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I.

FORMELE ȘI MODALITĂȚILE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT

Cu titlu general, facem trimitere la art. 5 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei
de avocat și la art. 180 din Statutul profesiei de avocat (mai departe, Statut). Astfel, formele de exercitare
expres și limitativ enumerate în lege sunt:


Cabinete individuale



Cabinete asociate



Societăți civile profesionale



Societăți profesionale cu răspundere limite

1. Cabinetele individuale
Statutul și Legea nr. 51/1995 nu dau o definiție expresă noțiunii de „cabinet individual”. Totuși, atât
din Legea 51/1995 cât și din Statut se pot decela anumite specificități ale acestui tip de exercitare a profesiei.
Astfel, spre exemplu este posibilă asociere de cabinete individuale în scopul exercitării în comun a
profesiei; drepturile și obligațiile avocaților titulari ai unor cabinete asociate își păstrează caracterul
personal și nu pot fi cedate.
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Un alt tip de asociere poate să ia forma unei asocieri de tip cabinet individual-societate civilă
profesională. Cabinetele își vor păstra individualitatea și în situație grupării în vederea creării de facilități
tehnico-economice. Un exemplu de astfel de grupare de cabinete ar fi acela în care mai multe cabinete
individuale apelează la serviciile aceluiași contabil sau împart rețele de utilități. Gruparea cabinetelor se va
face prin act juridic în formă scrisă, în conformitate cu dispozițiile Statutului, în acest sens facem trimitere
la art. 181, alin. 4 din Statut
2. Cabinetele asociate
Asocierea de cabinete individuale se va face în scopul exercitării în comun a profesiei. Spre deosebire de
cabinetele individuale grupate, asocierea de cabinete vizează însăși exercitarea în comun a profesiei, scopul
unei asocieri nefiind limitat doar la crearea de facilități tehnico-economice. O chestiune importantă,
prevăzută de art. 192 alin. 1, teza a II-a din Statut este aceea că asocierea nu poate restrânge drepturile
avocaţilor asociaţi şi nici nu poate aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor aferente patrimoniului de
afectaţiune profesională al fiecărui cabinet intrat în asociere. Pe cale de consecință, asocierea de cabinete
individuale nu are o personalitate juridică proprie, entitățile din cadrul acesteia păstrându-și
individualitatea.
În doctrină se apreciază că „funcţia principală a patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor este
aceea de garantare a obligaţiilor şi răspunderilor asumate de aceştia. Această garanţie nu înlătură, însă,
răspunderea personală a avocaţilor, cu excepţia cazului societăţii profesionale cu răspundere limitată, ai
cărei asociaţi răspund personal în limita aportului social al fiecăruia”1
Atât în cazul cabinetelor grupate cât și în cazul cabinetelor asociate, operează o interdicție comună:
aceea a angajării clienților cu interese contrare de către cabinetele individuale grupate sau asociate. După
cum vom arăta, această interdicție este universal aplicată tuturor formelor de exercitare a profesiei.
3. Societățile civile profesionale
Acestea pot fi constituite din cel puțin doi avocați, fie ei colaboratori sau salariați. Aceștia contribuie în
natură şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune în vederea desfăşurării activităţii
profesionale, societatea civilă profesională individualizându-se printr-o denumire specifică, cuprinzând
numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma „societate civilă de avocaţi”. O particularitate a
1

