului ales. 

Data eliber rii delega iei ............................... 

                  DECAN, 
    ......................................... 
  Semn tura/ tampila baroului 
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Anexa nr. V

Uniunea Na ional  a Barourilor din România 
Baroul .................................................................. 
Forma de exercitare a profesiei ....................... 

DELEGA IE  DE  SUBSTITUIRE 
Nr. ...............................

Domnul/doamna avocat …………………..……………………………………  
din Baroul împuternice te pe domnul/doamna avocat ………….…………… 

…………………………………………………………………………….……. din 
Baroul  …………………………………………. 

forma de exercitare a profesiei ………………………………………. 
s  îl(o) substituie în fa a ……………………………………………… 
pentru clientul …………………………………………………………. 
Alte men iuni ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

Data eliber rii ................................ 

AVOCAT SUBSTITUIT,     AVOCAT SUBSTITUENT, 
semn tura                      semn tura 
..........................................    ............................................... 
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Partea I-B. Avoca i stagiari 

Nr. 
crt. 

Numele i
prenumele
avocatului

stagiar 

Titlul 
tiin ific 

în
domeniul 

tiin elor
juridice

Data
înscrierii 
în barou 
/Decizia 

nr.

Sediul
profesional

Adres ,
tel./Fax, 
email, 

website

Denumirea
formei de 

exercitare a 
profesiei în 

care î i
desf oar
activitatea 

Modalitatea de 
exercitare a 

profesiei
(titular-T, 
asociat-A, 

colaborator-C, 
salarizat-S)

1
2
3
4
5
6
7
8
…

Partea a II-a. Cabinete asociate, societ i civile profesionale i
societ i profesionale cu r spundere limitat

Nr. 
crt. 

Denumirea
cabinetelor 
asociate,  

a societ ilor civile 
profesionale sau 

societ ilor
profesionale cu 

r spundere limitat

Sediul
principal: 
Adres ,
tel./Fax, 
email, 

website

Sediul
secundar:
Adres ,
tel./Fax, 
email, 

website

Birou
de

lucru:
Adres ,
tel./Fax, 
email, 

website

Numele, prenumele 
avoca ilor care o 

compun / modalitatea în 
care ace tia î i exercit

profesia (asociat, 
colaborator, salarizat în 

interiorul profesiei) 

1
2
3
4
5
6
7
8
…
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Anexa nr. VII 

Uniunea Na ional  a Barourilor din România  
Baroul ………………………………………

TABLOUL AVOCA ILOR INCOMPATIBILI 

Nr. 
crt. 

Numele i
prenumele
avocatului

Data aprob rii 
cererii de 
trecere în 

tablou

Nr. deciziei 
consiliului 
baroului

Data radierii 
înregistr rii în 

prezentul tablou

Nr. deciziei 
consiliului 
baroului

1
2
3
4
5
6
7
8
…
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Anexa nr. IX

CONTRACT DE COLABORARE

1.  …………………………........................(forma de exercitare a profesiei de 
avocat) cu sediul în ……………………..………, reprezentat  prin avocat 
...................................., numit  în continuare „Beneficiar” 

i
2. Dl./d-na  ............................................................................................ , avocat 

colaborator, domiciliat( ) în ........................................., str. ……………………. 
........................., nr. ...., et. ........, ap. .......... , sector ..............., numit( ) în 
continuare „Colaborator” 

Potrivit dispozi iilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea 
profesiei de avocat, republicat , cu modific rile ulterioare, denumit  în continuare 
Lege, i Statutului profesiei, p r ile încheie prezentul 

CONTRACT DE COLABORARE

Capitolul I. Obiectul contractului 

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie reglementarea condi iilor i
termenilor colabor rii profesionale, f r  subordonare, dintre Beneficiar i
Colaborator.

(2) Domiciliul profesional al Colaboratorului este la sediul Beneficiarului. 

Capitolul II. Durata contractului 

Art. 2. (1) Prezentul Contract se încheie pe o durat  de ................... i intr  în 
vigoare de la data aviz rii de c tre barou. 

(2) Colaboratorul va colabora exclusiv cu Beneficiarul pe perioada prezentului 
contract i are/nu are dreptul la clientel  proprie. 

Capitolul III. Obliga iile p r ilor

Art. 3. Beneficiarul se oblig :
3.1. s  acorde sprijin i informa ii profesionale pentru a se putea gestiona cu 

profesionalism clientela/cazurile încredin ate i pentru a se valorifica/dobândi/ 
perfec iona preg tirea profesional i deontologic  a Colaboratorului; *

[Urm toarele clauze fac parte de drept din con inutul contractului atunci când 
colaboratorul este avocat stagiar: 
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Beneficiarul se oblig :
a) s  asigure ca avocat îndrum tor pentru formarea profesional  ini ial  a 

colaboratorului pe dl./d-na .............................. pe toat  durata stagiului, care 
îndepline te condi iile prev zute de Lege i Statutul profesiei de avocat; 

b) s  asigure toate condi iile pentru participarea colaboratorului la toate 
formele de preg tire profesional  ini ial  organizate de Institutul Na ional pentru 
Preg tirea i Perfec ionarea Avoca ilor, denumit în continuare I.N.P.P.A. i la 
celelalte forme de preg tire i formare profesional  ini ial  prev zute de Statutul 
profesiei de avocat; 

c) s  asigure avocatului stagiar condi iile necesare îndeplinirii obliga iilor 
specifice prev zute de Lege i Statutul profesiei de avocat; 

d) s  contribuie financiar la fondul pentru formarea profesional  ini ial i s
achite contribu ia stabilit  de barou, potrivit prevederilor Statutul profesiei de 
avocat;

e) s  supravegheze formarea tehnicilor i deprinderilor profesionale i însu-
irea regulilor deontologice de c tre colaborator pe toat  perioada stagiului; 

f) s  repartizeze sarcinile ce revin avocatului îndrum tor pentru asigurarea 
unui stagiu efectiv al colaboratorului; 

Colaboratorul se oblig :
a) s  informeze periodic pe beneficiar asupra activit ii desf urate la 

I.N.P.P.A. precum i cu privire la orice alte activit i la care particip  pentru 
preg tirea i formarea sa profesional  ini ial , hot rât  de organele profesiei; 

b) s  îndeplineasc  întocmai i la timp sarcinile repartizate de avocatul 
îndrum tor;

c) s  respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract pri-
vind desocotirile determinate de îndeplinirea de c tre beneficiar a obliga iilor
prev zute în prezentul contract cu titlu de contribu ie la suportarea cheltuielilor de 
formare profesional  ini ial  prev zute la capitolul VIII din prezentul contract.

3.2. s  pun  la dispozi ia „Colaboratorului” spa iul de lucru, dot rile i logis-
tica, pentru desf urarea activit ii, asigurând condi ii pentru p strarea secretului 
profesional, primirea clientelei, comunicarea cu aceasta, în spa iile afectate desf -
ur rii activit ii „Beneficiarului”. 

3.3. s  nu impun  Colaboratorului un client sau un dosar/cauz  ori s  nu 
impun  acordarea unui aviz profesional, acordarea unei consulta ii etc. contrar 
principiilor deontologice; 

3.4. s  retrocedeze lunar Colaboratorului o cot  din onorariile încasate de 
Beneficiar în cuantum minim de ................................................... brut; **

3.5. s  acorde Colaboratorului referin ele solicitate de acesta la încetarea 
prezentului contract; 

3.6. s  asigure Colaboratorului cel pu in ......... zile lucr toare libere pe an, în 
vederea refacerii capacit ii sale de munc .

3.7. s  permit  Colaboratorului accesul la formele de preg tire profesional
ini iale i continu , potrivit hot rârilor organelor profesiei. 
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Art. 4. Colaboratorul se oblig :
4.1. s - i organizeze activitatea i timpul de munc  în func ie de obliga iile 

profesionale asumate; 
4.2. s  depun  toat  diligen a pentru a servi clientela încredin at  de Bene-

ficiar, i pentru a rezolva întocmai i la timp lucr rile repartizate. 
4.3. s  nu asiste, s  nu reprezinte i s  nu acorde consulta ii juridice unor p r i

cu interese contrare sau unor clien i cu interese contrare Beneficiarului ori ale 
c ror interese vin în conflict cu interesele altor clien i ai Beneficiarului; 

4.4. s  respecte secretul profesional i regulile de confiden ialitate cuprinse în 
prezentul Contract i Regulamentul de ordine interioar  al Beneficiarului; 

4.5. s  respecte Regulamentul de ordine interioar  al Beneficiarului ale c rui 
prevederi i-au fost aduse la cuno tin a Colaboratorului o dat  cu semnarea pre-
zentului contract. 

4.6. s  depun  toat  diligen a pentru a respecta strategia profesional  general
a Beneficiarului i s  se ab in  de la orice act de natur  a afecta interesele 
clien ilor Beneficiarului sau ale Beneficiarului; 

4.7. s - i îndeplineasc  întocmai i la timp toate obliga iile profesionale prev -
zute de Lege i Statutul profesiei de avocat i s - i pl teasc  la zi toate taxele i
contribu iile datorate pentru formarea bugetului Uniunii Na ionale a Barourilor 
din România, denumit  în continuare U.N.B.R., al baroului i al Casei de 
Asigur ri a Avoca ilor.
Art. 5. Urm toarele clauze fac parte de drept din con inutul contractului atunci 
când Colaboratorului i se permite s  aib  drept la clientel  proprie: 

Beneficiarul se oblig :
a) s  ia cuno tin  de clientela personal  cu privire la care este informat de 

colaborator i, în condi iile pct.. 4.3, s  ia m surile corespunz toare prev zute de 
art. 2051 din Statutul profesiei de avocat, în cazul în care se accept  clientul 
personal al Colaboratorului despre care Beneficiarul este informat; 

b) s  permit  colaboratorului tratarea clientelei personale a acestuia în urm -
toarele condi ii: ... (se completeaz  conform conven iei p r ilor); 

c) s  permit  colaboratorului utilizarea tampilei personale pentru clientela 
personal i activitatea desf urat  în cadrul asisten ei judiciare a baroului, al c rei 
model este conform prevederilor pct. 6 din Anexa nr. XXI a Statutului profesiei 
de avocat. 

Colaboratorul se oblig :
a) s  informeze Beneficiarul cu privire la clientela personal , punând la dis-

pozi ia acestuia informa ii privitoare la problematica presta iei profesionale, 
timpul de munc  preliminat afectat trat rii clientului personal i orice alt  împre-
jurare relevant  pentru aplicarea dispozi iilor pct.. 4.3-4.6; 

b) s  utilizeze în lucr rile profesionale efectuate pentru clientela personal
tampila prev zut  la pct. 6 din Anexa nr. XXI a Statutului profesiei de avocat; 

c) s  trateze clientela personal  în urm toarele condi ii: ............................ 
....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
(se completeaz  conform conven iei p r ilor);

d) s  încheie o asigurare de r spundere civil  profesional  pentru eventualele 
prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei prin tratarea clientelei proprii cu 
înc lcarea Legii, a Statutului profesiei de avocat i a prevederilor prezentului 
contract, pentru suma de ………... (se completeaz  conform conven iei p r ilor 
numai atunci când se convine expres încheierea asigur rii). 

