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PROIECT1
Congresul avocaţilor este chemat să decidă dacă în perioada analizată Consiliul U.N.B.R
şi-a îndeplinit obligaţiile şi şi-a exercitat drepturile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în continuare, Legea) şi Statutul profesiei de
avocat, în conformitate cu hotărârile Congresului precedent.
CAPITOLUL I. - ASPECTE PRIVIND SITUAŢIA GENERALĂ A PROFESIEI DE AVOCAT
ASTFEL CUM ACEASTA REZULTĂ DIN ACTIVITATEA CUNOSCUTĂ DE CONSILIUL
U.N.B.R.
Congresul avocaţilor 2010 a analizat perioada anterioară şi a concluzionat că profesia de
avocat se află într-un moment – cheie în evoluţia sa între progres european şi status quo post
comunist (analizată în raportul prezentat Congresului avocaţilor în anul 2010).
Congresul avocaţilor 2010 a hotărât că balanţa trebuie să fie decisiv şi irevocabil înclinată
în favoarea progresului.
Congresul avocaţilor 2010 a adoptat Hotărârea privind principalele direcţii de dezvoltare a
profesiei în perioada 2010 – 2015, veritabil Program Strategic privind dezvoltarea profesiei,
adoptat într-un Congres fără caracter electiv.
Este necesar să reamintim, în prezentul raport, principalele direcţii de acţiune adoptate
de organul suprem de conducere a Corpului avocaţilor, Congresul avocaţilor.
Potrivit Strategiei de Dezvoltare a profesiei:
- Organele profesiei aveau şi au obligaţia să acţioneze astfel încât să se manifeste efectiv
şi cu prioritate caracterul de interes public al profesiei. Integrarea profesiei în sistemul judiciar ca
o profesie conexă profesiei de magistrat trebuie să se facă astfel încât profesia să se exercite
pentru asigurarea securităţii juridice şi judiciare a persoanelor într-un mediu socio-economic în
care supremaţia legii să devină principiu de bază al activităţii avocaţiale. Activitatea profesională
întemeiată pe competenţă, integritate şi responsabilitate este cheia asigurării progresului real al
profesiei;
- Organele profesiei trebuiau să propună, până la prezentul Congres, un proiect de
armonizare a procedurilor de acces în profesia de avocat cu procedurile de acces în celelalte
profesii juridice.
- Reconversia profesională a practicanţilor profesiilor juridice fără distorsiuni, discriminări,
ori bariere bazate pe verificarea competenţelor profesionale constituie singura soluţie aptă să
permită gestionarea corectă a resurselor umane de care dispun profesiile juridice conexe
sistemului judiciar şi cele ale sistemului judiciar însuşi.

Din însărcinarea Consiliului UNBR din luna februarie 2011, Proiectul de Raport este întocmit de Preşedintele U.N.B.R. şi persoanele
desemnate de acesta (pe domenii de activitate de care au răspuns) şi va fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului UNBR din 09 iunie
2011, după avizarea sa de către Comisia Permanentă din 08 iunie 2011. Împreună cu completările sau corecţiile impuse de Consiliul
U.N.B.R., Raportul aprobat se supune spre dezbatere şi aprobare, Congresului avocaţilor.
Proiectul de Raport se dă publicităţii şi se comunică Decanilor barourilor pentru ca, membrii Congresului din fiecare barou să cunoască
în prealabil, materialele Congresului (cu rezerva menţionată mai sus).
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- Congresul anterior a hotărât ca organele profesiei să conlucreze cu facultăţile de drept
agreate de profesia de avocat, pentru a se identifica soluţii şi a se elabora principii comune
privind adaptarea învăţământului juridic românesc la nevoile actuale şi de perspectivă ale
profesiei de avocat.
- Revine obligaţia organelor profesiei să reconfigureze modelul - ţintă de avocat al anilor
2010 – 2020, apt ca prin reconversie profesională să se integreze fără dificultate în celelalte
profesii juridice.
- Formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă în profesia de avocat
trebuie să urmărească şi dobândirea expertizei, a tehnicilor şi deprinderilor de muncă
profesională, specifice profesiilor cu care profesia de avocat conlucrează.
- Congresul anterior a hotărât ca selecţia profesională să se facă prin examen unitar,
până la crearea condiţiilor logistice şi economice de desfiinţare a examenului de primire în
profesia de avocat pentru persoanele licenţiate în drept, dacă s-au urmat formele de pregătire
profesională iniţială organizate prin Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor – I.N.P.P.A., prin programe compatibile cu cele ale Institutului Naţional al
Magistraturii, Institutului Notarial Român.
- Congresul a stabilit că experienţa dobândită prin conlucrarea dintre barourile de pe raza
aceleiaşi curţi de apel în organizarea unor acţiuni comune privind profesia de avocat trebuie
valorificată concomitent cu simplificarea organizării instituţionale a conlucrării dintre barouri.
- Congresul anterior a decis că până la prezentul Congres ar fi trebuit elaborat proiectul
privind standardele evitării conflictului de interese în exercitarea profesiei de avocat şi ghidul
practic privind înlăturarea conflictului de interese în prestaţiile judiciare şi extrajudiciare.
- S-a decis că se va elabora şi se va implementa Regulamentul-cadru al organizării şi
funcţionării organelor profesiei de la nivelul barourilor (Consiliul barourilor, comisiile de cenzori,
comisiile de disciplină), Regulamentul-cadru al arbitrajului profesional organizat pe lângă fiecare
barou.
- În fine, s-a stabilit că la prezentul Congres, Casa de Asigurări a Avocaţilor va elabora şi
va prezenta Strategia de dezvoltare a sistemului C.A.A. pe perioada 2011 – 2030.
Este esenţială împrejurarea că la Congresul avocaţilor din 2010 s-a decis că
reorganizarea instituţională a profesiei se va face prin dezbateri iniţiate la nivelul fiecărui barou
ori prin conlucrarea dintre barouri.
Congresul avocaţilor 2010 a hotărât modernizarea sistemului de asigurări sociale al
avocaţilor şi alinierea lui la prevederile europene. S-a adoptat o rezoluţie specială pe această
temă (Anexa nr. 1 la Raport).
Toată activitatea de punere în aplicare a acestor două decizii strategice esenţiale pentru
dezvoltarea pe termen mediu a profesiei de avocat a fost estompată decisiv de eforturile şi
implicaţiile adoptării Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, aflat la momentul Congresului avocaţilor
2010 în stadiul depunerii sale la Senatul României, în procedură parlamentară de urgenţă.
Congresul a decis să susţină forma depusă de Guvern ca fiind cea care satisface interesele
Corpului profesional.
Organele profesiei de avocat de la nivel naţional au acordat prioritate realizării
dezideratului îmbunătăţirii instituţionale a legislaţiei privind profesia de avocat, decise la
Congresul avocaţilor din anul 2008 (Anexa nr. 2 la Raport).

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2010 şi Congresul avocaţilor 2011)