M. Ionas, I. Schiau, Despre patrimoniul de afectaţiune profesională, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2016.
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societăților civile profesionale și a societăților civile profesionale cu răspundere limitată survine în materia
încheierii contractelor cu colaboratori externi, precum experți sau alți specialiști. Contractul de colaborare
cu aceștia se va putea încheia doar cu acordul tuturor asociaților, conform art. 7, teza finală, Legea 51/1996
Această prevedere denotă un caracter mult mai unitar al formelor de exercitare de tip societăți civile
profesionale sau societăți profesionale cu răspundere limitată în detrimentul celorlalte forme de exercitare
a profesiei de avocat.
O chestiune care ține de esența formei de exercitare a societății civile profesionale este aceea că
raportul juridic civil se naşte între client şi societatea civilă profesională, serviciile profesionale urmând
să fie îndeplinite de oricare dintre avocaţii desemnaţi de avocatul coordonator, fără a se cere opţiunea
clientului, cu excepţia situaţiei în care serviciile profesionale constă în asistenţă şi reprezentare juridică la
instanţe, parchete, organe de cercetare penală sau alte autorităţi, când în contractul de asistenţă juridică se
menţionează numele avocatului desemnat ori acceptat de client, precum şi dreptul sau interdicţia de
substituire a acestuia.
Conform art. 196 alin. 3 din Statut, pentru litigiile născute din desfăşurarea activităţii profesionale,
societatea civilă profesională poate sta în judecată ca reclamant sau pârât, chiar dacă nu are personalitate
juridică.
4. Societăţile profesionale cu răspundere limitată
Această formă de exercitare este o veritabilă persoană juridică, cu un patrimoniu propriu, destinat
exercitării profesiei de avocat, în acest sens facem trimitere la art. 199 alin. 1 din Statut. Cu titlu general,
arătăm că patrimoniul propriu al societăţii profesionale cu răspundere limitată este alcătuit din bunurile
corporale, în numerar sau în natură, şi cele incorporale, reprezentând capitalul social, precum şi din cele
dobândite de societate, cu orice titlu, pe durata funcţionării sale. Evident, datorită limitării răspunderii
avocaților, aceștia vor răspunde doar în limita aportului fiecăruia la patrimoniul societății.
Activitatea profesională va putea fi exercitată de către avocați asociaţi, avocaţi colaboratori şi avocaţi
salarizaţi în interiorul profesiei.
Conform art. 202 din Statut, societatea profesională cu răspundere limitată dobândeşte personalitate
juridică la data înregistrării ei la barou, în baza deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui rază
teritorială se află sediul său principal, dovada personalităţii juridice în raporturile cu terţii făcându-se în
baza unui certificat de înregistrare.
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O altă particularitate a acestui tip de formă de exercitare a profesiei este instituirea unei sume minime
a capitalului social reprezentând echivalentul în lei a minimum 10.000 euro, conform art. 204, alin. 1 din
Statut. Un alt aspect care arată în mod expres individualitatea societății profesionale cu răspundere limitată
este acela conform căruia clientela aparţine societăţii profesionale cu răspundere limitată, şi nu avocaţilor
care au calitatea de asociaţi.
Mai învederăm că există și un caz special de lichidare a societăţii profesionale cu răspundere limitată
prevăzut la art. 211 din Statut și anume situația în care societatea rămâne un singur asociat. Acesta nu poate
deţine această calitate mai mult de 3 luni. În situaţia în care societatea nu este transformată în cabinet
individual, aceasta se dizolvă de drept şi intră în lichidare.
MODALITĂȚILE DE EXERCITARE ALE PROFESIEI

II.

Modalitățile de exercitare a profesiei de avocat reglementate de art. 212-219 din Statut.


Avocatul titular al cabinetului individual



Avocatul asociat în cadrul cabinetelor asociate



Avocatul asociat în cadrul societății civile profesionale de avocați



Avocatul asociat în cadrul societății profesionale cu răspundere limitată



Avocatul colaborator



Avocatul salarizat în interiorul profesiei

Modalitățile de exercitare sunt expres și limitativ prevăzute de lege, acestea fiind alternative, neputând fi
cumulate, după cum arată art. 213 din Statut.
Avocatul titular – acesta, conform art. 214 din Statut poate să își desfășoare activitatea împreună cu avocați
colaboratori sau salarizați în interiorul profesiei. La momentul asocierii mai multor cabinete individuale,
avocatul titular va devenit avocat asociat în cadrul cabinetelor asociate.
Avocatul asociat – art. 215 arată patru modalități de a dobândi această calitate:
-

Avocatul titular al cabinetului individual care se asociază fie cu alte cabinete, fie cu o societate
civilă profesională

-

Avocatul asociat într-o societate civilă profesională

-

Avocatul asociat într-o societate profesională cu răspundere limitată
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-

Avocatul devenit avocat asociat ca urmare a transformării ori reorganizării formei de exercitare
a profesiei căreia i-a aparţinut în calitate de avocat titular al cabinetului individual sau în cadrul
unor cabinete asociate ori de avocat asociat într-o societate civilă profesională.