____________________
* În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, Contractul se completeaz  cu clauze 

specifice pentru formarea profesional  ini ial .
** În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot 

fi mai mici decât cele prev zute în Statutul profesiei de avocat.

Capitolul IV. Repararea prejudiciului 

Art. 6. (1) Culpa grav  a Colaboratorului în îndeplinirea obliga iilor profesionale, 
care determin  producerea unui prejudiciu, sau aduce atingere imaginii Benefi-
ciarului atrage r spunderea Colaboratorului i obliga ia la repararea prejudiciului 
astfel cauzat. 

(2) În acest caz, Beneficiarul poate, în func ie de gravitatea culpei, s  rezilieze 
în mod unilateral prezentul Contract, f r  preaviz. 
Art. 7. Culpa grav  a Colaboratorului în îndeplinirea obliga iilor profesionale, 
care determin  producerea unui prejudiciu clien ilor Beneficiarului pentru care 
Beneficiarul r spunde atrage obliga ia Colaboratorului de a repara prejudiciul 
încercat de Beneficiar. 

Capitolul V. Obliga ii privind confiden ialitatea 

Art. 8. (1) Colaboratorul va respecta confiden ialitatea absolut  cu privire la toate 
informa iile i/sau documentele privind activitatea Beneficiarului sau a clien ilor 
acestuia, despre care a luat sau putea s  ia cuno tin  pe perioada execut rii pre-
zentului contract. 

(2) Colaboratorul se angajeaz  ca pe durata colabor rii i dup  încetarea aces-
teia, din orice motiv, s  nu divulge niciunei persoane informa iile prev zute la 
alineatul (1), s  nu le foloseasc i s  ia toate precau iile necesare pentru p strarea
secretului asupra acestora 
Art. 9. Colaboratorul are obliga ia s  respecte confiden ialitatea asupra oric ror 
date de personal privind asocia ii, colaboratorii, avoca ii salariza i, conlucr rile
profesionale ale Beneficiarului i angaja ii acestuia de care a luat sau putea lua 
cuno tin  pe durata colabor rii. 
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Art. 10. La încetarea din orice motiv a prezentului contract, Colaboratorul va 
preda Beneficiarului toate actele originale, copiile legalizate i fotocopiile tuturor 
cererilor, dosarelor, rapoartelor, notelor, proiectelor sau oric ror documente încre-
din ate sau redactate de acesta în executarea prezentului contract, precum i ale 
celor puse la dispozi ia Colaboratorului sub orice form  de c tre Beneficiar. 
Art. 11. (1) Colaboratorul are obliga ia s  respecte drepturile Beneficiarului 
privind programele software utilizate în activitatea sa pe perioada colabor rii f r
a fi îndrept it s  utilizeze programe sau p r i ale programelor software pentru uz 
personal.

(2) Colaboratorul nu are dreptul s  copieze programele software, bazele de 
date i informa iile conservate de c tre Beneficiar folosindu-se de logistica sau 
dot rile ce i-au fost puse la dispozi ie pe perioada colabor rii sau s  le transmit
altor persoane, f r  acceptul Beneficiarului. 
Art. 12. Drepturile de autor asupra oric rei comunic ri sau oric rui studiu pe care 
Colaboratorul le-a redactat pe durata colabor rii vor fi întotdeauna considerate ca 
fiind pe deplin protejate în favoarea Beneficiarului, dac  au fost comandate de 
Beneficiar ori realizate în considerarea prezentei colabor ri, dac  p r ile nu convin 
altfel. 
Art. 13. Obliga iile de confiden ialitate prev zute mai sus revin Colaboratorului 
pe toat  durata prezentului contract i dup  încetarea acestuia din orice motiv. 
Art. 14. În cazul în care Colaboratorul încalc  obliga iile de confiden ialitate i de 
p strare a secretului profesional, Beneficiarul este îndrept it la repararea integral
prejudiciului cauzat acestuia sau clien ilor s i. 

Capitolul VI. Încetarea colabor rii

Art. 15. (1) Colaborarea înceteaz  prin ajungere la termen. 
(2) Oricare dintre p r i poate lua ini iativa încet rii colabor rii înainte de 

împlinirea termenului, printr-un preaviz comunicat celeilalte p r i, cu cel pu in o 
lun  înainte de data la care se dore te încetarea colabor rii. 

(3) În caz de abatere grav  a Colaboratorului, prezentul contract înceteaz  f r
preaviz. 
Art. 16. În caz de încetare a prezentului contract din culpa oric reia dintre p r i, 
acoperirea integral  a oric rui prejudiciu suferit se face în condi iile legii. 
Art. 17. Dup  încetarea colabor rii, Colaboratorul va dispune de libertate profe-
sional  deplin , dar: 

a) se va ab ine de la orice act sau fapt de concuren  profesional  neloial  cu 
Beneficiarul; 

b) nu va participa ca avocat în cauze în care, în calitate de colaborator al 
Beneficiarului, a acordat asisten , a reprezentat sau a dat consulta ii;
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c) nu va putea angaja clien i dintre clien i avu i de Beneficiar pe perioada 
colabor rii, timp de doi ani de la încetarea prezentului contract; 
Art. 18. Încetarea colabor rii va fi comunicat  în scris baroului în termen de cinci 
zile de la data de la care a intervenit. 

Capitolul VII. Litigii 

Art. 19. Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modifi-
carea sau încetarea contractului se supun arbitrajului decanului sau avocatului 
delegat de decan. 

Capitolul VIII. Alte clauze 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

Capitolul IX. Dispozi ii finale. Litigii 

Art. 20. (1) Modific rile aduse prezentului Contract vor fi consemnate în scris i
vor fi semnate de c tre ambele p r i. 

(2) Notific rile i aviz rile dintre p r i se fac în scris sau prin scrisoare reco-
mandat  cu aviz de primire. 
Art. 21. Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modi-
ficarea sau încetarea Contractului se supun arbitrajului Decanului Baroului 
................................, potrivit procedurii prev zute în Statutul profesiei de avocat. 

Încheiat ast zi  ............................., la  ....................., în 3 (trei) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la Barou de c tre Beneficiar. 

Semn turile: 
Beneficiar,              Colaborator,

Depus ast zi ...................................., la Baroul ......................................... . 

Vizat, 
Decan,
L.S. 
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Anexa nr. X

CONTRACT  DE  SALARIZARE  ÎN  INTERIORUL  PROFESIEI

*Societatea civil  profesional  de avoca i „…………………………………… 
……………………………………………...”  / Societatea profesional  de avoca i
cu r spundere limitat  „……...………………………………………” reprezentat
prin avocat coordonator …………………………………………………………… 
………………………………………..

denumit  în continuare „Societatea”
i

Avocat  …………………………………………………………….., denumit 
în continuare „Salarizat”,

potrivit dispozi iilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea pro-
fesiei de avocat republicat , cu modific rile ulterioare, denumit  în continuare 
Lege i Statutului profesiei de avocat, p r ile încheie prezentul 

CONTRACT DE SALARIZARE ÎN INTERIORUL PROFESIEI

Art. 1. Obiectul contractului
1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie exercitarea profesiei de avocat 

de c tre Salarizat în cadrul Societ ii. 
1.2. În exercitarea activit ii ce i se încredin eaz , Salarizatul este independent 

profesional. Salarizatul este subordonat Societ ii cu privire la condi iile de 
munc .

1.3. Domiciliul profesional al Salarizatului este la sediul Societ ii.
1.4. Prezentul contract nu este un contract de munc i nu se supune legisla iei 

muncii.
Art. 2. Durata contractului

2.1. Prezentul Contract se încheie pe o durat  de …………..………… 
…………………. i intr  în vigoare de la data aviz rii de c tre barou. 

2.2. Salarizatul va lucra exclusiv pentru Societate pe perioada prezentului 
contract f r  a avea dreptul la clientel  proprie. 
Art. 3. Timpul de munc

3.1. Salarizatul va presta zilnic ore de munc .
3.2. În cadrul timpului de munc  convenit, Salarizatul se oblig  s - i ofere 

toat  experien a i competen a profesional  pentru îndeplinirea sarcinilor încre-
din ate de Societate. 
Art. 4. Onorarii retrocedate

4.1. Retrocedarea brut  de onorarii este convenit  la suma de ……..…… 
…………….………….  lei lunar  **. 
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Art. 5. Obliga iile p r ilor
A. Societatea se oblig :
5.1. s  retrocedeze salarizatului suma convenit  la data de .............................. 

a fiec rei luni; 
5.2. s  pun  la dispozi ia Salarizatului condi iile de munc  necesare îndepli-

nirii sarcinilor încredin ate ***; 
[Urm toarele clauze fac parte de drept din con inutul prezentului contract 

atunci când colaboratorul este avocat stagiar: 
Beneficiarul se oblig :
a) s  asigure ca avocat îndrum tor pentru formarea profesional  ini ial  a 

colaboratorului pe dl./d-na ................................. pe toat  durata stagiului, care 
îndepline te condi iile prev zute de Lege i Statutul profesiei de avocat; 

b) s  permit  colaboratorului s  participe la formele de preg tire i formare 
profesional  ini ial  prev zute de Statutul profesiei de avocat pentru care avocatul 
stagiar a optat; 

c) s  asigure avocatului stagiar condi iile necesare îndeplinirii obliga iilor 
specifice prev zute de Lege i Statutul profesiei  de avocat; 

d) s  contribuie financiar la fondul pentru formarea profesional  ini ial i s
achite contribu ia stabilit  de barou, potrivit prevederilor Statutului profesiei de 
avocat;

e) s  supravegheze formarea tehnicilor i deprinderilor profesionale i însu-
irea regulilor deontologice de c tre colaborator pe toat  perioada stagiului; 

f) s  repartizeze sarcinile ce revin avocatului îndrum tor pentru asigurarea 
unui stagiu efectiv al colaboratorului; 

Colaboratorul se oblig :
a) s  informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care particip

pentru preg tirea i formarea profesional  ini ial , hot rât  de organele profesiei, 
în termen rezonabil; 

b) s  îndeplineasc  întocmai i la timp sarcinile repartizate de avocatul îndru-
m tor;

c) s  respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract pri-
vind desocotirile determinate de îndeplinirea de c tre beneficiar a obliga iilor 
prev zute în prezentul contract cu titlu de contribu ie la suportarea cheltuielilor de 
formare profesional  ini ial  prev zute la articolul 9. 

5.3. s  nu impun  Salarizatului sarcini profesionale care sunt contrare con-
tiin ei acestuia sau pot aduce atingere independen ei profesionale. 

