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ORGANIZAREA SI EXERCITAREA
PROFESIEI DE AVOCAT

Barem de corectare
(Ghid de corectare)
Având în vedere sistemul de notare de la 1 la 10 (cu un punct
de pornire 1), evaluarea se va face ţinând seama de modul în care
candidatul a tratat fiecare subiect (dezvoltat, coerent, cu enunţuri
corecte sau simpla redare a aspectelor reţinute), iar punctajul va fi
următorul:
1. Contractul de asistenţă juridică. Efecte. Incetare - 6 puncte
a. Contractul de asistenţă juridică. Efecte. Incetare
Efecte general aplicabile 0,5 puncte
- Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la un
onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în
interesul procesual al clientului
- Contractul de asistenţă juridică legal încheiat este titlu
executoriu
Efecte în activitatea de asistare şi/sau reprezentare – (art.138
statut) 1 punct
- Obligaţii de diligenţă – 0,25
- Competenţă profesională, cunoştinţe juridice adecvate,
abilităţi practice specifice, pregătire rezonabil necesară –
0,25
- În caz de urgenţă pentru salvgardarea şi sau protejarea
drepturilor şi intereselor clientului, avocatul poate asista şi
angaja clientul chiar şi în măsura în care nu posedă
competenţă profesională adecvată cu natura cauzei, dacă
prin întârziere s-ar aduce atingere drepturilor şi intereselor
clientului – 0,25

- Să se abţină să se angajeze ori de câte ori nu poate acorda
asistenţă şi reprezentare competente – 0,25
Efecte în activitatea de consiliere (art.140 statut) 1,20 puncte
- Va acţiona cu tact şi răbdare pentru a explica toate
aspectele cazului;0,20
- Va folosi cel mai potrivit limbaj în raport de starea şi
experienţa clientului pentru ca acesta să aibă o
reprezentare corectă şi completă asupra situaţiei sale
juridice;0,20
- Se va consulta cu clientul pentru a stabili scopul,
modalităţile şi finalitatea consilierii, precum şi soluţiile
tehnice pe care le va urma pentru a realiza dacă este cazul
asistenţa şi reprezentarea clientului;0,20
- Va respecta opţiunile clientului în ceea ce priveşte scopul şi
finalitatea asistenţei şi reprezentării 0,20
- Nu e obligat să urmeze acele tehnici şi proceduri legale
indicate arbitrar de client 0,20
- Păstrează responsabilitatea tehnicilor şi procedurilor legale
în măsura în care clientul a fost rezonabil informat asupra
costurilor şi consecinţelor posibile ale acestor tehnici şi
proceduri 0,20
Efecte în cazul în care asistă,reprezintă în comun mai mulţi clienţi –
(art. 142 statut)- 0,80 puncte
- Consultă permanent fiecare dintre clienţi 0,20
- Rezolvarea problemei în mod amiabil şi profitabil tuturor
0,20
- Reprezentarea comună nu diminuează dreptul fiecărui client
rezultat din relaţia client-avocat 0,20
- Între clienţii reprezentaţi în comun regula confidenţialităţii nu
se aplică 0,20
Alte efecte (art.144, 145, 146, 147,148,149,150,151,152,153 din
statut) 1 puncte (se acordă 0,10, de enumerat minimum 10 alte
efecte
- Oferă opinie legală şi onestă cu privire la consecinţele de
fapt şi juridice ale cazului în limita informaţiile furnizate de
client;0,1 puncte
- E 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 se dovedesc pe parcurs ca fiind infracţionale; 0,1
puncte