Avocatul colaborator – art. 217 din Statut arată că acesta nu are dreptul la clientelă proprie în afara formei
de exercitare căreia își consacră activitatea. În activitatea desfăşurată pentru clientela personală, avocatul
colaborator este răspunzător personal faţă de client şi are obligaţia de a nu prejudicia forma de exercitare a
profesiei căreia avocatul colaborator îi aparţine. Un aspect practic pe care îl considerăm relevant este
necesitatea încheierii în formă scrisă a contractului de colaborare.
Avocatul salarizat în interiorul profesiei – spre deosebire de avocatul colaborator, avocatul salariat va fi
direct subordonat formei de exercitare în care își desfășoară activitatea, acesta neavând dreptul la clientelă
proprie.

III.

ORGANELE PROFESIEI DE AVOCAT LA NIVELUL BAROULUI ȘI AL UNBR

1. Organele profesiei de avocat la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din Romania
Art. 59 alin. 1 și 2 din Legea 51/1995 arată că Uniunea Națională a Barourilor din România (mai departe
UNBR) este formată din toate barourile din România și este o persoană juridică de interes public cu
patrimoniu şi buget proprii, bugetul fiind constituit din contribuțiile fiecărui Barou.
Conform art. 60, alin. 1 din Legea 51/1995 organele de conducere ale U.N.B.R. sunt:


Congresul avocaţilor; - este constituit din delegaţi ai fiecărui barou, potrivit normei de reprezentare
stabilite de statutul profesiei, din membrii Consiliului U.N.B.R. şi din preşedintele Consiliului de
administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor, întrunindu-se anual în sesiune ordinară art.61, alin.
2, Legea 51/1995. La cererea a cel puţin unei treimi din numărul barourilor, Consiliul U.N.B.R. este
obligat să convoace Congresul avocaţilor în sesiune extraordinară.
Congresul avocaților, conform art. 63 Legea 51/1995 are următoarele atribuții:
a) analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R
b) alege şi revocă membrii Consiliului U.N.B.R. dintre membrii congresului, potrivit prevederilor
art. 64 alin. (1) şi prevederilor Statutului profesiei de avocat
c) alege şi revocă Comisia centrală de cenzori
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d) face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia de avocat
e) adoptă şi modifică statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în conformitate
cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R
f) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii profesionale şi
respectarea regulilor deontologice ale profesiei
g) alege şi revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul de a propune
câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină. Competenţa şi procedura de judecată ale
Comisiei centrale de disciplină se stabilesc prin statut
h) aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală
i) aprobă bugetul anual al U.N.B.R. şi execuţia bugetară anuală a acestuia şi stabileşte cota de
contribuţie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R. Cheltuielile necesare organizării
congreselor se suportă de către fiecare barou în funcţie de numărul reprezentanţilor săi
j) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege
Dată fiind formularea prevăzută la lit. j), menționăm că atribuțiile Congresului avocaților nu sunt
limitativ prevăzute de Legea 51/1995.
Hotărârile congresului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organele profesiei.


Consiliul U.N.B.R – art. 64 din Legea 51/1995 arată că acesta este format din decanii barourilor şi
reprezentanţii barourilor aleşi potrivit normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei. Consiliul
U.N.B.R. se întruneşte trimestrial la convocarea preşedintelui U.N.B.R. La cererea a cel puţin unei
treimi din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R. sau în situaţii excepţionale, preşedintele
U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. în şedinţă extraordinară, în cel mult 10 zile de la data
solicitării sau a evenimentului justificativ.
Conform art. 65 Consiliul U.N.B.R. are următoarele atribuţii:
a)

este organul reprezentativ şi deliberativ al barourilor din România şi asigură activitatea

permanentă a U.N.B.R.;
b)

duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor;

c)

rezolvă orice probleme interesând profesia de avocat între sesiunile Congresului avocaţilor,

cu excepţia acelora care sunt date în competenţa exclusivă a Congresului avocaţilor;
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d)

exercită controlul asupra activităţii şi asupra hotărârilor Comisiei permanente a U.N.B.R.;

e)

organizează examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limba română

ale avocaţilor străini;
f)

organizează şi conduce activitatea Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a

Avocaţilor, constituit ca persoană juridică de drept privat nonprofit şi care nu face parte din sistemul
naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare;
g)

aprobă folosirea patrimoniului U.N.B.R. şi C.A.A. în activităţi producătoare de venituri,

potrivit legii;
h)

adoptă hotărâri în toate problemele privind pregătirea şi perfecţionarea profesională a

avocaţilor, precum şi recomandări privind relaţiile dintre barouri;
i)

organizează examenul de primire în profesia de avocat şi de dobândire a titlului profesional

de avocat definitiv, în condiţiile art. 17 şi cu respectarea prevederilor Statutului profesiei de avocat;
j)

organizează şi supraveghează serviciul statistic general al U.N.B.R.;

k)

organizează şi editează publicaţiile U.N.B.R. şi sprijină publicaţiile barourilor;

l)

