UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

INPPA Centrul Teritorial Cluj
400118, CLUJ-NAPOCA STR.PAVEL ROŞCA NR.4 AP.15,

TEL/FAX 0264-439450

e-mail : office@inppa-cluj.ro ;
http://www.inppa-cluj.ro

O.E.P.A.
MODUL 1 – CURS 5
I. Activitatea profesională a avocatului
Timp alocat: 3 ore
Av. Dr. Tomoaia Luminiţa Dana

Activitatea profesională a avocatului concretizată:
- în esenţă prin reprezentarea şi acordarea de asistenţă juridică în faţa instanţelor judecătoreşti
- în faţa altor autorităţi publice/persoane fizice/juridice interesate
- inexistenţa unei competenţe teritoriale în exercitarea profesiei de avocat
- imposibilitatea exercitării profesiei de alte persoane decât de avocat
1. Asistarea şi reprezentarea judiciară a clienţilor
- poate asigura asistarea şi reprezentarea în faţa: instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire
penală, autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale, notar publici, executori judecătoreşti, organelor
administraţiei publice, instituţiilor şi altor persoane juridice în vederea ocrotirii şi apărării
intereselor clientului
- asistarea în instanţă prin toate mijloacele şi operaţiunile prevăzute de lege
- reprezentarea în lipsa clientului cu excepţia cauzelor prevăzute de lege în care poate doar să îl
asiste pe client
2. Redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei
actelor de către avocaţi
- semnificaţia actului juridic semnat în faţa avocatului care poartă o încheiere,rezoluţie, ştampila
sau alt mijloc verificabil de atestare a identităţii parţilor, a consimţământului şi a datei actului
conform art. 92 din Statut
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- sancţiunea nerespectării obligaţiei de înregistrare a acestor date în registrul electronic a actelor
întocmite de avocaţi
- inopozabilitatea faţă de terţi în cazul actelor menţionate la art. 3 alin (1) lit c) şi d) din Legea
51/1995 republicată
- excluderea înregistrării contractelor de asistenţă juridică şi a împuternicirilor avocaţiale din
registrul electronic a actelor întocmite de avocaţi, obligativitatea înregistrării lor în registrul oficial
de evidenţă al acestora
3. Activităţi de mediere
- compatibilitatea calităţii de mediator cu cea de avocat; drepturi şi limite
4. Activităţi fiduciare
- definiţie: art. 773 - 791 Cod Civil; aplicabilitate asupra activităţii profesionale a avocatului
5. Stabilirea temporară a sediului pentru societăţi la sediul profesional al avocatului
şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interese, a părţilor
sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate
a) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi la sediul profesional al avocatului
- condiţii şi cerinţe
b) avocatul poate îndeplini orice formalităţi legale privitor la înregistrarea în numele
şi pe seama clientului, a părţilor de interese, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor
astfel înregistrate
- condiţii şi cerinţe
6. Activitatea de curatelă specială
- reglementare, condiţii, limitări şi competenţe
Speta 1
Avocatul CD încheie un contract de asistenţă juridică cu clienta PO, având ca obiect
redactare şi susţinere acţiune de divorţ, dar nu îi aduce la cunoştinţă clientei faptul că nu se va
putea prezenta la susţinerea acţiunii de divorţ în instanţă, întrucât este însărcinată. Clienta achită
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avocatului onorariul în întregime şi îi încredinţează cauza, cu convingerea că aceasta o va asista
personal în faţa instanţei de judecată.
Avocatul CD redactează şi înregistrează cererea de divorţ la Judecătoria Cluj-Napoca şi
înaintea primului termen de judecată îi aduce la cunoştinţă clientei PO că nu se va putea prezenta
în instanţă pentru susţinerea acţiunii şi asistarea clientei sale întrucât este în concediu de
maternitate, cauza ei urmând a fi preluată de un alt coleg.
Clienta PO nu este acord cu substituirea avocatului în cauză, având în vedere natura cauzei,
precum şi faptul că nu a fost încunoştinţată despre această stare la momentul angajării avocatului
şi o notifică prin e-mail să se prezinte la termenul de judecată, conform obiectului contractului de
asistenţă juridică.
Avocatul CD nu se prezintă la termenul de judecată şi depune la dosar o cerere de strigare
a cauzei în lipsa sa de la dezbateri. Drept urmare, clienta PO înaintează o plângere la Barou,
motivând că nu a fost asistată la proces de avocatul pe care l-a angajat.
1. Dacă atitudinea avocatului CD este conformă cu dispoziţiile Legii, ale Statutului
Profesiei de Avocat şi Codului Deontologic al Avocaţilor?