4

Cu sprijinul avocaţilor - membri ai Comisiei Juridice a Senatului, la 24 august 2010, cu 78
de voturi „pentru”, 2 „împotrivă” şi o „abţinere”, Proiectul privind modificarea şi completarea Legii
nr. 51/1995 a fost adoptat de Senat, în sesiune extraordinară.
În intervalul 01 – 10 septembrie 2010, ar fi trebuit ca, în conformitate cu planificarea
publică a activităţii Camerei Deputaţilor, Proiectul de lege să fie analizat, pentru elaborarea
raportului de Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor.
Cu dificultate, Legea a fost adoptată în ansamblul său în şedinţa din 07 decembrie 2010
a Camerei Deputaţilor – for decizional – cu 226 de voturi „pentru”, 17 „contra” şi 9 „abţineri”, în
condiţiile în care, liderii tuturor partidelor parlamentare au solicitat expres participarea la vot a
tuturor parlamentarilor prezenţi, în ciuda faptului că perioada era puternic marcată de refuzul
Opoziţiei de a participa efectiv la votarea legilor.
Unele prevederi ale legii au creat controverse în spaţiul public, marea majoritate a
acestora vizând „privilegiile” create pentru parlamentari prin propunerea şi adoptarea unor
amendamente individualizate prin autorii lor (unii avocaţi – NewsIn 03 ianuarie 2011).
Este elocvent demersul jurnalistic iniţiat de HotNews (www.hotnews.ro).
A fost necesară intervenţia Guvernului, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 10/2011, care a
corectat Legea nr. 270/2010 prin abrogarea prevederii ce viza modificarea art. 37 din Legea nr.
51/1995 având ca obiect instituirea unei cauze de nepedepsire a avocatului pentru
recomandările şi opiniile profesionale făcute clientului său şi pentru actele juridice pe care le
propune acestuia, în cazul în care clientul le pune în practică şi comite fapte prevăzute de legea
penală.
Astfel cum a fost adoptată, Legea nr. 270/2010 îmbunătăţeşte substanţial cadrul
instituţional al exercitării profesiei de avocat.
Legea nr. 270/2010 este în mare măsură expresia interesului legiuitorului de a cuprinde
în reforma justiţiei nu numai componenta etatică a sistemului judiciar, reprezentată de instanţele
judecătoreşti, ci şi cea reprezentată de profesia de avocat, profesie liberală dar cu un important
conţinut de utilitate publică.
Modernizarea statutului profesiei de avocat a avut în vedere consolidarea statutului
acestei profesii de partener al instanţelor judecătoreşti în ce priveşte realizarea actului de justiţie.
Acest lucru presupune apărarea profesiei de avocat de atacurile venite din partea celor care
desfăşoară în mod nelegal acte asupra cărora profesia de avocat deţine competenţa exclusivă şi
de practicile de concurenţă neloială îndreptate împotriva profesiei de avocat. Pe de altă parte
profesia de avocat trebuie să câştige în încredere în faţa instanţelor judecătoreşti dar şi a
justiţiabililor, motiv pentru care se impunea o rigoare sporită în ce priveşte procesul de primire în
profesie, dobândirea titlului de avocat definitiv, formarea profesională continuă, sistem de
incompatibilităţi şi interdicţii.
S-a extins sistemul de interdicţii din raţiuni ce ţin exclusiv de sporirea încrederii şi
prestigiului justiţiei, dar şi pentru aplicarea efectivă, în activitatea avocaţilor implicaţi în activităţi
judiciare, a principiului integrităţii, care impune obligaţia de probitate şi obligaţia la o atitudine de
demnitate şi onoare, fără întreţinerea favoritismelor în raporturile judiciare pentru cultivarea şi
dezvoltarea curtoaziei profesionale şi a probităţii intelectuale – garanţii ale imparţialităţii, rezervei
şi discreţiei sistemului judiciar, valori la realizarea cărora Corpul de avocaţi este decis să
contribuie prin interdicţii, în ciuda opoziţiei deosebite a sistemului judiciar.
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Legea confirmă şi întăreşte protecţia pe care statul o oferă profesiei de avocat statuând
fără echivoc „constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de
constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată şi din
oficiu”. În aceeaşi logică legea prevede că „instanţele sunt obligate să verifice şi să se pronunţe
asupra calităţii de reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitând acte
specifice acestei profesii şi folosind însemnele profesiei de avocat”. Protecţia oferită profesiei de
avocat implică şi declararea ca fiind nule a actelor specifice profesiei de avocat efectuate de
persoane care nu deţin această calitate, în măsura în care aceste acte au produs o vătămare şi
nu există o eroare comună cu privire la calitatea celui care a săvârşit actul. Legea
reglementează calitatea procesuală activă a baroului într-o acţiune de despăgubiri îndreptată
împotriva persoanei fizice sau juridice care exercită fără drept profesia de avocat, stabilind
totodată şi destinaţia sumelor ce ar putea fi obţinute în urma unei atare cereri, respectiv
utilizarea lor în scopul organizării pregătirii profesionale a avocaţilor.
Întărirea statutului avocatului decurge şi din faptul că actele întocmite de avocat pentru
ţinerea evidenţelor profesionale cerute de lege, precum şi pentru legitimarea faţă de terţi a
calităţii de reprezentant au forţă probantă deplină până la înscrierea în fals, ceea ce sub aspect
probator este echivalentul unui act autentic.
Încrederea în profesia de avocat nu poate fi independentă de rigoarea manifestată în ce
priveşte primirea în profesie.
Noua reglementare impune regula examenului ca unic mijloc de primire în profesie.
Aspectul cu caracter de noutate îl constituie acela că examenul pentru primirea în profesia de
avocat se susţine în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,
având caracter unitar. Au fost abrogate prevederile legale relative la primirea în profesie cu
scutire de examen. Singura excepţie de la regula examenului este cea prevăzuta în art.102 alin.
(2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor ce priveşte pe judecătorii
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Noua lege reglementează problema formării profesionale iniţiale a avocaţilor pe durata
stagiului profesional optând pentru efectuarea acesteia într-un mod organizat şi unitar,
compatibil sub aspect structural sistemului de pregătire profesională iniţială utilizat în cazul
judecătorilor şi procurorilor. În acest sens, legea abandonează sistemul alternativ care prevedea
posibilitatea optării între formarea profesională iniţială pe perioada stagiului prin înscrierea la
cursurile Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi cea în cadrul
formelor de exercitare a profesiei sau formelor de pregătire organizate de barou. Singura
modalitate de formare profesională iniţială pe perioada stagiului, recunoscută în noua lege, este
înscrierea şi urmarea cursurilor Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor. În mod corelativ, dobândirea titlului profesional de avocat definitiv va avea loc numai
în condiţiile promovării examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor.
Prin recenta modificare legislativă se consolidează poziţia Institutului Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor ca organism cu caracter tehnic în domeniul realizării
primirii în profesie, realizării programului de formare iniţială a stagiarilor şi de definitivare în
profesie, precum şi de realizare a programului de formare profesională continuă a avocaţilor. La
fel ca şi în cazul magistraţilor, legiuitorul a abandonat sistemul de formare profesională bazat
exclusiv pe activitatea individuală sau în cadrul structurilor în care se desfăşoară activitatea
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profesională şi a dat prevalenţă sistemului de pregătire profesională în cadrul unei structuri
specializate apte să asigure o coerenţă a programei analitice, un standard unic în privinţa
exigenţelor şi transparenţă.
În ce priveşte definitivarea în profesia de avocat, legea menţine sistemul echivalării în
profesia de avocat a examenului de definitivat promovat în cadrul altor profesii juridice dar
prevede şi o serie de situaţii în care persoane ce au deţinut anterior anumite funcţii dobândesc
calitatea de avocat definitiv (funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului,
Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de
Conturi şi Consiliului Legislativ timp de 5 ani neîntrerupţi sau avocatul stagiar care a exercitat cel
puţin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, preşedinte de consiliu judeţean sau
vicepreşedinte de consiliu judeţean). Dispoziţiile legale menţionate nu scutesc de examenul de
intrare în profesia de avocat persoanele ce beneficiază de efectele lor.
Legea reintroduce în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat societatea
profesională cu răspundere limitată. Această formă de exercitare a profesiei se caracterizează
prin faptul că are personalitate juridică şi avocaţii titulari pot să deţină concomitent o altă formă
de exercitare a profesiei sau să aparţină unei alte forme de exercitare a profesiei.
Legea actuală menţine sistemul de interdicţii în privinţa exercitării profesiei de avocat.
Este păstrată interdicţia prevăzută pentru foştii judecători de a pune concluzii la instanţele unde
au funcţionat şi pentru foştii procurori şi cadrele de poliţie de a acorda asistenţă juridică la
unitatea de urmărire penală la care şi-au desfăşurat activitatea, dar durata acestei interdicţii este
mărită de la 2 ani la 5 ani de la încetarea funcţiei respective.
Profesia de avocat nu poate fi exercitată la instanţele, precum şi la parchetele de pe
lângă acestea, inclusiv la Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde soţul avocatului sau ruda ori afinul său până la
gradul al treilea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror, indiferent de secţia,
direcţia, serviciul sau biroul în care îşi desfăşoară activitatea. Este de menţionat că deşi
interdicţia are caracter personal, ceea ce presupune că nu se aplica de plano şi formei de
exercitare a profesiei din care face parte avocatul, legea a prevăzut totuşi că forma de exercitare
a profesiei sau formele de conlucrare profesională nu pot fi utilizate pentru eludarea interdicţiei.
Legea a adus unele modificări în ce priveşte competenţele organelor profesiei de avocat.
În principal, s-a urmărit rezolvarea problemelor legate de ţinerea adunărilor generale în cazul
barourilor cu număr mare de avocaţi, respectiv peste 500 de avocaţi, care în condiţiile legislaţiei
anterioare prezentau dificultăţi în realizarea cvorumului necesar desfăşurării şedinţelor. Altă
modificare în privinţa competenţelor organelor profesiei are în vedere trecerea atribuţiilor relative
la organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi de dobândire a titlului profesional
de avocat definitiv de la barouri la Consiliul U.N.B.R.. Soluţia legiuitorului este una corectă
deoarece examenul de primire şi examenul de definitivare conferă competenţe naţionale care
erau incompatibile cu organizarea examenelor la barouri, potrivit unor standarde şi exigenţe
locale.
Modificările în domeniul asistenţei judiciare au intervenit pentru a corela dispoziţiile legale
aplicabile organizării profesiei de avocat cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
51/2008 privind ajutorul public judiciar, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr.
193/2008. Legea detaliază cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare precum şi
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organizarea în cadrul profesiei de avocat a asistenţei judiciare. Sunt detaliate cazurile în care se
acordă asistenţa judiciară şi este reglementată procedura urmată în cadrul barourilor pentru
desemnarea avocaţilor care asigură asistenţa judiciară. Activitatea de coordonare a asistenţei
judiciare se realizează de către Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare, organ cu
activitate permanentă, în cadrul U.N.B.R., coordonat de un vicepreşedinte al U.N.B.R.
Evocarea principiilor noii reglementări trebuie să fie făcută în Congresul avocaţilor 2011,
deoarece Congresul avocaţilor este chemat să decidă dacă în perioada analizată Consiliul
U.N.B.R şi-a îndeplinit obligaţiile şi şi-a exercitat drepturile prevăzute de Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în continuare, Legea) şi Statutul profesiei
de avocat, în conformitate cu hotărârile Congresului precedent (Anexa nr. 3 la Raport).
Analiza activităţii desfăşurate de Corpul profesional al avocaţilor de la precedentul
Congres al avocaţilor şi până în prezent nu poate face abstracţie de contextul economic şi politic
naţional şi internaţional în care profesia de avocat a evoluat.
După 20 de ani în care profesia de avocat şi-a asumat propria devenire independentă,
profesia înregistrează cu pregnanţă idealul „independenţei”.
Acesta este obsesiv şi exclusiv afirmat în numele „autonomiei barourilor”, opus Uniunii
Naţionale a Barourilor din România, ori de câte ori măsurile iniţiate nu au tentă „electorală”, ori
vizează disciplinarea şi folosirea eficientă a pârghiilor instituţionale şi a resurselor bugetare de
care dispun organele profesiei.
În numele aceluiaşi ideal există tendinţa „independenţei totale” faţă de barouri a formelor
de exercitare a profesiei, care ignoră, intenţionat sau nu, efectele secundare, adesea greu de
reparat pe termen lung, ale acţiunilor mediatizate privind activitatea proprie.
Perioada scursă de la precedentul Congres a fost puternic marcată de impactul pe care
deficitele bugetare ale statelor l-a avut şi îl are cu privire la democraţia însăşi, cu efecte greu de
estimat în situaţia unor instituţii fragile, atacate de grupuri interesate ori supuse erodării ori
adâncirii neîncrederii publice.
Perioada scursă a verificat soliditatea construcţiei instituţionale a profesiei de avocat,
care a avut o evoluţie liniară, într-o notă progresistă şi modernă iniţiată în anii 1990, accelerată
între 2000 şi 2005, revigorată după 2007.
Organele profesiei de avocat au fost şi sunt nevoite să ţină dreaptă balanţa intereselor
individuale şi a intereselor Corpului profesional astfel încât să se împiedice apariţia unei falii între
organele de conducere a profesiei de la nivel naţional şi barouri, între barouri şi formele de
exercitare a profesiei, între barouri şi avocaţi, între avocatura de consultanţă şi avocatura
implicată în activităţi judiciare, între generaţii de avocaţi, între barouri şi sistemul Casei de
Asigurări a Avocaţilor.
Pe aproape tot parcursul anului 2009, în 2010 şi în prima jumătate a anului 2011 a fost şi
este încurajată instituţional dezvoltarea unor profesii cu pronunţat caracter de profesii juridice,
care au restrâns şi restrâng aria profesională a activităţii avocaţiale şi care sunt promovate,
adeseori comparativ cu profesia de avocat, pe principii instituţionale, dobândite de legislaţia
română într-un context adesea puternic marcat de influenţa grupurilor de interese, inclusiv
profesionale, în adoptarea legislaţiei.
Situaţia a constituit obiect de analiză într-o şedinţă a Consiliului U.N.B.R. dinainte de
Congresul avocaţilor 2010 în care s-a solicitat expres de către baroul Vâlcea implicarea
U.N.B.R. şi a I.N.P.P.A. în declararea neconstituţionalităţii dispoziţiilor legale care au „majorat”
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nepermis accesul în justiţie în procedurile de partaj, prin modificările aduse Legii nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru, cu concursul Avocatului Poporului. După Congresul avocaţilor
2010, s-au făcut reveniri la memoriile înaintate Avocatului Poporului, dar problema nu a fost nici
până în prezent soluţionată.
Situaţia este percepută în majoritatea barourilor ca fiind deosebit de gravă deoarece
accesul avocatului la realizarea de servicii profesionale, potrivit legii, este blocat de măsuri
concrete de restrângere a ariei de competenţă profesională legal reglementată a avocatului, în
dauna altor profesii.
Este semnificativă scrisoarea deschisă, adresată Preşedintelui U.N.B.R. de consilierul
U.N.B.R., av. Pănoiu Constantin din Baroul Prahova, în care se solicită expres convocarea unui
Congres extraordinar al avocaţilor cu tematica exclusivă a „apărării profesiei” (Anexa nr. 4 la
Raport).
Şi în perioada scursă de la precedentul Congres, veniturile din profesie a majorităţii
avocaţilor au scăzut semnificativ.
Actele ce reflectă activitatea Casei de Asigurări a Avocaţilor, supuse dezbaterii şi
aprobării Congresului avocaţilor sunt elocvente.
În Anexa nr. 5 sunt reflectate încasările din profesia de avocat, raportate sistemului CAA,
în perioada analizată.
În acelaşi timp, trebuie să informăm Congresul avocaţilor cu privire la împrejurarea că
presa de specialitate financiară (în special publicaţiile „Săptămâna Financiară” şi „Ziarul
Financiar”) au preluat informaţiile procurate de avocaţi, iar în septembrie 2010 au transmis în
spaţiul public informaţia că „avocaţii sfidează criza economică, menţinându-se şi în 2009 la un
nivel similar celui din 2008, cel mai bine plătit profesionist român fiind un avocat din sectorul 3 al
Capitalei care a atins performanţa de a încasa zilnic în jur de 8400 de euro, într-un an el
adunând 12,27 milioane lei. Avocaţii „…domină toate topurile în ceea ce priveşte încasările pe
2009, … fiind de departe cel mai bine plătiţi specialişti din România … au reuşit să detroneze de
ceva timp notarii …” (Săptămâna Financiară, 10 septembrie 2010). Sunt menţionaţi 9 avocaţi
care, cumulat, au reuşit în 2009 să realizeze câştiguri nete ce depăşesc 19 milioane de euro;
încasări semnificative a avut şi un avocat din Bacău (3,515 milioane de lei), dar şi o persoană
care în Maramureş profesează „asistenţă juridică” (4, 907 milioane lei) şi un avocat sibian care
… „a reuşit să strângă … 3,418 milioane lei”.
Activitatea avocaţială s-a dezvoltat îndeosebi în ce priveşte piaţa de litigii. Un
reprezentant important al avocaţilor menţionaţi în publicaţiile sus-menţionate a declarat că …
estimează că „piaţa românească de litigii a crescut în ultimii ani … cu un procentaj cuprins între
20 şi 30% … şi că se situează în jurul valorii de 70 – 80 de milioane de euro”, fără a adăuga
„valoarea arbitrajelor sau valoarea onorariilor” (Săptămâna Financiară, 10 septembrie 2010).
Ziarul Financiar din 12 septembrie 2010 a publicat Topul veniturilor (din avocatură) în
2009 în care un număr de 9 forme de exercitare a profesiei de avocat au înregistrat venituri
cuprinse între 5.218.129 lei şi 12.274.174 lei, în total 77 miliarde lei (18 milioane euro).
Analizele de specialitate făcute de jurnalişti pe baza declaraţiilor avocaţilor au evidenţiat
că piaţa serviciilor profesionale avocaţiale a fost „una dintre pieţele cu cele mai mici scăderi din
economie în anul de recesiune 2009”.
Acelaşi ziar a publicat „Top 10 case de avocatură (cele mai mari firme de avocatură din
România în funcţie de încasările de anul trecut – 2009)” din care rezultă că primele 10 societăţi
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care numără aproximativ 560 de avocaţi au generat anul trecut, în medie, venituri astfel încât un
avocat de top aduce venituri de circa 150.000 euro/an, iar partenerii, al căror nume se regăseşte
în titulatura caselor de avocatură au venituri ce depăşesc un milion de euro pe an.
La 13 februarie 2011, 20 februarie 2011, Săptămâna Financiară a continuat „prezentarea
în spaţiul public” a avocaţilor care au furnizat jurnaliştilor informaţii privind activitatea lor
profesională. S-a concluzionat că anul 2010 a fost unul din cei mai grei pentru firmele de
avocatură de pe piaţa românească, dar „consultanţa juridică de top” (cu indicarea „firmelor” în
această situaţie) costă; onorariile încasate de parteneri sunt de 200 – 375 de euro/oră cu
diferenţe (ce pot fi traduse exclusiv de jurnalişti!) între onorariile facturate de parteneri, de
„managing associate”, de „senior associate” şi de „junior”. Se operează cu estimări, plafonări,
scenarii.
La 20 februarie 2011, Săptămâna Financiară anunţă depăşirea perioadei dificile de către
piaţa avocaturii! Numai din litigii o societate de avocaţi a facturat onorarii ce „depăşesc 900
milioane de euro”.
Informaţii complete, inclusiv declaraţiile făcute în spaţiul public în legătură cu profesia de
avocat de avocaţi reprezentativi pentru profesie pot fi consultate pe site-ul www.unbr.ro, la
rubrica „presa despre avocaţi”.
Este extrem de dificil ca semnalele cuprinse în scrisoarea deschisă a consilierului
U.N.B.R., av. Pănoiu Constantin, privind „starea avocaturii” să poată estompa informaţiile
publice care demonstrează că profesia de avocat din România evoluează pe un trend
ascendent; veniturile din profesie sunt substanţial mai mari astfel încât generalizările cu privire la
starea materială a avocaţilor nu pot fi făcute pe baza informaţiilor deţinute de organele profesiei
de avocat.
Sursele de informare de care dispun organele profesiei pentru a aprecia evoluţia
independenţei economice reale a avocaţilor în raport de încasările realizate din activitatea
profesională sunt extrem de reduse. Organele profesiei află din presă despre situaţia generală a
veniturilor avocaţilor! Evidenţele sistemului C.A.A. nu sunt concludente, deoarece acestea
conservă exclusiv veniturile declarate de avocaţi pentru determinarea contribuţiei la sistemul
C.A.A..
Anul 2010 a marcat un fenomen greu de anticipat. Tot mai dese au fost situaţiile în care
avocaţii au îndemnat cetăţenii să dea statul în judecată (www.ziare.com, 27 august 2010), au
iniţiat organizarea de reţele de avocaţi care pledează pro-bono, gratuit, în litigiile împotriva
statului (www.ziare.com , 03 septembrie 2010) sau au anunţat că 100 de avocaţi voluntari au
constituit o reţea în Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, Satu-Mare, Dr. Tr. Severin,
Suceava, Galaţi şi Petroşani care îşi repartizează litigiile prin intermediul site-ului
www.spuneşitu.ro şi a unei echipe juridice constituită special pentru litigii colective în strânsă
legătură cu abuzurile autorităţilor statului ( www.ziare.com, 10 august 2010).
Adesea, efortul de a explica în public drepturi colective conferite de legislaţie a fost greşit
înţeles. Spre exemplu s-a creat un conflict artificial cu Asociaţia Băncilor din România, care prin
Preşedintele său, a acuzat avocaţii (în general!) că „au creat false aşteptări … fie din populism,
… fie din dorinţa de a-şi atrage clienţi” ( www.ziare.com , 05 octombrie 2010).
Există avocaţi care au creat impresia generală că „vor câştiga zeci de milioane de euro
din războiul pensiilor militarilor… prin încasarea unor onorarii de succes de 1000 de euro – dacă
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pensia de serviciu va fi menţinută integral şi definitiv” (www.ziare.com, 22 ianuarie 2011), ori
care au îndemnat la litigii transportând dosarele la tribunal cu „roaba”.
Prezenţa în spaţiul public a unor avocaţi cu astfel de atitudini a estompat total reacţiile şi
atitudinile organelor profesiei de avocat şi ale Corpului de avocaţi cu privire la veniturile
majorităţii avocaţilor şi deopotrivă au „blocat” reacţiile la semnalele din presă privind implicarea
avocaţilor în fapte reprobabile de corupţie. În Anexa nr. 6 la prezentul raport indicăm principalele
informaţii de presă privind implicarea unor avocaţi în fapte penale, ori cercetarea lor sau
trimiterea în judecată penală. Pentru informaţii suplimentare indicăm www.unbr.ro, şi
www.pna.ro şi http://www.diicot.ro, în care sunt reflectate fie date statistice, fie elemente
concrete.
Este cert că există fapte regretabile pentru care barourile nu au intervenit pentru a explica
în spaţiul public împrejurarea că statistic se demonstrează că majoritatea avocaţilor formaţi iniţial
în profesia de avocat nu fac parte din categoria avocaţilor care figurează în publicaţiile tipărite
sau electronice ca fiind anchetaţi, trimişi în judecată penală sau condamnaţi.
De asemenea, în cazul unor avocaţi trimişi în judecată şi achitaţi, barourile nu au
procedat la reabilitarea publică corespunzătoare a avocaţilor care au devenit victime ale
informaţiilor de presă care nu au respectat prezumţia de nevinovăţie.
Nu poate fi tăcută sub tăcere împrejurarea că există numeroşi avocaţi primiţi în profesie
din alte funcţii juridice, de regulă, fără examen, care au încălcat grav regulile de deontologie
profesională şi standardele profesiei de avocat, fiind cercetaţi sau trimişi în judecată pentru fapte
penale grave şi care profesează în continuare, chiar şi în cazul în care sunt acuzaţi pentru fapte
grave de corupţie privind sistemul judiciar.
Este de datoria noastră să semnalăm că în majoritatea lor, avocaţi primiţi în profesie din
alte funcţii juridice sunt cei care, în spaţiul public, contrar deciziilor Consiliului Naţional al
Audiovizualului şi Standardelor Profesionale, comentează la televiziuni şi în presa scrisă cazuri
în curs de anchetă, ori în curs de judecată, alăturându-se suspect şi incorect „presiunilor”
mediatice cu privire la soluţionarea dosarelor în justiţie. Organele profesiei asistă şi într-o
complicitate suspectă devin martori muţi, cu preţul stigmatizării profesiei în ansamblul său, la
astfel de abateri disciplinare. Mai gravă este situaţia în care astfel de fapte sunt săvârşite de
decani sau membri ai Consiliilor barourilor, pentru că atitudinile şi comportamentul lor devin
„modele” care în spaţiul public aduc profit de imagine cu preţul sfidării deontologiei profesionale
dar şi al alterării formării şi educării tinerilor avocaţi.
S-au extins „birourile teritoriale”. Practica profesiei prin avocaţi stagiari ai unor maeştri din
alte barouri, fără îndrumare directă, la sediul secundar, s-a extins, fără reacţii corespunzătoare,
ori prin atitudini de complicitate cu încălcarea legii, ceea ce este incorect.
S-a dezvoltat practica unor „societăţi de avocaţi afiliate”, integrate în practica multidisciplinară. Numeroase forme de exercitare a profesiei au transferat numele profesional unor
societăţi comerciale care sunt declarate ca fiind „firme din grupul” Caselor de avocatură!
Problema transferului numelui profesional al formelor de exercitare a profesiei către entităţi ce
funcţionează în regim comercial a devenit o practică cvasi-generalizată a avocaţilor care, animaţi
de finalitatea publicităţii în mediul de afaceri denaturează grav instituţiile profesiei,
distorsionează incompatibilităţile.
Publicitatea profesională s-a dezvoltat.
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Există publicaţii cu care profesia conlucrează onest şi care respectă strict standardele de
deontologie profesională privind publicitatea profesională. Comunitatea profesională agreează
parteneriatele promovate de UNBR cu astfel de publicaţii.
Există în continuare o publicitate incorectă, unită cu practici profesionale, „originale” sau
„importate”, dar nerecunoscute şi nereglementate transparent de legislaţia infraparlamentară a
profesiei.
Recrutarea specialiştilor din alte domenii din cadrul instituţiilor publice şi includerea
acestora în „departamente ale formelor de exercitare a profesiei” (persoane care nu sunt
avocaţi!), în condiţiile în care nu sunt elaborate Standardele Etice de Conduită Profesională a
Avocatului sau a Colaboratorului Avocatului (specialist) faţă de instituţiile publice din care provin
cu privire la informaţiile deţinute şi folosite de cel care recrutează, practica anunţării publice a
unor „societăţi nou create”, în regim comercial, prin transformarea departamentelor formelor de
exercitare a profesiei în societăţi afiliate grupului formei de exercitare a profesiei, folosirea în
activitatea avocaţială a juriştilor „colaboratori” (fără a avea calitatea de avocat!), recrutarea şi
folosirea studenţilor facultăţilor de drept în activitatea avocaţială pentru dezvoltarea „resurselor
profesionale” sunt practici de facto, promovate de avocaţi de succes, în majoritatea lor incluşi în
Anuare internaţionale, clasamente, top-uri ori premiaţi de diferite publicaţii de specialitate al
căror model a fost importat de piaţa media românească. Aceste practici trebuie sau nu
reglementate transparent pentru a fi aplicate de toţi avocaţii sau, în caz contrar, cenzurate, ca
atare, pentru ca pericolul destabilizării instituţionale a profesiei, inapte, eventual să se adapteze
la practicile moderne ale profesiei să fie evitat! Impactul unor astfel de practici promovate de
avocaţi cu demnităţi profesionale, adevăraţi vectori de conduită profesională, a unor categorii
întregi de forme de exercitare a profesiei, este hotărâtor pentru o veritabilă destructurare a
instituţiilor profesiei de avocat, de care majoritatea avocaţilor incorecţi sunt total dezinteresaţi,
sub argumentul că nu îi reprezintă, ori din considerente legate de conştientizarea eludării
legislaţiei profesionale, care, datorită neaplicării de către barouri şi UNBR a devenit doar, în
multe cazuri, un certificat de legitimare europeană, cu pericolul golirii de conţinut a instituţiilor şi
a sporirii decalajului dintre activitatea avocaţială de fapt şi activitatea profesională reglementată,
bazată pe jurământ profesional.
Numeroşi judecători, procurori şi consilieri juridici au solicitat înscrierea în barouri cu
scutire de examen, în preajma adoptării Legii nr. 270/2010.
În majoritatea cazurilor, consiliile barourilor au fost puse în situaţia de a „alege” între
„potenţialul conflict personal” cu mediul judiciar şi „respectarea strictă a legii”.
Congresul avocaţilor 2010 a constatat că pe rolul consiliilor barourilor sunt foarte multe
cereri de primire în profesie cu scutire de examen, amânate.
S-a stabilit în Congres o modalitate de rezolvare unitară a situaţiei create, potrivită
intereselor profesiei, şi cu respectarea strictă a legii!
S-a adoptat Hotărârea nr. 902 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R. cuprinzând
„Ghidul de bună practică privind procedura soluţionării transparente a cererilor de primire în
profesia de avocat cu scutire de examen”. Majoritatea barourilor au respectat procedura
soluţionării transparente a acestor cereri.
Unii decani au ales din nou formula „politicii proprii” fiecărui barou !
În ciuda eforturilor făcute de unele barouri (Timiş, Bihor, Arad, Caraş-Severin) Baroul
Mehedinţi a sfidat orice fel de reguli şi principii privind conlucrarea dintre barouri şi a tratat
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într-un mod particular şi incorect cererile de primire în profesie formulate de judecători, procurori,
cadre de poliţie, asistenţi judiciari, grefieri, pe care i-a primit în profesie în schimbul achitării unor
sume de bani „pentru servicii vizând examinarea cererii”, fără a publica pe site-ul baroului, la
timp, cererile, fără a comunica barourilor pe raza cărora se afla domiciliul petenţilor despre
existenţa cererii şi, mai grav, o mare parte dintre cei primiţi în profesie au fost trecuţi pe tabloul
avocaţilor incompatibili, fără a le înceta niciun moment funcţia de judecător, procuror, consilier
juridic, etc.
Eforturile conducerii Uniunii de a clarifica problemele s-au soldat cu un total refuz de
conlucrare sau cu comunicarea discreţionară a unor informaţii incomplete ori a unor dosare
profesionale apreciate ca fiind „în regulă”.
Este în curs ancheta iniţiată la propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. cu privire la
situaţia creată, care a determinat deteriorarea gravă a raporturilor dintre barourile Timiş, Arad,
Bihor şi autorităţile judiciare, deoarece acestea din urmă au comparat atitudinea baroului
Mehedinţi cu exigenţa şi corectitudinea, apreciind-o ca fiind benefică pe cea care le-a profitat!
Este în curs ancheta iniţiată cu privire la primirile în profesie făcute după aceleaşi principii
în baroul Vrancea.
Permanentizarea dialogului dintre organele de conducere a profesiei la nivel naţional şi
decani, implicarea profesiei în proiecte supuse dezbaterii întregului Corp al avocaţilor, publicarea
tuturor documentelor de lucru ale organelor profesiei pentru ca acestea să fie, la rândul lor,
popularizate, cunoscute şi dezbătute de avocaţi au demonstrat că viabilitatea democraţiei
profesionale în profesia de avocat subzistă.
S-au identificat soluţii convenabile pentru toate componentele sistemului instituţional al
organelor profesiei de avocat şi pentru categoriile de avocaţi implicate în decizii ce au vizat
funcţionarea corectă a Corpului de avocaţi.
Imposibilitatea de a convinge că uneori, pur şi simplu, nu există soluţii de moment a
constituit „cheia de boltă” a declanşării dialogului constructiv, în baza căruia au fost depăşite
veritabile „crize” de funcţionare instituţională: este cazul deciziilor luate cu privire la indemnizaţia
de sprijin acordată mamelor-avocate, în perioada suspendării activităţii pentru creşterea
copilului, al deciziilor luate cu privire la evoluţia raporturilor dintre barouri şi Ministerul Justiţiei
referitor la achitarea debitelor privind asistenţa judiciară, a deciziilor luate pentru facilitarea, în
cadru organizat, a realizării publicităţii profesionale prin mass-media, prin parteneriate încheiate
cu entităţi „prietenoase” profesiei de avocat.
În perioada de timp analizată s-a dovedit a fi deocamdată insolvabilă parazitarea profesiei
de avocat de aşa-zise barouri paralele, care funcţionează în dispreţul legii. Chiar dacă
problematica este un veritabil „eşec” al Justiţiei, având în vedere jurisprudenţa neunitară în
materia folosirii fără drept a titlului profesional de avocat, este regretabil că „oameni ai legii” se
complac să figureze în astfel de entităţi, a căror prezenţă în spaţiul public este încă susţinută de
grupuri de interese, nedezvăluite public, capabile de lobby şi de manevre colaterale incorecte
privind blocarea progreselor instituţionale ale profesiei de avocat.
Agenda profesiei nu a coincis întotdeauna cu agenda barourilor. Soliditatea profesiei a
fost şi este periclitată de confruntări contraproductive ori de ignorarea deserviciilor aduse
intereselor profesiei prin decredibilizarea măsurilor adoptate pentru transparenţa primirilor în
profesia de avocat, prin prelungirea nejustificată şi totdeauna aptă să creeze suspiciuni, a
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procedurilor în care barourile s-au implicat fie în examenele de primire în profesie, fie în
examenele de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv.
Profesia de avocat s-a pronunţat pentru aderarea la valori şi structuri europene ale
profesiei, ce nu pot fi impuse altfel decât prin întărirea mecanismelor prin care problemele de
integritate şi corupţie şi de responsabilizare individuală fac obiect al agendei tuturor organelor
profesiei.
Adesea organele profesiei de la toate nivelele au asistat pasiv la derapaje de la valorile
avocaturii europene şi nu au luat poziţii instituţionale, deşi profesia de avocat trebuie şi poate
să-şi asume din agenda publică atât chestiunile de interes pentru justiţie cât şi chestiunile legate
de respectul regulii de drept de către cetăţean şi de instituţiile statului.
În perioada analizată profesia de avocat a fost implicată în politici publice promovate de
Guvern, de Ministerul Justiţiei şi de Consiliul Superior al Magistraturii care au inclus profesia de
avocat în efortul de consolidare instituţională a sistemului judiciar, care are la bază asanarea
sistemului judiciar şi a profesiilor juridice, chiar din interior.
Sunt în curs de finalizare iniţiative privind includerea tuturor tablourilor de avocaţi în infochioşcuri, identificarea şi stabilirea unui alt sistem de asigurare a remuneraţiei cuvenite
avocaţilor care asigură asistenţa judiciară (situaţii comunicate barourilor).
Recent, au fost încheiate Protocoale de colaborare între Institutul Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Institutul Naţional al Magistraturii (Anexa nr.7) şi între
Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Consiliul Superior al Magistraturii (Anexa nr.8),
deoarece numai printr-o activitate comună profesiile de avocat şi magistrat pot şi trebuie să
contribuie la realizarea unei justiţii europene, bazată pe integritate şi responsabilitate şi la
realizarea dreptului cetăţenilor români ca ţara lor să fie tratată, şi sub aspectul realizării justiţiei,
ca o ţară egală cu celelalte ţări europene.
CAPITOLUL II. - ACTIVITATEA ORGANELOR PROFESIEI DE AVOCAT ORGANIZATE LA
NIVEL CENTRAL
A. Activitatea Consiliului U.N.B.R.
Până la data întocmirii raportului, s-au desfăşurat 3 şedinţe ale Consiliului, respectiv la 10
septembrie 2010, 10 decembrie 2010 şi 19 februarie 2010, cu ordinea de zi prezentată în Anexa
nr.9 la prezentul Raport.
Şedinţele Consiliului U.N.B.R. s-au desfăşurat cu respectarea regulilor legale privind
cvorumul. Prezenţa la şedinţele Consiliului a fost următoarea: şedinţa din 11 septembrie 2010 87 consilieri; şedinţa din 10 decembrie 2010 - 75 consilieri iar la şedinţa din 19 februarie 2011 au
participat 82 consilieri.
Pregătirea şedinţelor Consiliului U.N.B.R. s-a realizat de Comisia Permanentă,
Preşedintele U.N.B.R. şi Departamentul Secretariat al U.N.B.R.. Materialele şi lucrările necesare
desfăşurării şedinţei s-au comunicat tuturor membrilor Consiliului U.N.B.R., direct prin e-mail
(consilierilor care au comunicat adresa de poştă electronică) sau prin secretariatul baroului din
care fac parte, prin grija decanilor.
În intervalul scurs de la Congresul precedent este cazul să remarcăm îmbunătăţirea
calitativă substanţială a pregătirii materialelor vizând realizarea jurisdicţiei profesionale inclusă
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pe ordinea de zi a fiecărei şedinţe a Consiliului UNBR, ceea ce simplifică activitatea Consiliului şi
reflectă adaptarea UNBR la realităţi prin angajarea suplimentară a unui jurist care elaborează
sinopticul lucrărilor Consiliului UNBR.
Este cazul ca Congresul avocaţilor să fie informat şi să reflecteze la necesitatea extinderii
personalului tehnic de specialitate implicat în activitatea U.N.B.R. proporţional cu creşterea
numerică progresivă a lucrărilor ce implică exercitarea atribuţiilor Consiliului UNBR şi, mai ales,
la recrutarea unor persoane dispuse să realizeze programe operaţionale adecvate sarcinilor
UNBR.
Ordinea de zi a şedinţelor a fost publicată pe site-ul www.unbr.ro şi a fost comunicată
tuturor barourilor şi entităţilor care funcţionează sub autoritatea Consiliului U.N.B.R. (C.A.A.,
I.N.P.P.A., A.E.G.R.M., Departamentele de resort de la nivelul U.N.B.R.).
Problematica abordată de Consiliului U.N.B.R. în şedinţe a fost stabilită fie la propunerea
barourilor sau a Comisiei Permanente, fie ca urmare a hotărârilor luate de Consiliul U.N.B.R..
S-au avut în vedere inclusiv cereri adresate de avocaţi, Casa de Asigurări a Avocaţilor,
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare - A.E.G.R.M. din cadrul U.N.B.R.
Pe ordinea de zi a Consiliului U.N.B.R. au figurat şi propuneri formulate de barouri şi
filialele C.A.A.. O situaţie specială s-a creat în legătură cu cererile formulate de barourile şi
filialele C.A.A. Cluj şi Bihor prin care s-a solicitat Consiliului U.N.B.R. analizarea situaţiei plăţii
indemnizaţiilor cuvenite avocaţilor in situaţia în care se suspendă activitatea pentru creşterea
copilului şi alte prestaţii sociale în legătură cu care există dispoziţii legale cu aplicare
concomitentă pentru acelaşi tip de prestaţii sociale. În şedinţa Consiliului U.N.B.R. din
11septembrie 2010, cu majoritate de voturi s-au adoptat Hotărârile nr. 845 şi nr. 845bis. S-au
formulat - până la 29 octombrie 2010 - data expirării termenului prevăzut de lege pentru
contestarea hotărârilor în funcţie de data la care au fost publicate pe website-ul U.N.B.R., un
număr de 494 contestaţii. A fost corectă planificarea soluţionării acestora în şedinţa imediat
următoare a Consiliului U.N.B.R. din 10 - 12 decembrie 2010, după ce, în extras, cererile au fost
comunicate tuturor membrilor Consiliului U.N.B.R.. Puternic marcată de intrarea în "anul
electoral 2011", dezbaterea contestaţiilor s-a finalizat cu adoptarea unor soluţii al căror efect
financiar trebuie analizat, cu prioritate, pentru ca proiecţia bugetară a sistemului C.A.A. să poată
fi întocmită şi executată coerent, fără măsuri adoptate pe baza unei fundamentări insuficiente şi
fără rezonanţe "electorale" într-un domeniu în care pasiunile şi interesele personale se impun a fi
subordonate raţiunii legii şi interesului public al sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor.
În şedinţa din 11 decembrie 2010, prin Hotărârea nr. 981, Consiliul U.N.B.R. a aprobat
calendarul desfăşurării activităţilor Consiliului U.N.B.R., ale Comisiei Permanente, inclusiv datele
examenelor organizate de U.N.B.R. pentru semestrul I al anului 2011, urmând ca organele alese
la Congresul din iunie 2011 să stabilească agenda activităţilor din semestrul II al anului 2011.
Consiliul U.N.B.R. a organizat un examen de primire în profesie pentru dobândirea
calităţii de avocat stagiar şi pentru primirea în profesie a persoanelor care au absolvit examenul
de definitivat în alte profesii juridice, care s-a desfăşurat în perioada 10 - 14 noiembrie 2010 şi
două examene de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv în sesiunile 24 - 28
noiembrie 2010 şi 23 - 26 martie 2011). S-a generalizat practica susţinerii examenelor pe centre
de examen, cu menţiunea că examenul din 23-26 martie 2011 s-a desfăşurat sub egida
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, dar prin şi sub
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responsabilitatea consiliilor barourilor pentru a se aplica regulile egalităţii de tratament pentru
candidaţi aflaţi în situaţii identice.
S-a continuat practica de a distinge între examenul de primire în profesie ca avocat
stagiar şi examenul de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat
în alte profesii juridice.
Situaţia examenelor nu a fost analizată în şedinţele programate pentru validarea
rezultatelor acestora, deoarece, de fiecare dată s-a întârziat cu finalizarea rezultatelor
examenului de către Baroul Bucureşti şi, în consecinţă, practica acestuia din urmă a împiedicat o
analiză corespunzătoare la nivelul Consiliului U.N.B.R..
În sesiunea de examen din 10-14 noiembrie 2010, examenul pentru primirea în profesie
ca avocat stagiar, s-a desfăşurat pe baza unor subiecte de examen tip „sinteză”, teoretice, iar
examenul pentru primirea în profesie ca avocat definitiv s-a desfăşurat pe baza unor lucrări
practic-aplicative şi cu caracter teoretic.
Pentru primirea în profesie ca avocat stagiar, s-au înscris un număr de 2.646 de candidaţi
dintre care, au promovat examenul, un număr de 1.066 candidaţi. Din cei 181 candidaţi înscrişi
pentru primirea în profesie ca avocat definitiv, au promovat examenul, un număr de 51 de
candidaţi.
Rezultatele examenului de admitere în profesie la Baroul Bucureşti s-au anunţat cu mare
întârziere, ceea ce, în perspectiva aplicării modificărilor legislative cuprinse în Legea nr.
270/2010 va crea mari dificultăţi cu privire la obligativitatea frecventării Institutului Naţional
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor în aceeaşi perioadă de către avocaţi stagiari din
barouri diferite.
Şi finalizarea examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv a
întârziat excesiv la Baroul Bucureşti.
În ambele situaţii s-au creat suspiciuni pe fondul nerespectării disciplinei impuse de
Regulamentul de examen de înşişi membrii comisiei de examinare.
Subiectele de examen tip „sinteză” au favorizat în continuare notarea neunitară a tezelor
candidaţilor. Baremul de corectare nu a fost respectat de toţi examinatorii. Diferenţele între
centrele de examen şi chiar între modul în care au fost tratate materiile de examen la acelaşi
centru de examen au evidenţiat nereguli semnificative, dar acestea nu au mai fost analizate în
şedinţa de validare a examenului, distorsionată datorită prelungirii excesive a duratei corectării
lucrărilor de examen.
Renunţarea la organizarea unui examen tip „grilă” în Consiliul U.N.B.R. din septembrie
2010 a influenţat decisiv nerealizarea cerinţei de politică profesională hotărâtă de Congresul
avocaţilor 2009 privind compatibilizarea examenului de primire în profesia de avocat cu
examenul de primire în profesia de magistrat.
Dezbaterile din şedinţa Consiliului U.N.B.R. au dezvăluit tendinţe contradictorii, în
majoritate bazate pe o experienţă „ocazională” a membrilor comisiilor de examinare, care, în
continuare, au fost propuşi exclusiv de decani şi consiliile barourilor, în majoritate dintre membrii
consiliilor barourilor.
Fără a neglija o incapacitatea funcţională a sistemului de examinare tip „grilă” (exagerat,
exclusiv) de a asigura un mod de selecţie apt să corespundă cerinţelor modelului de avocat (la
sfârşitul perioadei de formare iniţială) agreat de profesie, informăm Congresul că Institutul
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor are sarcina extrem de dificilă de a
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propune viitorului Consiliu U.N.B.R. modalitatea cea mai potrivită pentru selecţia profesională în
condiţiile actualului sistem de învăţământ superior juridic şi în raport de maturitatea Corpului de
avocaţi.
Nu ne putem legitima ca avocaţi europeni estompând greşelile, abuzurile ori erorile
săvârşite în selecţia profesională începând din 1990 şi până în prezent.
Competenţa profesională şi calitatea serviciilor profesionale sunt singurele care pot
garanta integritatea profesională şi responsabilitatea profesională fără de care nu ne putem
acredita public drept un Corp profesional de încredere.
Experienţa examenelor de primire şi de definitivare în profesia de avocat demonstrează
că profesia nu a reuşit încă să creeze un sistem unitar de examinare bazat pe un corp de
examinatori calificaţi.
Încă nu se asigură un tratament egal al candidaţilor din întreaga ţară, de la o sesiune la
alta, de la o materie la alta, inclusiv în faza soluţionării contestaţiilor.
Comisiile de examen propuse de barouri, în majoritate validate – ca atare – de Consiliul
U.N.B.R. prin Comisia Permanentă, acţionează „autonom”.
Deşi organizat unitar, în centre de examen, fie datorită numărului diferit de candidaţi, fie
datorită unor presiuni locale, inerente, comisiile de examen nu au asigurat un tratament egal
celor examinaţi.
Trebuie menţinută planificarea examenelor la începutul fiecărui an.
La fiecare dintre şedinţele Consiliului U.N.B.R. s-au soluţionat lucrările privind jurisdicţia
profesională de competenţa Consiliului U.N.B.R.
S-au emis un număr total de 403 decizii în soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor cu
privire la acte ale organelor profesiei, ori cu privire la atribuţii ale Consiliului U.N.B.R.
Pregătirea soluţionării acestora a implicat activităţi prealabile, dar şi activităţi ulterioare
privind redactarea motivării deciziilor şi comunicarea acestora.
S-au rezolvat cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii, contestaţii. Statistica numerică a
acestora este reflectată în Anexa nr. 10 la prezentul Raport.
Activitatea desfăşurată în şedinţele de Consiliu a fost lucrativă deoarece tematica
şedinţelor şi materialele acesteia au fost totdeauna comunicate în prealabil barourilor, care au
fost solicitate să asigure transmiterea lor către fiecare membru al Consiliului U.N.B.R.
Şedinţele Consiliului U.N.B.R. au fost înregistrate, iar înregistrările audio sunt conservate
la sediul U.N.B.R.
Pentru a realiza o informare completă şi continuă cu privire la situaţia profesiei de avocat
s-a realizat un chestionar de investigaţie socio-profesională pe care U.N.B.R. îl foloseşte anual
pentru radiografierea situaţiei profesiei, dar şi pentru verificarea datelor şi informaţiilor
comunicate anterior de barouri la U.N.B.R. (Anexa nr. 11 la prezentul Raport).
În perioada de până la data întocmirii actualului Raport, Consiliul U.N.B.R.2 a adoptat
hotărâri şi decizii esenţiale3 pentru funcţionarea organelor profesiei ori pentru realizarea
obiectivelor de politică profesională stabilite de Congres, conform Anexei nr. 12.
2 Situaţia centralizată a prezenţei la şedinţele Consiliului U.N.B.R. face parte integrantă din procesele verbale de şedinţă şi se conservă
la sediul U.N.B.R. şi la Departamentul economico – financiar al U.N.B.R.. Situaţia a fost comunicată decanilor barourilor pentru a face
informare corespunzătoare în adunările generale ale barourilor
3 Hotărârile şi Deciziile au fost comunicate prin e-mail la barouri şi au fost publicate pe site-ul www.unbr.ro sau www.inppa.ro ori
www.caav.ro , după caz

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2010 şi Congresul avocaţilor 2011)

