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RELAȚIILE DINTRE AVOCAȚI, RELAȚIILE DINTRE AVOCAT ȘI CLIENT. 

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A AVOCAȚILOR  

SUPORT DE CURS  

 

Lector Av. Rusu Călin Septimiu  

I. RELAȚIILE DINTRE AVOCAȚI  

Relațiile dintre avocați sunt în primul rând guvernate de principiul respectării confraților și 

a tuturor persoanelor cu care avocatul intră în relații profesionale, prevăzut expres în Codul 

Deontologic al avocatului român la art. 16. Principiul menționat presupune în esență 

exercitarea cu bună-credință, onestitate și respect a profesiei de avocat și include atât relațiile 

cu confrații avocați, cât și cu alți participanți la actul de justiție.  

O reglementare specifică relației dintre avocați se regăsește în conținutul art. 27 din Codul 

Deontologic, prevedere care arată în primul rând că pe întreaga durată a activității profesionale, 

avocatul, în raporturile cu colegii avocați, va respecta reglementările profesiei, precum și 

dispozițiile prezentului Cod, manifestând colegialitate.  

Alin. 2 artă că avocatul va depune diligențe să comunice în timp util la instanțe și către 

colegul avocat adversar orice circumstanță care-l împiedică, pe el sau pe clientul său, să dea 

curs la timp unei formalități ori să fie prezent la o oră prealabil fixată pentru desfășurarea unor 

activități profesionale.  

Reglementarea in extenso  a relațiilor dintre avocați se regăsește la art. 173-179 Statut. 

Astfel, art. 173 prevede că relaţiile dintre avocaţi sunt bazate pe încredere şi respect reciproc şi 

impun un comportament adecvat menţinerii reputaţiei profesiei. Avocatul nu poate comunica 
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autorităţilor jurisdicţionale acte, note sau alte documente fără ca acestea să nu fi fost 

comunicate avocatului părţii adverse, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel. Totdată, 

art. 174 prevede că avocatul nu poate nici să pretindă şi nici să accepte din partea unui alt 

avocat sau din partea vreunui terţ un onorariu, un comision ori vreo altă compensaţie pentru 

faptul că a recomandat un avocat unui client sau că a trimis un client la un avocat. 

Statutul cuprinde reglementări exprese și cu privire la concurența profesională. Astfel, art. 

175 statuează cu titlu general că avocaţii sunt obligaţi să îşi exercite activitatea cu bună-

credinţă, potrivit uzanţelor cinstite, cu respectarea intereselor clienţilor şi a cerinţelor 

concurenţei loiale. Constituie concurenţă profesională neloială orice act sau fapt contrar 

uzanţelor cinstite în activitatea avocaţială. Este considerată ca fiind contrară uzanţelor cinstite 

utilizarea unor mijloace nelegale sau frauduloase pentru a elimina de pe piaţă ori a afecta 

poziţia avocaţilor concurenţi pe piaţă. 

Art. 176 arată alin. 1 din Statut face trimitere la situații exprese care constitui concurență 

neloială, după cum urmează:  

a)racolarea de personal, respectiv oferta agresivă de angajare a avocaţilor asociaţi, 

colaboratori sau salarizaţi ori a altor angajaţi-cheie ai unui concurent; 

b)racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane; 

c)divulgarea, achiziţionarea ori folosirea unei informaţii confidenţiale de către un avocat 

sau de către colaboratori ori angajaţi ai acestuia, fără consimţământul deţinătorului legitim şi 

într-un mod contrar uzanţelor cinstite; 

d)încheierea de contracte prin care un avocat asigură serviciile sale unui client în mod 

avantajos, fie pentru a concura cu ceilalţi avocaţi prin preţuri reduse, fie pentru a determina 

clientul să racoleze şi alţi clienţi pentru avocatul în cauză; 

e)comunicarea sau răspândirea în public de către un avocat de afirmaţii cu privire la firma 

sa ori activitatea acesteia, menite să inducă în eroare şi să îi creeze o situaţie favorabilă în dauna 

unor concurenţi; 

f)comunicarea, chiar făcută confidenţial, sau răspândirea de către un avocat de afirmaţii 

mincinoase relative la un concurent sau cu privire la serviciile acestuia, afirmaţii de natură să 

dăuneze bunului mers al activităţii avocatului concurent; 
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g)oferirea, promiterea ori acordarea, mijlocit sau nemijlocit, de daruri ori alte avantaje 

asociatului, colaboratorului sau salariatului unui avocat pentru ca acesta să divulge informaţii 

confidenţiale ori procedeele de lucru, pentru a cunoaşte sau a folosi clientela concurentului ori 

pentru a obţine alt folos pentru sine sau pentru altă persoană în dauna unui concurent; 

h)deturnarea clientelei unui avocat prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în 

cadrul funcţiei deţinute anterior la acel avocat; 

i)concedierea sau atragerea unor asociaţi, colaboratori ori salariaţi ai unui avocat în scopul 

înfiinţării unei entităţi concurente care să capteze clienţii acelui avocat sau angajarea 

asociaţilor, colaboratorilor ori a salariaţilor unui avocat în scopul dezorganizării activităţii sale. 