2. Dacă avocatul CD, în aceste condiţii, trebuia să angajeze cauza şi pentru susţinere şi
asistare în instanţă?
Speţa 2
Avocatul C.D. era anunţat de accidentele rutiere produse în care existau victime, fiind în
legătură cu un agent de asigurări de la Societatea de Asigurări X. Acesta se deplasa la domiciliul
acestor victime sau la unitatea spitalicească unde acestea se aflau, conform datelor furnizate de
agent şi determina victimele să-l angajeze ca avocat, fiind un specialist consacrat în domeniul
dreptului penal, supraspecializat în accidente rutiere.
În determinarea angajării sale în cauze, avocatul CD îşi oferea aparent gratuit serviciile,
urmând ca plata onorariului să constea într-o cotă procentuală din despăgubirile pe care le obţinea
din latura civilă a cauzei, încheind contractul de asistenţă juridică sub această formă, cu stipularea
unei cote de 40%.
În această modalitate a încheiat un contract de asistenţă juridică cu clientul B.N. – victimă
a unui accident rutier, pe care l-a reprezentat în faza de urmărire penală şi cea de judecată,
solicitându-i în final plata onorariului.
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Clientul a refuzat să-i achite motivând că este nemulţumit de suma obţinută pe latura civilă
a cauzei şi de faptul că inculpatul a fost condamnat doar la pedeapsa închisorii cu suspendarea
condiţionată.
1. Dacă avocatul C.D., în relaţia cu victimele accidentelor rutiere, a procedat în
conformitate cu dispoziţiile legale privind desfăşurarea activităţii profesionale de către avocat
atunci când s-a deplasat la spitalul unde victimele erau internate pentru a încheia cu acestea un
contract de asistenţă juridică?
2. Dacă contractul de asistenţă juridică a fost încheiat legal având în vedere că avocatul nu
are o competenţă teritorială în exercitarea profesiei? Dacă s-au respectat dispoziţiile Codului
Deontologic cu privire la desfăşurarea activităţii profesionale de către avocat?
Speţa 3
Avocatul LA, în cadrul unei întâlniri la sediul cabinetului său cu clientul DI, denunţă oral
contractul de asistenţă juridică încheiat cu acesta, având ca obiect redactarea şi susţinerea unui
apel într-o cauză civilă aflată pe rolul Tribunalului Cluj, înainte de ultimul termen de judecată în
apel.
Motivul rezilierii contractului de asistenţă juridică îl constituie efectuarea unor demersuri
proprii de către client, în speţă formularea mai multor cereri de recuzare, luarea cauzei fără
prezenţa avocatului mandatat de către clientul DI şi fără consultarea prealabilă a avocatului LA cu
privire la aceste demersuri.
Clientul ia act de încetarea contractului de asistenţă juridică şi se stabileşte o întâlnire, de
comun acord, pentru predarea - preluarea documentelor, a actelor privind dosarul aflat pe rolul
instanţei.
La data stabilită clientul nu se prezintă, motiv pentru care avocatul îl notifică prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi prin e-mail cu privire la rezilierea contractului şi predarea
actelor. Totodată, avocatul LA înştiinţează instanţa de judecată cu privire la încetarea mandatului
său în cauză.
Clientul DI refuză preluarea notificării şi întrerupe orice contact cu avocatul LA.
1. Consideraţi că LA a respectat dispoziţiile legii şi ale Statutului privind asistarea şi
reprezentarea clientului său, denunţând unilateral contractul de asistenţă juridică la ultimul termen
de judecată? Argumentaţi.
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2. Care este procedura pe care aţi urma-o într-o situaţie similară?
Speţa 4
La data de 11.05.2018, numita X s-a adresat cu o plângere la Consiliul Baroului Y, plângere
prin care solicita să se facă verificările necesare cu privire la activitatea profesională a avocatului
Z în cadrul contractului de asistentă juridică încheiat cu acesta la data de 05.12.2017.Contractul
respectiv prevedea obligatia avocatului Z de a redacta si înainta o actiune de pretentii pentru niste
debite de recuperat în favoarea petentei x ,debite ce datau ca scadentă în data de 05.09.2014.
Intre avocatul Z si petenta X s-a încheiat acel contract de asistentă juridică iar până la data
înaintării plângerii ,avocatul Z nu a realizat nici un demers judiciar sau extrajudiciar cu privire la
contractul în discutie.
Petenta X solicita astfel tragerea la răspundere a avocatului, restituirea onorariului si despăgubiri
de la cabinetul avocatului Z pentru nerealizarea activitătii angajate.
1. Dacă avocatul Z a procedat corect sau nu când a angajat cauza în speţă. Motivaţi optiunea
Dvs. dacă nu, în ce condiţii trebuia avocatul Z să angajeze cauza?