17

Situaţia înfiinţării / neînfiinţării Baroului Ilfov, ca urmare a iminentei puneri în funcţiune a
Tribunalului Ilfov, a fost adusă la cunoştinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. care a stabilit că
sesizările şi cererile adresate U.N.B.R. pe această problemă vor fi analizate în şedinţa
Consiliului U.N.B.R. din 09 iunie 2011.
Unele barouri au publicaţii proprii. Toate barourile deţin website-uri. Nu toate barourile au
publicat hotărârile sau deciziile Consiliului U.N.B.R. Există încă barouri care nu au făcut astfel de
comunicări, ori care nu au preocuparea de a informa membrii barourilor despre situaţia profesiei
la nivel naţional.
Din lipsă de comunicare între membrii Consiliului U.N.B.R. şi avocaţii pe care aceştia îi
reprezintă, activitatea Consiliului U.N.B.R. nu este cunoscută de majoritatea avocaţilor.
Există numeroşi avocaţi cărora le este total indiferentă activitatea organelor profesiei sau,
dimpotrivă, sub pretextul că acestea nu îi reprezintă acţionează adesea contrar interesului
general al profesiei. Încă este deformată percepţia avocaţilor cu privire la rosturile şi activitatea
Consiliului U.N.B.R.
Consiliul U.N.B.R. a aprobat informatizarea totală a activităţii organelor U.N.B.R. şi a
decis achiziţionarea sistemului de organizare a videoconferinţelor şi de asigurare a transmisiunii
în direct a lucrărilor Consiliului U.N.B.R. şi ale Comisiei Permanente a U.N.B.R. (Anexa nr. 13 la
Raport).
Sistemul a fost achiziţionat şi asigură contactul informatic reciproc între toate cele 41 de
barouri, U.N.B.R., CAA şi I.N.P.P.A., inclusiv cu privire la accesul la baza de date privind
situaţiile financiare şi execuţia bugetară, astfel încât , în timp real, astfel de informaţii să fie
făcute publice.
Conlucrarea cu Editura Universul Juridic şi Editura CH Beck, s-a dovedit a fi în continuare
fructuoasă. Cu ajutorul Editurii Universul Juridic s-a introdus practica întocmirii în sistem
„broşură” a mapei de lucru pentru fiecare membru al Consiliului U.N.B.R., la şedinţele acestui
organism.
S-a asigurat reprezentarea U.N.B.R. în 236 de litigii.
Simplificarea organizării activităţii Consiliului U.N.B.R., inclusiv din perspectiva costurilor
sesiunilor şedinţelor Consiliului U.N.B.R. se va realiza prin utilizarea sistemului de lucru
videoconferinţă dar şi prin asigurarea unui serviciu juridic distinct, prin personal angajat.
B. Comisia Permanentă a U.N.B.R. - organ executiv al Consiliului U.N.B.R.
Consiliul U.N.B.R. a fost informat cu privire la activitatea Comisiei Permanente şi a
Preşedintelui U.N.B.R. în intervalul dintre sesiunile Consiliului.
În perioada analizată, s-au desfăşurat 7 şedinţe ale Comisiei Permanente, dintre care 3
şedinţe la Bucureşti, o şedinţă la Braşov, o şedinţă la Sibiu, o şedinţă la Budapesta cu ocazia
întâlniri de lucru cu Comisia Permanentă a Camerei avocaţilor din Ungaria şi o şedinţă
convocată în perioada 29 octombrie - 06 noiembrie, pentru chestiuni ce priveau examenele de
primire şi definitivat, şedinţă care s-a desfăşurat în formatul „comunicare prin e-mail”.
Ordinea de zi a şedinţelor este prezentată în Anexa nr. 14 la Raport.
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Au fost analizate activităţile desfăşurate de membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R.,
conform repartizărilor atribuţiilor şi responsabilităţilor făcute prin Decizia nr. 1488 din 27
octombrie 20074 a Comisiei Permanente.
Comisia Permanentă a coordonat activitatea Comisiei de redactare a Proiectului de
modificare şi completare a Statutului profesiei de avocat, condusă de av. Dan Oancea, consilier
U.N.B.R..
Comisia Permanentă a coordonat activitatea Comisiei de redactare a Proiectului de
modificare şi completare a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor, condusă de av. Ionel
Haşotti, Vicepreşedinte U.N.B.R..
Activitatea Comisiei Permanente s-a concretizat şi în îndeplinirea unor activităţi prin
mandatarea acordată de Consiliul U.N.B.R. în special pentru pregătirea şi desfăşurarea
examenelor.
Preşedintele U.N.B.R. şi Directorul executiv I.N.P.P.A., pentru examenul de obţinere a
titlului profesional de avocat definitiv din sesiunea 23 - 26 martie 2011, şi-au asumat
responsabilitatea desemnării membrilor Comisiei de redactare a subiectelor de examen, în
perioada analizată.
În şedinţele Comisiei Permanente s-au analizat raporturile U.N.B.R. cu organizaţiile
internaţionale din care U.N.B.R. face parte.
Comisia Permanentă a respectat organigrama U.N.B.R. şi a procedat la asigurarea
execuţiei bugetare reflectată în Bugetul aprobat de Congresul avocaţilor 2009.
Comisia Permanentă a coordonat activitatea Arhivei Electronice de Garanţii Reale
Mobiliare (A.E.G.R.M.) a U.N.B.R..
Preşedintele U.N.B.R., cu acordul membrilor Comisiei Permanente, a făcut publice
iniţiative ale barourilor sau sesizări ale acestora, care vizează fie iniţierea unor acţiuni ce se
impun a fi extinse la nivel naţional, astfel cum este cazul sondajului sociologic întocmit de Baroul
Vâlcea în colaborare cu prof. univ. dr. Septimiu Chelcea privind percepţia magistraţilor asupra
practicii profesionale avocaţiale în instanţă (Anexa nr. 15) ori încălcări flagrante ale legii (sesizări
ale Baroului Timiş, Bihor, Arad, Caraş-Severin, Galaţi privind Barourile Mehedinţi şi Vrancea,
care au creat precedente extrem de greu de gestionat prin aplicarea incorectă a dispoziţiilor art.
25 alin. (2) din Lege, cu privire la cererile formulate de judecători, procurori, ofiţeri de poliţie,
grefieri, în funcţie, care au fost înscrişi direct pe tabloul avocaţilor incompatibili, deşi nu le-a
încetat niciodată starea de incompatibilitate.
Materialele de lucru ale şedinţelor Comisiei Permanente au fost comunicate în prealabil
membrilor acesteia.
În intervalul dintre şedinţele Comisiei Permanente, preşedintele U.N.B.R. a solicitat prin
e-mail opinia membrilor Comisiei Permanente cu privire la probleme urgente, curente, de
competenţa Comisiei, a căror soluţionare nu a suferit amânare.
La scurt timp după Congresul avocaţilor 2010, U.N.B.R., cu sprijinul avocaţilor din
societăţile civile profesionale de avocaţi NNDKP şi „David şi Baias” a întocmit memoriul înaintat
prin adresa nr. 2104/20 iulie 2010 către Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale privind demersuri infraparlamentare de modificare a regimului fiscal
al activităţii avocaţilor. Este cazul să mulţumim avocaţilor care au dat concurs U.N.B.R. şi să
4 Decizia Comisiei Permanente nr. 1488/27 octombrie 2008 este publicată pe site-ul www.unbr.ro la secţiunea <Acte ale organelor
profesiei>
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anunţăm Congresul avocaţilor că, problematica a fost clarificată prin reglementări ulterioare, la
elaborarea cărora autorităţile publice au avut în vedere punctul de vedere al comunităţii
profesionale a avocaţilor, aşa cum a rezultat din adresa nr. 1609/04 august 2010 publicată pe
site-ul www.unbr.ro .
Preşedintele U.N.B.R. împreună cu membrii Comisiei Permanente au asigurat eliberarea
cardului de avocat european, la cerere şi au luat măsuri ca, pe baza dovezii interesului
avocaţilor români pentru acest mod de legitimare, să solicite CCBE acordul ca, pe teritoriul
României, cardul electronic de avocat european să poată fi utilizat ca legitimaţie şi cu caracter
naţional, sub rezerva hotărârii pe care Consiliul U.N.B.R. trebuie să o adopte în această
problemă.
Prin aplicarea hotărârilor Consiliului U.N.B.R. din 16 iunie 2010, Comisia Permanentă a
U.N.B.R. a acordat medalia jubiliară „1990 - 2010 - 20 de ani de profesie independentă şi cu
organizare autonomă” tuturor avocaţilor propuşi de consiliile barourilor. Sunt cazuri în care
propunerile barourilor au fost înaintate fără consultarea consiliului baroului, ori cazuri în care
includerea avocaţilor pe lista înaintată de barouri s-a făcut cu întârziere, ori prin omisiune.
În general, ordinea de zi a şedinţelor Comisiei Permanente a fost încărcată, iar timpul
material afectat dezbaterilor a determinat prelungirea şedinţelor.
S-a finalizat investiţia privind achiziţionarea noului sediu al Institutului Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.
Uniunea Naţională a Barourilor din România, în calitate de autoritate naţională
competentă, a analizat şi a emis Avize Conforme, la cererea avocaţilor interesaţi să exercite
profesia de avocat în alte ţări şi tot în aceiaşi calitate - de autoritate naţională competentă - a
procedat la eliberarea de autorizaţii de acces la informaţii clasificate. Emiterea autorizaţiilor de
acces la informaţii clasificate, pentru nivelele secret / strict secret / strict secret de importanţă
deosebită se face numai în baza deciziilor de aprobare emise de către Oficiul Registrului
Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat - ORNISS, prin grija Preşedintelui U.N.B.R.. Procedura
se iniţiază numai la cererea avocaţilor interesaţi, care justifică cu adresă de la instanţă
necesitatea de a avea acces la documente clasificate în dosare în care sunt avocaţi aleşi sau
desemnaţi din oficiu. Cererea se depune la barouri, care înaintează solicitarea la U.N.B.R..
Toată această activitate este realizată de acelaşi personal al UNBR, prin extinderea atribuţiilor
din fişa postului.
CAPITOLUL III. ACTIVITATEA DEPARTAMENTELOR CONSILIULUI U.N.B.R.
C. Departamentul protecţia profesiei, informare şi relaţii publice
Departamentul a desfăşurat o serie de activităţi specifice (comunicate de presă,
răspunsuri la întrebările adresate de jurnalişti, declaraţii ale Preşedintelui U.N.B.R. sau ale
Comisiei Permanente).
Transparenţa activităţilor desfăşurate de U.N.B.R. s-a asigurat prin publicarea pe site-ul
acesteia a informaţiilor, deciziilor, materialelor de lucru, proiectelor privind hotărârile organelor
profesiei la nivel central.
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A fost promovată o strategie de comunicare bazată pe raporturi stabile cu mass-media.
S-au încheiat parteneriate privind conlucrarea cu entităţi din mass-media cu care s-au încheiat
contracte de parteneriat (Anexa nr. 16) ori s-au consolidat şi dezvoltat relaţii de conlucrare
punctuală ori pe proiecte (cu www.juridice.ro ; www.avocatnet.ro ).
S-a aplicat în continuare protocolul încheiat cu „Palatul de Justiţie” care a asigurat
reflectarea în paginile ziarului a activităţii diferitelor barouri, urmare sponsorizării apariţiei revistei
„Dreptul”.
Acţiunile Comisiei Permanente şi ale Consiliului U.N.B.R. au fost promovate direct, prin
folosirea site-urilor www.unbr.ro , www.inppa.ro şi www.caav.ro ori prin comunicarea pe cale
electronică cu barourile.
Deoarece la şedinţe ale Consiliului U.N.B.R. s-a admis prin vot participarea unor
reprezentanţi ai mass-mediei, numeroase informaţii privind activitatea U.N.B.R. au fost reflectate
de site-ul www.juridice.ro .
Preşedintele U.N.B.R. a dat curs invitaţiilor de a participa la activităţile organizate de
barouri.
În măsura în care activităţile profesionale au permis, membri ai Comisiei Permanente au
participat la manifestări şi acţiuni publice la care U.N.B.R. a fost invitată.
Preşedintele U.N.B.R. a transmis mesaje barourilor care păstrează şi dezvoltă tradiţii ale
vieţii profesionale.
S-au realizat sinteze periodice a ştirilor importante pentru profesia de avocat, ori s-au
reprodus declaraţii ale avocaţilor cu impact pozitiv / negativ asupra profesiei pe website-ul
www.unbr.ro secţiunea „Presa despre avocaţi”.
D. Departamentul secretariat, protocol şi coordonarea serviciilor tehnicoadministrative
Departamentului Secretariat, Protocol şi Coordonarea Serviciilor Tehnico-administrative
şi-a îndeplinit sarcinile specifice, prezentul raport cuprinzând principalele activităţi de serviciu
desfăşurate de personal, conform cu responsabilităţile atribuite.
Dimensiunea cantitativă a activităţii Departamentului este impresionantă în raport de
dimensiunea resurselor umane de care dispune U.N.B.R.. Toate obiectivele cuprinse în
Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului
U.N.B.R. nu au putut fi atinse decât prin mobilizarea exemplară a celor 3 persoane angajate cu
contract de muncă în cadrul acestui Departament, dar şi prin implicarea tuturor angajaţilor
U.N.B.R. în acţiunile ce vizează pregătirea sesiunilor de lucru ale Comisiei Permanente şi ale
Consiliului U.N.B.R., primirea, sortarea, conservarea, distribuirea şi centralizarea documentelor
ce cuprind informaţii cu privire la barouri, ori la relaţiile U.N.B.R. cu terţii.
Pentru asigurarea atribuţiilor U.N.B.R. de preluare şi gestionarea a documentelor si
corespondentei interne/externe, s-au înregistrat şi s-au distribuit aproximativ 4.550 de
documente/lucrări reflectate în registrul general şi în registrele specifice (de sesizări, contestaţii,
instanţă, avocaţi străini, şi certificate atestare titlu profesional).
S-au operat evidenţieri cu privire la circuitul documentelor între compartimentele de
lucru ale U.N.B.R. astfel:
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- pentru cele 158 sesizări înregistrate s-au întocmit cca. 457 adrese (de înaintarea
lucrărilor în vederea soluţionării de către barouri, adrese de răspuns către petenţi si
adrese de revenire) si s-au xeroxat toate lucrările pentru evidenţiere şi arhivare;
- în perioada menţionată s-au gestionat cca. 203 dosare lucrări, care conform rezoluţiei
d-lui Preşedinte au fost înaintate Secretariatului General pentru programare spre
soluţionare în şedinţele Comisiei Permanente;
- pentru cele 470 contestaţii înregistrate s-au tehnoredactat cca. 1163 adrese (de răspuns
către petenţi, adrese de înaintare a contestaţiilor (xerocopii) şi reveniri către barouri).
Evidenţiind documentele şi punctele de vedere primite de la barouri, s-au întocmit dosare
pentru 268 de contestaţii, care au fost înaintate către Secretariatul General pentru completare cu
referate/propuneri şi programare spre soluţionare în cadrul şedinţelor Consiliului U.N.B.R..
Toată arhiva U.N.B.R. ar trebui să fie înregistrată pe suport electronic pentru constituirea
memoriei informatizate a instituţiei de interes public. Lucrările de arhivare electronică s-au
întocmit parţial pentru actele şi lucrările reflectate în decizii, hotărâri, rezoluţii, corespondenţe,
mesaje, adrese, etc. prin munca exclusivă a personalului restrâns din compartimentul IT,
insuficient numeric pentru a face faţă nevoilor reale ale U.N.B.R..
Dimensiunea cantitativă a activităţii nu poate fi expresia fidelă a realităţii profesiei de
avocat percepută la nivelul acestui compartiment de lucru, reflectată în întârzieri inexplicabile în
obţinerea răspunsurilor la solicitări de informaţii absolut necesare pentru întocmirea evidenţelor
statistice, a materialelor aflate pe ordinea de zi a Consiliului U.N.B.R. ori a Comisiei Permanente,
pentru conservarea şi reflectarea fidelă a realităţii tablourilor de avocaţi, ori a primirilor /
excluderilor din profesia de avocat etc..
Departamentul reprezintă „motorul„ funcţionării instituţiei de interes public - U.N.B.R.. În
cadrul acestuia, se înregistrează sesizări şi reclamaţii ale cetăţenilor, ale avocaţilor, adresate
direct U.N.B.R., ori redirecţionate de la alte instituţii, cărora, pe baza unor „aşteptări” bazate pe
setea de adevăr şi dreptate, le sunt adresate sesizări şi reclamaţii în legătură cu avocaţii.
Modul în care astfel de sesizări şi reclamaţii sunt soluţionate şi întârzierea în obţinerea
răspunsurilor de către cei care se adresează U.N.B.R., frecvent puşi în situaţia de a aştepta cu
lunile soluţii date la sesizări formulate barourilor, determină gradul de încredere al societăţii în
eficienţa autocontrolului pe care organele profesiei de avocat, în calitatea lor de instituţii de
interes public. Implicit, o astfel de activitate determină gradul de încredere al societăţii în profesia
de avocat.
Va trece mult timp până când lucrurile se vor aşeza într-o ordine absolut necesară unei
construcţii sănătoase.
Este evidentă conservarea management-ului bazat pe „ocrotirea” incorectă a faptelor
incompatibile cu standardele de integritate ale profesiei, a căror verificare trebuie să fie făcută de
barouri deoarece, în caz contrar - cum se întâmplă în prezent - semnalul dat societăţii este acela
că este inutil să reclami faptele reprobabile ale avocaţilor deoarece organele profesiei „acoperă
paternalist” abaterile de la regulile de etică profesională.
Încrederea societăţii în mecanismele interne de autoreglare a profesiei scade !
În practica U.N.B.R., anterioară anului 2007, orice încercare de a estompa rolul profesiei
în a se autoregla şi în a-şi autoevalua, inclusiv prin sancţionare, calitatea membrilor săi, prin
demersuri jurnalistice făcute pentru a crea şi a transmite „clasamente”, „topuri” în spaţiul public,
a fost dezavuată.
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Ulterior, în spaţiul public, faptele au contrazis poziţia organelor profesiei de avocat.
Personalităţi ale profesiei, unele cu rol decisiv în construcţia instituţională a profesiei, au
susţinut şi susţin astfel de demersuri, finalizate, de regulă, inclusiv prin acţiuni cu caracter festiv
(decernare de premii, distincţii, etc.) în preajma Congresului avocaţilor.
Există impresia generală că toată profesia nu este preocupată decât de realizarea unor
obiective individuale reflectate în „cifre de afaceri”, acţiuni publicitare etc., cu consecinţa că
profesia ar fi construită exclusiv pe principiile concurenţei profesionale, dezvoltată fără criterii şi
fără posibilitate de autoreglare şi autoreglementare, deoarece organele instituţionale ale
acesteia trebuie să asiste pasiv şi să aibă conduite bazate pe criterii electorale, în aplicarea
legislaţiei privind profesia de avocat.
Comportamentul avocaţilor în sălile de şedinţă, modul în care aceştia aplică regulile
profesionale privind onorariile, etica profesională, încălcarea gravă a Statutului profesiei de
avocat prin acţiuni de dezintegrare a structurilor profesionale constituite asociativ, rămân
necercetate şi, în consecinţă, nesancţionate, fiind conservate exclusiv în arhiva U.N.B.R.,
respectiv în corespondenţa la care se constată reveniri repetate pentru obţinerea unui răspuns,
pentru verificarea unei sesizări, etc.
Departamentul analizat radiografiază ca un veritabil martor mut, dificultatea cu care
funcţionează resorturile instituţionale ale U.N.B.R. când este vorba despre limitele autonomiei
baroului, în numele căreia majoritatea sesizărilor se resping nemotivate sau prin formule
stereotipe, care pun serios în discuţie efectivitatea verificărilor sesizărilor.
Există un cerc vicios. Când un justiţiabil sau client acuză abateri săvârşite de un avocat în
exerciţiul activităţii sale profesionale, U.N.B.R. transmite sesizarea baroului din care face parte
avocatul şi comunică petentului sau instituţiei care a redirecţionat sesizarea, împrejurarea că s-a
trimis sesizarea baroului competent, de la care petentul urmează să primească un răspuns. Pe
bună dreptate, în majoritatea cazurilor, petenţii replică, arătând fie faptul că au sesizat cu mult
înainte baroul de la care nu au primit un răspuns, ori că relaţiile personale ale avocatului în
cauză cu conducerea baroului exclud rezolvarea corectă a sesizării. De regulă, aceasta este şi
realitatea.
Nu s-a reuşit ca sub acest aspect să se găsească soluţii pentru managementul
sesizărilor, reclamaţiilor, informărilor, comunicărilor, adreselor şi, în general, pentru gestiunea
comunicării dintre U.N.B.R. şi barouri.
Este cale lungă până ca, instituţional, un organ independent, funcţional şi eficient să
poată să beneficieze de un mecanism de organizare şi funcţionare care să permită ca sesizările
şi reclamaţiile, ori corespondenţa dintre organele profesiei, astfel încât să poată constitui
interfaţa profesiei în raporturile cu terţii, care să demonstreze că în profesia de avocat se
abordează efectiv zona disciplinară, că se poate monitoriza activitatea incorectă a avocaţilor
care sfidează legea, că există un autocontrol efectiv, apt a fi evaluat şi comunicat public cu
privire la acţiunile ce sunt menite să asaneze moral profesia şi să satisfacă exigenţele profesiei
de avocat, organizată ca serviciu de interes public.
Este nevoie de o nouă mentalitate şi un nou tip de management instituţional.
În perioada menţionată s-au înregistrat un număr de 240 litigii în care este parte
U.N.B.R., s-au întocmit dosare şi s-au operat evidenţieri ale demersurilor (adrese, contracte,
împuterniciri) întreprinse de către Secretariatul General în vederea soluţionării.
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Secretarul Şef a înregistrat toate lucrările în condica de şedinţe pentru Consiliul U.N.B.R.
şi Comisia Permanentă şi a colaborat cu Secretariatul General pentru organizarea şi asigurarea
protocolului pentru toate şedinţele organelor profesiei şi acţiunile U.N.B.R. desfăşurate în
perioada raportată. Totodată a asigurat organizarea audienţelor săptămânale ale Preşedintelui şi
a desfăşurat activităţi de secretariat pentru şedinţele Comisiei Centrale de Disciplină in calitate
de Secretar al Comisiei Centrale de Disciplină.
Pentru toată corespondenţa elaborată de către departamentele U.N.B.R. (adrese/scrisori
de răspuns, felicitări, facturi A.E.G.R.M., etc.) precum şi deciziile emise de organele profesiei –
Consiliul U.N.B.R, Comisa Permanentă şi Comisia Centrală de Disciplină şi Secretariatul
General, responsabilul de activitate a întocmit zilnic borderouri, a expediat corespondenţa şi a
raportat deconturile necesare în timp util. Lunar s-au întocmit raportări ale expedierilor şi s-au
întocmit centralizatoare ale raportărilor barourilor pentru cotele datorate U.N.B.R..
Alte activităţi desfăşurate de către Secretariat:
- gestionarea a 544 petiţii referitoare la Hotărârea Consiliului 845 si 845 bis din 11
septembrie 2010, privind cuantumul si condiţiile de plata a indemnizaţiei pentru îngrijirea
copilului, întocmirea tabelului si înaintarea lor către Consiliul U.N.B.R. pentru soluţionare.
- tehnoredactarea a cca. 260 de adrese către CAA, I.N.P.P.A., Barouri de înaintare lucrări
pentru formulare puncte de vedere/interpretări necesare completării dosarelor si de
răspuns către diverse instituţii.
- gestionarea a diferitelor circulare şi chestionare privind profesia de avocat cerute de
către Preşedintele U.N.B.R. de la barouri şi efectuarea unor traduceri de documente .
- susţinerea cu activităţi specifice de secretariat pentru sesiunile de examen organizate în
perioada menţionată prin: efectuarea de înregistrări (raportările barourilor şi gestionare
circulare cu privire la comisii, contestaţii, taxe, dosare) cu privire la înscrierile şi
desfăşurarea examenelor de intrare în profesie şi definitivat, multiplicări de documente,
acordare de informaţii la telefon pentru candidaţii la examen.
E. Departamentul afaceri europene, cooperare internaţională şi programe
Uniunea Naţională a Barourilor din România şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Uniunii
Profesiilor Liberale din România - UPLR, asociaţie cu vocaţie europeană, reprezentată în
Consiliul european al profesiilor liberale - CEPLIS, în care Preşedintele de onoare al UPLR,
avocat Arin Stănescu a fost ales vicepreşedinte.
U.N.B.R. deţine în prezent preşedinţia UPLR, care este exercitată prin vicepreşedintele
UNBR av. Mircea Petre Stănculescu.
La nivelul profesiilor liberale europene, înainte de a se trece la elaborarea unei Carte a
profesiilor liberale, în raport de obiectivul stabilit la Lisabona în anul 2000 în raport de care
Uniunea Europeană trebuie să devină in spaţiu economic bazat pe cunoaştere competitivă şi
dinamică, s-a elaborat un Ghid al profesiilor liberale, de care nu poate face abstracţie nici
profesia de avocat.
Este esenţial că ideea centrală a Ghidului este aceea că profesiile liberale furnizează
servicii de interes general şi că imaginea profesiilor liberale trebuie adaptată epocii noastre în
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care autoreglementarea profesiilor trebuie să fie regândită în condiţiile în care raporturile de
concurenţă internă şi raporturile cu consumatorii de servicii profesionale, evoluează.
Competenţa profesională, deontologia, integritatea, independenţa profesională,
responsabilitatea şi principiul organizatoric al autoreglementării eficace şi transparente sunt
principii de dezvoltare europeană a tuturor profesiilor liberale (a se vedea şi www.uplr.ro ).
Binele profesional şi etica profesională sunt valorile în raport de care profesia de avocat
în România poate să se legitimeze pe plan european şi prin conlucrare constructivă în cadrul
UPLR în care U.N.B.R. este membru fondator.
Evenimentele la care Uniunea Naţională a Barourilor din România a fost reprezentată
sunt prevăzute în Anexa nr.17 la prezentul Raport.
În raport de informările primite, în şedinţele Comisiei Permanente s-a analizat poziţia
U.N.B.R. faţă de iniţiativele CCBE.
U.N.B.R. a reuşit ca un reprezentant al avocaţilor din România să facă parte din grupul
de lucru al CCBE privind elaborarea Regulamentului intern.
CCBE derulează în prezent Programul privind Cartea electronică de identitate,
elaborează Tabloul avocaţilor europeni, a elaborat Programul European de Pregătire
Profesională al Comisiei Europene, cu asigurarea că se va generaliza în plan european
pregătirea profesională continuă a avocaţilor, instituţionalizată în aceleaşi condiţii în care în
prezent este organizată pentru magistraţii europeni.
U.N.B.R. a participat la activităţile barourilor din spaţiul mediteranean şi a iniţiat contacte
pentru a instituţionaliza raporturile cu barourile din Germania.
U.N.B.R. a participat la Congresul Uniunii Internaţionale a Avocaţilor (în continuare UIA)
desfăşurat la Istanbul. Ulterior acestuia, s-a înregistrat o revigorare a activităţii Comitetului
Naţional Român al UIA, organizaţie la care U.N.B.R. este membru-fondator şi este implicat în
activitatea acesteia încă de la înfiinţarea sa din anul 1927. În calitate de membru colectiv UIA,
U.N.B.R. a sprijinit şi sprijină activităţile membrilor UIA desfăşurate în România, încununate cu
organizarea unui seminar în anul 2003 şi Congresului UIA în 2008, la Bucureşti.
La Congresul UIA de la Istanbul, U.N.B.R. nu a mai procedat la sponsorizarea participării
la Congres a altor avocaţi decât membrii UIA, care au participat pe cont propriu şi a căror
contribuţie la reuşita Congresului a fost remarcată şi apreciată corespunzător.
În prezent, alături de U.N.B.R. sunt membri colectivi ai UIA, Barourile Bucureşti,
Constanţa, Cluj şi Dolj.
Faţă de numărul actual al membrilor UIA din România şi ţinând seama de participarea
activă şi numeroasă a avocaţilor români la seminarile şi la congresele anuale ale UIA, U.N.B.R.
sprijină poziţia Comitetului Naţional Român al UIA, potrivit căruia s-ar impune o
reprezentare/participare mai activă a avocaţilor români în structurile de conducere ale UIA.
Raportul pe care Preşedintele Comitetului Naţional Român pentru UIA l-a prezentat în
cadrul Consiliului de Preşedinţie din 30 octombrie 2010, reuniune premergătoare Congresului de
la Istanbul, reflectă şi contribuţia U.N.B.R. al dezvoltarea UIA în România.
În anul 2010, încă cinci avocaţi români au solicitat şi au dobândit statutul de membru
individual UIA.
În raportul prezentat la Istanbul s-a evidenţiat faptul că U.N.B.R. şi Baroul Bucureşti au
organizat în cooperare cu UIA şi cu Baroul Federal German, cu sprijinul Facultăţii de Drept din
Bucureşti, un seminar internaţional recunoscut în cadrul formelor de pregătire continuă.
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Cel mai important eveniment organizat de UIA în cursul anului 2011 va fi Congresul UIA
care se va desfăşura la Miami / Florida / SUA în perioada 31 oct – 4 nov. 2011.
Comitetul Naţional Român pentru UIA a decis să solicite conducerii UIA reducerea
nivelului taxei de înscriere la congresul UIA din 2011, date fiind condiţiile crizei financiare la nivel
naţional, care afectează România şi în 2011.
Informăm Congresul că, în calitate de membru colectiv asociat, U.N.B.R. achită anual
cotizaţia datorată UIA.
Aceiaşi este situaţia în ce priveşte calitate de membru colectiv al IBA.
S-a finalizat Memorandumul de înţelegere pentru permanentizarea conlucrării dintre
avocaţii români şi avocaţii maghiari (Anexa nr. 18).
Nu s-a pus în aplicare Memorandumul de Înţelegere cu reprezentanţii profesiei de avocat
din Anglia (Law Society of England and Wales) în care s-a convenit asupra cadrului general
privind conlucrarea în vederea perfecţionării pregătirii profesionale a avocaţilor români cu
sprijinul avocaţilor englezi prin formarea formatorilor – români specializaţi în transmiterea
cunoştinţelor privind practica profesională în dreptul englez şi în dreptul comunitar.
Eforturile întreprinse pentru clarificarea stadiului realizării înţelegerii sunt îngreunate de
schimbarea survenită la nivelul organizării şi modificării personalului din Anglia, care a finalizat
efectiv proiectul.
În luna iunie 2010, U.N.B.R. a preluat de la Baroul Bucureşti proiectul PenalNet.
Proiectul, finanţat de Comisia Europeană, a fost iniţiat la începutul anului 2007, urmând a se
desfăşura pe o perioadă de 3 ani. Proiectul PenalNet a fost coordonat de C.G.A.E. (Consiliul
General al Avocaţilor din Spania), iar alături de România au participat ca ţari partenere Franţa,
Italia, Ungaria. Proiectul şi-a propus crearea unei platforme online care să beneficieze de un
nivel de securitate sporit în ceea ce priveşte schimbul de informaţii între avocaţii înregistraţi în
platformă. La ultima întâlnire a partenerilor s-a luat în discuţie extinderea Proiectului şi pentru
alte ţări, în cadrul unui alt proiect.
F. Departamentul economico - financiar şi administrativ
Departamentul a realizat activităţile prevăzute în regulamentul de organizare şi
funcţionare al U.N.B.R..
Departamentul a iniţiat şi a pus în practică sistemul comunicării lunare a modalităţii de
îndeplinire a obligaţii lor privind constituirea bugetului U.N.B.R.
Hotărârea Consiliului U.N.B.R. privind clarificarea metodologică a modului în care se
realizează bugetul U.N.B.R. prin contribuţia barourilor la bugetul U.N.B.R. a fost aplicată de
toate barourile. Există încă barouri care fac aplicarea hotărârii cu rezerva că s-ar impune
modificarea acesteia, deoarece avocaţii nu achită la timp contribuţiile la bugetul baroului, astfel
că nu este posibilă vărsarea la termen a contribuţiei ce revine U.N.B.R. Baroul Dolj a cerut
expres modificarea hotărârii Consiliului U.N.B.R., în condiţiile în care a dat dovadă de
consecvenţă în angajamentele făcute şi a reuşit în mandatul actualului Consiliu al U.N.B.R. să
achite toate restantele la bugetul U.N.B.R., restanţe create în condiţii de complicitate suspectă
între reprezentanţii în Consiliul U.N.B.R. din mandatul precedent, fostul decan, şi conducerea
filialei C.A.A.
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Fără a nega valoarea deosebită a managementului instituit la Bbaroul Dolj pentru
corectarea greşelilor din trecut, trebuie să evidenţiem împrejurarea că principiile consecventei şi
coerenţei impun aplicarea hotărârii Consiliului U.N.B.R. privind realizarea contribuţiilor barourilor
la bugetul U.N.B.R. fără compromisuri.
Este suficient să observăm şi să constatăm cât a costat , inclusiv sub raport financiar,
compromisul realizat în profesia de avocat privind contribuţia filialelor la bugetul centralizat al
C.A.A. şi cât de nocivă este practica „deturnării fondurilor” cu afectaţiune specială sub pretextul
indisciplinei în achitarea contribuţiilor membrilor barourilor sau membrilor sistemului C.A.A., când
eforturile electorale ale organelor profesiei se conjugă cu interese ilicite contrare interesului
general al profesiei, al avocaţilor care pozează în „băieţi deştepţi” pentru „a fenta” baroul sau
filiala C.A.A. cu privire la obligaţii egale pentru toţi avocaţii.
Hotărârea Consiliului U.N.B.R., în discuţie, şi-a atins scopul de a facilita managementul la
nivelul barourilor, iar abaterile disciplinare constând în neplata contribuţiilor la bugetul organelor
Corpului profesional nu pot justifica modificarea deciziilor luate de Consiliul U.N.B.R.
S-a efectuat o expertiză contabilă privind situaţia financiară a U.N.B.R.
Acţiunile organizate la nivelul Consiliului U.N.B.R. ori de Comisia Permanentă a U.N.B.R.
au fost justificate financiar.
Rapoartele cu conţinut financiar şi bugetar prezentate Congresului reflectă activitatea
Departamentului.
G. Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare5
În perioada de referinţă Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare (în continuare
D.C.A.J./Departamentul) şi-a desfăşurat activitatea sub semnul incertitudinii şi al provizoratului,
ca efect al parcursului sinusoidal al adoptării normelor de compatibilitate şi adaptabilitate la
standardele europene ale legislaţiei profesiei. Astfel, după mai bine de doi ani de suplă abilitate
şi susţinută persuasiune, atât în interiorul profesie, cât, mai ales, în exteriorul profesiei, cu
organele şi organismele abilitate, scopul conducerii Uniunii a fost atins: Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificata şi completată prin Legea nr.
270/2010 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.98 din 07 februarie
2011.
Beneficiar direct şi nemijlocit al acestui demers, D.C.A.J. îşi poate desfăşura activitatea
deplin şi plenar pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor stipulate şi potrivit competenţei stabilite
prin art. 76 şi 77 din Lege, pentru a proba judiciozitatea şi utilitatea înfiinţării departamentului.
Potrivit principiului continuităţii, din păcate sub aspect negativ, racilele semnalate la
precedentul Congres au persistat în această perioadă generând ceea ce am numit „criza
onorariilor din oficiu”: neplata, până la şase luni consecutiv, a onorariilor cuvenite avocaţilor
pentru asistenţa judiciară acordată. Numai raţiunea şi stoicismul colegilor noştri, precum şi
implicare directă a conducerilor barourilor au îngheţat deschiderea unui conflict potenţial între
avocaţi şi magistraţi.
Din proprie iniţiativă sau la sugestia barourilor, conducerea U.N.B.R. a organizat ori a
participat la întâlniri cu conducerile Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii,
5 La nivelul U.N.B.R. funcţionează un Departament coordonat de vicepreşedintele av. Mircea Petre Stănculescu. Departamentul a elaborat în mod
direct raportul privind activitatea sa, reprodus în această secţiune a Raportului Consiliului U.N.B.R..
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Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Curţii de apel Bucureşti, unde a antamat discuţii şi pe
această problemă, în vederea obţinerii acordului pentru susţinerea înfiinţării unei linii de creditare
bugetară specifică, aparte în cadrul Titlul II „Bunuri şi servicii – Asistenţă judiciară”, pe care o
considerăm ca fiind cea mai lesnicioasă şi pragmatică soluţie profilactică.
Pe aceeaşi linie consecventă a Uniunii se înscrie şi demersul Departamentului
materializat în „Memoriul” nr.2667 din 11 octombrie 2010 depus la Ministerul Justiţiei unde a fost
înregistrat sub nr. 100.521 din 13 octombrie 2010 şi care a fost publicat atât pe website-ul
www.unbr.ro , cât şi pe website-ul www.juridice.ro .
Însă, până la obiectivarea acestui deziderat, Departamentul a găsit de cuviinţă ca, ori de
câte ori a fost sesizat de barouri că s-au ivit probleme privind neplata onorariilor, să solicite, de
îndată, sprijinul Ministerului Justiţiei pentru soluţionarea situaţiei, dar, în acelaşi timp, a îndemnat
conducerile barourilor, atât în mod individual, cât şi la modul general, să aibă o conduită activă
în provocarea de întâlniri directe şi promovarea de dialoguri constructive cu conducerile
instanţelor pentru găsirea unor soluţii de moment, cel puţin, relativ mulţumitoare ambilor actori –
adresa nr. 2403 din 21 septembrie 2010.
Astfel, constatând perpetuarea „crizei onorariilor din oficiu” în contextul general
economico-financiar şi pentru gestionarea cu prudenţă şi predictibilitate a situaţiei de criză,
Departamentul a emis adresa nr. 2919 din 04 noiembrie 2010, prin care se solicitau barourilor o
serie de date privind situaţia, pe de-o parte, a creanţelor împotriva Ministerului Justiţiei, iar, pe
de altă parte, pentru fundamentarea necesarului de fonduri pentru asigurarea normalei
funcţionări a serviciilor de asistenţă judiciară. Pe baza datelor culese şi adiţionate a fost stabilit
cuantumul necesarului pentru anul 2011, în valoare totală de 29.789.135 de lei, care a fost
comunicat ordonatorului primar de credite, pentru a fi prins în bugetul acestuia pe anul 2011,
prin adresa nr. 15 din 05 ianuarie 2011 – Anexa nr. 19 .
Pe aceeaşi linie a cooperării şi colaborării cu Ministerul Justiţiei se situează şi
corespondenţa purtată cu acesta privitor la acordarea asistenţei judiciare prin reprezentare în
faţa C.E.D.O., sesizări ale instanţelor împotriva serviciilor de asistenţă judiciară ori avocaţilor din
oficiu, puncte de vedere asupra unor proiecte de acte normative, precizări şi date statistice
privind asistenţa judiciară română care să fie valorificate prin directive ale U.E. şi recomandări
C.C.B.E. sau, în sens invers, solicitări ale D.C.A.J. pentru recuperarea restanţelor la plata
onorariilor cuvenite avocaţilor din oficiu pentru munca prestată.
După intrarea în vigoare a Legii nr. 270 din 22 decembrie 2010 privind modificarea şi
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
Departamentul a elaborat programul „PHOENIX – curricula proiectelor D.C.A.J. pe semestrul I /
2011” Anexa nr.20, pe care la supus atenţiei Comisiei Permanente în şedinţa din 28-29 ianuarie
2011, care, în prezent – la data redactării, se află în curs de derulare.
Particularizând managementul Uniunii şi consecvent cu sine însuşi, Departamentul şi-a
impus structural-aplicativ, implementarea principiilor colaborării şi cooperării în raporturile cu
serviciile de asistenţă judiciară ale barourile. Astfel, toate proiectele concepute la nivel
departamental urmează să fie supuse dezbaterii publice la nivel naţional, aşa cum am procedat
experimental cu proiectele „Colocviu s.a.j.” şi „Formularistica s.a.j.”, nutrind speranţa că, în acest
fel, se va crea un feed-back real, sincer, corect, veridic şi, pe cale de consecinţă, benefic
profesiei.
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În Registrul naţional de asistenţă judiciară, sunt înscrişi aproximativ 6.000 de avocaţi care
activează în cadrul celor 142 de servicii de asistenţă judiciară organizate pe lângă fiecare
instanţă din întreaga ţară.
Cât mai curând cu putinţă, sperăm ca pagina de internet a Departamentului să fie
operaţională, actualizată în concordanţă cu legislaţia internă şi cu cea europeană, astfel încât să
devină un instrument cât mai util pentru toţi cei interesaţi. Tot în această direcţie dorim să
organizăm o întâlnire, întrunire pe care am numit-o „Colocviu s.a.j.”, la sugestia Baroului Giurgiu
şi oferta de găzduire a Baroului Cluj, cărora le mulţumim pe această cale. La colocviu ar urma,
în principiu, să participe consilierii coordonatori şi conducătorii serviciilor de asistenţă judiciară
din cadrul fiecărui barou şi în cadrul căruia să se dezbată cu prioritate aspecte de ordin practic
ale acestei activităţi cu implicaţii diverse şi multiple în realizarea actului de justiţie.
Numai datorită abilităţii şi consecvenţei conducerii Uniunii în apărarea avocaţilor şi pe
acest segment de drepturi, Protocolul M.J. – U.N.B.R. nr. 113298/1693/2008 a rămas neatins de
presiunile exercitate de magistraţi, care au resimţit din plin efectele dramatice ale crizei
economico – financiare alături de întreaga populaţie a ţării, cunoscut fiind faptul că, avocatura
este parte integrantă a sectorului cuaternar, care resimte consecinţele recesiunii cu efect
întârziat, prin efectul de cascadă. În felul acest, cuantumul onorariilor a fost menţinut nediminuat,
chiar dacă din păcate au fost achitate cu întârzieri regretabil de mari în timp, dar integrale.
Acum când avem o Lege mai sănătoasă şi mai dreaptă, chiar dacă este mai exigentă şi
mai dură, cel puţin pentru unii, ne exprimăm convingerea că, pe baza principiului solidarităţii
sociale şi deontologiei profesionale, vom colabora şi coopera din ce în ce mai bine, vom acţiona
ca un tot unitar pentru apărarea integrităţii, independenţei şi demnităţii avocaturii prin prestaţii la
un nivel tot mai ridicat, cu conştiinciozitate şi devotament faţă de client şi profesie.