 

Art. 177 din Statut face trimitere la art. 89 din Legea 51/1991, astfel încât fapta de a:  

a) folosire fără drept a unei firme, denumiri, embleme sau mărci de natură să producă confuzie 

cu cele folosite legitim de un alt avocat sau o altă formă asociativă de exercitare a profesiei; 

b )punere în circulaţie de produse, servicii sau publicaţii cu conţinut juridic plagiat, care aduc 

atingere drepturilor titularului şi induc în eroare clientul asupra produsului ori serviciului 

furnizat; 

c )producere în orice mod, punerea în circulaţie, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea 

unor servicii ori publicaţii purtând menţiuni false privind denumirea, firma, emblema sau 

marca unui avocat ori alte tipuri de proprietate intelectuală, în scopul de a-i induce în eroare pe 

ceilalţi avocaţi şi pe clienţi. 

 

va putea constitui abatere evidentă și gravă, instanța disciplinară putând dispune măsura 

suspendării  avocatului până la judecarea definitivă a cauzei.  

 

Conduitele prevăzute de art. 178 din Statut se vor sancționa conform art. 88, lit. e din Legea 

51/1995, astfel:  

a)încheierea între avocaţi de acorduri privind împărţirea pieţei serviciilor profesionale; 

b)participarea, în mod concertat, prin oferte trucate, la licitaţii sau la orice alte forme de concurs 

de oferte, pentru achiziţionarea de servicii profesionale avocaţiale; 
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c)limitarea sau împiedicarea accesului la clientelă şi a libertăţii exercitării concurenţei 

profesionale oneste între avocaţi. 

se vor sancționa cu excluderea din profesie  

II. RELAȚIILE DINTRE CLIENT ȘI AVOCAT 

Sunt reglementate de art. 108-art. 172 Statut, astfel încât art. 108 arată cu titlu general că 

Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activităţi specifice profesiei 

se naşte din contractul de asistenţă juridică, încheiat în formă scrisă între avocat şi client ori 

mandatarul acestuia. Forma, conţinutul şi efectele contractului de asistenţă juridică sunt 

stabilite prin prezentul statut. Forma, conţinutul şi efectele contractului de asistenţă juridică 

sunt stabilite prin prezentul statut. 

Activitatea avocatului nu poate fi motivată decât în interesul clientului, apreciat în limitele 

legii, ale prezentului statut şi ale codului deontologic. Art. 109 arată că va constitui atingere a 

independenţei avocatului şi, ca atare, trebuie evitate şi înlăturate de către avocat, prin orice 

mijloace legale: 

a)existenţa unui interes propriu ori al persoanelor apropiate lui în cauza care i-a fost 

încredinţată; 

b)prestarea de activităţi avocaţiale în scopul de a se face plăcut clienţilor, magistraţilor sau 

publicului; 

c)prestarea de activităţi avocaţiale din simplă complezenţă; 

d)existenţa oricăror presiuni în scopul nerespectării secretului profesional. 

 

Considerăm că prevederea care înglobează cel mai bine relația avocatului cu clientul este 

art. 112 din Statut, care menționează succint că probitatea, spiritul de dreptate şi onestitatea 

avocatului sunt condiţii ale credibilităţii avocatului şi profesiei. Avocatul este confidentul 

clientului în legătură cu cazul încredinţat. Confidenţialitatea şi secretul profesional garantează 

încrederea în avocat şi constituie obligaţii fundamentale ale avocatului. Avocatul nu trebuie să 

fie sfătuitorul şi nici reprezentantul sau apărătorul a mai mult de un client într-una şi aceeaşi 

cauză, atunci când interesele clienţilor sunt conflictuale ori când există, în mod real, riscul de 

a apărea un astfel de Trebuie să se abţină să se mai ocupe de cauzele tuturor clienţilor implicaţi, 
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atunci când intervine un conflict între interesele acestora, când secretul profesional riscă să fie 

violat sau când independenţa sa riscă să fie ştirbită.conflict de interese. 

Art. 115 din Statut arată trei cazuri în care este incident un conflict de interese, astfel vom 

avea un conflict din interese când:  

a)în activitatea de consultanţă, când, la data solicitării sale, avocatul care are obligaţia de a 

da clientului său o informaţie completă, loială şi fără rezerve nu îşi poate îndeplini misiunea 

fără a compromite interesele unuia sau ale mai multor clienţi, prin analiza situaţiei prezentate, 

prin utilizarea mijloacelor juridice preconizate sau prin concretizarea rezultatului urmărit; 

b)în activitatea de asistare şi de apărare, atunci când, la data sesizării sale, asistarea mai 

multor părţi ar determina avocatul să prezinte o altă apărare, diferită de aceea pentru care ar fi 

optat dacă i-ar fi fost încredinţată apărarea intereselor unei singure părţi, inclusiv în ceea ce 

priveşte tehnicile şi mijloacele profesionale ale apărării; 

c)atunci când, prin modificarea sau evoluţia situaţiei ce i-a fost prezentată iniţial, avocatul 

descoperă una dintre dificultăţile arătate la lit. a) şi b). 