B. Salarizatul se oblig :
5.4. s  dedice întreg timpul de munc  convenit îndeplinirii sarcinilor încre-

din ate de Societate, cu întreaga sa capacitate profesional ;
5.5. s  nu aib  clientel  personal ;
5.6. s  se ab in  de la orice concuren  profesional  neloial  dup  încetarea 

prezentului contract, sub sanc iunile prev zute de Lege i Statutului profesiei de 
avocat;
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5.7. s  nu participe, ca avocat, în cauzele în care a depus activitate în calitate 
de salarizat i s  nu angajeze clien i ai Societ ii pe o perioad  de 2 ani de la data 
încet rii prezentului contract; 

5.8. s  r spund  civil pentru prejudiciile cauzate prin culpa sa profesional .
Art. 6. Perioada de încercare

6.1. Prezentul contract este supus unei perioade de încercare de trei luni de la 
încheierea sa.

6.2. În perioada de încercare, p r ile pot denun a prezentul contract, cu un 
preaviz de 15 zile. 
Art. 7. Încetarea contractului

7.1. Prezentul contract înceteaz  la expirarea duratei pentru care a fost 
încheiat.

7.2. Prezentul contract poate fi denun at unilateral de c tre fiecare parte, cu un 
preaviz de o lun .

7.3. Prezentul contract  înceteaz  în cazul în care una dintre p r i î i încalc
grav obliga iile contractuale, f r  preaviz. 
Art. 8. Clauze finale

8.1. Notific rile i aviz rile dintre p r i se fac în scris sau prin scrisoare reco-
mandat  cu aviz de primire.

8.2. Orice modificare a contractului se face prin act adi ional subscris de 
fiecare din p r i. 

8.3. Orice litigiu între p r i în leg tur  cu prevederile prezentului contract este 
supus Legii i Statutului profesiei de avocat. 

8.4. Prezentul contract i orice modificare a acestuia se depun, de îndat , la 
barou.
Art. 9. Alte clauze ……………………………………………………..……..…… 
……………………………..………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………

Încheiat ast zi .......................... la ....................................... în trei exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou. 

Semn turile: 
Societate,                Salarizat,

Depus ast zi ...................................., la Baroul ......................................... . 

Vizat,
Decan,
L.S. 
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_________________
* În situa ia în care Salarizatul încheie contractul cu un cabinet individual de avocat, se 

vor face men iunile corespunz toare. 
** În cazul în care Salarizatul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi 

mai mici decât cele prev zute în Statutul profesiei  de avocat. 
*** În cazul în care Salarizatul este avocat stagiar, contractul se completeaz  cu clauze 

specifice pentru formarea profesional  ini ial .
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Anexa nr. XI

CONTRACT DE GRUPARE A CABINETELOR  
INDIVIDUALE DE AVOCA I

Între subsemna ii : 
1) Domnul …………………………………………………., avocat titular al 

cabinetului individual ……………………………………………………………… 
……………………………………….. cu sediul profesional în  ………….……… 
………………………………………………………………………………………
.. .............................................................................................................................. ; 

2) Domnul ………………………………………………., avocat titular al 
cabinetului individual ………………………………………..…………………… 
…………………………………………….. cu sediul profesional în  …….……… 
………………………………………………………………………………………
….. .......................................................................................................................... ; 

3) Domnul ……………………….………………………., avocat titular al 
cabinetului individual …………………………………………..………………… 
…………………………………………….. cu sediul profesional în  …………… 
…………………………………………………………………………………….. ; 

4) Domnul ………………………..………………………., avocat titular al 
cabinetului individual ………………………………………….………………… 
…………………………….…………………………….. cu sediul profesional în  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….;

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea i exercitarea profesiei de avocat republicat , cu modific rile ulte-
rioare, i cu prevederile Statutului profesiei de avocat s-au convenit urm toarele: 
Art. 1. Spa iul comun de func ionare

Subsemna ii au decis s - i grupeze cabinetele în localitatea (adresa complet )
……………………….……………………………………………..……, începând 
cu …………………………………………. 

1) Situa ia juridic  precis  a spa iilor i a titlului de care dispune grupul, 
(proprietar, locatar, sublocatar, punere la dispozi ie a locuin ei etc.) …….…… 
…………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………...

2) Descrierea spa iilor - p r ile comune; ………………………………… 
…………………………………………..………………………………………… 

3) Descrierea localurilor (p r i de localuri folosite în exclusivitate) ……… 
………………………………………………………………………

Cabinetul individual de avoca i …………………….………………………… 
……………………………….. va dispune de ………………….…… înc peri
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spre folosin  ca birou (preciza i situa ia locului respectiv i suprafa a) ……… 
…………………………………………………………………………….;

Cabinetul individual de avoca i ………………….………………………… 
…………………………….. va dispune de …………..………… înc peri spre 
folosin  ca birou (preciza i situa ia locului respectiv i suprafa a) …………… 
……………………………………………………………………….;

Cabinetul individual de avoca i …………………………….………………… 
………………………….. va dispune de ………………… înc peri spre folosin
ca birou (preciza i situa ia locului respectiv i suprafa a) …………….…… 
…………………………………………………………………………………….;

Cabinetul individual de avoca i ………………………………..……………… 
………………………………….. va dispune de …………………… înc peri spre 
folosin  ca birou (preciza i situa ia locului respectiv i suprafa a) ……………… 
………………………………………………………………………………….;
Art. 2. Cheltuieli

Cheltuielile comune cuprind: (detaliere a cheltuielilor comune conven ional
asumate de grup) .....................................................................................................  

(Exemplu: chiria i cheltuielile locative; cheltuielile de între inere a localu-
rilor; cheltuielile de înc lzire i iluminat; taxa sau taxele de asigurare; cheltuielile 
de documentare comun ; plata telefonului; salariile personalului de între inere - 
eventual salariul aferent secretariatului comun, onorariile contabilului îns rcinat
cu eviden ele contabile ale grupului etc.) 
Art. 3. Repartizarea cheltuielilor comune

Cheltuielile comune vor fi repartizate între cabinete grupate conform crite-
riilor urm toare, corespunz toare procentajului indicat: ………………..………… 
………………………………………………………………

(Pentru fiecare tip de cheltuial  prev zut  în articolul precedent, indica i
criteriul de reparti ie ales i procentajul c ruia îi corespunde, dac  acest lucru este 
posibil - de exemplu, pentru chirie i cheltuieli anexe, criteriul: repartizarea supra-
fe elor camerelor de lucru folosite în exclusivitate cu procentajul corespunz tor; 
telefon: în func ie de num rul de posturi; documentare, bibliotec : o parte de c tre 
avocatul titular al cabinetului + 1/2 parte pentru fiecare din colaboratorii sau 
avoca ii salariza i din cabinetul acestuia). 
Art. 4. Contabilitate

O eviden  contabil  special  va fi inut  pentru cheltuielile comune ale 
cabinetelor grupate, în partid  simpl . Pentru func ionarea grupului, va fi deschis 
un cont bancar. Acesta va func iona sub semn tura unuia din titulari. 
Art. 5. edin ele

La începutul fiec rui semestru, titularii cabinetelor grupate se reunesc pentru a 
aproba cheltuielile comune i repartizarea lor. 

Se întocme te un proces-verbal al edin ei. 
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Un registru de procese-verbale se va ine la sediul grupului. 
Art. 6. Exercitarea profesiei

Prezenta conven ie nu are nici o consecin  cu privire la exercitarea profesiei 
sub forma cabinetelor individuale de avoca i, cabinetele individuale p strându- i
pe deplin individualitatea, ca form  de exercitare a profesiei. 
Art. 7. Durata

Prezenta conven ie este încheiat  pe o durat  nedeterminat  (de la ……… 
…………. la …………………………..). 

Fiecare din subsemna i poate oricând s  se retrag  din prezenta conven ie, sub 
rezerva respect rii unui termen de ase luni, în care trebuie s - i previn  partenerii 
de contract. El poate propune celorlal i membri ai grupului un succesor. 

Fiecare dintre subsemna ii va putea face obiectul unei m suri de excludere 
pentru nerespectarea obliga iei sale de a participa la cheltuielile comune. Aceast
decizie se va lua cu unanimitatea celorlal i membri ai grupului, cel în cauz  bene-
ficiind de un termen de …………………….. (minimum dou  luni) pentru a res-
titui grupului libera dispunere de mijloacele de exercitare a profesiei care i-au fost 
puse la dispozi ie. 

În cazul în care survin dificult i, titularul ini ial al spa iului va beneficia de 
dreptul preferen ial de atribuire a acestuia, cu obliga ia de a accepta un termen de 
preaviz de minimum trei luni pentru ceilal i membri ai cabinetului grupat. 
Art. 8. Condi ie suspensiv

Prezenta conven ie este încheiat  cu condi ia suspensiv  a înregistr rii la 
decanatul baroului. 
Art. 9. Arbitraj

Orice diferend cu privire la interpretarea sau executarea prezentei conven ii va 
fi supus spre arbitrare decanului baroului sau avocatului desemnat de acesta. 

Încheiat  la (data) ………………………………. (în tot atâtea exemplare câte 
p r i sunt, plus unul pentru consiliul baroului). 
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Anexa nr. XII

CONTRACT
pentru constituirea unei societ i civile profesionale de avoca i

Între:
1. Dl /dna ................................................................................. avocat definitiv 
înscris în tabloul avoca ilor .............................................................................. ; 
2. Dl /dna ................................................................................. avocat definitiv 
înscris în tabloul avoca ilor .............................................................................. ; 
3. Dl /dna ................................................................................. avocat definitiv 
înscris în tabloul avoca ilor .............................................................................. ; 
4. Dl /dna ................................................................................. avocat definitiv 
înscris în tabloul avoca ilor .............................................................................. ; 
s-a convenit constituirea unei societ i civile profesionale de avoca i, supus

reglement rilor prev zute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea 
profesiei de avocat, republicat , cu modific rile ulterioare, i în conformitate cu 
Statutul profesiei de avocat. 

Art. 1. Denumirea societ ii
Societatea civil  profesional  de avoca i poart  denumirea de …….……… 

……………..……………………………………………………………….. i are 
sediul în …………………………………………………………… 
Art. 2. Societatea se constituie pe o durat  ………….…………………………… 
Art. 3. Condi iile de asociere sunt prev zute în statutul societ ii civile pro-
fesionale de avoca i, încheiat potrivit Statutului profesiei de avocat. 

Localitatea………………………                    Data .............................
Semn tura,
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Anexa nr. XIII

STATUTUL 
societ ii civile profesionale de avoca i

…………………………………………………………

Subsemna ii:
- ............................................................................... domiciliat/domiciliat  în 

................................................., cod numeric personal ……….............................., 
n scut/n scut  în ..............., la data de ..........., înscris/înscris  în tabloul avoca ilor 
în data de .............. i avocat definitiv din data de ..............; 

- ................................................ domiciliat/domiciliat  în ................................ 
................., cod numeric personal ......................................, n scut/n scut  în 
..............., la data de ..........., înscris/înscris  în tabloul avoca ilor în data de 
.............. i avocat definitiv din data de ..............; 

- ................................................ domiciliat/domiciliat  în ............................... 
..............................., cod numeric personal ................................, n scut/n scut  în 
..............., la data de ............., înscris/înscris  în tabloul avoca ilor în data de 
.............. i avocat definitiv din data de ..............; 

au convenit, dup  cum urmeaz , Statutul Societ ii civile profesionale de 
avoca i ............................................................. înfiin at  conform art. 5 din Legea 
nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicat , cu 
modific rile ulterioare, denumit  în continuare Lege,  i art. 188 - 201 din Statutul 
profesiei de avocat. 