CAPITOLUL III. - COORDONAREA ALTOR INSTITUŢII ŞI ACTIVITĂŢI ORGANIZATE LA
NIVEL CENTRAL
H. Coordonarea Casei de Asigurări a Avocaţilor
Activitatea Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, în
perioada supusă analizei, a respectat Rezoluţia Congresului Avocaţilor din România din 17-18
iunie 2010 privind măsurile pe care sistemul de asigurări sociale al avocaţilor trebuie să le ia
pentru aplicarea modificărilor legislaţiei adoptate în urma expertizei actuariale a sistemului
(publicată pe www.unbr.ro - pagina principală), activitatea curentă desfăşurându-se cu
respectarea legii şi a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor.
Periodic, în şedinţele Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi ale
Comisiei Permanente s-au analizat informări ale Consiliului C.A.A.
Rezultatele financiare ale sistemului sunt reflectate de raportul prezentat de Consiliul
C.A.A., în Congresul avocaţilor.
La nivelul sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor în anul financiar 2010 s-au realizat
venituri în sumă de 116.355.759,21 lei la nivelul filialelor şi 13.115.924,87 lei la nivelul Casei de
Asigurări; În total, la nivelul întregului sistem, s-a realizat suma de 129.471.684,05 lei.
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Cheltuielile la nivelul filialelor s-au ridicat la suma de 79.990.702,78 lei. Casa de Asigurări a
Avocaţilor din România, la nivel central, a cheltuit suma de 1.958.625,52 lei. În total, la nivelul
sistemului, cheltuielile s-au ridicat la 81.949.328,30 lei. Cheltuielile reprezintă un procent de 62%
din venituri.
Nu au fost verificaţi 1500 de avocaţi de la 40 de filiale, iar la filiala Bucureşti nu s-a reuşit
să se finalizeze verificarea numărului total de 9.270 avocaţi înscrişi în evidenţele filialei.
Angajamentul luat de Consiliul C.A.A., personal de Preşedintele C.A.A., cu privire la
finalizarea controlului nu a fost respectat
Nu s-a virat la fondul central cota de 7% de către următoarele filiale: Bacău, BistriţaNăsăud, Caraş-Severin, Galaţi, Prahova, Sălaj. Au restanţe mari la virarea cotei de 7% filialele
Bihor, Botoşani, Dâmboviţa, Gorj. Cota de 5% pentru constituirea fondului de rezervă nu a fost
virată de filialele: Argeş, Dolj, Prahova, Satu Mare, Vrancea, sumele fiind reţinute la filiale.
Prezintă restanţe următoarele filiale: Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău,
Caraş-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Mureş, Neamţ, Sibiu, Suceava,
Vaslui, Vâlcea.
În ciuda aprecierilor făcute de Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a
Avocaţilor, privind existenţa unor paşi semnificativi pentru creşterea sistemului, există un cadru
legal pentru dezvoltarea sistemului, este cazul ca plenul Congresului avocaţilor să constate
menţinerea şi extinderea unor tendinţe grave de încălcare a disciplinei sistemului C.A.A. de către
conducerile filialelor C.A.A. şi de către decanii barourilor, care distorsionează grav aplicarea
corectă a legii printr-o atitudine de „frondă”, total neconstructivă, expresie fie a neîncrederii în
conducerea C.A.A., fie a unor interese centrifuge, contrare interesului avocaţilor – gestionarea
resurselor sistemului fără crearea de avantaje incorecte în folosul celor indisciplinaţi, ori în
dauna generaţiilor de avocaţi, implicate subiectiv diferit în apărarea intereselor sistemului pe
termen scurt şi pe termen lung.
Politica populistă în materia resurselor sistemului C.A.A. echivalează cu săvârşirea unor
abateri disciplinare grave. Recunoaşterea dificultăţilor este necesară, dar realizarea unor
obiective de investiţii nu poate estompa incapacitatea sistemului de a funcţiona corect prin
oameni ai legii, care încalcă legea în funcţiile încredinţate de avocaţi pentru paza şi respectarea
legii!
Chiar dacă în raport de anul 2007 când s-au ales actualele organe de conducere ale
profesiei la nivel naţional, pensia medie pentru limită de vârstă a crescut cu 58%, astfel că în
prezent este de 1858 lei faţă de 1174 lei în 2007, iar sistemul de comunicare al Consiliului de
Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor cu asiguraţii s-a îmbunătăţit considerabil la
sfârşitul mandatului (sfârşitul lunii martie 2011), dificultăţile create de adoptarea deciziilor
Consiliului U.N.B.R. privind modificarea modalităţii de acordare a indemnizaţiei de sprijin
avocatelor aflate în concediu de creştere a copilului, nu pot fi trecute cu vederea. Situaţia a fost
mediatizată intens (Evenimentul Zilei, 06 octombrie 2010), iar Consiliul U.N.B.R. a fost singurul
organ al profesiei arătat cu degetul (împreună cu Preşedintele U.N.B.R.) datorită reacţiei pe care
Casa de Asigurări a Avocaţilor şi unii decani ai barourilor au avut-o cu privire la respectarea
hotărârilor Consiliului U.N.B.R..
Angajarea în spaţiul public a unei dezbateri inegale şi implicarea exclusivă a
Vicepreşedintelui U.N.B.R., av. Ionel Haşotti în explicaţii publice privind situaţia creată,
mediatizarea prin televiziuni a unei situaţii creată contemporan cu perioada în care, succesiv, la
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10 septembrie 2010 şi 12 septembrie 2010 publicaţiile Săptămâna Financiară, respectiv Ziarul
Financiar au reprodus declaraţiile făcute de avocaţi din Bucureşti privind resursele financiare de
care dispun avocaţii, în general şi fără pretenţia de a descifra dacă este vorba despre un număr
mic de avocaţi sau de „toţi avocaţii” a creat o situaţie tensionată, extrem de dificil de gestionat.
Este greu de acceptat de majoritatea cetăţenilor că în condiţiile în care piaţa avocaţială
oferă venituri de natura celor reflectate în publicaţiile sus-menţionate, avocaţii au nevoie de o
dublă indemnizaţie pentru creşterea unui copil, de principiu, ajutat de stat în mod egal!
Situaţia creată, amplificată de nenumărate procese în care interesele persoanele ale unor
membri aleşi în organele CAA sau ale U.N.B.R. au distorsionat judecata, desfăşurată, în
general, într-un context în care primirea în avocatură fără examen sau dreptul de a se pune
concluzii de rude ori de afini la instanţele la care funcţionează soţi, copii, etc. au constituit obiect
de campanie electorală pentru alegerile din sistemul CSM (a se vedea programele candidaţilor
reproduse pe www.juridice.ro ), a fost clarificată în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din decembrie
2010, când s-a dovedit că interesele filialelor pot virusa sistemul CAA!
În perioada supusă analizei şi-a început lucrările Comisia pentru elaborarea Statului
Casei de Asigurări a Avocaţilor sub conducerea domnului vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a
Barourilor din România, av. Ionel Haşotti.
Principiile şi tezele privind noul statut au fost aduse la cunoştinţa avocaţilor prin postarea
lor pe website-ul C.A.A. şi, nădăjduim, au fost discutate în Adunările generale ale barourilor şi
ale filialelor CAA.

I. Coordonarea activităţii Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor – I.N.P.P.A.6
I. ACTIVITATEA DE FORMARE INIŢIALĂ A AVOCAŢILOR STAGIARI
A. Uniformizarea programelor de pregătire, structurii anului de studiu şi formelor
de examinare.
Principalul obiectiv propus pentru perioada 2010 / 2011 a fost legat de uniformizarea
practicilor existente în centrele teritoriale şi activitatea centrală sub aspectul desfăşurării
cursurilor de pregătire iniţială, structurii anului de pregătire, tematicii şi formelor de examinare.
În perioada ce a urmat Congresului Avocaţilor din iunie 2010, I.N.P.P.A. a iniţiat o serie de
acţiuni în scopul de a realiza uniformizarea pregătirii profesionale a avocaţilor stagiari în cadrul
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.
Procesul de uniformizare a fost conceput în două faze:
- cea a realizării cadrului regulamentar necesar uniformizării (care presupune perioadă de
studiu identică, structură unică a perioadei de studiu, programe analitice compatibile între
diferitele centre teritoriale, modalităţi de examinare identice în centrele teritoriale);
- cea a realizării uniformităţii sub aspect calitativ (care presupune standarde egale în ce
priveşte îndeplinirea obiectivelor de studiu şi examinarea finală a cursanţilor I.N.P.P.A.,
inclusiv a celor din centrele teritoriale).
6 Capitolul a fost conceput şi redactat de Directorul Executiv al INPPA, av. dr. lector univ. Traian Corneliu Briciu
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Procesul de uniformizare a pregătirii profesionale, început prin realizarea unificării
prevederilor regulamentare relative la structura cursurilor şi examenului de absolvire, a condus
până în prezent la asigurarea unei unităţi la nivelul centrelor teritoriale şi activităţii centrale în ce
priveşte perioada de pregătire, programa analitică, perioada de susţinere a examenului de
absolvire.
Faza a doua a procesului de uniformizare, încă în derulare, presupune aducerea la un
standard calitativ comun a pregătirii şi formei de examinare desfăşurate de structura centrală a
I.N.P.P.A. şi centrele teritoriale ale acestuia.
B. Examenul de absolvire
Examenul de absolvire din luna noiembrie 2010 pentru avocaţii stagiari care au urmat
cursurile I.N.P.P.A. în anul 2010 s-a desfăşurat în structurile centrale precum şi în centrele
teritoriale ale I.N.P.P.A. pe baza unui regulament unic. Examenul s-a derulat fără incidente,
rezultatele finale fiind oferite într-un timp scurt, conform regulamentului (7 zile, durată ce
cuprinde şi perioada de soluţionare a contestaţiilor).
Fiecare centru teritorial a avut o comisie proprie de examen.
Subiectele de examen au fost stabilite de către comisiile din centrele teritoriale iar la
Bucureşti de către comisia centrală; la proba scrisă, centrul teritorial Galaţi a adoptat aceleaşi
subiecte cu cele utilizate în cadrul examenului desfăşurat la Bucureşti de către comisia centrală.
a. Examenul la Bucureşti
La examen s-au înscris 514 candidaţi. La colocviile organizate în cadrul examinării orale,
inclusiv reexaminări, 12 candidaţi au primit calificativul nesatisfăcător – NS , fiind declaraţi
respinşi, fără a mai putea susţine astfel proba scrisă. La proba scrisă, constând în rezolvarea a
50 de subiecte tip grilă cu conţinut preponderent practic, s-au obţinut următoarele calificative:
FB (foarte bine) = 67; B (bine) = 254; S (satisfăcător) =141; NS (nesatisfăcător) = 40; ABSENTI
= 32.
Au fost admise 2 contestaţii relative la modalitatea de formulare a subiectelor şi întocmire
a baremului de notare, conform procesului – verbal întocmit de comisia de soluţionare a
contestaţiilor în data de 2 decembrie 2010. Restul contestaţiilor privind modul de formulare a
subiectelor şi întocmire a baremului de notare au fost respinse, motivele fiind consemnate pe
larg în cadrul procesului-verbal întocmit de comisia de soluţionare a contestaţiilor în data de 2
decembrie 2010. După admiterea contestaţiilor, 3 candidaţi respinşi iniţial au fost admişi, primind
calificativul S, iar în cazul a 15 candidaţi s-au modificat calificativele obţinute iniţial, acestea fiind
îmbunătăţite în B şi FB (rezultatele indicate anterior fiind cele rezultate în urma admiterii celor
două contestaţii).
b. Examenul la Centrul teritorial Braşov
S-au înscris 34 de candidaţi. În urma probelor orale şi scrise au fost declaraţi admişi toţi
candidaţii, cu următoarele calificative: FB = 12 ; B = 20 ; S = 2.
c. Examenul la Centrul teritorial Cluj
S-au înscris 69 de candidaţi. În urma probelor orale şi scrise au fost declaraţi admişi toţi
candidaţii, cu următoarele calificative: FB = 21 ; B = 46 ; S = 2.
d. Examenul la Centrul teritorial Craiova
S-au înscris 138 de candidaţi. În urma probelor orale şi scrise au fost declaraţi admişi toţi
candidaţii, cu următoarele calificative: FB = 1 ; B = 16 ; S = 121.

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2010 şi Congresul avocaţilor 2011)

32

e. Examenul la Centrul teritorial Galaţi. S-au înscris 22 de candidaţi. În urma probelor
orale şi scrise au fost declaraţi admişi toţi candidaţii, cu următoarele calificative: FB = 4 ; B = 17 ;
S = 1.
Concluzii şi propuneri :
S-a remarcat că existenţa unui examen bazat pe un regulament unic a condus la o
apropiere a evaluărilor între centrele teritoriale, însă se menţin diferenţe în ce priveşte atât
promovabilitatea cât şi calificativele acordate.
În Bucureşti, posibilitatea acordată regulamentar candidaţilor de a alege disciplinele de
examen (mai puţin Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat) a condus la nu mai puţin de
21 variante de subiecte, ceea ce a îngreunat procedura de examinare. Din ansamblul solicitărilor
sau contestaţiilor formulate în cadrul examenului a rezultat că unii dintre candidaţii declaraţi
respinşi nu au cunoştinţe elementare de drept şi nici nu există premisele că le-ar putea dobândi
într-un stagiu în cadrul profesiei de avocat. Simpla parcurgere a problemelor ridicate în cadrul
contestaţiilor formulate la proba scrisă dar şi răspunsurile oferite la proba orală, precum şi în
contextul reexaminărilor ulterioare conduc la concluzia că admiterea acestora în profesia de
avocat a fost o regretabilă greşeală.
Conducerea executivă a I.N.P.P.A. a formulat propuneri cu privire la:
a. modificarea regulamentului de examen în sensul restrângerii posibilităţii de a se alege
disciplinele de examen, în sensul de a rămâne obligatorii „Organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat”, „Dreptul civil”, „Dreptul procesual civil”, „Dreptul penal” şi „Dreptul
procesual penal” (scris şi oral, cu notarea prin calificativele NS, S, B şi FB) şi de a se
susţine colocvii la toate materiile parcurse în cursul anului de pregătire profesionala
iniţială (în regim de evaluare cu admis/respins);
b. modificarea regulamentului de examen în sensul că subiectele pentru proba scrisă să
fie elaborate de o comisie unică desemnată de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A., la
propunerea Consiliului ştiinţific al I.N.P.P.A., din care să facă parte şi reprezentanţi ai
centrelor teritoriale. Măsura este necesară pentru omogenitatea examenului sub aspectul
gradului de dificultate la proba scrisă.
c. deschiderea unei oferte pentru selectarea de noi lectori ai I.N.P.P.A..
C. Reconfigurarea formării iniţiale a avocaţilor stagiari
După intrarea în vigoare a Legii nr. 270/2010, formarea profesională iniţială a avocaţilor
stagiari în cadrul instituţionalizat oferit de I.N.P.P.A. a dobândit caracter obligatoriu.
Statutul conferit de legiuitor formării profesionale iniţiale a avocaţilor stagiari, care apropie
categoria profesională a avocaţilor de cea a magistraţilor, din păcate, nu a fost încă înţeles de o
parte semnificativă a avocaţilor îndrumători.
Aceştia manifestă reticenţă faţă de forma instituţionalizată de pregătire iniţială a avocaţilor
stagiari în baza argumentelor desprinse din nevoia formei de exercitare a profesiei de a
beneficia integral de activitatea avocatului stagiar.
Această viziune, care pune accentul pe activitatea avocatului stagiar în cadrul formei de
exercitare a profesiei se vădeşte a fi însă anacronică şi cu efecte negative asupra profesiei pe
termen lung. Primordială în perioada stagiului nu este activitatea cu efecte concrete şi directe în
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spaţiul juridic şi judiciar, ci formarea profesională atât în cadrul formei de exercitare a profesiei
cât şi în forme instituţionalizate.
Eventualele temeri în sensul ca pregătirea în forma instituţionalizată oferită de I.N.P.P.A.
ar impieta asupra pregătirii în cadrul formei de exercitare a profesiei nu pot fi reţinute, deoarece
pregătirea în cadrul I.N.P.P.A. însumează numai 4 – 5 luni (perioada în care se include şi
sesiunea examenului de absolvire) în cursul celor 2 ani de stagiu.
Am avut ocazia să constatăm că în realitate criticile relative la necesitatea prezenţelor la
cursurile I.N.P.P.A. exprimă mai curând tendinţa unor forme de exercitare a profesiei de a folosi
activitatea avocaţilor stagiari ca una curentă şi absolut indispensabilă, ceea ce este contrar
specificului acestei perioade din viaţa profesională, în care preponderentă este partea de
formare iniţială.
Încurajarea folosirii serviciilor avocaţilor stagiari pentru acte care în mod normal ar trebui
întocmite de avocaţi definitivi, chiar fără încălcarea interdicţiilor legale sau statutare, creează
avocaţilor stagiari impresia, adesea greşită, că nu mai au ce învăţa din moment ce pot pune
concluzii în mod curent în locul maeştrilor lor sau pot elabora lucrări juridice complexe. (Se uită
adesea penibilul concluziilor puse, presărate de greşeli grosiere, de vădită necunoaştere a legii
sau a jurisprudenţei consacrate în anumite materii – cred ca textul e totuşi prea dur, iar
constatarea priveşte – nu de puţine ori – şi avocaţii definitivi…) . Perpetuarea ,,bagatelizării“
imperativului formării profesionale iniţiale a avocaţilor stagiari şi tratarea acestora ca pioni
indispensabili ai formelor de exercitare a profesiei va spori şi va justifica în mare măsură
neîncrederea partenerilor judiciari (magistraţi) în valoarea profesională a activităţii corpului
avocaţilor.
Am propus în cadrul modificărilor Statutului profesiei de avocat definirea corectă a
specificului activităţii avocatului stagiar şi instituirea unei obligaţii certe şi susceptibilă de a fi
sancţionată în sarcina avocaţilor îndrumători de a permite avocaţilor stagiari participarea la
cursurile de formare profesională iniţială din cadrul I.N.P.P.A..
D. Anul de pregătire în curs
În prezent se desfăşoară cursuri de formare profesională iniţială pentru avocaţii aflaţi în
anul II de stagiu în structurile centrale ale I.N.P.P.A. şi în toate centrele teritoriale.
Finalizarea cursurilor va fi succedată de examenul de absolvire în luna noiembrie 2011.
Datorită schimbării statutului legal al formării profesionale iniţiale, care a devenit
obligatorie, I.N.P.P.A. şi-a manifestat disponibilitatea de a realiza pregătirea profesională iniţială
a stagiarilor inclusiv prin deplasarea lectorilor săi în teritoriu, acolo unde există barouri sau
grupări de barouri ce au un număr semnificativ de avocaţi stagiari. Pentru a concretiza în mod
corespunzător asumarea acestei modalităţi de pregătire, I.N.P.P.A. a lansat o ofertă de
completare a listei de lectori, care s-a finalizat prin selectarea unui număr de 34 de noi lectori,
care vor completa lista existentă şi vor susţine extinderea activităţii I.N.P.P.A..
I.N.P.P.A. încurajează politica de consolidare a centrelor teritoriale şi susţine extinderea
capacităţii acestora de a asigura procesul de formare profesionala iniţială şi a avocaţilor din
barourile limitrofe ariei lor de competenţă. Consolidarea actualelor centre teritoriale şi extinderea
teritorială a activităţii este mijlocul prin care se poate asigura în fapt îndeplinirea obligaţiei legale
a avocaţilor stagiari de a urma cursurile I.N.P.P.A..
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Procesul de consolidare a actualelor centre teritoriale coroborat cu o viziune temperată în
ce priveşte noi structuri de acest fel va conduce în timp la credibilizarea sistemului de formare
iniţială a avocaţilor, identificabil şi din exteriorul profesiei prin structuri bine conturate şi
închegate sub aspect organizatoric. Diluarea fenomenului de formare iniţială prin segregarea în
cât mai multe centre, cu programe, lectori şi practici diferite nu este benefică sub aspect ştiinţific
şi creează o justificată neîncredere în sistemul de formare iniţială a avocaţilor în ansamblul sau.
I.N.P.P.A. a arătat disponibilitate de a desfăşura activităţi de pregătire iniţială a avocaţilor
stagiari din acele barouri care nu au creat centre teritoriale chiar prin deplasarea lectorilor în
teritoriu, pe bază de program modular, dar cu respectarea strictă a programei de pregătire care
se realizează şi la Bucureşti precum şi în centrele teritoriale. În prezent suntem în curs de
implementare a unui astfel de program de pregătire cu Baroul Constanţa. În acest mod, avocaţii
stagiari nu vor fi nevoiţi să se deplaseze la Bucureşti dar vor beneficia de aceeaşi programă de
pregătire ca şi cei care urmează cursurile I.N.P.P.A. la Bucureşti.
E. Colaborări cu alte instituţii
În baza protocolului încheiat între U.N.B.R. şi CSM în cursul anului 2011, s-au desfăşurat
acţiuni comune ale I.N.P.P.A. şi INM în privinţa formării iniţiale a avocaţilor şi auditorilor de
justiţie, viitori magistraţi.
În perioada februarie - martie, I.N.P.P.A. şi INM au conceput un număr de 3 sesiuni de
pregătire comună prin derularea unor procese simulate în materie penală, civilă şi a dreptului
familiei. Procesele au fost puse în scenă de către avocaţi stagiari şi auditori de justiţie, la sediul
Tribunalului Bucureşti, fiind coordonaţi de câte un lector al I.N.P.P.A. şi INM. Procesele au fost
transmise live pe www.juridice.ro , iar înregistrările vor fi utilizate în viitor de cele două instituţii ca
material didactic.
II. ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAŢILOR
În perioada ce a urmat Congresului din 2010, I.N.P.P.A. a încercat să intensifice şi să
diversifice activităţile de pregătire profesională continuă destinate avocaţilor definitivi.
A. Conferinţe
În octombrie 2010 I.N.P.P.A. a susţinut Baroul Dâmboviţa în pregătirea şi desfăşurarea
conferinţei cu tema „Exercitarea profesiei de avocat în România, stat membru al Uniunii
Europene”.
În data de 4 noiembrie s-a desfăşurat Conferinţa cu tema ,,Procedura achiziţiilor publice“,
în care s-au pus în discuţie probleme legate de aplicarea legii privind achiziţiile publice.
Conferinţa a reunit avocaţi specializaţi în domeniul achiziţiilor publice şi a prilejuit întâlnirea cu
magistraţi cu experienţă în domeniu, discuţiile având caracter aplicat.
În data de 12 noiembrie 2010 s-a desfăşurat Conferinţa cu tema ,,Particularităţile
procedurii arbitrale“ organizată de I.N.P.P.A. şi CURTEA de ARBITRAJ COMERCIAL
INTERNAŢIONAL de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Conferinţa s-a
bucurat de prezenţa preşedintelui Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, prof. univ. dr. Viorel
Mihai Ciobanu şi participarea unor importanţi arbitri ai Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional,
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lectori I.N.P.P.A. şi magistraţi cu bogată experienţă în judecarea cauzelor privind anularea
hotărârilor arbitrale.
Împreună cu parteneri media, precum www.juridice.ro şi Editura Universul Juridic au fost
organizate mai multe conferinţe pe tema aplicării Legii nr. 202/2010 privind accelerarea
soluţionării proceselor – Mica reformă:
•
În luna decembrie 2010, la Bucureşti – organizarea a fost realizată de partenerii
www.juridice.ro , I.N.P.P.A. fiind implicat prin participarea lectorilor săi la dezbateri;
•
În luna ianuarie 2011, la Craiova – în organizarea conferinţei rolul principal a revenit
Baroului Dolj, Centrului teritorial I.N.P.P.A. Craiova şi partenerilor www.juridice.ro . În aceasta
conferinţă I.N.P.P.A. s-a implicat numai în ce priveşte lectorii ce au susţinut o parte a
dezbaterilor;
•
În luna martie 2011, la Constanţa – organizarea a fost realizată de I.N.P.P.A. cu sprijinul
Baroului Constanţa;
•
În luna aprilie 2011, la Olăneşti – organizarea a fost realizată de Barourile Argeş şi
Vâlcea, I.N.P.P.A. fiind implicat prin delegaţia de lectori ce au susţinut o parte a dezbaterilor;
•
În luna mai 2011, la Baia Mare – conferinţa a fost realizată de I.N.P.P.A. cu sprijinul
Baroului Maramureş.
În perioada 27-28 mai 2011, I.N.P.P.A. a colaborat direct la organizarea celei mai mari
Conferinţe naţionale pe tema intrării în vigoare a NOILOR CODURI ale ROMÂNIEI.
CONFERINŢA NAŢIONALĂ A NOILOR CODURI ALE ROMÂNIEI a fost organizată de
Facultăţile de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi din cadrul Universităţii din
Bucureşti, în colaborare cu Centrul european de studii şi cercetări juridice şi Asociaţia română
de ştiinţe penale, cu sprijinul I.N.P.P.A. şi al Centrului teritorial I.N.P.P.A Timişoara. Conferinţa
s-a bucurat de participarea membrilor echipelor de redactare a codurilor şi a altor cadre
didactice universitare şi specialişti de prestigiu în domeniul dreptului.
Implicarea I.N.P.P.A. în această conferinţă a fost menţionată în adresa Ministerului
Justiţiei nr. 31747/07.04.2011, înregistrată la U.N.B.R. sub nr. 830/13.04.2011 - scrisoare de
mulţumire adresată Preşedintelui U.N.B.R. privind aportul Uniunii la organizarea acestei
conferinţe.
Potrivit raportărilor primite de la conducătorii centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., centrele
teritoriale I.N.P.P.A. din Braşov, Cluj, Craiova, Galaţi, Iaşi, Timişoara au desfăşurat o intensă
activitate de pregătire continuă destinata avocaţilor definitivi. Temele abordate s-au înscris în
programa aprobată pentru pregătirea continua a avocaţilor. Raportările exacte cu privire la
activitatea desfăşurată de centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. în vederea formarii continue a
avocaţilor, cuprinzând temele, lectorii, numărul de înscrieri, locul, data şi ora desfăşurării
activităţii, sunt ataşate prezentului raport.
B. Alte forme de pregătire continuă
Programul on-line de pregătire profesională continuă a pus la dispoziţie până în prezent
două cursuri cu următoarele teme: ACCESUL LA JUSTIŢIE în JURISPRUDENTA CEDO;
ARESTAREA PREVENTIVĂ în JURISPRUDENTA CEDO.
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În prezent, este aproape finalizat cursul online privind DREPTUL UNIUNII EUROPENE,
ce va fi disponibil în vara acestui an.
Cursurile aplicate în platforma de tip eLearning, deşi reprezintă încă o noutate în spaţiul
juridic românesc, sunt frecvent utilizate în Spaţiul European, prezentând avantajul că accesarea
lor este independentă de condiţionările de timp şi spaţiu pe care le implică un curs clasic. În
plus, cursul eLearning prezintă avantajul volumului mare de informaţii ce îl cuprinde, imposibil de
acoperit într-o conferinţă.
Dezvoltarea acestor cursuri nu poate înlocui conferinţele, dar poate veni în ajutorul acelor
avocaţi care din motive obiective nu au putut participa la conferinţele organizate în cadrul
pregătirii profesionale continue.
I.N.P.P.A. este obligat să asigure diversitatea mijloacelor de comunicare şi de pregătire
profesională continuă, oferind variante diferite de realizare a obligaţiilor profesionale. Prin
urmare, I.N.P.P.A. va continua să diversifice forma pregătirii profesionale continue, inclusiv prin
punerea la dispoziţie a cursurilor pe platforma eLearning.
C. Programul de pregătire profesională continuă a avocaţilor
Deoarece Programul de pregătire profesională continuă a avocaţilor trebuie aprobat de
reprezentanţii avocaţilor, I.N.P.P.A. a pus la dispoziţie Proiectul de Program de pregătire
profesională continuă a avocaţilor în perioada iunie 2011 – iunie 2015, (Anexa nr. 21 la prezentul
Raport), obiect de analiză şi decizii în prima şedinţă a viitorului Consiliu al U.N.B.R.. I.N.P.P.A.,
prin consultare cu barourile, va concepe un program anual privind organizarea formelor de
pregătire profesională continuă cu menţionarea perioadei, locului de desfăşurare şi temelor ce
vor fi abordate.
Concluzii:
•
Formarea iniţială în cadrul I.N.P.P.A. este necesară deoarece oferă gradul minim de
control pe care profesia trebuie să îl menţină asupra nivelului de cunoştinţe şi deprinderi al
avocaţilor stagiari. În plus, procentul mai mare de promovabilitate al cursanţilor I.N.P.P.A. la
examenul de absolvire comparativ cu cel al celorlalţi avocaţi stagiari în cadrul examenului de
definitivat reprezintă în sine o garanţie că pregătirea instituţionalizată are efecte pozitive asupra
pregătirii cursanţilor.
•
I.N.P.P.A. trebuie să ia în calcul şi formarea iniţială a avocaţilor aflaţi în anul I de stagiu,
chiar dacă preponderenţa în aceasta perioadă rămâne activitatea în cadrul formelor de
exercitare a profesiei.
•
I.N.P.P.A. este dispus să îşi flexibilizeze activitatea, inclusiv prin deplasarea lectorilor săi
în teritoriu, acolo unde nu există centre teritoriale sau centrele teritoriale apropiate nu pot
satisface solicitările de formare iniţială.
•
Examenul de absolvire trebuie să corespundă scopului de a garanta competenţe
naţionale şi generale, iar nu regionale şi specializate. Specializarea este de resortul pregătirii
continue. Examenul de absolvire trebuie să aibă caracter unitar atât sub aspectul procedurii de
examinare, al tematicii, dar şi sub aspectul gradului de exigenţă.
•
I.N.P.P.A. trebuie să continue diversificarea formelor de pregătire continuă şi să pună
accentul pe aplicarea NOILOR CODURI ALE ROMÂNIEI.
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J. Coordonarea activităţii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare A.E.G.R.M. a U.N.B.R.
U.N.B.R. este operator al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, fiind
reautorizată prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3593/C din 23.12.2009, pentru o perioadă de trei
ani.
U.N.B.R., în calitate de operator al A.E.G.R.M., desfăşoară această activitate prin
intermediul agenţilor, forme de exercitare a profesiei de avocat, împuterniciţi de uniune cu
acordul Autorităţii de Supraveghere a A.E.G.R.M. – Ministerul Justiţiei.
Până la data de 01.05.2011 au calitatea de agenţi ai U.N.B.R. – A.E.G.R.M. un număr de
66 de forme de exercitare a profesiei de avocat, toate funcţionale, din cadrul majorităţii barourilor
din ţară.
Activitatea a fost reorganizată pe principiile contabilităţii de angajament, s-a asigurat
spaţiul necesar desfăşurării activităţii centralizate la sediul U.N.B.R. şi a fost optimizată
comunicarea cu agenţii împuterniciţi. Plata taxelor cuvenite bugetului de stat şi a comisionului
cuvenit operatorului U.N.B.R. este monitorizata, în acest scop fiind asigurate serviciile unui
contabil.
În vederea consolidării veniturilor bugetului U.N.B.R., efectuării unui control eficient al
îndeplinirii de către agenţi a obligaţiilor lor contractuale şi asigurării unei competiţii oneste între
agenţii săi împuterniciţi, reprezentanţii U.N.B.R. – A.EG.R.M. au propus Comisiei Permanente a
U.N.B.R. următoarele:
- stabilirea obligaţiei agenţilor împuterniciţi de a plăti comisioane minime operatorului
U.N.B.R.;
- efectuarea unor controale la agenţii împuterniciţi pentru înscrierea de avize de garanţie
în AEGRM şi decontarea cheltuielilor aferente.
În ultimul an, graţie dezvoltării infrastructurii dedicate activităţii de înscriere în arhivă şi
unei excepţionale adaptabilităţi a agenţilor săi împuterniciţi, U.N.B.R. s-a situat în fruntea
operatorilor A.E.G.R.M., după criteriul numărului de avize de garanţie înscrise. Astfel, în anul
2010 şi în prima parte a anului 2011, U.N.B.R. deţinea o pondere de circa 60-65% din totalul
înscrierilor în A.E.G.R.M. pentru care sunt percepute tarife de înscriere, cu mult înaintea
principalilor concurenţi, U.N.N.P.R. şi C.C.I.R.