A contrario, art. 116 din Statut arată situațiile în care nu am fi în prezența unui conflict de 

interese, astfel: 

a)atunci când, după ce şi-a informat clienţii şi a primit acordul acestora, avocatul, în 

exercitarea diferitelor sale activităţi, va încerca să concilieze contrarietatea de interese; 

b)atunci când, în acord deplin cu clienţii, avocatul îi consiliază ca, plecând de la situaţia ce 

i-a fost prezentată, să adopte o strategie comună sau dacă, în cadrul unei negocieri, avocaţii 

care sunt membri ai aceleiaşi forme de exercitare a profesiei intervin separat pentru clienţi 

diferiţi, care sunt însă informaţi cu privire la această apartenenţă comună; 

c)atunci când, după ce avocatul aduce la cunoştinţa fiecăruia dintre clienţii potenţial afectaţi 

de asistenţa juridică acordată existenţa sau posibilitatea creării unui conflict de interese, precum 

şi eventualele consecinţe nefavorabile ale acestuia, fiecare dintre respectivii clienţi îşi dau 

acordul expres şi prealabil cu privire la prestarea activităţii de asistenţă juridică. 

Avocatul va încerca în momentele oportune să îşi consilieze clientul cu privire la 

posibilitatea soluţionării unui conflict pe cale amiabilă sau printr-o cale legală alternativă, aptă 

a proteja drepturile şi interesele legitime ale acestuia. 
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Art. 121 și urm. din Statut reglementează contractul  de asistență juridică. Contractul de 

asistenţă juridică este încheiat în formă scrisă, cerută ad probationem. Acesta trebuie să 

îndeplinească toate condiţiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei convenţii şi 

dobândeşte dată certă prin înregistrarea sa în registrul oficial de evidenţă al avocatului, 

indiferent de modalitatea în care a fost încheiat. 

Contractul de asistenţă juridică poate fi încheiat şi prin orice mijloc de comunicare la 

distanţă. În acest caz, data încheierii contractului este data la care a intervenit acordul de voinţă 

între avocat şi client. Se prezumă că avocatul a luat cunoştinţă de încheierea contractului la una 

dintre următoarele date: 

a)data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnătură electronică) la sediul 

profesional al avocatului; dacă transmisiunea prin fax are loc după ora 19,00, se prezumă că 

avocatul a luat cunoştinţă în ziua lucrătoare următoare zilei transmisiunii; 

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

Contractul de asistenţă juridică poate lua forma unei scrisori de angajament care să indice 

raporturile juridice dintre avocat şi destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocaţiale şi 

onorariul, semnată de avocat şi transmisă clientului. În cazul în care clientul semnează 

scrisoarea sub orice menţiune expresă de accept a conţinutului scrisorii, aceasta dobândeşte 

valoarea unui contract de asistenţă juridică. Acesta se consideră a fi fost încheiat în mod tacit 

dacă clientul a achitat onorariul menţionat în cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu 

semnificând acceptarea contractului de către client, caz în care data încheierii contractului este 

considerată a fi data menţionată în cuprinsul contractului. 

Art. 121, alin. 5 din Statut arată că acesta poate fi încheiat și în formă verbală, în caz 

excepțional. Dispozițiile art. 43 din Legea 51/1995, prevedere la care art. 121 alin. 5 din Statut 

face trimitere, arată că avocatul este obligat să ţină evidenţele cerute de lege şi de statut cu 

privire la cauzele în care s-a angajat şi să achite cu regularitate şi la timp taxele şi contribuţiile 

stabilite pentru formarea bugetului baroului şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din 

România şi ale filialelor. Contractul de asistenţă juridică poate lua forma unei scrisori de 

angajament care să indice raporturile juridice dintre avocat şi destinatarul scrisorii, inclusiv 

serviciile avocaţiale şi onorariul, semnată de avocat şi transmisă clientului. În cazul în care 
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clientul semnează scrisoarea sub orice menţiune expresă de accept a conţinutului scrisorii, 

aceasta dobândeşte valoarea unui contract de asistenţă juridică.  

Art. 121, alin. 4 din Statut oferă posibilitatea încheierii tacite a contractului de asistenţă 

juridică, dacă clientul a achitat onorariul menţionat în cuprinsul acestuia, achitarea acestui 

onorariu semnificând acceptarea contractului de către client, caz în care data încheierii 

contractului este considerată a fi data menţionată în cuprinsul contractului. 

Art. 122 menționează expres elementele care trebuie cuprinse în mod obligatoriu în 

contractul de asistență juridică, astfel:  

a)datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional 

şi reprezentantul acesteia; 

b)datele de identificare ale clientului: se indică persoana reprezentantului legal, precum şi 

mandatarul clientului, dacă este cazul; 

c)obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai multe dintre activităţile 

prevăzute de art. 3 din Lege ori poate avea caracter general, dând dreptul avocatului la acte de 

administrare şi conservare a patrimoniului clientului; 

d)onorariul; 

e)atestarea identităţii clientului sau a reprezentantului acestuia; 

f)modul de soluţionare a litigiilor între avocat şi client; 

g)semnăturile părţilor. 