Titlul I. Forma, obiect, scop, denumirea  
(forma profesional ), sediu, durata 

Art. 1. Forma
Prezenta Societate este înfiin at  ca o societate civil  profesional  de avoca i

i este compus  din subsemna ii avoca i înscri i în Tabloul avoca ilor Baroului 
.................. ca avoca i definitivi: 

- .................................................................................         - asociat; 
- .................................................................................         - asociat; 
- .................................................................................         - asociat; 

Art. 2. Obiect
Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat conform 

Legii i statutului profesiei de avocat. 
Art. 3. Scop profesional

3.1. Fiecare asociat, avocat colaborator i avocat salarizat în interiorul profe-
siei î i angajeaz  r spunderea profesional  pentru activitatea desf urat  în cadrul 
societ ii. 
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3.2. Societatea este denumit  .............. - Societate civil  de avoca i (SCA). 
Art. 4. Sediul

Sediul principal al Societ ii este situat în ………………………………… 
……………………………………………...

Societatea î i poate deschide birouri de lucru în circumscrip ia Baroului 
……………………………. sau sedii secundare în circumscrip ia altor barouri din 
ar i str in tate. 

Art. 5. Durata
Societatea se constituie pentru o durat  de …………………………. ani din 

momentul înscrierii sale în Tabloul avoca ilor Baroului ……………..………… 
………………………… . 

Titlul II. Capitalul social 

Art. 6. Compunerea capitalului social
6.1. Capitalul social este compus dup  cum urmeaz :
Domnul/Doamna. ............................................................................................ : 
       - aport în numerar / natur / clientel : .................. lei (................) lei, 
Domnul/Doamna. ............................................................................................ : 
       - aport în numerar / natur / clientel : .................. lei (................) lei, 
Domnul/Doamna. ............................................................................................ : 
       - aport în numerar / natur / clientel : .................. lei (................) lei. 
6.2. Aporturile în natur /clientel  ale asocia ilor sunt constituite din urm -

toarele bunuri: 
- ..............., evaluat de c tre asocia i/conform raportului de expertiz  nr. ….....  
   din data de ............................ la valoarea de ......................... lei; 
- ..............., evaluat de c tre asocia i/conform raportului de expertiz  nr. ........  
   din data de ............................ la valoarea de ......................... lei; 
- ..............., evaluat de c tre asocia i/conform raportului de expertiz  nr. ........  
   din data de ............................ la valoarea de ......................... lei. 

Art. 7. Repartizare
7.1. Capitalul social este divizat în .................. p r i sociale a câte .......... lei 
fiecare, integral subscrise i v rsate de c tre asocia i, potrivit aporturilor men-

ionate la art. 6, astfel: 
- .............................................. - .............................................. p r i sociale; 
- ................................................ - .............................................. p r i sociale; 
- ................................................... - .............................................. p r i sociale; 
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Titlul III. Adunarea general

Art. 8. Adun rile generale
8.1. Adunarea general  reprezint  totalitatea asocia ilor i deciziile luate sunt 

obligatorii pentru to i asocia ii. 
8.2. Fiecare parte social  subscris i v rsat  d  dreptul la un vot. 
8.3. Asocia ii nu pot fi reprezenta i în adunarea general  decât de al i asocia i. 
8.4. Adun rile generale se convoac  de oricare dintre asocia i prin orice mij-

loace care s  poat  proba realizarea convoc rii cu minimum 5 zile înainte de data 
inerii lor. 

8.5. Adunarea general  se va întruni la sediul principal al societ ii sau cu 
acordul unanim al asocia ilor, în orice alt loc. 

8.6. Hot rârile adun rilor generale se iau prin votul asocia ilor reprezentând 
majoritatea p r ilor sociale, cu excep ia cazurilor prev zute în Statutul profesiei de 
avocat.

8.7. Pentru hot rârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este 
necesar acordul unanim al asocia ilor. 
Art. 9. Atribu iile adun rii generale

9.1. Principalele atribu ii ale adun rii generale sunt: 
a) aprobarea bilan ului anual; 
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul); 
c) m rirea sau reducerea capitalului social; 
d) fuziunea; 
e) schimbarea denumirii societ ii; 
f) schimbarea sediului principal, înfiin area de birouri de lucru sau sedii 

secundare;
g) crearea sau anularea p r ilor de industrie; 
h) primirea de noi asocia i;
i) excluderea asociatului/asocia ilor; 
j) alegerea avocatului coordonator al societ ii; 
k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor; 
I) orice modificarea a statutului societ ii.

Art. 10.  Procedura adun rii generale i procesele-verbale
10.1. Adun rile generale sunt prezidate de avocatul coordonator sau asociatul 

desemnat de c tre acesta. 
10.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adun rii, desemnat dintre 

asocia i i va cuprinde: data, locul, prezen a, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, 
hot rârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hot râre. Procesul-verbal va fi 
semnat de asocia ii prezen i. 

10.3. Lucr rile adun rii generale se consemneaz  într-un registru numerotat i
parafat de coordonatorul Societ ii.
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Titlul IV. Coordonarea activit ii

Art. 11. Coordonarea
11.1. Societatea este coordonat  de un avocat coordonator sau asociatul 

desemnat de acesta. El este numit prin hot rârea asocia ilor ce de in împreun  mai 
mult de 1/2 din capitalul social. 

11.2. Mandatul avocatului coordonator este de doi ani. 
11.3. Calitatea de avocat coordonator înceteaz  prin revocare, deces, demisie, 

retragere voluntar  din Societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea 
Adun rii asocia ilor.
Art. 12. Desemnarea avocatului coordonator

Dl. (d-na) ................................................... este desemnat( ) începând cu data 
de ..................................... avocatul coordonator al societ ii. 
Art. 13. Drepturi i obliga iile avocatului coordonator

13.1. Avocatului coordonator reprezint  Societatea în raporturile cu ter ii. 
13.2. Actele de înstr inare cu privire la drepturile i bunurile Societ ii se 

încheie numai cu autorizarea prealabil  a asocia ilor conform art. 8. Asocia ii pot 
fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstr inate de c tre avocatul 
coordonator f r  a fi necesar  autorizarea prealabil i f r  ca aceast  valoare s
poat  dep i 10% din valoarea capitalului social. 

13.3. Raporturile dintre avocatul coordonator i ceilal i avoca i ai societ ii nu 
implic  nici o subordonare în plan profesional. 
Art. 14. Remunerare

Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hot rârii adun rii generale. 

Titlul V. Conturile i informarea asocia ilor cu privire  
la rezultatele ob inute de Societate 

Art. 15. Exerci iul financiar
Exerci iul financiar începe de la 01 ianuarie i se sfâr e te la 31 decembrie al 

fiec rui an cu excep ia primului an, când începe la data înfiin rii i dureaz  pân
la 31 decembrie. 
Art. 16. Conturile i informarea asocia ilor

16.1. Opera iunile în conturile bancare ale Societ ii sunt efectuate de avocatul 
coordonator, singur, al turi sau împreun  cu alte persoane desemnate prin hot -
rârea adun rii generale. La încheierea exerci iului financiar, avocatul coordonator 
întocme te bilan ul, contul de profit i pierderi i raportul de activitate. 

16.2. Asocia ii pot lua cuno tin  de bilan , de anexele acestuia, i pot consulta 
orice registru i document contabil al Societ ii.

16.3. Societatea poate angaja cenzori i auditori pentru a verifica eviden ele 
contabile ale Societ ii i a întocmi raportul asupra gestiunii. 
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Art. 17. Rezultatele financiare
Adunarea general  ordinar  aprob  conturile, exerci iul financiar, bilan ul i

hot r te cu privire la utilizarea rezultatelor financiare. 
Art. 18. Repartizarea beneficiilor

18.1. Beneficiul net al societ ii va fi stabilit dup  sc derea din totalul veni-
turilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat c tre asocia i. 

18.2. Dup  deducerea tuturor celorlalte obliga ii i contribu ii care pot greva 
profitul net al societ ii, repartizarea rezultatelor financiare r mase se va face 
astfel: 

- cot  alocat  de in torilor p r ilor sociale ……………………………………; 
- cot  alocat  de in torilor p r ilor de industrie ………………………………; 
- alte aloc ri (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezerv , fond de 

investi ii, etc.) ..........................................................................................................  

Titlul VI. Cesiunea i transmiterea p r ilor sociale 

Art. 19. Cesiunea p r ilor sociale
19.1. Cesiunea de p r i sociale poate fi f cut  numai c tre avoca i definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, în condi iile Legii i ale Statutului profesiei de 
avocat.

19.2. Cesiunea între asocia i este liber .
19.3. P r ile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim i exprimat în 

scris al asocia ilor. 
19.4. Oricare asociat î i poate exercita dreptul de preemp iune în termen de 30 

de zile de la primirea notific rii ofertei de cesiune. În caz de concurs între asocia i,
la pre  egal, este preferat asociatul care dore te s  achizi ioneze num rul total de 
p r i sociale ofertate, sau, în lips , dup  caz, asocia ii vor achizi iona p r ile 
sociale propor ional cu cotele de inute la capitalul social. 
Art. 20. Notificarea cesiunii

20.1. Asociatul care inten ioneaz  s  cedeze p r ile sociale este obligat s
notifice inten ia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, c tre to i asocia ii. 

20.2. În cazul de neexercitare a dreptului de preemp iune, cesiunea poate fi 
f cut  unui/unor avocat/avoca i neasociat/neasocia i, f r  ca ceilal i asocia i s  se 
poat  opune. 

20.3. Oferta notificat  este irevocabil  pe toat  durata ei de valabilitate. 
Art. 21. Retragerea asocia ilor

21.1. Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condi ia de a notifica, 
în scris, celorlal i asocia i i baroului din care face parte, inten ia de retragere cu 
cel pu in 3 luni înainte. 

21.2. La împlinirea termenului prev zut în notificare consiliul baroului va lua 
act de retragerea asociatului, operând modific rile corespunz toare în eviden ele 
sale. 
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21.3. În caz de neîn elegere cu privire la desocotirea consecutiv  retragerii se 
aplic  corespunz tor urm toarele prevederi ale prezentului statut:  ……….……… 
……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………
Art. 22. Încetarea calit ii de asociat

22.1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de 
avocat, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau 
asociatul pus sub interdic ie are la dispozi ie un termen de 3 luni pentru cesionarea 
p r ilor sociale, în condi iile prev zute în prezentul titlu. 

22.2. În cazul în care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, 
p r ile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunz tor. 
Art. 23. Decesul asociatului

23.1. La data decesului unui asociat, p r ile sociale de inute de acesta se 
anuleaz .

23.2. P r ile semnatare convin c  desocotirea dintre asocia i i succesorii aso-
ciatului decedat se va face potrivit urm toarelor reguli: ………..….………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

23.3. În termen de maxim 3 luni de la data anul rii p r ilor sociale, asocia ii 
vor proceda dup  cum urmeaz :

a) la reducerea corespunz toare a capitalului social; 
b) la emiterea de noi p r i sociale în vederea reconstituirii capitalului social la 

valoarea existent  la momentul decesului; 
c) la încetarea formei de exercitare a profesiei. 

Art. 24. Alte dispozi ii
24.1. Cesionarii sunt obliga i s  depun  la barou un exemplar original al 

actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea for at ,
retragerea voluntar  etc.) 