*

*

*
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CAPITOLUL V – DIRECŢII DE DEZVOLTARE A PROFESIEI DE AVOCAT. ROLUL
CONGRESULUI ELECTIV AL AVOCAŢILOR
Profesia de avocat din România se află în situaţia în care nu poate ignora şi trebuie să se
implice în realizarea Strategiei Consiliului Comun al Barourilor Europene (CCBE) al cărui
membru este şi U.N.B.R..
Toate legislaţiile europene consacră importanţa deosebită a profesiei de avocat în spaţiul
european, aceasta fiind privită ca un apărător al statului democrat, a cărui funcţionare se
bazează pe lege.
În prezent, în condiţiile în care guvernele tind, uneori, să dea o interpretare „specială”
Statului de drept, rolul avocatului ca apărător al drepturilor şi al democraţiei devine din ce în ce
mai important.
Avocaţii români au apreciat şi apreciază că profesia de avocat nu trebuie privită doar ca
un actor al pieţii care dispune de privilegii anticoncurenţiale, fără a se ţine cont de rolul important
al profesiei în menţinerea Statului de drept într-o societate democratică.
Această situaţie reclamă un răspuns la nivel naţional.
Statul trebuie să se implice în asigurarea condiţiilor pentru pregătirea corespunzătoare a
avocaţilor pentru ca funcţiile apărării şi exigentele securităţii juridice prin drept să poată fi
asigurate prin avocaţi competenţi.
Există standarde europene comune de formare profesională a avocaţilor.
„Carta principiilor esenţiale ale avocatului european”, adoptată în noiembrie 2006 trebuie
să constituie fundamentul oricărei reguli deontologice viitoare, compatibilă cu deontologia
avocaturii europene, iar Codul deontologic al avocatului european - model al unui cod aplicabil
activităţilor transfrontaliere – poate fi însuşit de avocatura naţională, ca un cod deontologic
propriu, astfel cum se întâmplă în România, începând din anul 2009.
Începând din anul 2007 a fost adoptată de CCBE recomandarea asupra acquis-ului
formării profesionale a avocaţilor europeni.
Documentul descrie cu claritate ceea ce se aşteaptă de la un avocat european în materie
de competenţe profesionale. În baza acestuia I.N.P.P.A. a elaborat modelul avocatului român pe
termen scurt şi pe termen mediu.
Efectele directivei privind Stabilirea Avocaţilor care se va aplica integral în cursul anului
2012 vor putea antrena o revizuire generală a modului în care profesia este privită de instituţiile
europene.
Este în curs de analiză evaluarea intervenţiei CCBE privind stadiul şi necesitatea revizuirii
directivelor privind profesia de avocat în Europa.
La 26.11.2010, cu ocazia celei de a 50-a aniversări a CCBE, dna Viviane Reding, Vice–
preşedinte al Comisiei Europene, responsabil pentru Justiţie, Drepturile Omului şi Cetăţenie, a
subliniat că promovarea, conştientizarea, înţelegerea şi bunele practici ale dreptului european
sunt esenţiale pentru funcţionarea corespunzătoare a Uniunii Europene.
Pe plan european s-a stabilit că Justiţia este un drept, care, fără mijloace de plată, nu
poate fi exercitat de mulţi cetăţeni europeni, care nu îşi pot permite un avocat.
Orice persoană implicată într-un litigiu civil sau comercial, trebuie să fie în măsură să îşi
valorifice drepturile în instanţă, indiferent dacă poate sau nu suporta costurile implicate de un
proces. Situaţia financiară a unei persoane nu trebuie să fie un obstacol în calea justiţiei.
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Îmbunătăţirea accesului la justiţie prin intermediul asistenţei judiciare în toate cauzele a
devenit o prioritate a politicilor europene.
În domeniul penal Comisia Europeană şi-a asumat un angajament de lungă durată pentru
îmbunătăţirea dreptului la un proces echitabil pe întreg teritoriul UE. Acesta se va realiza prin
stabilirea unor standarde minime comune. Aceste standarde minime sunt necesare pentru ca
cetăţenii din întreaga Europă să îşi exercite dreptul de liberă mişcare cu credinţa în sistemul
judiciar penal, oriunde s-ar afla. De asemenea, acestea servesc la facilitarea recunoaşterii
reciproce şi pentru a stabili un standard ridicat al respectării drepturilor fundamentale în cadrul
UE.
Odată cu Tratatul de la Lisabona urmează să se implementeze treptat 5 măsuri
legislative, esenţiale pentru profesia de avocat:
 dreptul la traducere şi la un interpret;
 dreptul de a fi informat asupra drepturilor („Letter of Rights”) şi asupra cheltuielilor;
 accesul la consultanţă juridică (legal advice)
 dreptul persoanei reţinute sau arestate de a comunica cu membrii familiei, angajatorul şi
autorităţile consulare;
 protecţia suspecţilor cu caracter special, cum sunt minorii;
 o carte verde a detenţiei, incluzând şi pe cea preventivă.
Principiul egalităţii de arme trebuie să fie admis în întreaga Uniune Europeană. În
acuzare, statele au la dispoziţie tot aparatul poliţiei şi procuraturii. Persoana acuzată se bazează
doar pe ea şi pe avocat.
Accesul la un avocat şi la asistenţă judiciară este tratat ca o componentă esenţială a
accesului la justiţie.
Dreptul la asistenţă judiciară este garantat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
şi de Carta drepturilor Omului. Art. 6 (3) (c) din Convenţie garantează dreptul la asistenţă legală
când acuzatul „nu are suficiente mijloace să plătească pentru asistenţa legală” şi este „aceasta
trebui asigurată gratuit când interesul justiţiei o cere”. Art. 47 din Cartă prevede că „(…)
Asistenţa judiciară trebuie asigurată celor care nu au suficiente resurse astfel încât ajutorul este
necesar pentru a sigura accesul efectiv la justiţie”.
Accesul la un avocat în faza procesului, aşa cum este reglementat în Convenţie şi în
jurisprudenţa Curţii Drepturilor Omului trebuie să acopere şi consultanţa juridică în cazul
mandatului european de arestare, protecţia comunicaţiilor (legal privilege), confidenţialitatea
comunicaţiilor dintre avocat şi client, standarde de calitate ale consultanţei juridice şi ale apărării
din oficiu.
Toate aceste probleme impun implicarea avocaţilor în construcţia instituţională a sistemul
asistenţei juridice prin avocat.
Este cert că o persoană care are dreptul de a avea un avocat şi care nu şi-l poate permite
trebuie să aibă această posibilitate conform Cartei Europene a Drepturilor Omului şi, ca urmare
trebuie să aibă asigurat un avocat remunerat de către stat, dacă interesul justiţiei o cere.
Sunt vremuri foarte interesante pentru avocaţi, cu multe schimbări la nivelul Uniunii
Europene. Este necesar ca statul să poată conta pe sprijinul avocaţilor din România pentru a
face faţă acestor schimbări.
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În plus, apărarea trebuie să facă faţă exerciţiului delicat care să găsească echilibrul
corect între drepturile fundamentale şi securitate.
Acest obiectiv nu poate fi îndeplinit decât prin avocaţi.
Solidaritatea profesională a avocaţilor trebuie să se manifeste indiferent de preocupările
preponderente, fireşti, faţă de dezvoltarea personală, deoarece numai prin Corpul profesional
putem dovedi că suntem o forţă!
Realizarea tuturor acestor deziderate este imposibilă fără integritate şi responsabilitate.
Păstrarea standardelor profesiei de avocat, în condiţiile în care începând din anul 1999
s-au făcut eforturi remarcabile de o generaţie dedicată profesiei de avocat pentru a se construi o
suprastructură instituţională apta a ne încadra în clubul european al profesiilor de avocat, este
dificilă în condiţii de criză financiară în care sursele financiare de care dispun majoritatea
avocaţilor sunt extrem de reduse şi nu beneficiem de o economie solidă.
În condiţii de penurie şi lipsuri de tot felul, păstrarea standardelor fie în mediul de afaceri,
fie în mediul judiciar s-a făcut cu dificultate deoarece soluţiile de avarie ori problemele insolvabile
temporar cu care s-a confruntat mediule economico-social general şi în special mediul judiciar
au alterat relaţiile interprofesionale, au creat, au întreţinut şi au dezvoltat relaţii tensionate între
avocaţi şi magistraţi, între avocaţi şi funcţionari publici, între avocaţi şi clienţi, care au şubrezit
percepţia profesiei de avocat atât în mediile cu care aceasta întră în contact direct cât şi în plan
general.
Chiar dacă reforma profesiei de avocat a avansat, sunt încă puse în cauză anumite
tabuuri bazate pe înţelegerea incorectă a autonomiei barourilor bazată pe lege, ori schimbarea
mentalităţilor şi adaptarea lor nevoilor actuale a întârziat.
Există răspunsuri la slăbirea sentimentului de apartenenţă responsabilă a avocatului la un
Corp legal constituit care funcţionează pe bază de lege, există soluţii de avarii, după cum există
şi probleme insolvabile temporar.
Este momentul să nu fim dezbinaţi din cauza unor lucruri mărunte în condiţiile în care
independenţa profesiei de avocat este o faţă a medaliei care decorează roba avocaţilor iar
cealaltă faţă trebuie să fie integritatea şi responsabilitatea.
După 20 de ani de funcţionare autonomă a profesiei avocaţii speră încă în realizarea
plenară a încrederii în judecător care, în conformitate cu particularităţile ierarhiei judiciare, nu are
superior faţă de care trebuie să răspundă sau să dea explicaţii pentru decizia adoptată într-un
proces, în condiţiile în care activitatea judecătorului se realizează într-un sistem astfel organizat
legal încât unicul remediu al greşelii de judecată este utilizarea sistemului căilor de atac
împotriva hotărârilor judecătoreşti.
Este o constantă a relaţiei dintre „magistratura de scaun” şi „magistratura de bară” ca
responsabilitatea judecătorului să nu poată fi controlată în contradictoriu cu pretinsa „victimă” a
deciziei injuste!
Este momentul ca aceste raporturi principiale dintre avocaţi şi magistraţi să fie reafirmate
spre beneficiul legii şi al dreptăţii, în condiţiile în care solidaritatea dintre avocaţi cu interesul
public şi cu cel al cetăţeanului exclude orice conflict instituţional!
Protocolul încheiat între UNBR şi CSM în luna mai 2011 este expresia recunoaşterii
poziţiei corecte pe care profesia de avocat a avut-o şi o are cu privire la necesitatea realizării
obiectivelor de interes naţional privind asigurarea securităţii judiciare a cetăţenilor printr-o justiţie
aptă să satisfacă aşteptările de dreptate ale mediului social printr-o conlucrare permanentă,
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transparentă, onestă cu profesia de avocat, exercitată pe baza titlului profesional obţinut în
condiţiile legii. Conlucrarea pentru pregătirea profesională comună în vederea implementării
aplicării Noilor Coduri, pentru realizarea unor Ghiduri de bună practică şi Standarde profesionale
de conduită între avocaţi şi magistraţi şi subordonarea tuturor acţiunilor iniţiate în temeiul
Protocolului exigenţelor principiilor integrităţii şi responsabilităţii în activităţile profesionale ale
avocaţilor şi magistraţilor reprezintă veritabile deziderate ale unei politici profesionale comune
menite a reaşeza pe principii europene funcţionarea sistemului judiciar.
Confruntaţi cu aplicarea Programului Pilot privind Stabilirea Volumului Optim de Activitate
al Instanţelor, majoritatea avocaţilor implicaţi în activităţi judiciare constată că Programul Pilot a
fost deturnat de la scopurile sale astfel încât s-a ajuns în situaţia în care acesta să genereze o
durată excesivă a procedurilor, din raţiuni ce ţin fie de transferul responsabilităţilor privind
funcţionarea sistemului judiciar fie din considerente legate de fundamentarea Programului
însuşi. Este cert că în prezent acest Program trebuie reevaluat, iar vulnerabilităţilor sistemului
judiciar român nu trebuie să li se mai adauge şi să se menţină o nouă sursă de tensiuni care, în
condiţiile creşterii şi supraaglomerării volumului de activitate al instanţelor, generează grave
distorsiuni privind respectarea dreptului de acces la justiţie.
Informatizarea instanţelor a creat oportunitatea accesului avocatului în mod direct la
sistemul ECRIS. Sunt în curs demersuri tehnice pentru ca acest acces să fie deplin.
În condiţiile în care România a mai cunoscut experienţa unor Coduri elaborate, dar care
nu au mai fost puse în aplicare, iar societatea este confruntată cu lipsa unei decizii politice ferme
privind orizontul de timp de punere în aplicare a noilor coduri, profesia de avocat a fost
permanent subordonată cerinţei că modernizarea României impune aplicarea Codurilor adoptate
de Parlament.
Codurile nu sunt făcute pentru experţii Comisiei Europene, pentru Raportul de Ţară. Ele
sunt rezultatul unui travaliu colectiv în care sunt implicaţi specialişti ai sistemului judiciar, mediul
academic şi asupra cărora Parlamentul şi-a pus amprenta în mod decisiv.
Codurile nu pot fi puse în aplicare decât împreună de magistraţi, avocaţi, consilieri juridici,
notari, alţi specialişti, astfel că pregătirea implementării Codurilor a făcut şi face ca direcţia
principală de acţiune a organelor profesiei, pe termen scurt şi mediu să fie pregătirea
profesională pentru asimilarea conţinutului normativ, citirea Codurilor şi studierea lor. Oricâte
seminarii, dezbateri şi pregătiri s-ar organiza, până când fiecare avocat nu va studia individual
Codurile nu putem să fim liniştiţi cu privire la obligaţia de interes public ce revine organelor
profesiei pentru aplicarea Codurilor. Eforturile profesiei de avocat pentru realizarea unui program
de pregătire profesională special dedicat aplicării Codurilor sunt apreciate de actorii instituţionali
interni şi europeni.
În cadrul Platformei de Dialog şi Cooperare cu Mediul de Afaceri şi în cadrul oferit de
Strategia de Dezvoltare a Justiţiei ca Serviciu Public 2010 – 2014, U.N.B.R. a acţionat şi va
acţiona pentru a se consolida capacitatea profesională, integritatea şi responsabilizarea profesiei
de avocat şi a factorilor de decizie cu care aceasta intră în contact.
Indiferent de preocupările preponderente ori specializările profesionale, fie avocaţi
dedicaţi activităţii de consultanţă, fie avocaţi implicaţi în activităţi judiciare sunt angrenaţi în
eforturile comune de aplicare a Noilor Coduri dar şi pentru ca sprijinul logistic şi financiar pentru
implementarea lor cu succes să fie asigurat de puterea executivă.
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Este încă actual dezideratul ca organizarea profesiei să devină cât mai flexibilă,
nebirocratică şi cât mai puţin nostalgică faţă de formule de conducere administrativ-birocratică în
regim de subordonare.
Demnităţile profesionale trebuie să se exercite cu dedicaţie, fără ca exercitarea acestora
să fie „ruda săracă a ocupaţiilor profesionale” ori „veşmânt second-hand al timpului ploios”
pentru ca cel ales în conducerea profesiei să sacrifice interesele acesteia pentru interesele sale
personale!
De principiu, ceea ce alegi nesilit şi voluntar să faci, faci din plăcere!
Primii între egali, membrii organelor de conducere a profesiei au obligaţia morală de a
provoca în Corpul profesional dezbateri reale pentru a se clarifica problemele esenţiale privind
dezvoltarea şi evoluţia profesiei. Ce vrea ea să fie? Cum se raportează profesia la cetăţean, la
mediul în care acţionează? Care este atitudinea avocaţilor faţă de propriile lor probleme? Care
este atitudinea faţă de corupţie, inclusiv faţă de corupţia din propriul sistem? Este calea
confruntării instituţionale soluţia pentru ca viitorul profesiei să se raporteze coerent la sistemul
judiciar? Poate rămâne indiferentă avocaţilor situaţia justiţiei române? Este justiţia apanajul
exclusiv al magistraturii, ori justiţia aparţine, în egală măsură, şi profesiilor juridice? Au avocaţii o
responsabilitate directă faţă de cetăţeni, beneficiarii finali ai serviciului profesional avocaţial, dar
şi ai actului de justiţie, ca serviciu public? Dacă membrii Corpului profesional al avocaţilor ar opri
abuziv acordarea asistenţei juridice, indiferent de motivul pentru care o fac, sunt afectate
interese de ordinul domeniului public?
Tăcerea aristocratică a celui ales în organele profesiei de avocat faţă de nevoia
clarificărilor instituţionale şi de poziţie ale Corpului de avocaţi nu este un leac pentru boala
indiferenţei faţă de interesele celor care ne aleg în dauna intereselor noastre personale!
Viitorul nu iartă!
Toate aceste probleme se impun a fi dezbătute cu prioritate într-un Congres electiv
deoarece dacă adaptarea la schimbări legislative frecvente şi nevoia specializării impun educaţia
juridică continuă a avocaţilor sub formă de cursuri juridice sau conferinţe, atitudinea celor aleşi
faţă de necesitatea asigurării cadrului organizatoric pentru realizarea educaţiei juridice
permanente a avocaţilor la nivelul şi exigenţele avocaturii europene este decisivă pentru a
asigura o prezenţă activă a avocatului în dezvoltarea actuală şi de perspectivă a societăţii.
În condiţiile în care progresul semnifică şi renunţarea la forme şi formalităţi care au servit
evoluţiei profesiei, presiunea pozitivă a competiţiei profesionale va împinge inexorabil profesia în
direcţia eliminării oricărui arhaism instituţional şi profesional.
Într-un an electoral pentru majoritatea barourilor, dar şi pentru organele de conducere a
profesiei la nivel naţional – anul 2011 – toate problemele evocate mai sus sunt de actualitate!
Situaţia avocaturii române după 20 de ani de experienţă a organizării autonome şi a
funcţionării independente este apreciată - din exteriorul profesiei - ca fiind aceea a unor jurişti
care, în marea lor majoritate, sunt „într-o jenantă stare de pauperizare” faţă de care „Consiliile
barourilor şi Uniunea nu au avut iniţiative eficace” (Revista Română de Drept Privat nr. 5/2009,
p. 170 şi urm.)
Un specialist în analiza fenomenului judiciar român, dar şi a celui european, nota: „Nu se
poate accepta această realitate crudă în care se accentuează distanţa dintre „casta” celor câţiva
bogaţi şi marea masă a celor cu venituri reduse …” „pentru că marea „majoritate” a avocaţilor, în
care tinerii ocupă ponderea, realizează venituri modeste, sunt abonaţi la „oficii”, care se află în
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situaţia jenantă de a nu-şi putea achita nici măcar taxele la barou, fără a avea o minimă
infrastructură de sediu şi alergând zilnic de la o instanţă la alta …” (Revista Română de Drept
Privat nr. 5/2009, p. 170 şi urm.)
Orice demers menit a identifica soluţii pentru perceperea culturii apartenenţei
organizaţionale ca benefică pentru fiecare avocat, inclusiv sub aspectele ce ţin de independenţa
economică reală a avocatului, fără de care independenţa profesională este iluzorie, trebuie să
aibă în vedere că:
- într-un stat democratic guvernat de lege, respectarea profesiei de avocat de către
autorităţi este o condiţie esenţială şi un criteriu al aprecierii nivelului de juridicizare a societăţii şi
a evoluţiei statului de drept;
- buna exercitare a funcţiilor cu care sunt investiţi avocaţii este condiţionată de formare
profesională pentru întărirea competenţelor;
- protecţia profesiei prin privilegiul competenţelor funcţionale şi profesionale vizează atât
protecţia faţă de puteri administrative cât şi faţă de puterea jurisdicţională.
Profesia de avocat nu poate permite ca evoluţia sa să fie distorsionată de interese, care
calcă regula de drept, fie ele drapate în robă.
Cu atât mai mult, avocaţii au dreptul de a refuza astfel de atitudini din partea aleşilor lor!
Într-o perioadă istorică dificilă pentru întreaga societate, prin întărirea legăturii instituţionale ce
reuneşte avocaţii într-un Corp legal constituit, putem fi reazem şi garant al perenităţii profesiei, al
apărării apărării dar şi actori implicaţi în procesul de reconstrucţie morală a fundamentului
profesiei de avocat – integritatea şi responsabilitatea!