Lipsa elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi g) atrage nevalabilitatea contractului, 

dacă s-a produs o vătămare ce nu poate fi altfel remediată. Contractul de asistenţă juridică 

încheiat cu respectarea dispoziţiilor prezentului articol constituie unicul mijloc de probă al 

raporturilor dintre client şi avocat. 

Un aspect foarte important asupra căruia dorim să insistăm este acel conform căruia 

contractul de asistenţă juridică învestit cu formulă executorie, în condiţiile legii, constituie 

titlu executoriu cu privire la restanţele din onorariu şi alte cheltuieli efectuate de avocat în 

interesul clientului. Cheltuielile efectuate de avocat în interesul procesual al clientului se 

estimează anticipat la momentul încheierii contractului şi se desocotesc pe măsura informării 

documentate a clientului cu privire la cuantumul şi destinaţia lor. Părţile pot suplimenta aceste 

cheltuieli, pe parcursul derulării contractului, prin acte adiţionale. 
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Art. 126, alin. 1 din Statut menționează necesitatea prevederii exprese a întinderii puterilor 

pe care clientul le conferă avocatului. În lipsa unor prevederi contrare, avocatul este 

împuternicit să efectueze orice act specific profesiei pe care îl consideră necesar pentru 

realizarea intereselor clientului. Același articol mai prevede că pentru activităţile prevăzute 

expres în cuprinsul obiectului contractului de asistenţă juridică, acesta reprezintă un mandat 

special, în puterea căruia avocatul poate încheia, sub semnătură privată sau în formă autentică, 

acte de conservare, administrare ori dispoziţie în numele şi pe seama clientului. 

Art. 127 statuează că pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi 

la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său. Onorariile vor fi stabilite în 

raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului.  

Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente: 

a)timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a 

activităţii cerute de client; 

b)natura, noutatea şi dificultatea cazului; 

c)importanţa intereselor în cauză; 

d)împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte 

un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de 

client fără investigaţii suplimentare; 

e)notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea 

avocatului; 

f)conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi 

dificultatea cazului; 

g)avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de 

avocat; 

h)situaţia financiară a clientului; 

i)constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze 

pentru a asigura servicii legale performante. 

Onorariile se determină şi se prevăd în contractul de asistenţă juridică la data încheierii 

acestuia între avocat şi client, înainte de începerea asistenţei şi/sau a reprezentării clientului. 
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În cazul în care împrejurările concrete impun asigurarea asistenţei şi/sau a reprezentării 

imediate şi nu se poate încheia un contract de asistenţă juridică, avocatul este obligat să 

transmită clientului, în cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care să aducă la cunoştinţa 

acestuia onorariile pe care le propune pentru asistenţă şi/sau reprezentare. În absenţa unei 

instrucţiuni exprese a clientului privind încetarea asistenţei şi/sau a reprezentării ori a unei 

comunicări prin care clientul îşi exprimă expres dezacordul în privinţa onorariilor, se consideră 

ca fiind acceptate onorariile propuse prin comunicarea făcută de avocat. Onorariile pot fi 

stabilite şi în monedă străină, sub condiţia ca plata acestora să respecte prevederile privind 

regimul legal al plăţilor. 

Art. 129 din Statut prevede modalitățile în care onorariul va putea fi stabilit, astfel avem:  

a)onorarii orare; 

b)onorarii fixe (forfetare); 

c)onorarii de succes; 

d)onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la lit. a)-c). 

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unităţi monetare 

cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care le prestează clientului. 

Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu 

profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează ori, după 

caz, le prestează clientului. Onorariul orar şi fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de 

rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale. Avocatul poate să primească de la un 

client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară. Avocatul are dreptul ca în completarea 

onorariului fixat să solicite şi să obţină şi un onorariu de succes, cu titlu complementar, în 

funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau 

variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes 

poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix. 

O mențiune de o importanță deosebită, este prevăzută de art. 129, alin. 7 din Statut, astfel încât 

în cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura 

civilă a cauzei.  

Art. 130 interzice expres stabilirea onorariilor în baza unui pact de quota litis. Alin. 2 

definește pactul de quota litis drept o convenţie încheiată între avocat şi clientul său înainte de 
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soluţionarea definitivă a unei cauze, convenţie care fixează exclusiv totalitatea onorariilor 

avocatului în funcţie de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent dacă aceste onorarii constau 

într-o sumă de bani, un bun sau orice altă valoare. 

Art. 133 și urm. reglementează efectele contractului de asistență juridică. Astfel în cazul în 

care se angajează să asiste şi/sau să reprezinte un client într-o procedură legală, avocatul îşi 

asumă obligaţii de diligentă. Avocatul trebuie să asiste şi să reprezinte clientul cu competenţă 

profesională, prin folosirea cunoştinţelor juridice adecvate, a abilităţilor practice specifice şi 

prin pregătirea rezonabil necesară pentru asistarea sau reprezentarea concretă a clientului. 