Întrebări
1. Stabilirea temporară a sediului societăţilor comerciale la sediul profesional al avocatului:
a) Nu poate depăşi 2 ani.
b) Nu poate depăşi 1 an, iar dovada sediului se face cu contract de asistenţă juridică.
c) Nu poate depăşi 1 an, iar dovada sediului se face cu contract de închiriere sau extras de carte
funciară.
2. În cazul în care avocatul este împiedicat să îndeplinească activitatea profesională:
a) Îşi va asigura substituirea printr-un avocat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aceleaşi forme
fără a fi necesar acordul clientului.
b) Îşi va asigura substituirea printr-un avocat care îşi desfăşoară activitatea într-o altă formă de
exercitare a profesiei, însă doar dacă în prealabil obţine acordul clientului în acest sens.
c) Va denunţa în mod unilateral contractul de asistenţă juridică.
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3. În desfăşurarea activităţilor fiduciare în numele şi pe seama clientului, avocatul nu poate:
a) Să realizeze operaţiuni de plasare a fondurilor clientului în active mobiliare sau imobiliare, în
valori mobiliare şi alte instrumente financiare.
b) Să retragă sau să autorizeze retragerea fondurilor fiduciare din contul fiduciar şi să
instrumenteze efectuarea de plăţi din acesta, în orice situaţii.
c) Să încheie un contract de asistenţă juridică care să prevadă plata, în parte a onorariului, pentru
activităţi fiduciare condiţionate de un eveniment care să aibă loc sau de un rezultat care să fie atins.
4. Actele întocmite de avocat pentru ţinerea evidenţelor profesionale cerute de lege, precum
şi pentru legitimarea faţă de terţi a calităţii de reprezentant:
a) Au valoare de înscris sub semnătură privată.
b) Au forţă probantă până la înscrierea în fals.
c) Legea nu stabileşte forţa probantă a acestora.
5. În derularea activităţii profesionale a avocatului, acesta:
a) poate acorda consultanţă juridică numai în scris, în domenii de interes pentru client cum ar fi
elaborarea proiectelor de acte normative.
b) asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa notarilor publici.
c) poate îndeplini activitatea de curator special în condiţiile legii, caz în care avocatul are toate
drepturile şi obligaţiile reprezentantului legal.
6. Stabilirea temporară a sediului unei societăţi la sediul profesional al avocatului:
a) presupune şi utilizarea sediului profesional al avocatului pentru scopul limitat al constituirii
legale şi al autorizării funcţionării respectivei societăţi.
b) presupune că avocatul va întocmi şi semna cu reprezentantul societăţii un contract separat de
asistenţă juridică având acest obiect.
c) se poate realiza pentru o perioadă care nu poate depăşi 2 ani.
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