Titlul VII. Exercitarea profesiei 

Art. 25. Activitatea i r spunderea profesional
25.1. Asocia ii, avoca ii colaboratori i avoca ii salariza i în interiorul profe-

siei exercit  profesia de avocat în numele societ ii. 
25.2. Fiecare avocat r spunde pentru actele profesionale pe care le îndepli-

ne te.
25.3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesional , în nume pro-

priu i pentru fiecare avocat care î i exercit  profesia în cadrul acesteia. 
Art. 26. Suspendarea asocia ilor

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Art. 27. Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei
…………………………………………………………………………………

………………………..

Titlul VIII. Dizolvarea i lichidarea 

Art. 28. Dizolvarea
Societatea se dizolv  în urm toarele situa ii: 
a) prin hot rârea luat  în unanimitate de asocia i;
b) prin hot râre judec toreasc ;
c) prin radierea din profesie a tuturor asocia ilor; 
d) prin decesul simultan al tuturor asocia ilor; 
e) prin dobândirea tuturor p r ilor sociale de c tre un singur asociat i p s-

trarea lor de c tre acesta o perioad  mai mare de 3 luni; 
f) la cererea simultan  de retragere din Societate formulat  de to i asocia ii. 

Art. 29. Lichidarea
29.1. Societatea intr  în lichidare din momentul dizolv rii sale. În toate actele 

sale se va men iona „în lichidare”. 
29.2. Asocia ii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea 

avocatului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de c tre decan. 
29.3. Asocia ii vor fi convoca i pentru a decide cu privire la rezultatele ob i-

nute de lichidatori, la repartizarea activului net i pentru a constata încheierea 
lichid rii.

29.4. În situa iile în care în societate r mâne un singur asociat pentru o 
perioad  mai mare de trei luni, societatea intr  în lichidare, cu excep ia cazului în 
care asociatul r mas decide reorganizarea acesteia. 

Titlul IX. Condi ia suspensiv i publicitate 

Art. 30. Condi ia suspensiv
30.1. Societatea este constituit  între asocia i de la data semn rii statutului, 

sub condi ia suspensiv  a înscrierii sale în Tabloul avoca ilor baroului. 
30.2. Dup  înscrierea Societ ii, avocatul coordonator va convoca o adunare 

general  extraordinar  pentru a se constata îndeplinirea tuturor condi iilor cerute 
pentru începerea activit ii. 
Art. 31. Publicitate

În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat decanului. 
Semn turi:
Av. ................................ 
Av. ................................ 
Av. ................................ 
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Anexa nr. XIV

CONTRACT
pentru constituirea unei societ i profesionale  

de avoca i cu r spundere limitat

Între:
1. Domnul/Doamna …………………………………………………………… 

…………………………..…………….……. avocat definitiv înscris în tabloul 
avoca ilor ………………………………………………………………; 

2. Domnul/Doamna …………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……. avocat definitiv 
înscris în tabloul avoca ilor …………..…………………………..……………… 
……………………………………………;

3. Domnul/Doamna …………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……. avocat definitiv 
înscris în tabloul avoca ilor ……………………………………………………… 
…………………………………………;

4. Domnul/Doamna …………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……. avocat definitiv 
înscris în tabloul avoca ilor ……………………………………….……………… 
…………………………………,

s-a convenit constituirea unei societ i profesionale cu r spundere limitat ,
supus  reglement rilor prev zute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exer-
citarea profesiei de avocat, republicat , cu modific rile ulterioare, i în confor-
mitate cu Statutul profesiei de avocat. 

Art. 1. Denumirea societ ii
Societatea profesional  cu r spundere limitat  poart  denumirea de ……… 

……………………………………………………………………………… i are 
sediul în …………………………………………………………………………… 
…………………………………...
Art. 2. Societatea se constituie pe o durat  de ………………………..……… 
…………………………………………
Art. 3. Condi iile de asociere sunt prev zute în statutul societ ii profesionale de 
avoca i cu r spundere limitat , încheiat potrivit Statutului profesiei de avocat. 

Localitatea .....................................                Data ......................................... 

Semn tura,
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Anexa nr. XV

STATUTUL 
SOCIET II  PROFESIONALE CU R SPUNDERE LIMITAT

Subsemna ii:
- …………………………………..……………….. domiciliat/domiciliat  în 

........................................... , cod numeric personal ………………….…………… 
………………., n scut/n scut  în ……….……………………….., la data de 
…………………….., înscris/înscris  în tabloul avoca ilor în data de ………… 
………………… i avocat definitiv din data de ………………………………… 
………………………………….;

- …………………………………………………….. domiciliat/domiciliat  în 
..........................................., cod numeric personal ………………………………., 
n scut/n scut  în …………………………….., la data de …………………….., 
înscris/înscris  în tabloul avoca ilor în data de ………………………… i avocat 
definitiv din data de ……………………………………………………….; 

- …………………….……………………………….. domiciliat/domiciliat  în 
..........................................., cod numeric personal ……………………………., 
n scut/n scut  în …………………………….., la data de …………………….., 
înscris/înscris  în tabloul avoca ilor în data de ………………………… i avocat 
definitiv din data de ………………………………………………………., 

au convenit, dup  cum urmeaz , Statutul societ ii profesionale cu r spundere
limitat  ........................................  înfiin at  conform art. 6 din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicat , cu modific rile
ulterioare i prevederilor corespunz toare din Statutul profesiei de avocat. 

Titlul I. Forma, obiect, scop, denumirea  
(forma profesional ), sediu, durata 

Art. 1. Forma
Prezenta Societate este înfiin at  ca o societate profesional  cu r spundere

limitat i este compus  din subsemna ii avoca i înscri i pe tabloul Baroului 
.............................. ca avoca i definitivi: 

- ................................................................................      - asociat; 
- ................................................................................      - asociat; 
- ................................................................................      - asociat. 

Art. 2. Obiect
Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat conform 

Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, repu-
blicat , cu modific rile ulterioare, denumit  în continuare Lege, i Statutului 
profesiei de avocat. 
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Art. 3. Scop profesional
3.1. Fiecare asociat r spunde personal în limita aportului s u social. 
3.2. Societatea este denumit  .................................. - Societate profesional  de 

avoca i cu r spundere limitat  (S.P.A.R.L.). 
Art. 4. Sediul

Sediul principal al Societ ii este situat în ......................................................  . 
Societatea î i poate deschide birouri de lucru în circumscrip ia Baroului 

.............. sau sedii secundare în circumscrip ia altor barouri din ar i str in tate. 
Art. 5. Durata

Societatea se constituie pentru o durat  de ..................... ani din momentul 
înscrierii sale pe tabloul Baroului .................................. . 

Titlul II. Capitalul social

Art. 6. Compunerea capitalului social
6.1. Capitalul social este compus dup  cum urmeaz :
Domnul/Doamna .............................................................................................. : 
- aport în industrie/numerar/natur /clientel : ...................... lei (..................) lei, 
Domnul/Doamna. ............................................................................................ : 
- aport în industrie/numerar/natur /clientel : ...................... lei (..................) lei, 
Domnul/Doamna. ............................................................................................ : 
- aport în industrie/numerar/natur /clientel : ...................... lei (..................) lei. 
6.2. Aporturile în natur  ale asocia ilor sunt constituite din urm toarele bunuri: 
- ....................., evaluat de c tre asocia i/conform raportului de expertiz

nr.  .................  din data de .......................... la valoarea de .............................. lei; 
- ....................., evaluat de c tre asocia i/conform raportului de expertiz

nr.  .................  din data de .......................... la valoarea de .............................. lei; 
- ....................., evaluat de c tre asocia i/conform raportului de expertiz

nr.  .................  din data de .......................... la valoarea de .............................. lei. 
6.3. Aporturile în industrie/clientel  ale asocia ilor constau în: 
- ....................., evaluat de c tre asocia i/conform raportului de expertiz

nr.  .................  din data de ..........................  la valoarea de .............................. lei; 
- ....................., evaluat de c tre asocia i/conform raportului de expertiz

nr.  .................  din data de ..........................  la valoarea de .............................. lei: 
- ....................., evaluat de c tre asocia i/conform raportului de expertiz

nr.  .................  din data de ..........................  la valoarea de .............................. lei. 
Art. 7. Repartizare

Capitalul social este divizat în ........................ p r i sociale a câte ............ lei 
fiecare, integral subscrise i v rsate de c tre asocia i, potrivit aporturilor men io-
nate la art. 6, astfel: 

-  ........................................................ - ........................................ p r i sociale; 
-  ........................................................ - ........................................ p r i sociale; 
-  ........................................................ - ........................................ p r i sociale. 
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Titlul III. Adunarea general

Art. 8. Adun rile generale
8.1. Adunarea general  reprezint  totalitatea asocia ilor. Hot rârile adun rii

generale sunt obligatorii pentru to i asocia ii. 
8.2. Fiecare parte social  subscris i v rsat  d  dreptul la un vot. 
8.3. Asocia ii nu pot fi reprezenta i în adunarea general  decât de al i asocia i. 
8.4. Adun rile generale se convoac  de oricare dintre asocia i prin orice mij-

loace care s  poat  proba realizarea convoc rii cu minimum 5 zile înainte de data 
inerii lor. 

8.5. Adunarea general  se va întruni la sediul principal al societ ii sau cu 
acordul unanim al asocia ilor în orice alt loc. 

8.6. Hot rârile adun rilor generale se iau prin votul asocia ilor reprezentând 
majoritatea p r ilor sociale, cu excep ia situa iilor în care Statutul profesiei de 
avocat prevede alt cvorum. 

8.7. Pentru hot rârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este 
necesar acordul unanim al asocia ilor. 
Art. 9. Atribu iile Adun rii generale

Principalele atribu ii ale Adun rii Generale sunt: 
a) aprobarea rezultatelor economice anuale; 
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul); 
c) m rirea sau reducerea capitalului social; 
d) fuziunea; 
e) schimbarea denumirii societ ii; 
f) schimbarea sediului principal, înfiin area de birouri de lucru sau sedii 

secundare;
g) aprobarea cre rii sau anul rii p r ilor de industrie; 
h) primirea de noi asocia i;
i) excluderea asociatului/asocia ilor; 
j) alegerea avocatului coordonator sau, dup  caz, a avoca ilor coordonatori, ai 

societ ii; 
k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor; 
l) orice modificare a statutului societ ii.

Art. 10. Procedura adun rii generale i procesele-verbale
10.1. Adun rile generale sunt prezidate de unul dintre avoca ii coordonatori 

sau de asociatul desemnat de c tre ace tia. 
10.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adun rii, desemnat dintre 

asocia i i va cuprinde: data, locul, prezen a, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, 
hot rârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hot râre. Procesul-verbal va fi 
semnat de asocia ii prezen i. 

10.3. Lucr rile adun rii generale se consemneaz  într-un registru numerotat i
parafat de coordonatorul/coordonatorii Societ ii. 
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Titlul IV. Coordonarea activit ii

Art. 11. Coordonarea
11.1. Societatea este coordonat  de unul sau mai mul i avoca i coordonatori. 

Ei sunt numi i prin hot rârea asocia ilor ce de in împreun  mai mult de 1/2 din 
capitalul social. 