Avocatul este obligat să se abţină să se angajeze ori de câte ori nu poate acorda o asistenţă 

şi o reprezentare competente. Asistarea şi reprezentarea clientului impun diligentă 

profesională adecvată, pregătirea temeinică a cauzelor, dosarelor şi proiectelor, cu 

promptitudine, potrivit naturii cazului, experienţei şi crezului său profesional. În situaţii şi 

împrejurări care prezintă caracter de urgenţă pentru salvgardarea şi/sau protejarea drepturilor 

şi intereselor clientului, avocatul poate asista şi angaja clientul chiar şi în măsura în care în acel 

moment nu posedă o competenţă profesională adecvată cu natura cauzei, dacă prin întârziere 

s-ar aduce atingere drepturilor şi intereselor clientului. În astfel de situaţii avocatul se va limita 

doar la ceea ce în mod rezonabil este necesar potrivit cu circumstanţele şi cu prevederile legale. 

Competenţa profesională adecvată presupune analiza şi cercetarea atentă a împrejurărilor de 

fapt, a aspectelor legale ale problemelor juridice incidente în situaţia de fapt, pregătirea 

adecvată şi adaptarea permanentă a strategiei, tacticilor, tehnicilor şi metodelor specifice în 

raport cu evoluţia cauzei, a dosarului sau a lucrării în care avocatul este angajat. 

Art. 134, alin. 2 statuează că avocatul se va abține ca intenționat:  

a)să ignore obiectivele şi scopurile reprezentării stabilite de către client, astfel încât să 

eşueze în atingerea lor prin mijloace rezonabile, permise de lege şi de statutul profesiei; 

b)să prejudicieze un client pe durata relaţiilor profesionale. 

Avocatul va acţiona cu promptitudine în reprezentarea clientului, potrivit cu natura cauzei. 

Avocatul nu este obligat să acţioneze exclusiv în obţinerea de avantaje pentru clientul său în 

confruntarea cu adversarii. Strategiile şi tacticile stabilite de avocat trebuie să conducă 

activitatea acestuia pe principiul folosirii demersurilor profesionale în favoarea clientului. 

Avocatul este obligat să respecte secretul profesional în privinţa strategiilor, tacticilor şi 
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acţiunilor preconizate şi desfăşurate pentru client. Avocatul va ţine permanent sub control 

gradul său de ocupare profesională şi extraprofesională, astfel încât să poată trata adecvat 

fiecare cauză, potrivit cu natura împrejurărilor şi specificul cauzei. Acesta va fi obligat să 

refuze un client ori de câte ori este conştient că nu îi poate oferi cu promptitudine serviciul 

profesional solicitat. Neglijarea cauzelor clientului, absenţa nejustificată în mod repetat, fără 

asigurarea unei substituiri legale şi competente, cu acordul prealabil al clientului, constituie 

abatere disciplinară. Avocatul va trata cu respect şi curtoazie orice persoană implicată în 

procedurile legale în care asistă sau reprezintă clientul şi se va abţine de la metode şicanatoare 

şi prejudiciabile pentru terţe părţi, dacă acestea sunt evident indiferente şi irelevante în raport 

cu interesele clientului reprezentat. 

Art. 135 alin. 1 din Statut arată că în activitatea de consiliere avocatul va acţiona cu tact şi 

răbdare pentru a înfăţişa şi a explica clientului toate aspectele cazului în care îl asistă şi/sau îl 

reprezintă. Avocatul va căuta să folosească cel mai potrivit limbaj în raport cu starea şi 

experienţa clientului, pentru ca acesta să aibă o reprezentare corectă şi completă asupra 

situaţiei sale juridice. Avocatul se va consulta adecvat cu clientul pentru a stabili scopul, 

modalităţile şi finalitatea consilierii, precum şi soluţiile tehnice pe care ie va urma pentru a 

realiza, când este cazul, asistenţa şi reprezentarea clientului. 

 Avocatul va respecta opţiunile clientului în ceea ce priveşte scopul şi finalitatea asistenţei 

şi reprezentării, fără a abdica de la independenţă şi crezul său profesional. 

Avocatul se va consulta permanent cu clientul în legătură cu strategia şi mijloacele 

tehnice şi tactice adoptate pentru atingerea scopurilor pentru care a fost angajat. Avocatul nu 

este obligat să urmeze acele tehnici şi proceduri legale indicate arbitrar de client şi 

păstrează responsabilitatea pentru acestea, în măsura în care clientul a fost rezonabil informat 

asupra costurilor şi consecinţelor posibile ale acestor tehnici şi proceduri. 

Consilierea şi reprezentarea unui client îl obligă pe avocat să privească speţa respectivă 

dintr-o perspectivă proprie şi să acorde clientului sfaturi dezinteresate. Sfătuirea clientului nu 

se rezumă la expunerea unor prevederi legale, ci va avea în vedere şi consecinţele de ordin 

moral, economic, social şi politic care ar putea avea relevanţă în situaţia respectivă. 