întocmeşte proiectul de buget al U.N.B.R. şi îl supune spre aprobare Congresului avocaţilor,

precum şi execuţia bugetară anuală a bugetului U.N.B.R.;
m)

întocmeşte raportul anual de activitate şi de gestiune a patrimoniului U.N.B.R. şi le supune

spre aprobare Congresului avocaţilor;
n)

stăruie pentru realizarea bugetului U.N.B.R. şi executarea de către barouri a hotărârilor

adoptate de Congresul avocaţilor şi de Consiliul U.N.B.R.;
o)

alege şi revocă preşedintele şi vicepreşedinţii U.N.B.R. şi membrii Comisiei permanente a

U.N.B.R., dintre membrii săi, avocaţi cu o vechime mai mare de 10 ani în profesie, pentru un mandat
de 4 ani;
p)

verifică legalitatea şi temeinicia deciziilor de primire în profesie şi de înscriere în tabloul

avocaţilor, date de către consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate;
q)

anulează, pentru cauze de nelegalitate, hotărârile şi deciziile adoptate de organele de

conducere ale barourilor, cu excepţia celor care vizează plângeri ale terţilor sau ale avocaţilor
împotriva deciziilor adoptate în materia plângerilor îndreptate împotriva avocaţilor, care încalcă
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legea şi Statutul profesiei de avocat, ca urmare a contestaţiei formulate de membrii baroului
respectiv sau a sesizării preşedintelui U.N.B.R.;
r)

înfiinţează Casa Centrală de Credit şi Ajutor a Avocaţilor şi controlează activitatea acesteia;

s)

alege şi revocă membrii Consiliului de administraţie al C.A.A., coordonează activitatea

acestuia şi exercită controlul activităţii sale la sesizarea consiliului unui barou, a Comisiei
permanente sau a Comisiei de cenzori a C.A.A.;
ş)

îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi adoptă hotărâri în interesul profesiei, cu

respectarea legii;
t)

acordă, la propunerea Comisiei permanente a U.N.B.R., titlul de membru de onoare,

respectiv de preşedinte de onoare al U.N.B.R.;
ţ)

emite hotărâri cu caracter interpretativ pentru aplicarea corectă şi unitară a Statutului

profesiei de avocat, a Statutului C.A.A. şi a altor acte normative emise în baza acestora;
u)

aprobă bugetul anual al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

şi execuţia bugetară anuală a acestuia;
v)

adoptă, cu caracter de recomandare, tabloul onorariilor minimale pentru serviciile prestate

potrivit legii de formele de exercitare a profesiei de avocat.


Comisia permanentă a U.N.B.R – organul executiv al Consiliului UNBR, fiind condusă de
preşedintele U.N.B.R, şi lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi şi tot astfel adoptă
deciziile. Are atribuțile prevăzute în art. 67 după cum urmează:
a)

este organul executiv al Consiliului U.N.B.R., cu activitate permanentă şi de legătură cu

barourile U.N.B.R.;
b)

duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor şi ale Consiliului U.N.B.R. şi

supraveghează executarea acestor hotărâri de către barouri, adoptând decizii corespunzătoare;
c)

organizează serviciile Consiliului U.N.B.R. şi serviciile proprii şi angajează personalul

acestora;
d)

aprobă organigramele şi statele de funcţii ale U.N.B.R., Casei de Asigurări a Avocaţilor şi

Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la propunerea, după caz, a
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Comisiei permanente a U.N.B.R., Consiliului de administraţie al C.A.A. şi, respectiv, a Consiliului
de conducere al INPPA;
e)

asigură execuţia bugetară şi urmăreşte realizarea resurselor bugetului U.N.B.R.;

f)

exercită

atribuţiile

prevăzute

de

lege

cu

privire

la

adunările

generale

ale

acţionarilor/asociaţilor societăţilor înfiinţate pentru folosirea patrimoniului U.N.B.R. în activităţi
producătoare de venituri;
g)

acceptă donaţiile şi legatele făcute U.N.B.R.;

h)

în realizarea atribuţiilor sale, emite decizii executorii;

i)

aprobă propunerile barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale necesare pentru

susţinerea examenului de intrare şi definitivare în profesia de avocat;
j)

are obligaţia să apere reputaţia profesională a avocatului, la cererea acestuia, pe baza

cercetărilor şi a propunerilor înaintate de consiliul baroului din care face parte.
Comisia permanentă, după cum arată alin. 3 al aceluiași articol, are și alte atribuții stabilite
de lege sau de organele ierarhice ale profesiei.