11.2. Mandatul avocatului coordonator este de doi ani. 
11.3. Calitatea de avocat coordonator înceteaz  prin revocare, deces, demisie, 

retragere voluntar  din Societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea 
Adun rii asocia ilor.
Art. 12. Desemnarea avocatului coordonator

Dl. (d-na) .......................................................... este desemnat( ) începând cu 
data de ................................... avocatul coordonator al societ ii. 
Art. 13. Drepturile i obliga iile avocatului coordonator

13.1. Avocatul coordonator, sau, dup  caz, avoca ii coordonatori reprezint
Societatea în raporturile cu ter ii. 

13.2. Actele de înstr inare cu privire la drepturile i bunurile Societ ii se 
încheie numai cu autorizarea prealabil  a asocia ilor conform art. 8. Asocia ii pot 
fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstr inate de c tre avocatul 
coordonator f r  a fi necesar  autorizarea prealabil i f r  ca aceast  valoare s
poat  dep i 10% din valoarea capitalului social. 

13.3. Raporturile dintre avocatul coordonator i ceilal i avoca i ai societ ii nu 
implic  nici o subordonare în plan profesional. 
Art. 14. Remunerare

Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hot rârii adun rii generale. 

Titlul V. Exerci iul financiar, conturile bancare i informarea asocia ilor  
cu privire la rezultatele ob inute de Societate 

Art. 15. Exerci iul financiar
Exerci iul financiar începe de la 1 ianuarie i se sfâr e te la 31 decembrie al 

fiec rui an cu excep ia primului an, când începe la data înfiin rii i dureaz  pân
la 31 decembrie. 
Art. 16. Conturile bancare i informarea asocia ilor

16.1. Opera iunile în conturile bancare ale Societ ii sunt efectuate de c tre 
avocatul coordonator, sau, dup  caz, avoca ii coordonatori, precum i de c tre alte 
persoane desemnate prin hot rârea adun rii generale. La încheierea exerci iului 
financiar, avocatul coordonator întocme te raportul de activitate i proiectul decla-
ra iei de venit pentru societate. 

16.2. Asocia ii pot lua cuno tin  de raport, de anexele acestuia, de proiectul 
declara iei de venit i pot consulta orice registru i document contabil al Societ ii. 
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16.3. Societatea poate angaja cenzori i auditori pentru a verifica eviden ele 
contabile ale Societ ii i a întocmi raportul asupra gestiunii. 
Art. 17. Rezultatele financiare

Adunarea general  ordinar  aprob  conturile bancare, exerci iul financiar i
hot r te cu privire la utilizarea rezultatelor financiare. 
Art. 18. Repartizarea beneficiilor

18.1. Toate cheltuielile necesare societ ii (remunera iile pentru avoca ii sala-
riza i, salariile, retroced rile de onorarii pentru avoca ii colaboratori, cheltuielile 
de între inere, chirii, amortiz ri, taxe i impozite aferente bunurilor folosite în 
interesul societ ii, costul materialelor, consumabile, investi ii, utilit i i dot ri
precum i orice alte cheltuieli) sunt suportate de c tre societate din veniturile 
realizate de c tre aceasta. 

18.2. Dup  deducerea cheltuielilor prev zute la pct. 18.1 venitul r mas se 
distribuie între asocia i conform p r ilor sociale de inute de ace tia. 

18.3 Asocia ii pot conveni înainte de distribuirea men ionat  la pct. 18.2, 
constituirea unui fond de rezerv  al societ ii. 

18.4. De inerea p r ilor sociale în societate confer  asocia ilor dreptul i
obliga ia de a încasa venitul i de a suporta pierderea. Plata impozitului pe venit se 
face de c tre fiecare asociat, pentru venitul s u propriu. 

Titlul VI. Cesiunea i transmiterea p r ilor sociale 

Art. 19. Cesiunea p r ilor sociale
19.1. Cesiunea de p r i sociale poate fi f cut  numai unor avoca i definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, în condi iile Legii i Statutului profesiei de avocat. 
19.2. Cesiunea între asocia i este liber .
19.3. P r ile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim i exprimat în 

scris al asocia ilor. 
19.4. Oricare asociat î i poate exercita dreptul de preemp iune în termen de 30 

de zile de la primirea notific rii ofertei de cesiune. În caz de concurs între asocia i,
la pre  egal, este preferat asociatul care dore te s  achizi ioneze num rul total de 
p r i sociale ofertate, sau, în lips , dup  caz, asocia ii vor achizi iona p r ile 
sociale propor ional cu cotele de inute la capitalul social. 
Art. 20. Notificarea cesiunii

20.1. Asociatul care inten ioneaz  s  cedeze p r ile sociale este obligat s
notifice inten ia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, tuturor asocia ilor. 

20.2. În cazul de neexercitare a dreptului de preemp iune, cesiunea poate fi 
f cut  c tre avocat/avoca i neasociat/neasocia i, f r  ca ceilal i asocia i s  se poat
opune.

20.3. Oferta notificat  este irevocabil  pe toat  durata ei de valabilitate. 
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Art. 21. Retragerea asocia ilor
21.1. Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condi ia de a notifica, 

în scris, celorlal i asocia i i baroului din care face parte inten ia de retragere cu 
cel pu in 3 luni înainte. 

21.2. În caz de neîn elegere cu privire la desocotirea consecutiv  a retragerii 
se aplic  corespunz tor urm toarele prevederi ale prezentului statut:  

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………
Art. 22. Încetarea calit ii de asociat

22.1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de 
avocat, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau 
asociatul pus sub interdic ie are la dispozi ie un termen de 3 luni pentru cesionarea 
p r ilor sociale, în condi iile prev zute în prezentul titlu. 

22.2 În cazul în care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, 
p r ile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunz tor. 
Art. 23. Decesul asociatului

23.1. (1) La data decesului unui asociat, p r ile sociale de inute de acesta se 
anuleaz .

23.2. P r ile semnatare convin c  desocotirea dintre asocia i i succesorii 
asociatului decedat se va face potrivit urm toarelor reguli: …………………… 
………………………………………………..……………………………………
……………………………………………

23.3. În termen de maxim 3 luni de la data anul rii p r ilor sociale, asocia ii 
vor proceda dup  cum urmeaz :

a) la reducerea corespunz toare a capitalului social; 
b) la emiterea de noi p r i sociale în vederea reconstituirii capitalului social la 

valoarea existent  la momentul decesului; 
c) la încetarea formei de exercitare a profesiei. 

Art. 24. Alte dispozi ii
Cesionarii sunt obliga i s  depun  la barou un exemplar original al actului de 

cesiune. 
(Se pot introduce clauze specifice privind retragerea for at , retragerea 

voluntar  etc.)

Titlul VII. Exercitarea profesiei 

Art. 25. Activitatea i r spunderea profesional
25.1. Asocia ii, avoca ii colaboratori i avoca ii salariza i în interiorul pro-

fesiei exercit  profesia de avocat în numele societ ii. 
25.2. Fiecare avocat r spunde pentru actele profesionale pe care le îndepli-

ne te.
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25.3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesional , în nume 
propriu i pentru fiecare avocat care î i exercit  profesia în cadrul acesteia. 
Art. 26. Suspendarea asocia ilor

…………………………………………………………………………………
Art. 27. Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

…………………………………………………………………………………

Titlul VIII. Dizolvarea i lichidarea 

Art. 28. Dizolvarea
Societatea se dizolv  în urm toarele situa ii: 
a) prin hot rârea luat  în unanimitate de asocia i;
b) prin hot râre judec toreasc ;
c) prin radierea din profesie a tuturor asocia ilor; 
d) prin decesul simultan al tuturor asocia ilor; 
e) prin dobândirea tuturor p r ilor sociale de c tre un singur asociat i p stra-

rea lor de c tre acesta o perioad  mai mare de 3 luni; 
f) la cererea simultan  de retragere din Societate formulat  de to i asocia ii. 

Art. 29. Lichidarea
29.1. Societatea intr  în lichidare din momentul dizolv rii sale. În toate actele 

sale se va men iona „în lichidare”. 
29.2. Asocia ii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea avo-

catului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de c tre decan. 
29.3. Asocia ii vor fi convoca i pentru a decide cu privire la rezultatele ob i-

nute de lichidatori, la repartizarea activului net i pentru a constata încheierea 
lichid rii.

29.4. În situa iile în care în societate r mâne un singur asociat pentru o 
perioad  mai mare de trei luni, societatea intr  în lichidare, cu excep ia cazului în 
care asociatul r mas decide reorganizarea acesteia. 

Titlul IX. Condi ia suspensiv i publicitate 

Art. 30. Condi ia suspensiv
30.1. Societatea este constituit  între asocia i de la data semn rii statutului, 

sub condi ia suspensiv  a înscrierii sale în tabloul baroului. 
30.2. Dup  înscrierea Societ ii, avocatul coordonator sau, dup  caz, unul 

dintre avoca ii coordonatori va convoca o adunare general  extraordinar  pentru a 
se constata îndeplinirea tuturor condi iilor cerute pentru începerea activit ii. 
Art. 31. Publicitate

În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat decanului. 



Statutul profesiei de avocat  2

203 

Art. 32. Dobândirea personalit ii juridice
Societatea dobânde te personalitate juridic  la data înregistr rii la barou a 

deciziei emise de c tre consiliul baroului în a c rei raz  teritorial  se afl  sediul ei 
principal. 

Semn turi:
Av. ..................................... 
Av. ..................................... 
Av. ..................................... 
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Anexa nr. XVI
Uniunea Na ional  a Barourilor din România 
Baroul ....................................................... 

CERTIFICAT nr. ........................................
de înregistrare a societ ii profesionale de avoca i

cu r spundere limitat

1. Denumirea  ………………………………………..………………………… 
„S.P.A.R.L.”

2. Sediul ………………………………………………………..………………
3. Durata de func ionare ………………………………………………………
4. Data dobândirii personalit ii juridice (data de înregistrarea la barou a 

deciziei Consiliului Baroului ……………………………………

5. Semn tura i tampila  ………………………………………………………

Semn tura decanului 
L.S. 
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Anexa nr. XVII

REGISTRU DE EVIDEN
a contractelor de asisten  juridic

Nr. 
crt. 

Data
efectu rii

înregistr rii

Nr. i data 
încheierii 

contractului 
(inclusiv în 

cazul 
contractelor

încheiate 
verbal)

Numele i
prenumele
persoanelor 
semnatare 

Onorariul
stabilit  

(în cazul în 
care onorariul 
se încaseaz
prin tarifarea 

orar  a 
serviciilor, 

men iunea se 
opereaz  la 

data încas rii)

Onorariul
încasat 

Alte
observa ii 

1
2
3
4
5
…
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Anexa nr. XVIII

REGISTRU DE ÎNREGISTRARE 
a actelor juridice atestate de avocat conform articolului 3  

din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat 

Nr. 
crt.

Denumirea
actului 

Persoana/persoanele
semnatare ale 

actului (Nume, 
prenume, domiciliu, 

act de identitate) 

Data Obiectul actului Observa ii 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
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Anexa nr. XXI

MODELUL TAMPILEI FORMELOR  
DE EXERCITARE A PROFESIEI

1. tampila are forma rotund ;
2. Diametrul tampilei este de 3 cm; 
3. Con inutul tampilei: 
- Uniunea Na ional  a Barourilor din România; 
- Baroul; 
- Denumirea formei de exercitare a profesiei. 
4. Men iunile privind Uniunea Na ional  a Barourilor din România i denu-

mirea baroului se inscrip ioneaz  în interiorul circumferin ei tampilei urm rind 
linia circumferin ei. 