Ori de câte ori clientul propune un demers despre care avocatul apreciază că va avea 

consecinţe legale negative, acesta va atenţiona clientul cu privire la consecinţe sau, după 
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caz, va putea denunţa contractul de asistenţă juridică. În cazul în care avocatul 

asistă/reprezintă în comun mai mulţi clienţi pe tot parcursul reprezentării, se va consulta 

permanent cu fiecare dintre clienţii reprezentaţi în comun în ceea ce priveşte deciziile care 

trebuie adoptate şi motivele determinante în adoptarea acestora, astfel încât fiecare client să 

poată lua propriile decizii, în baza unor informaţii complete. Avocatul poate iniţia demersuri 

pentru o consiliere comună a părţilor aflate în conflict în încercarea de a rezolva relaţia dintre 

clienţii respectivi într-un mod amiabil şi profitabil pentru toţi. Reprezentarea comună nu 

diminuează dreptul fiecărui client rezultat din relaţia client-avocat. Fiecare dintre clienţii 

reprezentaţi în comun are dreptul la o reprezentare loială şi diligentă de către avocatul respectiv, 

dreptul de a revoca mandatul acordat avocatului şi toate drepturile prevăzute de lege pentru 

cazul foştilor clienţi. Între clienţii reprezentaţi în comun regula confidenţialităţii nu se aplică. 

Avocatul poate evalua o situaţie cu relevanţă pentru clientul său în folosul unei terţe 

persoane dacă: 

a)este îndreptăţit să considere că evaluarea este compatibilă cu alte aspecte ale relaţiei 

client-avocat; 

b)are acceptul clientului. 

Avocatul va oferi clientului o opinie legală onestă cu privire la consecinţele de fapt şi 

juridice ale cazului investigat, în limitele informaţiilor furnizate de client. Folosirea de către 

client a opiniilor şi sfatului avocatului în scopuri ilegale, fără cunoştinţa avocatului care a oferit 

opinia sau sfatul respective, nu face avocatul responsabil de acţiunea şi scopurile ilegale ale 

clientului. Avocatul este obligat să se abţină de la asistarea şi sfătuirea conştientă a unui client 

în activităţi infracţionale. Un avocat este îndreptăţit să se retragă imediat şi să renunţe la 

asistarea şi reprezentarea clientului în cazul în care acţiunile şi scopurile clientului, deşi aparent 

legale la începutul asistenţei şi/sau a reprezentării, se dovedesc pe parcursul acesteia ca fiind 

infracţionale. 

Deși art. 140 din Statut reglementează cu titlu general obligația de infromare în termmen 

rezonabil a clientului în legătură cu situația asistenței juridice, alin. 3 din același articol arată 

că Avocatul nu este obligat să informeze clientul în măsura în care s-a convenit în prealabil 

acest lucru. În cazul în care clientul este o persoană juridică, obligaţia avocatului este de a 

informa exclusiv reprezentanţii legali sau persoanele expres desemnate în contract în acest 
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scop. Informarea făcută de avocat acestor persoane este considerată o informare valabilă a 

clientului în sensul prezentului articol. 

În oricare caz de încetare a mandatului avocatul are obligaţia să ia în timp util şi în mod 

rezonabil măsuri potrivite pentru apărarea intereselor clientului, cum ar fi: notificarea acestuia, 

acordarea unui timp suficient clientului pentru a-şi angaja un alt avocat, predarea documentelor 

şi a bunurilor la care clientul este îndreptăţit şi înştiinţarea organelor judiciare. În cazul în care 

clientul datorează avocatului restanţe din onorarii şi din cheltuielile făcute în interesul acestuia, 

avocatul are drept de retenţie asupra bunurilor încredinţate, cu excepţia înscrisurilor originale 

care i-au fost puse la dispoziţie. 

 

III. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A AVOCATULUI  

Este reglementată în Legea 51/1995 în art. 85-89, iar în Statut în art. 265 și urm. Art. 85 

din Legea 85/1991 arată că avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor 

prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele 

de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu 

profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei, 

ale corpului de avocaţi sau ale instituţiei.  

Art. 88 din Lege enumeră sancțiunile disciplinare, anume: 

a) mustrarea; 

b) avertismentul; 

c) amendă de la 500 lei la 5.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii 

se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. 

Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, până la 

achitarea sumei. Limitele amenzii disciplinare se actualizează periodic de către Consiliul 

U.N.B.R., în funcţie de rata inflaţiei; 

d) interdicţia de a exercita profesia pe o perioadă de la o lună la un an; 

e) excluderea din profesie. 

Împotriva deciziei disciplinare pot declara recurs persoana interesată, decanul baroului şi 

preşedintele uniunii, în termen de 15 zile de la comunicare. 
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Fapta săvârşită de avocat, în nume propriu sau în numele şi pentru forma de exercitare a 

profesiei din care face parte, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale statutului profesiei, 

deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel naţional sau ale consiliului baroului în care 

avocatul este înscris sau în care acesta îşi are sediul secundar şi care este de natură să 

prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei, ale corpului de avocaţi sau ale instituţiei constituie 

abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 88 din Lege. 