Stimaţi Colegi,

*

*

*

Congresul electiv 2007 s-a finalizat cu alegerea organelor profesiei de avocat la nivel
naţional, cu un mandat de 4 ani.
După încheierea Congresului s-a remis un comunicat de presă (Anexa nr. 22).
În cei 4 ani de activitate, organele profesiei, alese la nivel naţional, au prezentat la fiecare
Congres rapoarte de activitate (www.unbr.ro)
La rubrica „Pagina principală > Arhivă a website-ului www.unbr.ro poate fi verificată
activitatea curentă a Comisiei Permanente şi a Preşedintelui U.N.B.R..
În cei 4 ani echipa de conducere a Corpului avocaţilor a reuşit să menţină trendul de
progres instituţional al profesiei şi să crească încrederea publicului în Corpul de avocaţi.
Independenţa reală a avocatului are la bază independenţa sa economică.
Preocuparea de a reflecta în prezentul Raport situaţii ce vizează toate tipurile de activităţi
profesionale avocaţiale se explică prin grija şi preocuparea de a apela Congresul avocaţilor
pentru a face tot ceea ce este posibil să ia măsuri potrivite, prietenoase, adecvate menţinerii
solidarităţii profesionale de breaslă şi solidarităţii de interese între generaţiile de avocaţi!
Aşa să ne ajute Dumnezeu !
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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR – MAMAIA – 17-18 IUNIE 2010
REZOLUŢIE

ANEXA NR. 1

PRIVIND MĂSURILE PE CARE SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE AL
AVOCAŢILOR TREBUIE SĂ LE IA PENTRU APLICAREA MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE
ADOPTATE ÎN URMA EXPERTIZELOR ACTUARIALE ALE SISTEMULUI
Congresul Avocaţilor – 2010 susţine modernizarea sistemului de asigurări sociale al
avocaţilor şi alinierea lui la prevederile europene.
Constatând necesitatea modificărilor legislative în vederea transpunerii Directivei
Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea
instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale referitor la rezervele tehnice, reactualizarea
pensiilor, transferul drepturilor de pensie, informarea asiguraţilor precum şi a Directivei
Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului
egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în
muncă şi de muncă (reformă), prin prevederi referitoare la egalizarea vârstelor de pensionare
bărbaţi – femei, pentru respectarea principiului egalităţii de tratament în cadrul schemei
profesionale de securitate socială reprezentată de sistemul C.A.A.;
Pentru alinierea la prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului
nr.2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii
ocupaţionale;
Pornind de la aceste considerente, Congresul Avocaţilor, în temeiul art. 61 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, art. 80 alin. (2) şi art.
83 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptă prezenta:
REZOLUŢIE
prin care se constată şi se stabilesc următoarele:
1. Casa de Asigurări a Avocaţilor din România va avea în vedere punerea în aplicare a
prevederilor art. 15 şi 16 ale Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2003/41/CE
privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale referitor la
stabilirea rezervelor tehnice, calculate anual, până la data de 1 martie, prin metode actuariale şi va
urmări ca volumul activelor să fie cel puţin egal cu valoarea rezervelor tehnice calculate şi va iniţia
propuneri legislative corespunzătoare.
2. Pe viitor Casa de Asigurări a Avocaţilor din România va lua în considerare majorarea
valorii punctului de pensie numai în urma unei analize actuariale, în condiţiile menţinerii la un nivel
rezonabil a ratei de finanţare.
3. Casa de Asigurări a Avocaţilor din România va lua măsurile necesare de informare a
avocaţilor activi, cu titlu permanent, cu actualizare cel puţin anuală, cu privire la: numărul de
puncte de pensie acumulate; estimarea numărului de puncte de pensie cuvenite la îndeplinirea
condiţiilor de pensie de limită de vârstă; nivelul ratei de finanţare a sistemului CAA.
4. Casa de Asigurări a Avocaţilor din România va analiza modalitatea prin care avocaţii
cetăţeni străini care se înscriu în Barouri din România pot solicita transferul drepturilor de pensie
acumulate de la fondul din ţara de origine în fondul de pensii al CAA, respectiv al ţării gazdă şi
modalitatea tehnică prin care aceşti avocaţii cetăţeni străini înscrişi în Barouri din România vor
primi un număr de puncte echivalent pensiei cuvenite conform valorii transferate, urmând a face
propuneri procedurale în acest scop.
5. Casa de Asigurări a Avocaţilor din România va pune în aplicare prevederile
referitoare la egalizarea vârstelor de pensionare în conformitate cu Directiva Parlamentului
European şi a Consiliului nr. 2006/54/CE şi hotărârile adoptate de Congresul Avocaţilor şi Consiliul
U.N.B.R.
Consiliul C.A.A., Comisia Permanentă a U.N.B.R., şi Preşedintele U.N.B.R. vor duce la
îndeplinire prezenta Rezoluţie.
pentru Prezidiul Congresului,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
Preşedinte U.N.B.R.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR – COSTINEŞTI – 21 IUNIE 2008
ANEXA NR. 2

HOTĂRÂREA NR. 8
PENTRU APROBAREA PROPUNERII DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A LEGII
NR.51/1995 PENTRU ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT
FĂCUTĂ DE CONGRESUL AVOCAŢILOR AUTORITĂŢILOR CU DREPT DE INIŢIATIVĂ
LEGISLATIVĂ
În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea si exercitarea profesiei de avocat (în continuare, Lege), Congresul avocaţilor are
atribuţia de a face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia de
avocat.
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 7 - 8 martie 2008 a hotărât ca pe
ordinea de zi a Congresului avocaţilor 2008 să figureze propuneri privind legislaţia profesiei de
avocat.
Având în vedere propunerile Baroului Bucureşti, înregistrate la Uniunea Naţională a
Barourilor din România, a căror soluţionare legislativă se impune de urgenţă pentru rezolvarea
situaţiilor ce vizează organizarea şi buna funcţionare a barourilor cu număr mare de avocaţi,
ţinând cont de propunerile de modificare a Legii solicitate de alte barouri sau de avocaţi în
nume propriu,
CONGRESUL AVOCAŢILOR
apreciază că se impune modificarea de urgenta a Legii:
- pentru a se clarifica accesul in profesie si formarea profesionala iniţială în contextul în
care s-a modificat legislaţia speciala privind organizarea şi funcţionarea Facultăţilor de drept;
- pentru a se asigura, in mod corespunzător evoluţiei numerice a profesiei, alegerea şi
funcţionarea organelor profesiei la nivelul barourilor mari;
- pentru a se pune de acord realitatea cu recunoaşterea instituţionala a poziţiei profesiei de
avocat fata de sistemul judiciar;
- pentru a se crea condiţiile legale corespunzătoare exercitării funcţiilor de interes public,
pe care Corpul avocaţilor le realizează în domeniul asigurării accesului efectiv la justiţie al tuturor
celor interesaţi, indiferent de posibilităţile materiale de care dispun;
- pentru a se crea instrumentarul legale necesar creşterii responsabilităţii individuale a
avocaţilor în realizarea prestaţiilor profesionale în beneficiul clienţilor şi
- pentru a se crea condiţiile legale ale educaţiei juridice continue a Corpului de avocaţi.
În consecinţa, Congresul avocaţilor, la 20 iunie 2008, adoptă următoarele
PROPUNERI
pentru modificarea Legii nr. 51/1995
pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat:
Art. I. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează astfel:
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1. Art. 5 alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins:
"(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt, la alegere: cabinetele individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu răspundere limitata."
2. Art. 51 alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins:
"(1) Societatea profesionala cu răspundere limitata este o societate civila, cu personalitate
juridica, constituita prin asocierea a cel puţin 2 avocaţi definitivi, aflaţi in exerciţiul profesiei si
care nu deţin sau nu aparţin unei forme de exercitare a profesiei, sau prin asocierea dintre cel
puţin 2 avocaţi ce fac parte din alte forme de exercitare a profesiei.
Societatea profesionala cu raspundere limitata detine un patrimoniu de afectatiune.
Obligatiile şi raspunderea societatii profesionale cu raspundere limitata sunt garantate cu
patrimoniul de afectatiune. Asociatii raspund personal, in limita aportului social al fiecaruia.
(2) In situatia in care societatea profesionala cu raspundere limitata se constituie de avocati care
fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, acestea din urma pot sa nu fie supuse lichidarii,
daca asociatii convin astfel.
Formele de exercitare a profesiei din care provin asociatii isi inceteaza activitatea profesionala,
in nume propriu, pe perioada in care avocatii titulari ai acestora au calitatea de asociati in
societatea profesionala cu raspundere limitata, iar in Tabloul avocatilor se mentioneaza,
corespunzator, situatia acestor forme, in conditiile prevazute de Statut.
(3) In cazul prestatiilor profesionale constand in asistenta si reprezentare juridica la instante,
parchete, organe de cercetare penala sau alte autoritati, societatea profesionala cu raspundere
limitata are obligatia sa mentioneze expres in contractul incheiat cu clientul avocatul ales si
acceptat de acesta sa asigure serviciul profesional si acordarea/neacordarea dreptului de
substituire.
(4). Societatea profesionala cu răspundere limitata conduce contabilitatea in partida simpla si
este supusa regimului transparentei fiscale. Plata impozitului pe venit se face de către fiecare
asociat, pentru venitul sau propriu."
3. Art. 11 alineatul (1) lit. a) şi b) se modifica, astfel:
"a) are exerciţiul drepturilor civile si politice;
b) este licenţiat al unei facultăţi de drept cu durata stabilita de lege."
4. Art. 13 litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale
omului, stabilite prin hotărâre judecătorească sau a săvârşit abuzuri împotriva profesiei de
avocat, stabilite prin procedura prevăzută în Statutul profesiei de avocat".
5. Art. 16 alineatul (2) litera a) se modifică şi va avea urmatorul cuprins:
„a) licenţiatul în drept, titular al diplomei de doctor în drept"
6. Art. 16 alineatul (2) litera b) se abrogă.
7. Art. 161 se abrogă
8. Art. 17 se completează si va avea următorul cuprins:
"(1)1 In perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrumător, avocaţii stagiari pot urma cursuri de
masterat, care sunt luate in considerare la aprecierea formarii profesionale iniţiale în condiţiile
prevăzute de Statutul profesiei."
9. Art. 20 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Profesia de avocat nu poate fi exercitată la judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate,
curţile de apel, precum şi la parchetele de pe lângă aceste instanţe în care soţul avocatului sau
ruda ori afinul său, până la gradul al treilea inclusiv, îndeplineşte funcţia de judecător sau
procuror, indiferent de secţia sau direcţia în care funcţionează.
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Interdicţia se aplică, în mod corespunzător şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Parchetul
general de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
10. Art. 27 litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) în cazul în care avocatul nu face dovada că a frecventat formele de pregătire profesională
continuă, în perioada celor 3 ani anteriori actualizării licenţei de exerciţiu a profesiei, în condiţiile
prevăzute de statutul profesiei".
11. Art. 32 se completează astfel:
"(3) Avocatul are dreptul la recuperarea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de Statutul
profesiei".
12. Art. 50 alineatul (2) litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) alege şi revocă decanul, membrii Consiliului, membrii Comisiei de Cenzori şi pe cei ai
Comisiei de Disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură
dată.
Decanul se alege dintre avocaţii cu o vechime de minim 12 ani în profesie, în acelaşi barou.”
13. Art. 52 alineatul (2) se modifica si va avea următorul cuprins:
"(2) In cazul in care numărul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a şedinţei nu este
inclusa alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunării generale de fata cu cei
prezenţi, stabileşte o noua adunare generala in termen de cel mult 15 zile. Consiliul baroului are
obligaţia sa îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixata".
14. Art. 52 alineatul (3)1 se modifica si va avea următorul cuprins:
"Adunările generale de alegeri a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite cu
participarea majorităţii membrilor adunării generale a baroului.
În cazul barourilor care au în evidenţă mai mult de 500 de avocaţi cu drept de exercitare a
profesiei, la prima convocare, adunările generale elective se constituie valabil în prezenţa
majorităţii membrilor adunării generale a baroului, iar la a doua convocare în prezenţa a cel
puţin o treime din numărul total al membrilor adunării generale.
Participarea la adunarea generala de alegere a organelor de conducere a baroului se face
personal sau prin reprezentant - elector.
Reprezentantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Statutul profesiei de avocat.
Numărul de avocaţi care îşi pot delega votul unui reprezentant - elector este de maximum 5.
În cazul Baroului Bucureşti, reprezentantul poate exprima în afara propriului vot şi votul a cel
mult 10 avocaţi reprezentaţi.
La stabilirea cvorumului adunărilor generale se vor avea în vedere şi mandatele de
reprezentare, în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei".
15. Art. 57 se modifică şi se completează astfel:
„(4)1 Este interzisă aproprierea, uzurparea sau utilizarea fără drept a denumirilor „Barou” ori
„Uniunea Naţională a Barourilor din România („U.N.B.R”) de către orice persoană fizică sau
persoană juridică, indiferent de natura activităţii desfăşurate de către acestea, sub sancţiunea
prevăzută de lege pentru folosirea fără drept a denumirii unei persoane juridice de interes public
înfiinţată prin lege. Cu aceeaşi sancţiune se pedepseşte şi folosirea însemnelor specifice
profesiei de avocat ori purtarea robei, de către persoane fizice care nu deţin titlul profesional de
avocat dobândit în condiţiile legii.”
„(4)2 Orice act emis de o persoană fizică, folosind fără drept titlul profesional de avocat, sau de o
persoană juridică, neautorizată conform prezentei legi, este nul de drept.„
16. Art. 68 se modifica si se completează astfel:
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"(1) Baroul asigura asistenta judiciara in toate cazurile in care apărarea este obligatorie, potrivit
legii, precum si in cazul in care s-a acordat, in condiţiile legii, ajutor public judiciar sub forma
asistentei juridice de către avocat.
…
(3) Baroul organizează servicii de asistenta judiciara la sediile tuturor instanţelor de judecata din
judeţ, care asigura asistenta juridica si la organele de urmărire penala locale, precum si asistenta
juridica extrajudiciara, ca forma a ajutorului public judiciar. Spatiile necesare exclusiv desfasurarii
tuturor acestor activitati se asigura gratuit de Ministerul Justitiei si autoritatile administratiei
publice locale.
Serviciile de asistenta judiciara sunt conduse de un avocat definitiv, numit de consiliul baroului si
sunt coordonate de un membru al consiliului. Serviciile de asistenta judiciara sunt organizate si
functioneaza pe baza unui Regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul
baroului, in baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a asistentei judiciare,
aprobat de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania".
17. Se introduce art. 681 cu următorul cuprins:
„Art. 681
În cadrul U.N.B.R. se organizează Departamentul de coordonare a Asistenţei Judiciare, cu
următoarele atribuţii principale :
1. desfăşoară conducerea generală şi metodologică a activităţii de acordare a
asistenţei judiciare;
2. elaborează proiectul de Regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă
judiciară;
3. propune Protocoalele ce se încheie cu autorităţile publice competente pentru realizarea
mijloacelor financiare prevăzute de barouri pentru organizarea serviciilor de asistenţă
judiciară;
4. organizează ţinerea Registrului Naţional de asistenţă judiciară pe baza Listelor întocmite
de barouri;
5. organizează şi coordonează metodologia de remunerare a asistenţei judiciare acordate;
6. efectuează controlul asupra asistenţei judiciare acordate;
7. elaborează proiecte de acte normative în domeniul asistenţei
judiciare;
8. analizează informaţiile necesare pentru planificarea şi coordonarea corectă a
sistemului de asistenţă judiciară;
9. popularizează sistemul de asistenţă judiciară;
10. adoptă hotărârea de recuperare a cheltuielilor efectuate în cazurile prevăzute de lege;
11. aprobă formularistica şi evidenţa cu privire la asistenţa judiciară reglementată prin lege;
12. desfăşoară colaborarea internaţională în domeniul asistenţei judiciare, în condiţiile legii”
18. Se introduce art. 682 cu următorul cuprins:
„Art. 682
(1) Departamentul de coordonare a Asistenţei Judiciare este un organ cu activitate permanentă,
coordonat de un vicepreşedinte al U.N.B.R.
(2) Departamentul de coordonare a Asistenţei Judiciare emite decizii şi norme metodologice în
limitele atribuţiilor conferite prin prezenta lege şi alte reglementări existente în materie.
19. Se introduce art. 683 cu următorul cuprins:
„Art. 683
Barourile organizează serviciile de asistenţă judiciară şi îndeplinesc următoarele atribuţii :
1. primesc, înregistrează şi transmit serviciilor de asistenţă judiciară cererile de asistenţă
judiciară;
2. avizează deconturile de cheltuieli şi aprobă plata onorariilor şi a celorlalte sume de bani
cuvenite avocaţilor, pe baza referatului întocmit lunar de coordonatorul Serviciului de
asistenţă judiciară;
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3. organizează şi actualizează Registrul de asistenţă judiciară al fiecărui barou pe baza
opţiunilor avocaţilor, aprobate de consiliul baroului;
4. organizează şi execută programe de popularizare a sistemului de asistenţă judiciară;
5. ia măsuri pentru recuperarea cheltuielilor efectuate în cazurile stipulate în prezenta lege şi
pe baza hotărârilor emise de U.N.B.R.”
20. Se introduce art. 684 cu următorul cuprins:
„Art. 684
(1) Organizarea activităţii serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor, structura, componenţa şi
atribuţiile organelor de coordonare a acestora se stabilesc printr-un regulament, aprobat de
consiliul fiecărui barou, pe baza Regulamentului - cadru pentru organizarea serviciilor de
asistenţă judiciară
(2) Serviciul de asistenţă judiciară organizat de barou este condus de un director angajat,
pe bază de concurs, prin contract individual de muncă.
(3) Pentru ocuparea funcţiei de director poate candida orice persoană fizică care
îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul-cadru, prevăzut în prezenta Lege.
(4) Ocuparea celorlalte posturi din statul de funcţii al Serviciului de asistenţă judiciară al
fiecărui barou se face în condiţiile prevăzute de lege.„
21. Se introduce art. 685 cu următorul conţinut:
„Art. 685
Consiliile barourilor organizează acordarea asistenţei judiciare pe raza baroului şi au următoarele
atribuţii:
1. avizează cererile avocaţilor din barou pentru înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară
al baroului;
2. desemnează un avocat din barou, înscris în Registrul de asistenţă judiciară pentru
acordarea asistenţei judiciare din oficiu, ţinând cont de experienţa profesională şi
calificarea avocatului, de natura şi complexitatea cazului, de celelalte desemnări ale
acestuia în virtutea prezentei legi şi de gradul de angajare al acestuia;
3. efectuează controlul asupra acordării asistenţei judiciare de către avocaţii din cadrul
baroului;
4. avizează rapoartele avocaţilor care au acordat asistenţă judiciară şi elaborează propuneri
pentru remunerarea acestora în limitele cuantumului stabilit prin protocolul încheiat între
Ministerul Justiţiei şi U.N.B.R.”
22. Se introduce art. 686 cu următorul cuprins:
„Art. 686
Pentru activitatea desfăşurată în administrarea asistenţei judiciare, consiliile barourilor sunt
remunerate de la bugetul prevăzut pentru desfăşurarea acestei activităţi, în condiţiile legii.”
23. Se introduce art. 687 cu următorul cuprins:
„Art. 687
(1) Fiecare barou organizează Registrul de asistenţă judiciară în care sunt înscrişi avocaţii ce pot
fi desemnaţi pentru acordarea asistenţei judiciare. Registrul este public, se redactează pe suport
de hârtie şi în format electronic şi se publică pe Internet.
(2) Barourile comunică U.N.B.R. Registrul de asistenţă judiciară.”
24. Se introduce art. 688 cu următorul cuprins:
„Art. 688
(1) Pentru înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară, avocatul depune o cerere la baroul din
care face parte.
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(2) Cererea de la alin.(1) se completează conform formularului aprobat de consiliul baroului.
(3) Baroul înregistrează şi soluţionează cererea, conform legii.
(4) Înscrierea avocatului în Registrul de asistenţă judiciară se efectuează în
baza deciziei baroului.
(5) Consiliul baroului poate, motivat, să refuze înscrierea în Registru sau să radieze din Registru
un avocat în următoarele cazuri:
1. dacă avocatului solicitant i s-a aplicat o sancţiune disciplinară;
2. dacă avocatul este învinuit pentru săvârşirii unei infracţiuni de drept comun;
3. dacă se constată încălcarea repetată a dispoziţiilor prezentei legi sau se constată
calitatea inferioară a asistenţei judiciare acordate,
(6) Radierea din Registru poate fi dispusă pentru o perioadă de un an, iar dacă se constată
încălcări repetate ale dispoziţiilor prezentei legi - pentru o perioadă de 3 ani. Prin încălcarea
repetată a dispoziţiilor prezentei legi se înţelege săvârşirea consecutivă a 3 sau mai multe
abateri de la obligaţiile prevăzute de prezenta lege.
(7) Refuzul baroului de înscriere a avocatului solicitant în Registru, precum şi măsura radierii
unui avocat din registru pot fi contestate în condiţiile Legii.
(8) Radierea din registru se anunţă pe pagina de Internet a baroului.”
25. Se introduce art. 689 cu următorul cuprins:
„Art. 689
(1) Actualizarea Registrului de asistenţă judiciară pentru următorul an calendaristic se
efectuează până la sfârşitul lunii septembrie al anului calendaristic precedent.
(2) În cazurile excepţionale, în Registrul de asistenţă judiciară pot fi operate modificări şi în cursul
anului în modalitatea stabilită pentru înscrierea în Registru.”
26. Se introduce art. 6810 cu următorul cuprins:
„Art. 6810
(1) Remunerarea asistenţei judiciare se face în funcţie de tipul şi volumul activităţii depuse şi se
stabileşte prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei, în condiţiile legii.
(2) Pentru asistenţa juridică de rea-credinţă sau necompetentă, indiferent de celelalte sancţiuni,
avocatul nu va primi onorariul pentru cazul concret ori pentru activitatea desfăşurată.”
27. Se introduce art. 6811 cu următorul cuprins:
„Art. 6811
(1) Tipul şi volumul activităţii desfăşurate se certifică printr-un raport în scris al avocatului,
conform formularului aprobat de consiliul baroului.
(2) În cazul avocaţilor, Consiliul baroului verifică şi avizează raportul avocatului care a acordat
asistenţă judiciară şi propune cuantumul remunerării în funcţie de particularităţile cauzei, tipul,
volumul de muncă depus şi calitatea asistenţei judiciare acordate, în limitele sumelor stabilite
prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei.
(3) Avocatului desemnat i se decontează şi sumele necesare pentru cheltuielile de apărare,
pentru deplasarea la locul de detenţie sau reţinere din altă localitate.”
28. Se introduce art. 6812 cu următorul cuprins:
„Art. 6812
Remunerarea asistenţei judiciare acordate se face lunar prin virament bancar, pe baza
decontului încheiat conform art. 683 pct.2”
29. Se introduce art. 6813 cu următorul cuprins:
„Art. 6813
Avocatul care acordă asistenţă judiciară sau asistenţă extrajudiciară nu are dreptul să primească
de la client sau de la cel apărat o remunerare sau alte mijloace de recompensă, inclusiv pentru
acoperirea cheltuielilor.”
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30. Se introduce art. 6814 cu următorul cuprins:
„Art. 6814
U.N.B.R. şi barourile conlucrează cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu autorităţile judiciare şi
de urmărire penală, precum şi cu Ministerul Justiţiei în legătură cu acordarea de asistenţă
judiciară.
31. Se introduce art. 6815 cu următorul cuprins:
„Art. 6815
(1) Asistenţa extrajudiciară cuprinde acordarea de consultaţii în vederea iniţierii sau soluţionării
unui litigiu pentru care legea prevede acordarea ajutorului public judiciar sau, după caz, în
vederea iniţierii unei proceduri judiciare, arbitrale ori administrativ-jurisdicţionale în cazurile
prevăzute de lege şi prin pregătirea şi întocmirea documentelor pentru iniţierea unei proceduri
judiciare, inclusiv a unei proceduri prealabile obligatorii sau facultative, după caz.
(2) Asistenţa judiciară cuprinde:
1. reprezentarea şi asistarea procesuală în cauzele civile şi de contencios
administrativ;
2. reprezentarea şi asistarea procesuală în alte cauze pentru care legea prevede acordarea
ajutorului public;
3. reprezentarea şi asistarea procesuală a părţilor în procesul penal (în condiţiile prevăzute
de lege, în cazul acordării de ajutor public judiciar părţii vătămate, părţii civile sau părţii
responsabile civilmente).
4. asistenţa judiciară obligatorie, în cazurile prevăzute de lege.„
(3) În afara formelor arătate la alineatele precedente, asistenţa judiciară cuprinde şi acordarea de
consultaţii, precum şi formularea de cereri, petiţii, sesizări şi altele asemenea către autorităţile
sau instituţiile publice competente sau, după caz, către alte persoane juridice ori organisme
interne sau internaţionale cu sediul în România ori în străinătate.”
32. Se introduce art. 6816 cu următorul cuprins:
„Art. 6816
Asistenţa extrajudiciară nu se acordă în următoarele situaţii:
1. atunci când acordarea asistenţei judiciare nu este justificată din punct de vedere al
beneficiului care l-ar aduce persoanei solicitante;
2. atunci când pretenţia este vădit nejustificată, neîntemeiată sau, după caz, inadmisibilă;
3. în cazul cetăţenilor străini sau persoanelor juridice străine solicitante atunci când
legislaţia lor naţională nu prevede un tratament similar pentru cetăţenii români;
4. atunci când solicitantul a fost decăzut din dreptul de a beneficia de asistenţă judiciară.”
33. Se introduce art. 6817 cu următorul cuprins:
„Art. 6817
(1) Când se solicită asistenţa extrajudiciară, aceasta se acordă de Serviciul de asistenţă judiciară
al baroului, la cerere, în baza următoarelor documente :
a) actul de identitate al solicitantului;
b) certificatului de naştere al copilului, şi, după caz, livretul de familie;
c) certificatul de persoană cu handicap al solicitantului sau al copilului, după caz;
d) adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz,
din care să rezulte veniturile profesionale ale solicitantului şi ale celorlalţi membri ai
familiei supuse, potrivit legii, impozitului pe venit realizate în perioada prevăzută de
legislaţia privind ajutorul public judiciar sau sumele încasate cu titlu de pensie,
indemnizaţie de şomaj sau asigurări sociale şi altele asemenea, încasate pe
aceeaşi perioadă de timp;
e) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul şi ceilalţi membri
ai familiei nu beneficiază de alte venituri suplimentare;
f) declaraţie pe propria răspundere privind situaţia patrimonială a solicitantului şi a
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familiei sale;
g) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul şi/sau celălalt
părinte natural ori adoptiv sau, după caz, o altă persoană căreia i s-a încredinţat
copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în
regim de urgenţă ori, în sfârşit, a fost numită tutore se ocupă de creşterea şi
îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament nici unui
organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane juridice;
h) dovada eliberată de autorităţile competente privind situaţia bunurilor impozabile ale
solicitantului sau, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
i) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenţă judiciară, potrivit
legii.
(2) Cererea de acordare a asistenţei extrajudiciare se depune la serviciul de asistenţă judiciară şi
se soluţionează de urgenţă sau, după caz, în termen de termen de 15 zile lucrătoare de la data
înregistrării, prin decizie de admitere ori de respingere, după caz.
(3) În cazul admiterii cererii de acordare a asistenţei extrajudiciare, decizia privind acordarea de
asistenţă judiciară va cuprinde următoarele:
1. denumirea actului;
2. denumirea organului emitent;
3. temeiul legal şi de fapt pentru emiterea deciziei;
4. persoana, căreia i se acordă asistenţa extrajudiciară;
5. tipul sau forma asistenţei extrajudiciare acordate;
6. data eliberării, funcţia şi semnătura persoanei care a eliberat actul respectiv.
(4) Decizia privind acordarea de asistenţă judiciară stă la baza desemnării unui avocat din
Registrul de asistenţă judiciară al baroului.
(5) După posibilităţi, decanul baroului poate desemna un avocat indicat sau ales de persoana
căreia i se acordă asistenţa judiciară.”
(6) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la
data emiterii.
(7) Contestaţiile formulate împotriva deciziei de respingere se soluţionează potrivit Legii.”
34. Art. 69 se modifica si va avea următorul cuprins:
"Plata prestaţiilor asigurate de avocaţi si a costurilor necesare organizării si funcţionării serviciilor
de asistenta judiciara, în cadrul asistentei judiciare, se asigură prin grija Ministerului Justiţiei, pe
baza protocolului încheiat şi actualizat anual, între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a
Barourilor din România".
Art. II. Societăţile civile profesionale cu răspundere limitată, reglementate potrivit prezentei Legi,
se vor organiza şi funcţiona numai după modificarea corespunzătoare a Statutului profesiei.
*
*
*
Art. III – Prezenta Hotărâre se comunică autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă şi va fi
adusă la cunoştinţa avocaţilor prin publicarea ei pe site-ul www.unbr.ro şi prin grija barourilor.
pentru Prezidiul Congresului
P R E Ş E D I N T E U.N.B.R. ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR
17 – 18 IUNIE 2010, MAMAIA, JUD. CONSTANŢA

ANEXA NR. 3

HOTĂRÂREA NR. 7
de susţinere a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (E115/2010 la Guvern şi L388/2010 la
Senat), iniţiat de Guvernul României şi aflat în procedură parlamentară de urgenţă la
Senat, în varianta propusă de Ministerul Justiţiei.
Congresul Avocaţilor întrunit la 17 iunie 2010 în localitatea Mamaia, jud. Constanţa,
constituit în conformitate cu dispoziţiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se mandatează Consiliul U.N.B.R., Comisia Permanentă a U.N.B.R. şi Preşedintele
U.N.B.R. în vederea susţinerii adoptării, în Parlamentul României, a Proiectului de lege
privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat (E115/2010 la Guvern şi L388/2010 la Senat) în varianta propusă de
Ministerul Justiţiei.
2. Toate organele profesiei de avocat vor respecta prezenta hotărâre în raport de
prevederile art. 61 alin. (1) lit. c) şi ale art. 61 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul www.unbr.ro şi va fi adusă la cunoştinţa
barourilor, a avocaţilor şi a tuturor autorităţilor implicate în procesul de asigurare a
transparenţei legislative.
pentru Prezidiul Congresului
P R E Ş E D I N T E U.N.B.R. ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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ANEXA NR. 4

SCRISOARE DESCHISĂ
Dragă Florea
Sper că nu te superi pentru folosirea acestui apelativ în condiţiile în care –
după cum o să vezi - scrisoarea se referă la chestiuni profesionale. Am meditat foarte
mult asupra lor şi, din păcate, am ajuns la o concluzie amară. Suntem loviţi din ce în
ce mai mult, din ce în ce mai des, prin mijloace indirecte şi subtile, dar imorale şi cu
aparenţă legală, pentru satisfacerea unor interese preponderent financiare.
Corpul avocaţilor este un corp cu tradiţie, bine definit, cu finalitate precisă şi
de neînlocuit. Cu toate astea, exponenţi ai unor alte entităţi susţinuţi de „cozile de
topor” pripăşite prin diverse organisme lovesc direct, eficient şi dureros în această
profesie sortită să nu aibă niciodată linişte. Abia scăpaţi de lupta, încă necâştigată, cu
„barourile constituţionale” a trebuit să ne adunăm rândurile în faţa mediatorilor de
toate felurile. De ce? Pentru că nişte minţi „deştepte” au hotărât că experienţa unui
avocat în încheierea tranzacţiilor prin care s-au stins litigii, nu o poate egala pe cea a
unui oarecare „instruit” câteva luni, de persoane, chiar şi din afara sistemului juridic.
Ignorarea competenţelor noastre în problemele strict juridice ne jigneşte. Din
păcate, însă, nu putem „arunca mănuşa” pentru a ne lua revanşa. Rămânem în
continuare „ sacul de box” sortit doar să primească lovituri. Dar până când?
Până vom putea răspunde la această întrebare va trebui să nu neglijăm efectele
pecuniare (indirecte) ale diverselor „mici reforme” din justiţia dezlegată, când şi când
la ochi, de cei interesaţi.
Scăderea puterii de cumpărare din următorii 2-3 ani va determina o schimbare
de direcţie a interesului justiţiabililor către mediatori şi notari, chiar cu riscul
renunţării la soluţionarea unor probleme de competenţa exclusivă a instanţelor.
Cu timpul, onorariile substanţiale din anumite litigii vor dispărea. Încasările
avocaţilor şi prin consecinţă contribuţiile, vor avea şi ele un trend descrescător. Încetul
cu încetul vom putea asista la scăderea interesului pentru profesia de avocat şi de
aici…”potopul”. Chiar nu trebuie să ne dea de gândit plecarea – prin examen – a
avocaţilor tineri (şi bine pregătiţi) către corpul magistraţilor?. Eu zic că da.
Dacă ideea privind „dăruirea” (prin lege) cu competenţe refuzate avocaţilor
are sau nu un potenţial latent-distructiv pentru structurile noastre, modificarea L.
146/1997 privind taxele judiciare de timbru (şi mă refer aici la art. 3 lit. c) este de o
impertinenţă crasă.
Pentru marea majoritate a avocaţilor această modificare a scos într-un mod
abrupt şi cinic toate partajele din paleta tot mai îngustă a competenţelor lor. Când? În
2009. Cum? Printr-o lege (276/2009) având un singur articol (!). De ce? Aici este de
discutat.
În nici un caz pentru a se mări volumul încasărilor la buget. Trecerea de la
taxa fixă de 19 lei, la 3% din valoarea întregii mase succesorale şi încă 3% pentru
ieşirea din indiviziune şi încă 3% pentru cele două situaţii speciale (raportul şi
reducţiunea) şi încă 3% pentru ceea ce se contestă, pe lângă cei 50 de lei plătiţi pentru
fiecare moştenitor, nu poate avea decât un impact negativ, inhibitoriu asupra
justiţiabilului care va fi determinat să renunţe.