5. Men iunea privind denumirea formei de exercitare a profesiei se inscrip-
ioneaz  în interiorul circumferin ei tampilei. 

6. Pentru clientela personal i activitatea desf urat  în cadrul asisten ei 
judiciare a baroului, avocatul colaborator va utiliza tampila personal , aprobat
de forma de exercitare a profesiei, pe care se inscrip ioneaz  denumirea formei de 
exercitare a profesiei i men iunea „avocat colaborator”. 

Exemple: 
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Anexa nr. XXII

MODELUL FIRMEI FOLOSITE DE FORMELE
DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT

1. Con inutul firmei: 
- Uniunea Na ional  a Barourilor din România; 
- Baroul; 
- denumirea formei de exercitare a profesiei; 
- men iuni privind identificarea sediului (etaj, apartament); 
- men iuni privind: sediul principal, sediul secundar, birou de lucru. 

Exemplu:

UNIUNEA NA IONAL  A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
(Baroul)
 (Denumirea formei de exercitare a profesiei) 
 (sediul principal/sediul secundar/birou de lucru) 
……………………… (elemente de identificare ale sediului; exemplu: etaj,    
apartament) 

Dimensiunile maxime ale firmei sunt de 40 x 60 cm. Firma va fi confec ionat
din metal cu men iunile gravate. 
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Anexa nr. XXIII

MODELUL l CON INUTUL PARAFEI PROFESIONALE

Dimensiunile parafei sunt de 2 x 5 cm. 
.................................................................................................................. 
(Forma de exercitare a profesiei) 
.................................................................................................................. 
(numele i prenumele avocatului)  
avocat ........................................................... (stagiar/ definitiv) 

Exemplu:
„Popescu i Asocia ii” S.C.A. 
Ion Popescu
avocat definitiv 



2 Hot rârea nr. 10/2007 Statutul profesiei de avocat 

212 

Anexa nr. XXIV

MODELUL l CON INUTUL PARAFEI FOLOSITE DE AVOCAT
PENTRU ACTELE ÎNTOCMITE CONFORM ART. 3 ALIN. (1) LIT. C) 

DIN LEGEA NR. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea  
profesiei de avocat

Dimensiunile parafei sunt de 5 x 8 cm. 

Avocat ............................................................................................................. 

În conformitate cu dispozi iile articolului 3 alin. (1) lit. c) din Legea  
nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicat ,
cu modific rile ulterioare, atest data, identitatea p r ilor i con inutul pre-
zentului act. 

* Nr. ............................................... Data .................................................. 

                                                                                    Semn tura
                                                                                   ....................         
                                                                                           L.S. 

* Num rul este corespunz tor num rului curent din Registrul de înregistrare a 
actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea p r ilor, a con inutului
i a datei actelor, întocmit conform Statutului profesiei de avocat. 
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Anexa nr. XXV

MODELUL l CARACTERISTICILE ROBEI I
ALE ACCESORIILOR ACESTEIA

1. Roba purtat  de avoca i este confec ionat  din stof /material textil ne ifona-
bil de culoare neagr ; croiala este larg  – model închis la gât – cu guler gen tunic ,
îngust; spatele este încre it pe mijlocul bazei posterioare a gulerului (8 cm); mâne-
cile sunt largi la baz i încre ite la um r (10 cm), iar man etele sunt confec ionate
din material de aceea i culoare, lucios (cu l imea de 25 cm). Roba se încheie cu 
nasturi aplica i în interiorul acesteia. În p r ile laterale sunt prev zute dou  des-
chideri, de dimensiunea 18 cm, gen buzunar.

2. Avoca ii poart  bavet  plisat , de culoare alb , de form  trapezoidal ,
având baza mare de 12 cm, baza mic  de 4 cm i lungimea de 25 cm. Baveta se 
prinde la baza gulerului. 

3. Pe um rul stâng al robei se aplic  o e arf  de o parte i de alta a um rului, 
fixat  de rob  printr-un sistem de prindere (bazele mici ale celor dou  e arfe, 
legate între ele printr-o aplica ie din acela i material, de form  trapezoidal  cu 
urm toarele dimensiuni: baza mare 5 cm, baza mic  3,5 i în l imea de 4 cm). Pe 
aplica ie sunt confec ionate butonierele pentru cei doi nasturi prin care e arfa se 
fixeaz  de rob . E arfa este confec ionat  din acela i material ca i roba, are form
trapezoidal , în ambele p r i. Partea din fa  este pliat  printr-o cut  dubl . Partea 
din fa  a e arfei se termin  prin aplicarea unui material gen „bl ni ”, de culoare 
alb , aplicat la exterior, cu l imea de 7 cm. Partea din spate a e arfei are aceia i
termina ie aplicat  pe ambele p r i ale e arfei cu l imea de 6 cm. E arfa se 
fixeaz  de rob  prin doi nasturi neaparen i. Cele dou  p r i ale e arfei sunt cusute 
între ele, iar cus tura este mascat  cu un nasture îmbr cat în acela i material din 
care este confec ionat  roba, de dimensiunea bazei mici a celor dou  e arfe. Partea 
din fa  a e arfei are baza mare de 17 cm, baza mic  de 5 cm i lungimea de 29 
cm. Partea din spate a e arfei are baza mare de 11 cm, baza mic  de 5 cm i
lungimea de 59 cm. 

4. Modelul de rob  descris mai sus este redat în schi a - tipar ce se p streaz
spre conservare la secretariatul Uniunii Na ionale a Barourilor din România i se 
va transmite la fiecare barou pentru a fi pus  la dispozi ia avoca ilor. 
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Anexa nr. XXVI 

* MODELUL LEGITIMA IEI DE AVOCAT 

Se confec ioneaz  cu coper i din piele, de culoare identic  cu fondul insignei 
de avocat. 

În interior exist  file tipografiate pe care se fac men iuni i se aplic  vize 
semestriale. 

             Coperta 1 – exterior               Coperta 1 – interior  
                 culoare GRENA  
             dimensiune: 9 x 6 cm 

              Pagina 1                                 Pagina 2, 3 … n - 1 
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              Pagina n 

           Coperta 2 – interior               Coperta 2 – exterior  
                                 culoare GRENA 
                              dimensiune:  9 x 6 cm 

Pagina … n  
* Legitima ia de avocat poate fi i tip card care va cuprinde în mod obligatoriu 

urm toarele men iuni: U.N.B.R., Baroul, Numele, prenume, CNP, num r, fotogra-
fie, data înscrierii în barou, data definitiv rii în profesie, durata de valabilitate, 
sigla U.N.B.R. / sigla baroului. Legitima iile tip card se confec ioneaz  pe cheltu-
iala fiec rui barou care ini iaz i implementeaz  acest tip de legitima ie.
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Model exemplificativ:  

Fa a 1: 

Fa a 2: 
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Pozi ionarea hologramei: 
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Anexa nr. XXVII 

MODELUL INSIGNEI DE AVOCAT 

Dimensiunile (diametrul): 
- pentru costum - 1 cm; 
- pentru rob  - 4 cm; 
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Anexa nr. XXVIII

ACT DE ÎNFIIN ARE
a cabinetului individual de avocat

Subsemnatul/Subsemnata ................................................ avocat definitiv, 
înscris în baroul ..................................., în baza deciziei nr. ......................... din 
data de .......................... în calitate de avocat titular, 

ÎNFIIN EZ
Cabinetul individual de avocat cu: 
1. Denumirea .................................... [conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 

nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicat , cu 
modific rile ulterioare,] 

2. Sediul profesional al cabinetului este: ..........................................................    
3. Aportul la constituirea patrimoniului de afecta iune profesional  necesar 

cabinetului const  în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de 
dobândire) ...............................................................................................................  

4. Avoca i colaboratori: 
- ........................ (numele, prenumele, data înscrierii în barou, individualizarea 

deciziei de înscriere prin num r i dat , men iunea „definitiv/stagiar”, men iuni
privind contractul de colaborare - data încheierii, data aviz rii de c tre consiliul 
baroului, etc.) 

- ....................... (numele, prenumele, data înscrierii în barou, individualizarea 
deciziei de înscriere prin num r i dat , men iunea „definitiv/stagiar”, men iuni
privind contractul de colaborare - data încheierii, data aviz rii de c tre consiliul 
baroului, etc.) 

M  angajez s  achit întocmai i la termen taxele i contribu iile profesionale 
ce îmi revin (se fac men iuni suplimentare privind eventuala contribu ie la fondul 
de formare profesional  ini ial  în cazul în care printre colaboratori sunt avoca i
stagiari iar baroul a hot rât plata i modalitatea de plat  a unei astfel de con-
tribu ii). 

Data .............................                                 Semn tura ............................. 
Depus azi ......................... la barou împreun  cu contractele de colaborare 

men ionate în actul de înfiin are i copiile certificate ale deciziei/deciziilor de 
înscriere în barou/deciziilor de dobândire a calit ii de avocat definitiv. 

            
Secretar, 

Avizat în edin a consiliului baroului din ........................
DECAN,  
L.S. 
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Anexa nr. XXIX

CONVEN IE DE ASOCIERE A CABINETELOR INDIVIDUALE  
DE AVOCA I (CABINETE ASOCIATE)

Între:
1. Cabinetul individual ............................ reprezentat prin ............................... 

avocat titular; 
2. Cabinetul individual ............................ reprezentat prin ............................... 

avocat titular; 
3. ..........  
în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i

exercitarea profesiei de avocat, republicat , cu modific rile ulterioare, denumit  în 
continuare Lege,  i potrivit prevederilor Statutului profesiei de avocat s-a conve-
nit asocierea în scopul exercit rii în comun a profesiei în forma „CABINETELOR 
ASOCIATE DE AVOCA I”.

Pe durata existen ei prezentei asocieri, cabinetele individuale au convenit c
exercit  profesia în numele prezentei asocieri. 
Art. 1. Denumirea asocierii 

Asocierea este denumit  ………………………………………….…………… 
…………………………………………………………..

(numele tuturor titularilor, urmate de sintagma „Cabinete de avocat asociate”). 
Art. 2. Sediul i durata asocierii 

2.1. Sediul asocierii este stabilit în ...................................................................  
2.2. Cabinetele asociate de avoca i vor func iona i în urm toarele localuri: 
a)........................................................................................................................  
b) ......................................................................................................................  
c) .... 
2.3. Asocierea se încheie pe o durat  de .............................. (nedeterminat ). 

Art. 3. Aporturi în bunuri pentru asociere
Pentru func ionarea asocierii cabinetele individuale î i aduc aporturi, dup

cum urmeaz :
1. Cabinetul individual (denumirea) .................................................  aporteaz
a ) în natur  (cu titlu de patrimoniu de afecta iune profesional ) urm toarele 

bunuri (se descriu pentru individualizare) ....................................... în valoare de 
..................... lei (valoarea de înregistrare în eviden ele financiar-contabile ale 
asocierii, pentru fiecare bun în parte) ; 

b ) în numerar ......................... lei, depus în contul profesional ....................... 
deschis la ................................................................................................................ ; 

2. Cabinetul individual (denumirea) .................................................  aporteaz
a ) în natur  (cu titlu de patrimoniu de afecta iune profesional ) urm toarele 

bunuri (se descriu pentru individualizare) ........................................ în valoare de 
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............................ lei (valoarea de înregistrare în eviden ele financiar-contabile ale 
asocierii, pentru fiecare bun în parte) ; 

b) în numerar ..................... lei, depus  în contul profesional ......................... 
deschis la ................................................................................................................ ; 

3. ... 
Titlurile ce atest  apartenen a aporturilor se vor indica în anexa ......................  