Instanţele disciplinare sunt: 

a)comisia de disciplină a baroului; 

b)Comisia centrală de disciplină; 

c)Consiliul U.N.B.R., în plenul său, constituit conform art. 88 alin. (3) din Lege. 

În fiecare barou se organizează şi funcţionează o comisie de disciplină, independentă de 

organele de conducere ale baroului prevăzute la art. 51 din Lege, alcătuită din 5 până la 11 

membri, aleşi de adunarea generală a baroului pe o perioadă de 4 ani. Membrii comisiilor de 

disciplină se aleg dintre avocaţii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie. 

În cadrul U.N.B.R. este organizată şi funcţionează Comisia centrală de disciplină. omisia 

centrală de disciplină este alcătuită din reprezentanţii barourilor desemnaţi de adunările 

generale ale acestora. Fiecare barou are dreptul la câte un reprezentant ales de Congresul 

avocaţilor dintre candidaţii desemnaţi de adunările generale ale barourilor. Consiliul U.N.B.R., 

constituit ca instanţă disciplinară, în plenul său, mai puţin cel în cauză, judecă recursurile 

declarate împotriva deciziilor pronunţate de Comisia centrală de disciplină, ca instanţă de fond, 

şi a încheierilor prevăzute la art. 90 alin. (1) şi (2) din Lege. nul dintre secretarii U.N.B.R., 

desemnat de Comisia permanentă a U.N.B.R., îndeplineşte funcţia de grefier al Consiliului 

U.N.B.R., constituit ca instanţă disciplinară în condiţiile alin. (1). 

Regula generală de procedură în materie disciplinară este că plângerea îndreptată împotriva 

unui avocat se adresează consiliului baroului pe al cărui tablou avocatul figurează cu drept de 

exercitare a profesiei. Dacă avocatul este pensionar care îşi continuă activitatea în profesie, este 

incompatibil sau s-a retras din profesie, plângerea se adresează baroului în care avocatul este 

sau a fost înscris în tabloul avocaţilor. Consiliul baroului poate fi sesizat şi prin modalităţile 

prevăzute la art. 86 alin. (2) şi (3) din Lege sau se poate sesiza din oficiu, prin hotărâre 

consemnată în procesul-verbal de şedinţă. 
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Anchetarea abaterii disciplinare se efectuează de consiliul baroului. În acest scop, consiliul 

va desemna un consilier pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Dacă abaterea 

disciplinară s-a săvârşit pe raza unui alt barou, consiliul baroului poate decide efectuarea de 

cercetări, prin comisie rogatorie, de către consiliul baroului pe raza căruia s-a săvârşit fapta. 

Cercetările se efectuează după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire, a avocatului cercetat, trimisă la sediul său profesional. Convocarea se poate face şi 

prin înştiinţare în scris, printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii şi a datei 

la care s-a făcut înştiinţarea, ori prin luarea la cunoştinţă prin semnătură. Convocarea asigură 

efectivitatea dreptului la apărare a avocatului și contradictorialitatea procedurii disciplinare. 

Cercetarea se efectuează numai după încunoştinţarea avocatului cu privire la obiectul anchetei 

disciplinare prin luarea la cunoştinţă a conţinutului plângerii ori al sesizării. Avocatul cercetat 

poate da explicaţii scrise.  

După efectuarea anchetei disciplinare, Consiliul U.N.B.R., respectiv consiliul baroului va 

decide, după caz, exercitarea acţiunii disciplinare, clasarea cauzei sau completarea cercetărilor. 

Soluţia se comunică, în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevăzute anterior, prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin remitere directă, cu luare de 

semnătură, avocatului cercetat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a făcut 

plângerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum şi, prin adresă de comunicare, preşedintelui 

U.N.B.R. 
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SPEȚE  

SPEȚA 1 

Pe rolul Comisiei centrale de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din 

România a fost înregistrat recursul declarat de avocat OC. împotriva hotărârii nr. X/26 februarie 

2019, pronunțată în dosarul nr. Y/2019 de către Comisia de disciplină a Baroului A.. Comisia 

de disciplină a baroului fusese sesizată cu acțiunea disciplinară împotriva domnului avocat 

O.C., cu motivarea că acesta, primit în profesia de avocat prin decizia nr. XXXX/14.06.2019 

si ca urmare a cererii sale, a fost înscris pe Tabloul avocaților definitivi, însă nu şi-a achitat, 

până la data sesizării (04.06.2019) taxele şi contribuțiile profesionale. Analizând actele depuse, 

Comisia de disciplină a constatat că domnul avocat 0.C. a depus la Barou cu nr. 

xXXx/4.09.2018 o declarație că încetează activitatea salarizată de consilier juridic până la 

1.10.2018. Ca urmare, a fost emisă decizia nr. xxxx/11.10.2018 de primire în Baroul A., 

activitatea urmând s-o desfăşoare în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură O.C. În 

această situație, a primit insigna, legitimație şi formulare tipizate.  