- Are obligaţia de a informa clientul în legătură cu situaţia
curentă a asistenţei/reprezntării şi a răspunde solicitărilor de
informare ale clientului; 0,1 puncte
- Obligaţia de a comunica clientului informaţiile pe care le
deţine în legătură cu cazul acestuia chiar şi în situaţia în
care comunicarea lor ar contraveni interesului său personal;
0,1 puncte
- Avocatul poate conduce discuţiile doar în prezenta clientului
sau cu acordul acestuia, 0,1 puncte
- Va ţine distinct evidenţa bunurilor care i-au fost încredinţate,
0,1 puncte
- Fondurile financiare vor fi păstrate în conturi distincte; 0,1
puncte
- Va ţine o evidenţă contabilă completă a fondurilor
financiare; 0,1 puncte
- Dacă primeşte fonduri financiare sau alte bunuri – e obligat
să notifice clientul deindată; 0,1 puncte
- Obligat să predea bunurile clientului cu excepţiile prevăzute
de lege sau a unei înţelegeri cu clientul 0,1 puncte
- Avocatul are drept de retenţie dacă există riscul ca un client
să dea fondurilor o altă destinaţie şi avocatul să nu îşi mai
poată încasa onorariul; 0,1 puncte
- Avansurile de onorariu şi cheltuieli au acelaşi regim juridic
cu fondurile 0,1 puncte
- Poate să plaseze cu acordul clientului lichidităţi în conturi
purtătoare de dobânzi 0,1 puncte
- Să verifice într-o cauză în curs de rezolvare dacă unul sau
mai mulţi confraţi au fost în prealabil angajaţi;0,1
- Să aducă la cunoştinţă confratelui dacă acceptă să îl
succeadă, înainte de a accepta această împrejurare 0,1

-

ÎNCETARE (art.28 din lege şi art.152 statut) Cauze de
încetare- 1 punct
Cazuri prevăzute de lege 0,20
Acordul părţilor 0,20
Alte cazuri prevăzute de părţi 0,20
Prin renunţare unilaterală a clientului 0,20
Prin renunţarea unilaterală a avocatului 0,20

Efectele încetării(art.154 statut) 0,5 puncte
- Are obligaţia să ia în timp util şi în mod rezonabil măsuri
potrivite pentru apărarea intereselor clientului pentru a-şi
angaja un alt avocat, predarea documentelor şi abunurilor,
înştiinţarea organelor judiciare 1,5 puncte

2. CONDIŢII GENERALE DE PRIMIRE IN PROFESIA DE
AVOCAT 1 punct
Poate fi membru al unui barou din România cel care îndeplineşte
următoarele condiţii:
a) are exerciţiul drepturilor civile şi politice; 0,25 puncte
b) este licenţiat al unei facultăţi de drept cu durata stabilită de
lege. ; 0,25 puncte
c) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate
prevăzute de prezenta lege; ; 0,25 puncte
d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea
profesiei. ; 0,25 puncte
(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la lit. d) a alin. (1) trebuie
dovedită cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza
constatărilor făcute de o comisie medicală constituită în condiţiile
prevăzute în statutul profesiei.

3. MODALITĂŢI DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT.
AVOCATUL TITULAR AL CABINETULUI INDIVIDUAL ŞI
AVOCATUL ASOCIAT 2 PUNCTE
Avocatul titular al cabinetului individual 1 punct(Statut ART. 203)
- Într-un cabinet individual există un singur avocat titular care poate
exercita profesia singur sau împreună cu avocaţi colaboratori.
- În situaţia în care cabinetele individuale se asociază, încetează
calitatea de avocat titular al cabinetului individual şi se dobândeşte
calitatea de avocat asociat. La încetarea asocierii, ca o consecinţă a
încetării formei de exercitare a profesiei (cabinetele asociate de
avocaţi) încetează calitatea de avocat asociat şi se redobândeşte
calitatea de avocat titular al cabinetului individual.
ART. 180
- dă numele cabinetului; 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").

ART. 172 litera c si f
-avocatul titular al cabinetului individual nu poate avea calitatea de
avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei;
- drept la clientela proprie - avocatul colaborator şi avocatul salarizat
în interiorul profesiei nu au drept la clientelă proprie;
Avocatul asociat 1 punct (statut art. 204 ART. 283)
- Dobândeşte calitatea de avocat asociat, după caz:
a) avocatul titular al cabinetului individual care se asociază potrivit
art. 5 alin. (3) din Lege; 0,20
b) avocatul asociat într-o societate civilă profesională;0,20
c) avocatul asociat într-o societate civilă profesională cu
răspundere limitată;0,20
d) avocatul devenit avocat asociat ca urmare a transformării sau
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.0,20
- Pot semna contractele de colaborare sau de salarizare în
interiorul profesiei numai avocaţii titulari ai cabinetelor
individuale şi avocaţii asociaţi.0,20