Preşedintele U.N.B.R – reprezentantul UNBR la niveș intern și internațional. Art. 68 din Legea
51/1995 stabilește următoarele atrbuții:
a)

reprezintă U.N.B.R. în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

b)

încheie convenţii, acorduri şi contracte în numele U.N.B.R., cu autorizarea Consiliului

U.N.B.R.;
c)

convoacă şi conduce şedinţele Consiliului U.N.B.R. şi ale Comisiei permanente a U.N.B.R.;

d)

ordonanţează cheltuielile bugetare şi extrabugetare ale U.N.B.R.;

e)

semnează actele Consiliului şi ale Comisiei permanente ale U.N.B.R.;

f)

supraveghează relaţiile dintre structurile centrale ale profesiei şi barouri, precum şi relaţiile

dintre barouri;
g)

acordă sprijin şi ajutor barourilor în relaţiile lor cu autorităţile centrale şi locale;

h)

veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii avocaţilor la

instanţele judecătoreşti şi la organele de urmărire penală.
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2. Organele profesiei de avocat la nivelul Baroului
Art. 48 din Legea 51/1995 arată că Baroul este constituit din toți avocații dintr-un județ sau din
Municipiul București, acesta având la rândul său personalitate juridică proprie, patrimoniu și buget propriu,
realizat în principiu din contribuțiile plătite de către avocații membri. Totodată, alin. 4 al aceluiași articol
arată că patrimoniul baroului poate fi folosit în activități producătoare de venituri.
Art. 50 din Legea 51/1995 enumeră organele de conducere ale baroului după cum urmează:
a) adunarea generală;
b) consiliul;
c) decanul.
Alin. 2 menționează și funcționarea unei comisii de cenzori și funcționarea unei comisii de disciplină.
Alin. 3 reglementează cu titlu general funcționarea Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților,
funcționarea acesteia fiind reglementată majoritar în Statut, art. 255 șu urm. Soluționarea unui litigiu în fața
Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților se va realiza în conformitate cu dispozițiile art. 343-368 din
Codul de procedură civilă, coroborate cu cele din Statut.
Adunarea generală – este formată din toți avocații înscriși în tabloul Baroului, cu drept de exercitare a
profesiei. Adunearea generală are următoarele atribuții:
o stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii şi ale statutului;
o alege şi revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de
disciplină.
o alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor;
o propune candidaţii pentru Comisia centrală de disciplină;
o aprobă proiectul de buget al baroului şi dă descărcare consiliului cu privire la activitatea şi
gestiunea sa.
Se întruneşte anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului baroului. Adunarea generală
extraordinară poate fi convocată fie de consiliul sau de comisia de cenzori ale baroului, fie la cererea a peste
o treime din totalul membrilor baroului, în conformitate cu dispozițiile art. 52, alin. 3 și 4, Legea 51/1995.
Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor săi.
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În cazul în care numărul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a şedinţei nu este inclusă alegerea
organelor de conducere a baroului, prezidiul adunării generale, de faţă cu cei prezenţi, stabileşte o nouă
adunare generală în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocări. Consiliul baroului are obligaţia
să îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată. Adunarea generală
convocată în astfel de condiții este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total
al membrilor săi. Hotărârile în cadrul adunării se vor lua de regulă cu majoritate simplă.
Consiliul Baroului – organ cu atribuții executive în cadrul Baroului. Acesta are atribuțiile enumerate de
art. 55, alin. 2 din Legea 51/1995:
a)

adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;

b)

duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Congresului avocaţilor, Consiliului U.N.B.R., Comisiei

permanente a U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;
c)

întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică

celor în drept;
d)

adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru

soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;
e)

verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă

primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;
f)

hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;

g)

soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;

h)

verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de

exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat; autorizează funcţionarea acestor forme; organizează şi
ţine evidenţa lor;
i)

identifică şi sesizează organelor judiciare competente cazurile de exercitare sub orice formă a

activităţii specifice de avocat de către persoane care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe
tabloul avocaţilor acelui barou sau, înscrise fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;
j)

coordonează activitatea filialei sau sucursalei Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) din raza de

competenţă şi exercită controlul activităţii acesteia la sesizarea Consiliului de administraţie al C.A.A. sau
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a Consiliului U.N.B.R., independent de dreptul propriu de control ai Consiliului de administraţie al C.A.A.
sau al Consiliului U.N.B.R.;
k)

organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;

l)

organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului

profesiei;
m)

sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;

n)

suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi

contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost
avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;
o)

soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

p)

stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;

q)

acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;

r)

aprobă organigrama, statul de funcţii şi angajează personalul baroului;

s)

întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale, şi administrează

patrimoniul baroului;
ş)

prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de

gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;
t)

alege prodecanul baroului;

ţ)

soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;

u)

îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în alte acte normative.

Decanul Baroului – competențele acestuia sunt enumerate în cuprinsul art. 57, Legea 51/1995, după cum
urmează:
a)

reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

b)

prezidează şedinţele consiliului baroului;

c)

aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită;

d)

exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva deciziilor consiliului

baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;
e)

ordonanţează cheltuielile baroului;

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

f)

ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunării generale sau a

consiliului baroului;
g)

îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale

U.N.B.R. şi date în competenţa sa.
Deciziile decanului pot fi atacate în termen de 15 zile la Consiliul Baroului. Conform art. 74 din Statut,
decanul va fi ales de adunarea generală a baroului dintre avocaţii definitivi cu o vechime în profesie de
cel puţin 10 ani. Acesta trebuie să fie membru al baroului de cel puţin 5 ani.