În realitate însă, dl. avocat O.C. a continuat activitatea salarizată. Față de această 

situație, s-a reținut ca dl. av. O.C. s-a sustras obligațiilor profesiei de avocat, încălcând și 

prevederile legale care-i interziceau să presteze o activitate salarizată. 

Comisia de disciplină, prin hotărârea recurată, a admis în parte acțiunea disciplinară şi 

a 

dispus excluderea din profesie a dlui avocat O. C. 

In recursul său, avocatul 0.C. motivează că acțiunea disciplinară este prescrisă, 

neputand fi exercitată peste termenul de un an de zile de la comiterea faptei; susține că nu a 

renunțat la activitatea salarizată „din lipsa posibilităților materiale". 

Recursul a fost respins prin decizia disciplinara nr. X/19 noiembrie 2004. 

1. Analizați pe scurt hotărârea Comisiei Centrale de Disciplină 
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2. Prezentați dispozițiile cuprinse în Legea pentru organizarea și exercitarea 

profesiei de avocat și Statutul profesiei de avocat incidente în speță. 

3. Analizați principiile activității avocațiale pe care le considerați a fi încălcate.  

 

 

 

 

 

 

SPEȚA 2 

Comisia de disciplinà a Baroului X a fost sesizată, de către Consiliul Baroului, cu 

acțiunea 

disciplinară împotriva avocatului A.B., la data de 15 decembrie 2019. În actiunea disciplinară 

s-a reținut că petenta M.E. a formulat la 10 noiembrie 2019 o reclamație prin care a arătat că l-

a angajat pe dl. avocat A.B. pentru a-i acorda asistență juridică și consiliere fiului său, arestat 

preventiv în dosarul xxx/2018 al Tribunalului X; că nu s-a prezentat la niciunul din cele 3 

termene acordate în cauză. 

La data de 12 noiembrie 2008 Tribunalul X a sesizat Consiliul Baroului X, solicitând 

luarea măsurilor legale împotriva avocatului A.B. care, în ciuda faptului că avea calitatea de 

avocat stagiar, a depus împuternicire avocațială de asistență juridică în dosarul nr. Xxx/2008 

al Tribunalului X pentru inculpatul arestat M.I.; mai mult, acesta a lipsit la 3 termene acordate 

de instanță; atitudinea sa a făcut să înceteze delegația din oficiu emisă de Barou pentru un 

avocat definitiv, ceea ce a determinat lipsirea inculpatului de asistența juridică obligatorie. 

Tribunalul 

a considerat că avocatul a încălcat prevederile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 51/1995. 

Cu ocazia anchetei disciplinare desfăşurate de Consiliul Baroului în cauză au fost 

convocate petenta și avocatul cercetat, care a dat și explicații scrise, a fost consultat dosarul nr. 

xxx/2018 al Tribunalului, ocazie cu care a fost întocmită nota de constatare de către consilierul 

desemnat cu această atribuție; au fost depuse contractul de asistență juridică şi chitanța de 

încasare a onorariului de avocat. 
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In fața instanței disciplinare, la cererea avocatului A.B., a fost audiată d-na O.P., 

avocatul  

indrumător, care a arătat ca a lipsit, din motive de sănătate (suferind o intervenție chirurgicală), 

o 

perioadă mai îndelungată de timp (de circa 3 luni) şi că, în aceste condiții, fiind lipsit de 

îndrumare 

și de veníturi, dl. avocat A.B. a încheiat contractul de asistență cu petenta M.E. 

Petenta M.E. şi-a retras plângerea la 15 ianuarie 2020, motivând că i s-a restituit în 

întregime onorariul plătit și nu mai are alte pretenții. 

 În concluziile sale în fața instanței disciplinare avocatul AB a solicitat încetarea acțiunii 

disciplinare, motivând că nu a săvârșit fapta pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină.  

1. Estimați și argumentați soluția Comisiei de Disciplină 

2. Care sunt căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârii Comisiei de 

Disciplină.  

 

 

SPEȚA 3 

Sunteți contactați, la cabinet, de doamna X, pensionară din București, care vă face 

dovada cu documente, că este moștenitoarea proprietarilor imobilului situat în București, str. Il 

Caragiale, nr. 75, sector 2, ca a fost preluat de către stat în baza Decretului 92/1950. 

De asemenea, vă informează că, de întregul caz, se ocupă avocatul Y din cadrul 

Baroului București, care, de peste 5 ani de zile, îi spune să stea liniștită, că întreaga problemă 

se va rezolva.  

Verificând evidențele, constatați că, pentru imobilul respectiv nu a fost formulată 

Notificare în baza Legii 10/2001.  

Doamna X vă informează că are venituri extrem de reduse, dar că este dispusă să 

semneze orice fel de contract cu dvs. atât timp cât îi rezolvați problema.  

 

Vă rugăm să precizați: 

- Dacă preluați cazul și de ce. 
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- Ce onorariu percepeți. 

- Cum rezolvați relația dintre doamna X și av. Y  

 