Sunt foarte curios să ştiu care au fost argumentele de fundamentare expuse cu
ocazia prezentării proiectului de modificare şi completare a legii. Vorbesc de
argumentele aparente (ipocrite) pentru că, pe cele reale, le ştim: direcţionarea
clientelei către cei care pot oferi – graţie acestei legi – condiţii suportabile ale
obligaţiilor financiare.
Asta nu este lege. Este un furt pe faţă cu autori şi complici din rândurile
noastre, cu circumstanţe agravante duse la extrem, care nu mai pot provoca nici măcar
revoltă, ci o foarte mare scârbă.
Nu trăim vremuri bune pentru profesia noastră. Unde este nobleţea ei, unde
este atracţia ei, cum vor mai apărea un Naumescu, un Istrate Micescu, un Vişinescu?
Ce lăsăm celor care vin după noi?
Lumea este nemulţumită, dezamăgită sau chiar înfricoşată. O asemenea stare
de spirit în rândul avocaţilor nu cred că a mai existat după anii ‘90.
Trebuie să facem ceva. Trebuie să ne apărăm profesia. Trebuie să ne facem
auziţi. Rămânerea în stand-by nu ne onorează. Când magistraţii s-au simţit atinşi în
drepturile lor au luat atitudine, chiar dacă felul în care au făcut-o nu avea nicio
acoperire legală.
Dragă Florea, te cunosc de mult timp. Eşti un om hotărât, un om de acţiune, un
om care a făcut mult pentru profesia noastră. Nu te opri. Încercă să turezi mai mult
motoarele pentru că vremurile o cer. Aproape 20000 de avocaţi (cam mulţi, e drept!)
sunt cu ochii spre tine. Nu-i dezamăgi şi mai ales nu minimaliza starea în care ne
aflăm. Nu eşti singur. Sunt destui oameni care cred în tine pentru că îţi cunosc forţele.
Sunt oameni pe care te poţi bizui fără rezerve.
Fii convins că lipsa unei atitudini din partea noastră va aduce o nouă
„lovitură” , poate mai subtilă şi mai dureroasă.
Te-aş ruga să nu tragi foarte repede o concluzie în legătură cu această
scrisoare. Ar fi bine să ai şi alte opinii vis-a-vis de aspectele prezentate.
În final, deşi mai e ceva timp până atunci, îţi urez Sărbători Fericite alături de
cei dragi.
P.S. Părerea mea este că se impune un Congres Extraordinar cu un singur
obiectiv: „Apărarea profesiei”. De ce extraordinar? Pentru că este un veritabil
semnal de alarmă şi cel mai eficient mod prin care să arătăm că nu putem fi
îngenuncheaţi.
Cu consideraţie,
Costel Pănoiu
7.12.2010

ANEXA NR. 5

Calcul venit mediu lunar pe avocatura aferent cotelor platite pe anul 2009

Filiala
Alba
Arad
Arges
Bacau
Bihor
Bistrita-Nasaud
Botosani
Brasov
Braila
Bucuresti
Buzau
Caras-Severin
Calarasi
Cluj
Constanta
Covasna
Dambovita
Dolj
Galati
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara

Venituri din cote
1.005.738,87
1.717.941,00
1.287.143,00
1.154.242,77
1.468.129,00
636.721,00
427.388,68
2.332.634,29
556.590,00
40.249.970,69
665.474,00
309.729,00
308.068,81
3.668.225,00
2.371.790,00
226.064,10
851.499,90
1.944.782,82
1.487.717,83
459.786,50
857.678,00
451.628,43
1.383.604,66

Nr. avocati activi
240
435
341
274
307
121
158
523
123
8861
190
72
69
807
546
53
376
676
400
142
287
88
404

venit mediu lunar
aferent cotelor platite
3.492,15
3.291,07
3.145,51
3.510,47
3.985,15
4.385,13
2.254,16
3.716,75
3.770,93
3.785,31
2.918,75
3.584,83
3.720,64
3.787,92
3.619,95
3.554,47
1.887,19
2.397,41
3.099,41
2.698,28
2.490,35
4.276,78
2.853,97

Numar Pensionari
21,00
48,00
46,00
36,00
62,00
21,00
14,00
67,00
22,00
516,00
23,00
18,00
4,00
106,00
65,00
11,00
25,00
51,00
47,00
14,00
17,00
17,00
36,00

Avocati activi la un
pensionar
11,43
9,06
7,41
7,61
4,95
5,76
11,29
7,81
5,59
17,17
8,26
4,00
17,25
7,61
8,40
4,82
15,04
13,25
8,51
10,14
16,88
5,18
11,22
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Ialomita
Iasi
Maramures
Mehedinti
Mures
Neamt
Olt
Prahova
Satu-Mare
Salaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timis
Tulcea
Vaslui
Valcea
Vrancea
TOTAL

399.352,00
2.571.449,89
973.890,30
942.906,44
1.271.413,54
815.727,85
1.330.510,43
1.653.992,46
696.534,00
238.012,00
1.642.696,00
1.688.495,00
598.449,67
3.034.711,04
1.924.460,00
621.455,95
860.851,00
552.160,61

96
748
209
403
302
203
509
602
142
62
424
283
151
700
230
190
257
155

3.466,60
2.864,81
3.883,14
1.949,77
3.508,32
3.348,64
2.178,31
2.289,58
4.087,64
3.199,09
3.228,57
4.972,01
3.302,70
3.612,75
6.972,68
2.725,68
2.791,35
2.968,61

87.639.616,53

21159

3.451,63

Venit mediu lunar aferent cotelor platite

5,00
76,00
36,00
24,00
42,00
31,00
20,00
74,00
15,00
4,00
40,00
25,00
15,00
71,00
14,00
9,00
29,00
14,00

19,20
9,84
5,81
16,79
7,19
6,55
25,45
8,14
9,47
15,50
10,60
11,32
10,07
9,86
16,43
21,11
8,86
11,07
1831

11,56

3.451,63
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Evaluari statistice pe anul 2010

Filiala

Venituri din cote

venit mediu lunar
aferent cotelor
platite

Nr. avocati
activi

Numar
pensionari

Avocati activi
la un
pensionar

Sume pensie
decembrie
2010

Pensie medie

Alba

1.158.882,31

249

3.878,45

19

13,11

37669

1.982,58

Arad

1.905.074,00

433

3.666,42

50

8,66

84507

1.690,14

Arges

1.472.929,00

360

3.409,56

47

7,66

104359

2.220,40

Bacau

1.177.091,98

279

3.515,81

38

7,34

105529

2.777,08

Bihor

1.641.703,00

323

4.235,56

59

5,47

127417

2.159,61

Bistrita-Nasaud

673.464,00

123

4.562,76

23

5,35

42707

1.856,83

Botosani

525.170,00

153

2.860,40

14

10,93

22470

1.605,00

2.453.787,05

538

3.800,79

74

7,27

148123

2.001,66

645.610,00

145

3.710,40

23

6,30

51591

2.243,09

44.909.585,02

9.145

4.092,36

552

16,57

867448

1.571,46

Buzau

759.710,00

191

3.314,62

26

7,35

41533

1.597,42

Caras-Severin

350.357,00

79

3.695,75

18

4,39

23202

1.289,00

Calarasi

353.699,42

67

4.399,25

3

22,33

7285

2.428,33

3.992.798,00
2.725.652,24

833
549

3.994,40
4.137,30

109

7,64
7,13

231712
162207

2.125,80
2.106,58

Brasov
Braila
Bucuresti

Cluj
Constanta

3

77
255.137,40

58

3.665,77

11

5,27

12700

1.154,55

Dambovita

1.060.229,61

409

2.160,21

32

12,78

59148

1.848,38

Dolj

2.280.161,37

745

2.550,52

51

14,61

102703

2.013,78

Galati

1.512.134,33

414

3.043,75

48

8,63

112800

2.350,00

Giurgiu

468.353,00

156

2.501,89

14

11,14

20838

1.488,43

Gorj

894.379,09

344

2.166,62

17

20,24

35414

2.083,18

Harghita

503.877,48

93

4.515,03

14

6,64

19345

1.381,79

1.478.337,11

397

3.103,14

38

10,45

51518

1.355,74

441.421,00

95

3.872,11

7

13,57

10966

1.566,57

Iasi

2.856.786,90

786

3.028,82

78

10,08

160558

2.058,44

Maramures

1.020.223,00

202

4.208,84

39

5,18

81582

2.091,85

Mehedinti

1.120.050,66

413

2.259,99

27

15,30

42394

1.570,15

Mures

1.406.948,23

300

3.908,19

43

6,98

92690

2.155,58

Neamt

887.187,48

202

3.660,01

31

6,52

75167

2.424,74

Olt

1.428.855,44

479

2.485,83

21

22,81

24246

1.154,57

Prahova

1.775.242,12

562

2.632,33

77

7,30

138346

1.796,70

Satu-Mare

774.345,00

144

4.481,16

17

8,47

25517

1.501,00

Salaj

308.938,00

62

4.152,39

5

12,40

12368

2.473,60

Covasna

Hunedoara
Ialomita

4

Sibiu

1.744.714,00

443

3.282,01

41

10,80

71129

1.734,85

Suceava

1.730.451,00

329

4.383,11

26

12,65

59552

2.290,46

666.116,00

176

3.153,96

16

11,00

32310

2.019,38

3.313.818,36

749

3.686,94

83

9,02

173331

2.088,33

Tulcea

710.441,10

238

2.487,54

16

14,88

23823

1.488,94

Vaslui

619.275,00

185

2.789,53

7

26,43

11160

1.594,29

Valcea

994.120,00

273

3.034,55

31

8,81

61545

1.985,32

Vrancea

596.875,60

164

3.032,90

19

8,63

36039

1.896,79

95.593.931,30

21.885

3.640,01

3604948

1857,26

Teleorman
Timis

TOTAL

Venit mediu lunar aferent cotelor platite

1941

11,28

3.640,01
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ANEXA NR. 6

EXTRAS DE PRESĂ
privind principalele anunţuri vizând tragerea la răspundere penală a avocaţilor
În perioada analizată:
- www.ziare.com din 16 iulie 2010 (trimiterea în judecată penală a avocaţilor
Adrian Richartt Zamfirachi şi a avocatei Ileana Claudia Gîlceavă din Baroul Bucureşti
pentru trafic de influenţă şi constituirea unui grup infracţional organizat);
- www.ziare.com, 03 septembrie 2010 (avocaţii Sever Tedodorescu şi Alecu
Sichitiu din Baroul Bucureşti, pentru grup organizat de înşelăciuni, fals şi uz de fals, în
operaţiuni imobiliare);
- Mediafax, 08 septembrie 2010 (avocata Liliana Cremeniţchi din Baroul Iaşi –
trafic de influenţă);
- www.ziare.com, 12 noiembrie 2010 (avocat Doina Scutea, baroul Alba – trafic de
influenţă);
- www.ziare.com, 26 noiembrie 2010 (avocat Roxana Jianu, Baroul Bucureşti înşelăciune);
- www.ziare.com, 30 noiembrie (avocat Christy Gabriel Mirsanu, Baroul Iaşi –
trafic de influenţă);
- www.ziare.com, 6 decembrie 2010 (avocat Cristan Constantin Catana, Baroul
Neamţ – trafic de influenţă);
- www.ziare.com , 07 februarie 2011 (avocat Maria Cristian Mitu, Baroul Bucureşti
– trafic de influenţă);
- www.ziare.com, 01 martie 2011 (avocat Voicu Benone, Baroul Bucureşti –
înşelăciune, efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu
funcţia);
- www.ziare.com, 02 martie 2011 (avocat Stăncescu Marius Cătălin, baroul
Bucureşti – trafic de influenţă);
- www.ziare.com, 07 martie 2011 (avocat Vasile Stoian, Baroul Bucureşti - trafic
de influenţă);
- NewsIn, 16 martie (avocatul Neculai Mihăilă, Baroul Bacău - şantaj);
- www.euroavocatura.ro, 01 aprilie 2011 (avocat Duţa Stelian, Baroul Dolj – trafic
de influenţă);
- www.ziare.com, 02 aprilie 2011 (avocat Gavril Huza, baroul Mureş – trafic de
influenţă);
- www.juridice.ro, 16 mai 2011 (avocat Stănoaia Adriana, Baroul Dâmboviţa –
trafic de influenţă).

ANEXA NR. 7

ACORD CADRU DE COLABORARE ÎNTRE INSTITUTUL NAŢIONAL AL
MAGISTRATURII ŞI INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI
PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR

Preambul:
Luând în considerare:
Evoluţiile deosebit de dinamice ale legislaţiei naţionale şi punerea de acord a
acesteia cu cerinţele şi principiile dreptului Uniunii Europene, cât şi necesitatea
însuşirii, promovării şi aplicării practicii judiciare naţionale ce imprimă coerenţă şi
interpretarea unitară a legislaţiei şi raportării permanente a acesteia la practica
instituţiilor Uniunii Europene,
Nevoia ca magistraţii şi avocaţii să dobândească, prin acţiuni şi programe de
formare profesională, cunoştinţe care să le permită să fie la curent cu ultimele
tendinţe în domeniu, astfel încât evoluţia sistemului judiciar să fie asigurată
inclusiv prin aportul efectiv al expertizei profesionale avocaţiale,
Atribuţiile şi responsabilităţile Institutului Naţional al Magistraturii şi ale
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, ca instituţii
publice însărcinate cu formarea iniţială şi formarea profesională continuă a
magistraţilor şi avocaţilor,
Institutul Naţional al Magistraturii (în continuare, INM)
şi
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în
continuare INPPA),
au procedat la semnarea prezentului Acord-cadru de colaborare.
Pentru aplicarea efectivă şi realizarea scopurilor menţionate în Preambulul
Acordului, INM şi INPPA (în continuare Părţile) decid următoarele:
Articolul 1: Dispoziţii generale
(1). Prezentul acord conţine prevederi generale referitoare la cooperarea între
cele două instituţii, cooperare care se axează pe implicarea lor în formarea
1

profesională prin susţinerea unor module comune de formare profesională
iniţială şi prin conlucrare efectiva în conceperea şi punerea în aplicare a unor
programe de formare profesională continuă, compatibile cu cerinţele dezvoltării
sistemului judiciar şi cele ale asigurării unor condiţii bazate pe competenţe
profesionale dobândite în mod organizat, care sa permită soluţionarea
preventivă şi pe cale amiabilă a diferendelor dintre actorii mediului economic şi
social prin soluţii alternative justiţiei statale.
(2). Părţile convin să iniţieze acţiuni concrete pentru extinderea colaborării cu
instituţii cu profil similar privind formarea profesională iniţială şi formarea
profesională continuă în alte profesiuni juridice conexe sistemului judiciar şi în
alte profesii cu care magistraţii şi avocaţii conlucrează în realizarea sarcinilor lor
profesionale.
(3). Conlucrarea părţilor se va realiza inclusiv în acţiuni şi proiecte cu caracter
transnaţional, în condiţiile hotărâte de organismele decidente ale profesiilor în
cadrul cărora cele două instituţii funcţionează.
Articolul 2: Cooperarea în domeniul formării iniţiale
(1). Părţile se vor consulta cu privire la modulele de formare profesională
organizate în comun în cadrul formării iniţiale, astfel încât să se asigure
cunoaşterea aprofundată a legislaţiei fiecărei profesii de către toţi cursanţii INM
şi INPPA.
(2). Părţile vor coopera cu privire la metodologii de recrutare şi examinare a
cunoştinţelor de natură practică şi aplicativă. Formatorii (lectorii) ce alcătuiesc
personalul cu atribuţii didactice din cadrul celor doua instituţii vor conlucra şi
pentru realizarea controlului ştiinţific şi didactic al metodologiilor de examene
organizate în profesiile în cadrul cărora funcţionează părţile, în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile normative incidente precum şi la organizarea şi
desfăşurarea unor procese simulate ale căror rezultate să constituie material
didactic.
Articolul 3: Participarea la alte acţiuni comune de formare
(1). INM şi INPPA vor coopera în programe de formare continuă, centralizată şi
descentralizată a magistraţilor şi avocaţilor precum şi în programe finanţate de
Comisia Europeană şi Consiliul Europei, sau alte instituţii sau fundaţii naţionale
sau internaţionale, în scopul de a asigura participarea cursanţilor la acţiuni de
formare a magistraţilor şi avocaţilor din diferite state ale Uniunii Europene.
(2). Prevederile prezentului acord cadru nu exclud posibilitatea stabilirii unei
colaborări bilaterale şi în alte sectoare care vor fi identificate şi care corespund
obiectivului şi scopurilor prezentului acord.
Articolul 4: Publicaţii
Părţile vor proceda la schimburi de publicaţii, de documentaţie ştiinţifică, precum
şi de rezultate ale unor programe specifice de cercetare, punându-şi-le reciproc
la dispoziţie în mod gratuit.

2

Articolul 5: Implementare
(1). Prezentul acord va fi reevaluat anual de către părţile semnatare, cu ocazia
stabilirii programului anual de cooperare.
(2). În implementarea prezentului acord, organele de conducere ale părţilor pot
organiza întâlniri periodice cu caracter lucrativ.
Articolul 6 : Intrarea în vigoare
(1). Prezentul acord va intra în vigoare după semnarea lui de către ambele părţi.
(2). Ambele părţi semnatare decid că prezentul acord cadru de colaborare se va
aplica nelimitat în timp.
(3). În cazul denunţării prezentului acord, orice program de schimburi, înţelegere
sau proiect convenit în baza sa şi care nu a fost finalizat îşi păstrează
valabilitatea în toata perioada pentru care a fost convenit.
Semnat la Bucureşti, azi 1 februarie 2011, în două exemplare originale,
Director INM
Judecător dr. Constantin BRÂNZAN

Preşedintele Consiliului de
Conducere al INPPA
Avocat dr. Gheorghe FLOREA
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ANEXA NR. 9

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE

DECIZIE
Se convoacă şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România
pentru zilele de sâmbătă, 11 septembrie 2010, orele 09,00 si duminica, 12
septembrie 2010 orele 09,00 la Bucureşti, Hotel "Intercontinental", cu
următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului U.N.B.R. din 16 iunie
2010.
2. Masuri organizatorice privind examenul de primire în profesia de avocat
(începând cu 10 noiembrie 2010) şi examenul de dobândire a titlului
profesional de avocat definitiv şi de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A.
(începând cu 24 noiembrie 2010).
3. Măsuri pentru aplicarea hotărârilor Congresului avocaţilor 2010 privind
sistemul C.A.A. Soluţionarea sesizărilor, cererilor şi problemelor privind
sistemul C.A.A. (amânate de la şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 16 iunie
2010).
4. Cereri, sesizări, reclamaţii, contestaţii.
5. Diverse.
Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă, necesităţile de cazare la Secretariatul
U.N.B.R. – tel 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; 313-4876 şi fax 021/3134880.
Nr. 52/29 iunie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE

DECIZIE
Se convoacă şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România
pentru zilele de vineri, 10 decembrie 2010, orele 16,00 şi, în continuare,
sâmbătă 11 decembrie 2010 începând cu orele 09,00 la Poiana Braşov, Hotel
"RINA", cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului U.N.B.R. din 11
septembrie 2010.
2. Analiza desfăşurării examenului de primire în profesia de avocat (începând
cu 10 noiembrie 2010), a examenului de dobândire a titlului profesional de
avocat definitiv şi a examenului de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A.
(începând cu 24 noiembrie 2010).
3. Adoptarea tezelor prealabile, a principiilor generale privind modificarea
reglementarilor sistemului C.A.A. Evaluarea preliminară a impactului noilor
reglementări. Măsuri privind aplicarea Statului C.A.A. în anul 2011.
(Întâlnire de lucru a Consiliului U.N.B.R. cu preşedinţii filialelor Casei
de Asigurări a Avocaţilor - vineri 10 decembrie 2010 orele 16,00 19,00)
4. Analiza stadiului proiectului de modificare şi completare a Legii nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat .
5. Cereri, sesizări, reclamaţii, contestaţii.
6. Diverse.
Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă, necesităţile de cazare la Secretariatul
U.N.B.R. – tel 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; 313-4876 şi fax 021/3134880.
Nr. 57 /24 noiembrie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE

DECIZIE

Se convoacă şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România
pentru zilele de sâmbătă, 19 februarie 2011, orele 09,00 şi, în continuare,
duminică, 20 februarie 2011, începând cu orele 09,30 la Bucureşti, Hotel
Marriott, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului U.N.B.R. din 10 - 11
decembrie 2011.
2. Prezentarea proiectului de modificare şi completare a Statutului profesiei
de avocat, urmare publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr.
270/2010 de modificare şi completare a Legii nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Prima lectură.
3. Măsuri privind organizarea şi desfăşurarea examenului de dobândire a
titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea 23 - 27 martie 2011.
4. Măsuri privind organizarea şi desfăşurarea Congresului avocaţilor (electiv)
- iunie 2011.
5. Informare cu privire la stadiul elaborării proiectului Statutul C.A.A..
Corelarea legislaţiei privind sistemul C.A.A. cu legislaţia din sistemul
public.
6. Cereri, sesizări, reclamaţii, contestaţii.
7. Diverse.
Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă, necesităţile de cazare la Secretariatul
U.N.B.R. – Tel 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; 313-4876, Fax 021/3134880; e-mail: unbr@unbr.ro

Nr. 61 /07 februarie 2011
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

ANEXA NR. 10

STATISTICA NUMERICĂ - CERERI, PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII, CONTESTAŢII
S-au întocmit dosare pentru 268 de contestaţii, care au fost înaintate către Secretariatul
General pentru completare cu referate/propuneri şi programare spre soluţionare în cadrul
şedinţelor Consiliului U.N.B.R.
Nr.
crt.

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Tipuri de contestaţii soluţionate de către Consiliu
contestaţiile formulate împotriva deciziilor consiliilor barourilor de
aprobare sau de respingere a cererilor de primire în profesie cu scutire
de examen;
contestaţiile formulate, după caz, de Preşedintele U.N.B.R. sau avocatul
în cauză împotriva deciziilor consiliului barourilor de declarare a
nedemnităţii avocatului aflat într-una dintre situaţiile expres enumerate
de lege şi/sau Statut;
contestaţiile formulate împotriva deciziilor barourilor de refuz a înscrierii,
reînscrierii sau menţinerii pe Tabloul avocaţilor.
contestaţiile formulate împotriva deciziilor barourilor de suspendare a
exerciţiului profesiei de avocat;
contestaţiile formulate împotriva deciziilor barourilor de respingere a
cererilor de transfer ale avocaţilor;
contestaţiile formulate împotriva deciziilor barourilor de respingere a
cererilor de înfiinţare de sedii secundare;
plângerile formulate împotriva deciziilor barourilor privind modul de
soluţionare a contestaţiilor şi reclamaţiilor privind onorariile;
contestaţiile formulate împotriva hotărârilor adunărilor generale ale
barourilor şi hotărârilor Consiliului U.N.B.R.;
Alte contestaţii (contestaţii examene, respingeri cereri de înscriere la
cursuri INPPA, contestaţii oficii)
TOTAL:

Nr. dosare
132
6

28
4
3
1
68
2
24
268

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCATILOR 2011

ANEXA NR. 11

SINTEZA RĂSPUNSURILOR BAROURILOR

LA CHESTIONARUL DE INVESTIGAŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ AL U.N.B.R.

ÎNTREBARE:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Care este numărul avocaţilor
înscrişi în tabloul baroului la 01
martie 2011:
Care este numărul avocaţilor
suspendaţi
din
exerciţiul
profesiei, la cerere:
Care este numărul pensionarilor
care îşi continuă activitatea:
Dacă în cadrul baroului s-au
înregistrat cereri de pensionare
anticipată a avocaţilor? Care
este numărul acestora?
Care este numărul pensionarilor
retraşi definitiv şi irevocabil din
profesie ?
Dacă consiliul baroului a avizat
menţinerea anuală în profesie a
avocaţilor pensionari conform
art. 61 alin. (1) - (3) din Statutul
profesiei de avocat ?
Care este numărul deciziilor prin
care s-a respins continuarea
exercitării profesiei ?

TOTALURI

Obs.

26.756

Se remarcă o creştere cu 1.196 a numărului de avocaţi înscrişi în tablou, faţă de anul
2010

1.592

Exemplificăm: Dâmboviţa – 168, Tulcea - 129, Mehedinţi - 120, Dolj – 58, Alba şi Gorj,
câte 39 avocaţi suspendaţi la cerere. La polul opus sunt Barourile Arad, Bistriţa-Năsăud,
Caraş-Severin, Călăraşi, Sălaj şi Vaslui care au comunicat că nu au avocaţi suspendaţi
la cerere. Baroul Bucureşti are 690 avocaţi suspendaţi la cerere, număr identic cu cel
comunicat în anul 2010.

546

Există o creştere de 31 de avocaţi faţă de anul trecut.

31

Şi în acest an există un număr mic la nivel naţional, 31 de avocaţi, în creştere totuşi cu
4 faţă de anul trecut.

1.066

Se menţine un trend crescător - cu 103 mai mulţi faţă de anul trecut.

35

35 de barouri au avizat menţinerea anuală în profesie a avocaţilor pensionari.

0

Nu au existat cazuri de respingere a cererilor de continuare a exercitării profesiei de
către avocaţii pensionari.
1

ÎNTREBARE:
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Care este numărul avocaţilor
suspendaţi
ca
măsură
disciplinară ?
Indicaţi numărul avocaţilor care
au solicitat înscrierea în tabloul
avocaţilor incompatibili ?
Dacă baroul deţine informaţii cu
privire la activitatea socioprofesională a avocaţilor trecuţi
pe tablou ca incompatibili, la
cerere ? în caz afirmativ, dacă
se analizează situaţia acestora
de către consiliul baroului ? cu
ce periodicitate ?
Câţi consilieri are consiliul
baroului ?
Care este numărul avocaţilor
stagiari ?
Care este cota anuală de
contribuţie a avocaţilor la
bugetul baroului ? precizaţi
distinct cota de contribuţie a
avocaţilor stagiari.

TOTALURI

Obs.

621

621 de avocaţi suspendaţi ca măsură disciplinară dintre care 561 la Baroul Bucureşti şi
60 în restul ţării; în scădere faţă de anul trecut cu 22.

3.111

Exemplificăm: Bucureşti - 1.510, Olt - 193, Dolj - 150, Tulcea - 126, Iaşi - 122, Mehedinţi
- 120, Sibiu - 120, Timiş - 105, Braşov - 85, Hunedoara - 80, Bacău - 66, Gorj - 63, Bihor
- 58, Neamţ - 47, Galaţi - 46 şi Vrancea - 43. Barourile Arad, Bistriţa-Năsăud, Brăila şi
Buzău au comunicat că nu au avut avocaţi care au solicitat trecerea pe tabloul avocaţilor
incompatibili. Pe ansamblu, în creştere cu 151 faţă de anul trecut.

17

17 barouri au afirmat că deţin date, dintre care 8 barouri analizează situaţia acestora
anual iar celelalte ocazional.

396

În total sunt 396 consilieri ai barourilor, cu 5 mai puţini decât în 2010; este posibil ca
diferenţa să provină şi din includerea / neincluderea decanului în numărul total al
membrilor consiliului baroului în unele raportări.