Art. 4. Cota de participare la asociere
4.1. Cota de participare la asociere convenit  de p r i este : 
Cabinetul individual .....................................................................................  % 
Cabinetul individual .....................................................................................  % 
... 
Aporturile prev zute la art. 3, aporturile în clientel i activitatea profesional

concret  au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prev zute mai sus. 
4.2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remunera iile pentru avoca ii sala-

riza i, salariile, retroced rile de onorarii pentru avoca ii colaboratori, cheltuielile 
de între inere, chirii, amortiz ri, taxe i impozite aferente bunurilor folosite în 
interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investi ii, utilit i i dot ri
precum i orice alte cheltuieli) sunt suportate de c tre asociere din veniturile reali-
zate de c tre aceasta. 

4.3. Dup  deducerea cheltuielilor prev zute la pct. 4.2. venitul r mas se distri-
buie între asocia i conform cotelor convenite la pct. 4.1.. 

4.4. Asocia ii pot conveni înainte de distribuirea men ionat  la pct. 4.3, consti-
tuirea unui fond de rezerv  al asocierii. 

4.5. Cota de participare la asociere confer  asocia ilor dreptul i obliga ia de a 
încasa venitul i de a suporta pierderea. 
Art. 5. Conducerea i coordonarea asocierii

5.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea general  format  din 
titularii cabinetelor individuale asociate. 

5.2. (se vor men iona clauze convenite privind conducerea i coordonarea aso-
cierii cu respectarea Legii i a Statutului profesiei de avocat.)  

5.3. Asocia ii desemneaz  cu unanimitate de voturi un coordonator care va 
reprezenta asocierea în raporturile cu ter ii. 
Art. 6. Exercitarea profesiei

6.1. Fiecare asociat exercit  profesia de avocat în numele asocierii. 
În actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii. 
6.2. Asocia ii vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profe-

sional i se vor informa reciproc în leg tur  cu aceasta 
6.3. (pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercit rii profesiei, 

pentru cazul incapacit ii temporare de exercitare a profesie, privind r spunderea
profesional  etc., cu respectarea Legii i a Statutului profesiei de avocat.) 
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Art. 7. Încetarea asocierii. Lichidarea asocierii
(pot fi incluse clauze convenite cu respectarea Legii i a Statutului profesiei de 

avocat.)

Art. 8. Alte clauze

Art. 9. Dispozi ii finale
Prezenta conven ie va fi depus  la barou de coordonatorul asocierii, avocat 

............... i va intra în vigoare în condi iile prev zute de Lege i Statutul profesiei 
de avocat. 

Încheiat ast zi ...................... la ................... în ....................... exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la decanatul baroului. 

Semn turile avoca ilor titulari i tampila fiec rui cabinet individual: 
1. .......................................................................................................................  
2. .......................................................................................................................  
... 
DEPUS AZI ......................................... LA BAROU. 

Examinat i avizat în edin a Consiliului Baroului din ........................
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Anexa nr. XXXI 

METODOLOGIE
de atestare a calific rii de avocat pentru înscrierea în tabloul unui  

barou din România în situa iile prev zute în cap. VIII din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat

Aprobarea cererii privind exercitarea în România a profesiei de avocat i
dobândirea dreptului de înscriere în tabloul unui barou din România se realizeaz
potrivit urm toarelor 3 etape, în temeiul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicat , cu modific rile
ulterioare, denumit  în continuare Lege, i în conformitate cu prevederile Legii  
nr. 200/2004 privind recunoa terea diplomelor i calific rilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

A. Etapa de informare 
Scrisoarea adresat  Uniunii Na ionale a Barourilor din România, denumit  în 

continuare U.N.B.R., de c tre solicitant se transmite Secretariatului general al 
Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de preg tire (cerere-tip de 
solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie s  înso easc
cererea, tematica i bibliografia orientativ  pentru proba de aptitudini). 

B. Etapa de evaluare
1. cerere de solicitare a accesului la profesia de avocat (formular-tip), în care 

sunt men ionate documentele necesare ce se anexeaz ;
2. dou  fotografii tip legitima ie; 
3. curriculum vitae — original semnat; 
4. pa aport — copie xerox (f r  legalizare); 
5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autorit ii publice din 

statul al c rui cet ean este solicitantul sau, dup  caz, unde acesta î i are domi-
ciliul ori sediul profesional, cu legalizarea în original efectuat  în statul respectiv 
i cu traducerea autorizat  (efectuat  de un notar public din România), ambele 

prezentate în termen de 3 luni de la data eliber rii lor; 
6. diploma emis  de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se 

certific  încheierea de c tre titular a unui ciclu de studii superioare cu durata 
minim  de 3 ani, în copie legalizat , cu legalizarea în statul respectiv i cu tra-
ducerea autorizat  (efectuat  de un notar public din România), ambele prezentate 
în termen de 3 luni de la data eliber rii lor; 

7. certificatul de onorabilitate eliberat de autorit ile profesionale competente 
sau declara ie dat  în fa a unei autorit i competente din statul de origine ori de 
provenien  al solicitantului, în copie legalizat , cu legalizarea în original efec-
tuat  în statul membru al Uniunii Europene i cu traducerea autorizat  (efectuat
de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data 
eliber rii lor; 

8. declara ia expres  a solicitantului c  nu se afl  în vreunul dintre cazurile de 
nedemnitate i incompatibilitate prev zute la art. 14 i 15 din Lege; 



2 Hot rârea nr. 10/2007 Statutul profesiei de avocat 

226 

9. declara ie pe propria r spundere dat  la un notariat din România, repre-
zentând angajamentul de a nu desf ura alte activit i în afara celei de avocat, 
incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat în România; 

10. Indicarea perioadei i a formei în care a exercitat profesia de avocat în 
România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul).  

11. precizarea op iunii solicitantului în leg tur  cu: 
a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 3 ani; 
b) sus inerea unui examen de verificare a cuno tin elor de drept românesc i

de limb  român .
În cazul prev zut la lit. a), cererea va fi înso it  de acordul scris al unui avocat 

român cu capacitate profesional  deplin  sau al unei forme de exercitare a 
profesiei în grup, care accept  atribu iile de îndrum tor al stagiului de 3 ani al 
solicitantului. 

Îndrum torii de stagiu vor fi atesta i anual de c tre barouri, pe baza op iunii
acestora i a activit ii lor profesionale. 

Lista îndrum torilor de stagiu atesta i va fi publicat  pe pagina web a 
U.N.B.R, www.unbr.ro. 

Condi iile colabor rii dintre solicitant i îndrum tor vor face obiectul unui 
contract între ace tia, care va respecta anexa nr. IX la Statutul profesiei de avocat. 
Actul este necesar a fi prezentat U.N.B.R. 

În timpul stagiului de adaptare, îndrum torul va efectua evalu ri preliminare 
la fiecare 6 luni i o evaluare final  la încheierea stagiului de adaptare, care 
condi ioneaz  p strarea de c tre solicitant a calit ii de membru al baroului în care 
s-a înscris ca avocat stagiar. Evalu rile preliminare i evaluarea final  vor fi 
depuse la Secretariatul General al U.N.B.R prin grija solicitantului. 

Nedepunerea în termen a evalu rilor preliminare va fi urmat  de aten ionarea 
în scris atât a solicitantului, cât i a îndrum torului de stagiu. 

În cazul prev zut la lit. b), cererea va fi urmat  de programarea probei de 
cuno tin e profesionale, care va avea loc numai dup  achitarea taxei de examinare, 
comunicat  solicitantului prin grija Secretariatului general al U.N.B.R. 

Proba de cuno tin e profesionale va consta dintr-o evaluare oral , precum i
dintr-o evaluare scris  sub forma unui test-gril  cu câte 3 grupe de subiecte din 
domeniile de drept prev zute în Regulamentul privind examenul de verificare a 
cuno tin elor de drept românesc i de limb  român , aprobat de Consiliul 
U.N.B.R. 

Domeniul exceptat va fi cel pentru care solicitantul de ine i prezint  diploma 
de studii superioare potrivit pct. 6. 

Comisia de evaluare va cuprinde avoca ii desemna i de Comisia permanent  a 
U.N.B.R i poate cuprinde i cadre didactice universitare din domeniile prev zute 
în Programa de evaluare a cuno tin elor profesionale. 

Comisia de evaluare, inând seama de tematica i de bibliografia orientativ ,
va elabora subiectele de evaluare oral , din care fiecare solicitant va extrage un 
singur subiect, i grila de evaluare scris .
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Subiectele vor fi redactate atât în limba român , cât i în traducere în limba 
englez  sau francez  (la alegerea solicitantului). 

Taxa de examinare va trebui s  acopere cheltuielile de organizare a probei de 
aptitudini, taxa individual  fiind determinat  de num rul solicitan ilor aferen i
unei sesiuni de evaluare organizate în limita termenului stabilit potrivit art. 34 
alin. (3) din Legea nr. 200/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

Nota de promovare a probei de aptitudini este 7 ( apte), cu o apreciere de la 1 
(unu) la 10 (zece). 

Comisia de evaluare întocme te un proces-verbal ce se va ata a, împreun  cu 
testul-gril i referatul încheiat de comisie în urma examin rii orale, documentelor 
anex  la cererea de solicitare a accesului la profesie. În baza acestui document se 
încheie procedura de examinare a cererii. 

C. Etapa înscrierii în tabloul avoca ilor unui barou
1. cererea de înscriere în tabloul baroului; 
2. depunerea jur mântului profesional scris, cu textul prev zut de Lege  
3. atestatul de asigurare profesional , conform Legii (copie, cu legalizarea în 

original); 
4. achitarea taxei de înscriere în tabloul baroului.  

 Pentru avoca ii din statele care nu apar in Uniunii Europene, Spa iului Economic 
European sau Confedera iei Elve iene, se va men iona conven ia bilateral  încheiat  de 
U.N.B.R cu organismul profesional similar din ara în care solicitantul are domiciliul iar, în 
lipsa acesteia, se vor depune documente oficiale care s  ateste existen a i limitele 
reciprocit ii.
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Anexa nr. XXXII 

-model-
CERERE DE ACORDARE 

A ASISTEN EI EXTRAJUDICIARE 

1. Obiectul i natura solicit rii:
2. Date despre solicitant: 
Nume:
Prenume:
Data na terii: 
Na ionalitate: 
Cod numeric personal: 
Adresa i cod po tal:
       Domiciliul/re edin a:
Num r de telefon: 
Adresa de e-mail: 
Dup  caz, reprezentantul legal: 
3. Dovezile prev zute de lege privind starea material  a solicitantului i a 

familiei sale: 
4. Se anexeaz  declara ie pe propria r spundere a solicitantului dac  în cursul 

ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce form , pentru ce 
cauz , precum i cuantumul acestui ajutor. 

            
   Data:                                                                                                      
Semn tura