CONCLUZII
Înțelegerea funcționării formelor și modalităților de exercitare a profesiei de avocat constituie
centrul de greutate în pregătirea avocatului stagiar. Aceste elemente au o incidență consistentă în practică,
Legea și Statutul prevăzând un sistem complex de drepturi și obligații.
Totodată, este deosebit de importantă cunoașterea cel puțin la nivel de principiu a organelor din
cadrul Baroului și Uniunii Naționale a Barourilor din România și a modului în care acestea funcționează.
Deși aceste aspecte apar a fi excesiv de tehnice, cunoașterea lor temeinică va putea genera posibilitatea
implicării efective a avocatului în activitatea Baroului. Posibilitatea unei astfel de implicări nu este una
iluzorie, în acest sens făcând trimitere spre exemplu la posibilitatea de a activa în cadrul Adunărilor
Generale ale Baroului, fie ele ordinare sau extraordinare, prin exercitarea dreptului la vot. Dreptul
la vot în cadrul Adunării Generale constituie principalul mijloc prin care avocatul, fie el stagiar, fie el
definitiv își poate exprima punctul de vedere cu privire la activitatea Baroului din care face parte.
SPEȚE
SPEȚA I
În cadrul SCPA „Ionescu Popescu – Societate Civilă de avocați” (în continuare Societatea) își
desfășoară activitatea în calitate de avocat salarizat (în continuare salarizat) în interiorul profesiei avocatul
AB.
Între Societate și salarizat a fost încheiat contractul de salarizare în interiorul profesiei depus la
Barou la 17.01.2005.
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La 24.01.2005 Societatea a comunicat salarizatului denunțarea contractului cu începere de la
01.02.2005. În comunicarea de denunțare a contractului Societatea a invocat absențele repetate ale
salarizatului din Societate în cadrul orarului de muncă prevăzut în contract.
Salarizatul apreciază ca netemeinică și abuzivă măsura luată de Societate și este decis să supună
conflictul creat jurisdicției profesionale.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 și ale Statutului profesiei de avocat, întocmiți în scris
și argumentați în fapt și în drept actul de sesizare a organelor profesiei competente să soluționeze
litigiul.
SPEȚA II
Avocatul AA a formulat plângere la Consiliul Baroului X împotriva Deciziei Decanului aceluiași
barou prin care s-a respins cerere de înregistrare la baroul respectiv a unui contract de salarizare în interiorul
profesiei pe care acesta l-a încheiat cu avocatul BB.
Motivarea deciziei decanului a fost aceea că avocatul BB este încă stagiar și că într-o atare situație
nu poate încheia decât contract de colaborare cu un avocat definitiv care în această calitate o vechime mai
mare de 6 ani în profesie. Consiliul Baroului întrunit în ședința ordinară a soluționat plângerea în sensul
respingerii cererii dar nu pentru că avocatul BB ar fi stagiar, ci pentru că avocatul AA nu și-a plătit
contribuțiile și taxele către organele profesiei pe o perioadă mai mare de 3 luni. Împotriva hotărârii
consiliului baroului avocatul AA a făcut contestație la Consiliul UNBR susținând că ambele decizii
pronunțate de Baroul X sunt nelegale. Decizia decanului este nelegală pentru că legea nu face nicio diferență
între avocatul definitiv și avocatul stagiar în privința încheierii unui contract de salarizare în interiorul
profesiei, iar hotărârea consiliului baroului este nelegală pentru că deși avocatul AA are o perioadă mai
mare de 3 luni în care nu și-a plătit taxele și contribuțiile către Barou, totuși el nu a fost înștiințat despre
aceasta și nu s-a emis decizie de suspendare împotriva lui, astfel încât el poate exercita toate drepturile și
obligațiile prevăzute de Legea 51/1995
Mai menționăm că plângerea împotriva deciziei decanului de neînregistrare a contractului de salarizare
,adresată consiliului baroului X s-a făcut în termen de 45 de zile de la data emiterii deciziei de respingere a
înregistrării de către decanul baroului. După respingerea contestației de către consiliul baroului X avocatul
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AA a încheiat contract de colaborare cu avocatul stagiar BB, contract care a fost înregistrat la consiliul
baroului X.
După această dată a fost soluționată plângerea avocatului AA de către Consiliul UNBR care a
constatat nelegale ambele decizii pronunțate de decanul și consiliul baroului X, dispunând totodată că
încheierea contractului de salarizare în interiorul profesiei așa cum a fost el întocmit inițial este perfect
valabil și își produce efectele de la data solicitării înregistrării lui la Baroul X.
1. În sarcina cui cade potrivit legislației profesiei de avocat atribuția de a se pronunța asupra
legalității și temeiniciei înregistrării unui contract de salarizare în interiorul profesiei?
2. Ce atribuții are decanul baroului din acest punct de vedere?
SPEȚA III
AA, avocat definitiv în cadrul Baroul X face o cerere către decanul acestui barou pentru aprobarea
constituirii a două cabinete asociate, asociere pe care dorește să o realizeze împreună cu avocatul definitiv
BB, înscris pe Tabloul Avocaților din Baroul Y. Decanul Baroului soluționând cererea, o consideră ca
nefiind una legală atâta vreme cât avocatul Y nu a formulat cerere și nu i s-a aprobat deschiderea unui sediu
secundar pe raza baroului X.
O cerere similară formulează și avocatul BB către Consiliul Baroului X privind aprobarea înființării
a două cabinete asociate, asociere pe care dorește să o realizeze împreună cu avocatul AA din acest barou
menționând în plus că nu este necesar să-și deschidă un sediu secundar pe raza baroului X atâta vreme cât
constituirea unor cabinete asociate este, potrivit art. 5, alin. 1 din Legea 51/1995 republicată, o formă
distinctă de exercitare a profesiei de avocat și că potrivit legii un avocat nu-și poate desfășura activitatea în
același timp decât într-o singură formă de exercitare a profesiei.
Consiliul Baroului X respinge solicitarea avocatului BB cu aceeași motivare pe care o dăduse și
Decanul Baroului X cu privire la cererea similară formulată de avocatul AA. În termen de 15 zile de la
comunicarea ambelor soluții, atât avocatul AA cât și avocatul BB formulează contestații la Consiliul
UNBR.
Ambele contestații sunt admise, însă numai cea formulată de avocatul BB a vizat fondul problemei.
Prin Decizia Consiliului UNBR, cu privire la contestația avocatului BB se desființează decizia
Consiliului Baroului X și se stabilește totodată că, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, acesta
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să ia act de solicitarea avocatului BB și să includă asocierea celor două cabinete în evidențele speciale pe
care baroul trebuie să le țină din acest punct de vedere.
1. Arătați dacă este legală constituirea unei asociații de cabinete individuale de către doi avocați
definitivi care fac parte din barouri diferite.
2. Identificați dacă au existat încălcări ale dispozițiilor Legii 51/1995 din partea celor doi avocați.

