Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
Examen de admitere in profesia de avocat (avocat definitiv)
Sesiunea noiembrie 2010
ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT
Barem 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:

Subiectul 1
Activitatea avocatului se realizează prin:
1.consultaţii şi cereri cu caracter juridic 0,2p
2. asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor
judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor
cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor
judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a
instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile
legii 0,3p
3.redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor,
a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare
0,2p
4.asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice
interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea
atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor
încheiate 0,3p
5.apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice
a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi

juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu
instituţiile şi cu orice persoană română sau străină 0,2p
6.activităţi de mediere 0,2p
7.activităţi fiduciare constând în primirea în depozit, în
numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi
bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri
executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a
lichidării, precum şi plasarea şi valorificarea acestora, în
numele şi pe seama clientului, activităţi de administrare a
fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate 0,3p
8. stabilirea temporară a sediului pentru societăţi
comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea
acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de
interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel
înregistrate 0,3p
9. orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de
apărare, în condiţiile legii 0,2p

TOTAL 2p

Subiectul 2
Decanul.Alegere şi atribuţii.
1.Decanul este ales de Adunarea Generală a Baroului 0,2p
dintre avocaţii cu o vechime de minimum 8 ani în profesie.
0,2p
2.Atribuţiile decanului:
- reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele
fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; 0,3p

- convoacă şi prezidează şedinţele consiliului baroului; 0,2p
- aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită; 0,2p
- exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de
disciplină şi împotriva deciziilor consiliului baroului pentru
care sunt prevăzute căi de atac; 0,3p
- ordonanţează cheltuielile baroului;0,2p
- ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de
competenţa adunării generale sau a consiliului baroului.0,2p
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau
hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în
competenţa sa. 0,2p
TOTAL 2p

Subiectul 3
1. Neplata contribuţiilor profesionale aferente a 1-2 luni
nu constituie abatere disciplinară
Declanşarea răspunderii avocatului poate avea loc când
acesta nu achită contribuţiile profesionale către barou,
către U.N.B.R. sau către sistemul propriu de asigurări
sociale, timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până
la lichidarea integrală a datoriilor
0,5p
2. Consiliul Baroului nu poate dispune suspendarea
calităţii de avocat în cazul unei abateri disciplinare.
În caz de abatere gravă şi evidentă, pe baza unui
referat motivat, întocmit de consilierul desemnat de
consiliul baroului, decanul poate solicita comisiei de
disciplină competente suspendarea din profesie a
avocatului în cauză, în condiţiile art. 581 din Codul de
procedură civilă.
0,5p
3. Anchetarea abaterii disciplinare se efectuează de
consiliul baroului.

În acest scop, consiliul va desemna un consilier pentru
efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
Decanul poate participa la cercetare prin convocarea în
vederea ascultării a persoanei care a formulat
plângerea, precum şi a oricăror alte persoane ale căror
declaraţii pot elucida cazul, poate face verificări de
înscrisuri şi poate culege informaţii, prin mijloacele
prevăzute de lege 0,5p
4. Convocarea în vederea efectuării cercetării se face în
scris.
Convocarea se face numai în scris, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, trimisă la sediul
profesional al avocatului cercetat. 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. 0,6p
5. Referatul de încheiere a cercetării trebuie să cuprindă
şi poziţia celui cercetat
Referatul de terminare a cercetării disciplinare va fi
formulat în scris şi va cuprinde faptele, probele
administrate, poziţia celui cercetat şi propunerea
privind soluţionarea plângerii sau sesizării.
0,4p
6. Finalizarea anchetei disciplinare
După efectuarea anchetei disciplinare, propunerile de
finalizare a cesteia pot fi: exercitarea acţiunii
disciplinare,
clasarea
cauzei
sau
completarea
cercetărilor. 0,5p
7. Consiliul Baroului nu poate aplica sancţiuni disciplinare.
Sancţiunile disciplinare se aplică numai de instanţele
disciplinare
(comisia de disciplină a baroului sau Comisia centrală
de disciplină) 0,4p
8. Nu există sancţiunea disciplinară a suspendării din
profesie
Sancţiunile disciplinare sunt: mustrarea;avertismentul;
amendă de la 50 lei la 500 lei, care se face venit la

bugetul baroului; interdicţia de a exercita profesia pe o
perioadă de la o lună la un an;excluderea din profesie.
Suspendarea calităţii de avocat este o consecinţă a
aplicării sancţiunii cu inderdicţia de a exercita profesia
de la o lună la un an. 0,6p
Redactarea căii de atac împotriva soluţiei Consiliului
Baroului.
Se va urmării şi se va aprecia calitatea redactării şi
ştiinţa aşezării în petiţie a argumentelor indiferent de
erorile invocate sau destinatarul petiţiei 1p
TOTAL 5P