2.185

-

În scădere, cu 1.463 faţă de aprilie 2010.
Cele mai mari taxe sunt percepute de Baroul Covasna, respectiv 168 lei / lună pentru
definitivi şi 84 lei / lună pentru stagiari; Urmează Baroul Caraş-Severin cu 100 definitivi
şi 50 lei stagiari / lună, Constanţa cu 80/45, Dolj cu 80/40 şi Neamţ cu 80/60 lei. Cele
mai mici taxe se percep la Baroul Teleorman - 25 lei pentru avocaţii definitivi şi 15 lei
pentru avocaţii stagiar. Sumele indicate mai sus reprezintă contribuţia lunară pentru un
avocat.
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ÎNTREBARE:
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

Care este taxa de aprobare a
deschiderii unui sediu secundar
pe
raza
baroului
dumneavoastră?
Prin
ce
modalitate este adusă la
cunoştinţă
publică
această
taxă?
Care este taxa de înscriere în
barou a unui avocat primit în
profesie cu scutire de examen ?
Care este taxa de înscriere în
barou a unui avocat primit în
profesie prin examen ?
Precizaţi dacă în barou există
Asociaţia tinerilor avocaţi (ATA).
În caz afirmativ, din ce an ?
Precizaţi în sediul căror instanţe
este asigurat spaţiu pentru
avocaţi:
Care este numărul de prestaţii
de apărare obligatorie in materie
penala in anul 2010 ?
Care este numărul de prestaţii
sub forma ajutorului public
judiciar in materie civila si
comerciala în anul 2010 ?
Care este numărul de avocaţi
care s-au prezentat la asistenţa
judiciară în anul 2010 ?

TOTALURI

-

-

-

Obs.

În general taxa este de 3.000 lei; printre excepţii, amintim Barourile Dâmboviţa şi Timiş
la care taxa este de 5.000 lei precum şi Barourile Covasna şi Gorj, care nu percep nicio
taxă.
Taxa percepută este de 3.000 lei cu excepţiile de rigoare, respectiv Barourile: Dâmboviţa
- 5.000 lei, Vrancea - 4.500 lei + 1.500 lei, Giurgiu - 4.000 lei. Baroul Cluj percepe o taxă
de 2000 lei definitivi şi 1.000 lei stagiari iar Baroul Braşov nu percepe această taxă.
3.000 lei este taxa percepută de majoritatea barourilor; ca excepţii, exemplificăm taxe
percepute pentru definitivi / stagiari la Barourile: Alba – 1.000/1.000; Argeş –
1.000/.1.000; Cluj – 2000/1000; Buzău – 2.500; Dolj – 1.500/500; Giurgiu – 300;
Hunedoara – 2.000; Maramureş – 1.500, Olt – 2.500, Vâlcea – 800 şi Vrancea 1.500.
Baroul Braşov nu percepe această taxă.

15

La 14 barouri există înfiinţată Asociaţia Tinerilor Avocaţi – ATA.

146

La 146 de instanţe este asigurat spaţiu pentru avocaţi; unele barouri au reclamat spaţiile
deţinute ca fiind improprii.

216.029

S-au centralizat un număr de 216.029 prestaţii, în creştere cu 13.819 faţă de anul 2010.

1.759

În perioada aprilie 2010 – martie 2011 s-au efectuat de către barouri 1.759 prestaţii sub
forma ajutorului public judiciar.

5.528

În creştere, cu 360 de avocaţi faţă de aprilie 2010.
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ÎNTREBARE:
22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

Precizaţi sumele (onorariile)
primite de la Ministerul Justiţiei
pentru plata oficiilor în anul
2010? Cu ce regularitate s-au
achitat aceste sume ?
Care sunt cheltuielile efectuate
şi suportate de barou pentru
organizarea
serviciului
de
asistenţă judiciară în anul 2010:
Care este numărul de gratuităţi
aprobate de decanul baroului în
anul 2010 ?
Câte sedii secundare ale
formelor
de
exercitare
a
profesiei din alte barouri sunt
înfiinţate pe raza baroului dvs. :
Ce
număr
de
personal
administrativ angajat cu contract
de muncă are baroul:
Ce
număr
de
personal
administrativ angajat cu contract
de muncă are filiala CAA:
Cu ce barouri străine s-a înfrăţit
baroul:
Precizaţi dacă pe raza baroului
sunt forme de exercitare a
profesiei cu avocaţi străini şi
dacă da, care este numărul
acestora:

TOTALURI

Obs.

32.092.288

La nivelul tuturor barourilor, sumele primite au crescut cu 10.059.031 lei faţă de perioada
anterioară; a crescut şi regularitatea plăţilor, puţine barouri acuzând întârzieri
semnificative la plata sumelor.

1.623.301

Au crescut cheltuielile faţă de perioada anterioară analizată cu 129.062 lei. Cele mai
mari cheltuieli s-au înregistrat la Baroul Alba - 86.473 lei, Baroul Braşov - 52.800 lei,
Baroul Bucureşti - 672.816 lei, Baroul Cluj - 151.300 lei, Baroul Constanţa - 60.299 lei,
Baroul Dolj - 53.205 lei, Baroul Hunedoara - 52.128 lei şi Baroul Suceava - 54.234 lei; în
acelaşi timp, Barourile Bacău, Bistriţa, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Iaşi, Sălaj, Teleorman
şi Vaslui care nu au avut cheltuieli cu organizarea SAJ.

542

Faţă de statistica din aprilie 2010, s-au acordat mai puţine gratuităţi, respectiv cu 34 mai
puţine, la nivelul întregii ţări.

221

S-a autorizat înfiinţarea a 12 noi sedii secundare ale formelor de exercitare a profesiei
pe raza altor barouri.

259

Dintre aceştia, aproape 44% sunt cu timp parţial de lucru (respectiv 4 sau 2 ore).
Evoluţie aproape constantă faţă de 2009 şi 2010.

156

Aproape 68% dintre angajaţii filialelor sunt cu timp parţial de lucru (4 sau 2 ore). Evoluţie
aproape constantă faţă de 2010.

16

16 de barouri au înfrăţiri cu barouri din străinătate; în scădere faţă de 2010, deoarece
unele înfrăţiri, cu timpul, au dispărut, nefiind suficient cultivate.

56

În creştere cu 9 faţă de situaţia din 2010.
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ÎNTREBARE:
30.
31.
32.

33.

34.

35.

Dacă baroul este operator al
Arhivei Electronice de Garanţii
Reale Mobiliare:
Câţi avocaţi din baroul dvs. sunt
operatori ai Arhivei Electronice
de Garanţii Reale Mobiliare:
Câţi avocaţi cu peste 50 de ani
de activitate sunt în barou, cu
menţiunea pensionari şi în
continuarea activităţii:
Precizaţi în câte şedinţe în anul
2010, consiliul baroului a
analizat colectarea cotelor de
contribuţii la C.A.A. de către
filială ?
Precizaţi
dacă
baroul
a
întreprins demersuri judiciare
împotriva avocaturii clandestine
? În caz afirmativ, detaliaţi!
Precizaţi dacă consiliul baroului
a analizat şi a verificat
asigurările de răspundere civilă
profesională ale avocaţilor din
barou ? În caz afirmativ, indicaţi
câţi avocaţi au prezentat şi câţi
au omis să prezinte dovada
asigurării de răspundere civilă
profesională!

TOTALURI

Obs.

2

Doar două barouri au rămas operatori A.E.G.R.M. faţă de 3 în anul 2010.

69

În creştere semnificativă - cu 19 - faţă de perioada anterioară.

41

14 în teritoriu şi 27 la Baroul Bucureşti

315

Totalul nu are relevanţă. Toate barourile au confirmat că fac această analiză, cel puţin
odată pe an iar unele barouri au afirmat chiar că o fac în mai multe sau chiar toate
şedinţele de consiliu.

28

Au făcut demersuri 28 de barouri; celelalte 13 au comunicat că nu a fost cazul – nu au
avut situaţii care să impună acest demers.

13.281

33 de barouri au comunicat că au analizat şi a verificat asigurările de răspundere civilă
profesională ale avocaţilor din barurile respective, rezultând un număr de 13.281 avocaţi;
totuşi, centralizarea este lipsită de acurateţe deoarece nu s-a putut centraliza răspunsuri
evazive de genul „majoritatea”, „mare parte” sau „50%” dintre avocaţi.
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ÎNTREBARE:
36.

37.

38.

39.

40.

Precizaţi numărul persoanelor
primite în profesie cu scutire de
examen în anul 2010 ? Câţi
dintre aceştia sunt pensionaţi
anticipat ? (detaliaţi pe categorii
profesionale:
judecători,
procurori,
notari,
consilieri
juridici, alte categorii)
Câte persoane au fost primite în
profesie şi trecuţi pe tabloul
avocaţilor incompatibili în cursul
anul 2010 ?
Câţi candidaţi au fost admişi la
examenul de primire în profesie
ca stagiar, sesiunea noiembrie
2010, în Baroul Dumneavoastră
?
Câţi candidaţi au fost admişi la
examenul de primire în profesie
ca definitiv, sesiunea noiembrie
2010, în Baroul Dumneavoastră
?
Precizaţi dacă filiala C.A.A.
verifică veniturile reale realizate
de avocaţi, din profesie, prin
confruntarea
declaraţiilor
acestora cu situaţia deciziilor de
impunere fiscală anuală ? În caz
afirmativ, indicaţi periodicitatea
controalelor.

TOTALURI

Obs.

931

Au fost primiţi în profesie cu scutire de examen un număr de 931 de persoane, în
perioada analizată. Pentru detalii, a se vedea tabelul de mai jos.

212

212 persoane primite în profesie au fost trecute pe tabelul incompatibililor; nu cunoaştem
dacă au ieşit din starea de incompatibilitate după primire şi abia ulterior trecuţi pe tabelul
incompatibililor sau au fost direct trecuţi, fără a ieşi din starea de incompatibilitate.

1.035

Aceste date au fost solicitate pentru completarea unor statistici anterioare.

74

Aceste date au fost solicitate pentru completarea unor statistici anterioare.

28

Doar 28 de barouri au confirmat că se fac verificări; rămâne un număr de 13 barouri la
care nu se fac astfel de verificări.
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ÎNTREBARE:
41.

TOTALURI

Precizaţi care sunt domeniile în
care conlucrarea dintre barouri a
fost deficitară în anul 2010 ?
5

Obs.
Baroul Bihor şi Baroul Satu-Mare apreciază ca deficitară conlucrarea cu barourile şi în
special cu Baroul Mehedinţi în domeniul primirilor în profesie, cu scutire de examen; La
fel şi Baroul Caraş-Severin, apreciază ca deficitară conlucrarea în domeniul primirilor în
profesie, cu scutire de examen; Baroul Gorj consideră că nu s-a realizat o conlucrare
între barouri în domeniul pregătirii continue a avocaţilor sub aspectul metodologiei şi
criteriilor de apreciere al acestor, Baroul Galaţi este preocupat de problema transferurilor
dintr-un barou în altul, Baroul Iaşi, la fel ca şi Baroul Vâlcea, apreciază conlucrarea
dintre barouri ca fiind bună. Restul barourilor nu au răspuns la întrebare.

TABEL CU PRIMIRI CU SCUTIRE - EXTRAS DIN RASPUNSURI LA CHESTIONAR 2011
Întrebarea nr. 36: Precizaţi numărul persoanelor primite în profesie cu scutire de examen în anul 2010 ? Câţi dintre aceştia sunt pensionaţi
anticipat ? (detaliaţi pe categorii profesionale: judecători, procurori, notari, consilieri juridici, alte categorii)
Nr. crt.

Baroul:

1.
1.

ALBA
ARAD

2.

ARGEŞ

3.

BACĂU

4.
5.
6.
7.
8.
9.

BIHOR
BISTRIŢA-NĂSĂUD
BOTOŞANI
BRAŞOV
BRĂILA
BUCUREŞTI

10.
11.
12.

BUZĂU
CARAŞ-SEVERIN
CĂLĂRAŞI

13.

CLUJ

Judecători:

Procurori:

Poliţişti:

Consilieri
juridici:

0
15
(3 anticipat)
3
(1 anticipat)
0

0
0

0
0

0
0

2
(2 anticipat)
0

3
(2 anticipat)
0

16

0
0
2
0
1
1
(1 anticipat)
5
0
1
(1 anticipat)
1

0
0
0
2
2
1
(1 anticipat)
4
0
1
(1 anticipat)
2

0
0
0
0
0
1
(1 anticipat)
1
0
0

2
(1 anticipat)
1
0
0
2
18
1
(1 anticipat)
0
0
4

0

0

Alte categorii / nu s-au
precizat funcţiile
anterioare:
0
0

Pensionaţi
anticipat:

Total primiţi:

0
3

0
15

0

5

24

0

1

2

0
3
1
0
0
83

0
0
0
0
0
4

1
3
3
4
21
87

0
0
0

0
0
2

10
0
6

13

3

16
7

Nr. crt.

Baroul:

14.

CONSTANŢA

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

COVASNA
DÂMBOVIŢA
DOLJ
GALAŢI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMIŢA
IAŞI
MARAMUREŞ
MEHEDINŢI

27.
28.
29.

MUREŞ
NEAMŢ
OLT

30.
31.
32.
33.

PRAHOVA
SATU–MARE
SĂLAJ
SIBIU

34.

SUCEAVA

35.
36.
37.
38.
39.
40.

TELEORMAN
TIMIŞ
TULCEA
VASLUI
VÂLCEA
VRANCEA
TOTAL:

Judecători:
(1 anticipat)
0
0
2
0
0
0
9
2
0
0
0
1
1
(1 anticipat)
0
0
1
(1 anticipat)
12
0
0
1
(1 anticipat)
1
(1 anticipat)
18
0
8
0
2
14
101
(11 anticipat)

Procurori:
(2 anticipat)
5
(5 anticipat)
0
5
0
0
0
7
1
0
0
0
0
6
(6 anticipat)
0
2
0

Poliţişti:

Consilieri
juridici:

Alte categorii / nu s-au
precizat funcţiile
anterioare:

Pensionaţi
anticipat:

Total primiţi:

0

0

22

5

27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
33
0
155
12
0
29
1
28
7
29
(1 anticipat)
0
0
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

7
22
33
33
155
45
3
29
1
28
9
38

0
0
0

7
15
0
33
0
17
0
0
0
0
1
2
(2 anticipat)
0
0
0

0
0
1

0
2
14

2
0
0
3
(3 anticipat)
0

0
0
0
0

25
2
0
40

0
0
0
0

0
0
0
4

39
2
0
44

0

0

0

1

1

3
0
11
0
1
18
78
(20 anticipat)

0
0
0
0
0
2
7
(3 anticipat)

3
0
69
0
12
14
284
(4 anticipat)

0
14
16
0
0
2
461
(1 anticipat)

2
0
0
0
0
0
41

24
14
104
0
15
50
931
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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA Nr. 902
privind adoptarea "Ghidului de bună practică privind procedura soluţionării
transparente a cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen"

11 septembrie 2010
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. a) şi b), art. 63 lit. h) din Legea nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările
ulterioare, (denumită în continuare Lege) şi în aplicarea art. 38 alin. (1) din Statutul profesiei
de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),
întrunit în şedinţa din 11 septembrie 2010, Consiliul U.N.B.R. a dezbătut problematica
procedurii de primire în profesia de avocat cu scutire de examen şi
având în vedere solicitările barourilor privind elaborarea unei proceduri unitare privind
soluţionarea transparentă a cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen,
a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:
Art.1. – (1) Se adoptă "Ghidul de bună practică privind procedura soluţionării
transparente a cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen"
prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 – Prezenta Hotărâre împreună cu Anexa, se publică pe site-ul www.unbr.ro şi
se comunică la toate barourile.
Art. 3 – Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.unbr.ro iar
procedura prevăzută în Anexă se aplică şi cererilor aflate în curs de soluţionare.

P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 902 din 11 septembrie 2010

"Ghidul de bună practică privind procedura soluţionării transparente a
cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen"
I. Cererea de primire în profesia de avocat cu scutire de examen se soluţionează de
consiliul baroului prin parcurgerea şi observarea următoarelor proceduri şi etape:
1. Depunerea cererii. Conţinutul dosarului.
2. Anunţarea publică a cererii prin afişare
3. Procedura înregistrării opoziţiilor
4. Procedura soluţionării opoziţiilor
5. Procedura verificării cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat
6. Ascultarea solicitantului
7. Soluţionarea cererii de primire in profesie de către consiliul baroului:
8. Elaborarea si comunicarea deciziei consiliului baroului privind cererea de primire in
profesie
9. Procedura înscrierii în barou
II. Procedura şi etapele de depunere, analiză şi soluţionare a cererii de primire în
profesia de avocat cu scutire de examen şi a cererii de înscriere în barou se
desfăşoară prin respectarea următoarelor reguli:
1. Depunerea cererii. Conţinutul dosarului.
Cererea completată pe formularul – tip1, care va fi pus la dispoziţie solicitantului de
către barou, se depune la secretariatul baroului.
Cererea va fi însoţită de următoarele acte: (actele vor fi depuse îndosariate în dosar
cu şină, în dublu exemplar; un exemplar va conţine actele în copie legalizată şi un exemplar
actele în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul):
a) copie de pe actul de identitate şi de pe actele de stare civilă (certificat naştere +
certificat căsătorie - dacă este cazul);
b) copie de pe diploma de licenţă; în cazul în care diploma este eliberată de instituţii
de învăţământ superior din altă ţară se va depune şi dovada de echivalare, în
condiţiile legii; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va
depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
c) dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior,
prin susţinerea examenului la materii compatibile cu programa de examen pentru
admiterea în profesia de avocat (cel puţin 3 materii din materiile prevăzute la art. 1 alin
(1) şi (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 295 din 15 decembrie 2007, privind
materiile la care se organizează examenul pentru dobândirea titlului profesional de
avocat definitiv);
d) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii
cererii;
e) certificat privind starea de sănătate a candidatului, eliberat de instituţia sanitară
stabilită de barou conform hotărârii U.N.B.R. Durata de valabilitate a certificatului este
de 60 de zile de la data emiterii;
f) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în
profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul,
motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;
g) două fotografii tip legitimaţie;
h) diploma prin care s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în drept (unde este cazul);
1

Modelul cererii este publicat la finalul Ghidului.

2

i) persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier
juridic sau jurisconsult, vor depune o copie certificată de pe carnetul de muncă sau o
adeverinţă echivalentă eliberată de Camera Notarilor Publici; (perioada de 10 ani
prevăzuta de art. 16 alin. (2) lit. b) din Lege se referă la ultimii 10 ani de activitate
neîntreruptă, calculaţi retroactiv de la momentul înregistrării cererii de primire in
profesie).
2. Anunţarea publică a cererii prin afişare
Publicitatea cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen se va face
sub forma unui tabel care va cuprinde obligatoriu următoarele elemente: numărul şi data
depunerii cererii; numele şi prenumele solicitantului, profesia juridică, locurile de muncă în
ultimii 10 ani până la data depunerii cererii, inclusiv data pensionării şi eventuale activităţi
juridice desfăşurate după pensionare: convenţii de colaborare, activitate în regim de "PFA
(persoană fizică autorizată)", etc. prin indicarea sediului angajatorului / persoanei de care a
depins activitatea petentului, alte elemente şi observaţii. Tabelul se va afişa la avizierul
baroului şi se va publica atât pe site-ul baroului cât şi pe site-ul U.N.B.R.
Sunt aplicabile regulile stabilite prin "Rezoluţia Congresului avocaţilor 2010 privind
asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului la opoziţie faţă de cererile de primire în
profesia de avocat", potrivit căreia în cazul în care persoana care solicită să fie primită în
profesia de avocat depune cererea la alt barou decât cel pe raza teritorială a căruia
domiciliază, baroul la care se înregistrează cererea va comunica o copie a acesteia şi
baroului/barourilor pe raza teritorială a căruia/cărora petentul a avut domiciliul şi/sau a
profesat în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii. Comunicarea se va face în termen de cel
mult două zile de la data înregistrării cererii, iar copia cererii se va afişa de îndată pe pagina
de internet a baroului/barourilor, precum şi la sediul acestuia/acestora. În cazul în care se
formulează opoziţii, acestea vor fi comunicate baroului la care petentul a depus cererea de
primire în profesie în termen de cel mult două zile de la înregistrare.
Pentru a asigura transparenţa deplină a procedurii, deoarece primirea în profesia de
avocat conferă vocaţia la competenţă profesională teritorială pe întreaga ţară, cererea va fi
comunicată pentru publicarea pe site-ul U.N.B.R. în cel mult două zile de la înregistrarea
acesteia.
3. Procedura înregistrării opoziţiilor
În termen de 10 zile de la afişarea cererii la avizierul baroului la care cererea a fost
depusă ori de la data publicării cererii pe site-ul U.N.B.R. ori al baroului la care cererea a fost
transmisă spre publicare potrivit rezoluţiei Congresului avocaţilor 2010, orice persoană poate
face opoziţie la cererea de primire în profesie, indicând motivele şi arătând împrejurările şi
probele pe care îşi întemeiază opoziţia.
Opoziţia la cererea de primire în profesie cu scutire de examen va fi formulată în scris,
datată, semnată şi va fi depusă sau transmisă la secretariatul baroului la care cererea a fost
înregistrată.
4. Procedura soluţionării opoziţiilor
După înregistrare, opoziţia(iile) va / vor fi înaintată(e) avocatului – raportor numit în
condiţiile art. 18 alin. (4) din Statut.
Avocatul – raportor va efectua investigaţiile necesare pentru lămurirea aspectelor
arătate în opoziţie şi va întocmi în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat, un
raport motivat privind admiterea ori respingerea opoziţiei. Pentru soluţionarea opoziţiei
avocatul - raportor va fi sprijinit de decan pentru a fi solicitate eventuale lămuriri şi explicaţii
suplimentare persoanei care a formulat opoziţia, dacă aceasta domiciliază / îşi are sediul pe
raza altui barou.
Raportul va fi înaintat consiliului baroului care va soluţiona opoziţia în proxima şedinţă.
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Admiterea opoziţiei duce la respingerea cererii de primire în profesie cu scutire de
examen.
Hotărârea consiliului baroului poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare,
la Consiliul U.N.B.R.
5. Procedura verificării cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de
avocat
Verificarea cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat va consta dintro evaluare făcută pe baza unor discuţii libere prin care se tratează subiecte din legislaţia
specifică organizării şi exercitării profesiei de avocat (Legea nr. 51/1995 pentru organizarea
şi exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat şi Codul deontologic al
avocaţilor din Uniunea Europeană şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi
de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R. adoptat prin Hotărârea nr. 294 din 15
decembrie 2007). Barourile pot decide ca verificarea cunoştinţelor privind legislaţia specifică
profesiei de avocat să se facă şi în formă scrisă.
Temele privind legislaţia specifică organizării şi exercitării profesiei de avocat precum
şi bibliografia de pregătire a tematicii verificării vor fi afişate pe site-ul fiecărui barou.
Rezultatul verificării cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat poate
determina respingerea cererii de primire în profesie cu scutire de examen, fără a vătăma
dreptul petentului de a formula, ulterior, o nouă cerere.
6. Ascultarea solicitantului
Dacă se consideră necesar, cu ocazia soluţionării cererii de primire în profesie cu
scutire de examen, consiliul baroului poate convoca solicitantul pentru lămuriri suplimentare.
Ascultarea solicitantului este obligatorie dacă au fost formulate opoziţii pentru soluţionarea
cărora s-a propus admiterea opoziţiei ori dacă opoziţiile formulate vizează aspecte privind
desfăşurarea unor activităţi de poliţie politică de către solicitant.
7. Soluţionarea cererii de primire in profesie de către consiliul baroului:
La soluţionarea cererii de primire în profesie cu scutire de examen, consiliul baroului
va avea în vedere:
- cererea solicitantului şi actele anexate acesteia;
- referatul consilierului – raportor privind îndeplinirea condiţiilor de primire în profesie;
- aprecierea asupra cunoştinţelor privind legislaţia specifica profesiei de avocat.
8. Elaborarea si comunicarea deciziei consiliului baroului privind cererea de
primire in profesie
În urma soluţionării cererii, consiliul baroului va emite o hotărâre (decizie) motivată de
admitere sau de respingere a cererii de primire în profesie cu scutire de examen.
Hotărârea (decizia) va fi comunicată solicitantului.
Un exemplar de pe hotărâre (decizie) împreună cu un exemplar al dosarului de
primire în profesie cu scutire de examen (în xerocopie) va fi înaintat Uniunii Naţionale a
Barourilor din România, pentru ca în Consiliul U.N.B.R. să se poată verifica, când este cazul,
legalitatea deciziei consiliului baroului.
În cazul respingerii cererii, solicitantul poate ataca hotărârea (decizia) consiliului
baroului la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
Motivarea hotărârii (deciziei) privind soluţionarea cererii de primire cu scutire în
profesia de avocat va fi făcută în cel mult 30 de zile de al adoptarea sa, iar comunicarea
hotărârii (deciziei) consiliului baroului către solicitant şi U.N.B.R. se va face în cel mult 20 de
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zile de la data însuşirii motivării deciziei de către consiliul baroului, atestată prin semnătura
olografă a decanului baroului.
9. Procedura înscrierii în barou
Cel primit în profesia de avocat poate fi înscris, la cerere, în barou, prin decizie emisă
de consiliul baroului, cu respectarea dispoziţiilor art. 19, 20, 21 şi art. 24 alin. (2) din Lege.
Actele necesare la înscrierea în barou sunt următoarele:
1. Cerere adresata decanului baroului în care se va preciza forma de exercitare a
profesiei pentru care optează solicitantul;
2. Curriculum vitae;
3. Diploma de licenţă în copie legalizată;
4. Foaie matricolă în copie legalizată;
5. Certificat de naştere în copie legalizată;
6. Carnet de muncă sau o adeverinţă echivalentă eliberată de Camera Notarilor
Publici în copie legalizată;
7. Certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 15 zile; înainte de data
depunerii cererii;
8. Certificat de cazier fiscal, în original eliberat cu cel mult 15 zile; înainte de data
depunerii cererii;
9. Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
10. Carte (buletin) de identitate;
11. Adeverinţă medic de familie, în original;
12. Adeverinţă de la un medic specialist psihiatru, în original;
13. Două fotografii tip "legitimaţie";
14. Decizia de primire în profesie cu scutire de examen, în copie.
15. Declaraţie privind starea de incompatibilitate conform art. 28 din Statutul profesiei
de avocat;
16. Declaraţie privind conflictul de interese, conform art. 3.2. din Codul deontologic al
avocatului din Uniunea Europeană;
Pe lângă actele menţionate mai sus, se vor anexa acte specifice formei de exercitare
a profesie pentru care optează solicitantul.
a) În cazul înfiinţării cabinetului individual:
- Act de înfiinţare a cabinetului individual de avocat, conform anexei nr. XXVIII la
Statutul profesiei de avocat;
- Dovada sediului profesional al avocatului (act de proprietate, contract de închiriere,
contract de comodat etc.);
- Aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar
cabinetului (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire);
- Contractele de colaborare ale avocaţilor colaboratori (dacă este cazul);
b) În cazul înfiinţării unei societăţi civile profesionale:
- Contract pentru constituirea unei societăţi civile profesionale de avocaţi, conform
anexei nr. XII la Statutul profesiei de avocat;
- Statutul societăţii civile profesionale de avocaţi, conform anexei nr. XIII la Statutul
profesiei de avocat;
- Dovada sediului (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat
etc.);
- Dovada capitalului social, în numerar şi a altor aporturi;
c) În cazul înfiinţării unei societăţi civile profesionale cu răspundere limitată
- Contract pentru constituirea unei societăţi civile profesionale cu răspundere limitată,
conform anexei nr. XIV la Statutul profesiei de avocat;
- Statutul societăţii civile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, conform
anexei nr. XV din Statutul profesiei de avocat;
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Dovada sediului (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat
etc.);
- Dovada capitalului social, în numerar şi a altor aporturi;
d) În cazul în care solicitantul urmează să exercite profesia în calitate de avocat
colaborator
- Contract de colaborare, conform anexei nr. XIX la Statutul profesiei de avocat;
e) În cazul în care solicitantul urmează să exercite profesia în calitate de avocat
salarizat în interiorul profesiei
- Contract de salarizare în interiorul profesiei, conform anexei nr. X la Statutul profesiei
de avocat;
La soluţionarea cererii de înscriere în barou, consiliul baroului va avea în vedere:
- cererea împreună cu actele însoţitoare;
- referatul privind condiţiile sediului profesional şi ale actului de înfiinţare a formei de
exercitare a profesiei pentru care a optat solicitantul;
- declaraţiile privind starea de incompatibilitate şi conflictul de interese;
- rezultatul verificărilor condiţiilor privind demnitatea profesională şi existenţa unor
interdicţii prevăzute la art. 20 din Lege.
III. Alte recomandări
Soluţionarea cererii de înscriere în barou se va face prin emiterea unei decizii care va
cuprinde şi menţiuni privind competenţa profesională în condiţiile prevăzute la art. 22 din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi existenţa unor
interdicţii / incompatibilităţi.
Decizia va fi comunicată solicitantului numai după depunerea dovezii de achitare a
taxei de înscriere în barou ca urmare a primirii în profesie cu scutire de examen, dacă
consiliul baroului a hotărât plata unei astfel de taxe pentru servicii prestate în favoarea
terţilor, iar decizia a fost dată publicităţii anterior depunerii cererii şi era cunoscută de
solicitant.
Înscrierea în tabloul avocaţilor se va face numai după depunerea jurământului
prevăzut de Lege, depunerea declaraţiei prevăzute la art. 3 din Legea nr. 187/1999 privind
accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică şi depunerea unei
declaraţii manuscrise şi datată prin care solicitantul declară că se obligă să achite taxele şi
contribuţiile la bugetul baroului, al U.N.B.R. şi la bugetul Casei de Asigurări a Avocaţilor în
condiţiile prevăzute de Lege, Statutul profesiei de avocat, Statutul Casei de Asigurări a
Avocaţilor şi potrivit hotărârilor adoptate de adunarea generală / consiliul baroului în tabloul
căruia s-a solicitat înscrierea.
Decizia de înscriere în barou, care va cuprinde precizări exprese privind aplicarea art.
24 alin. (2) din Lege şi menţiunea că s-a procedat / nu s-a procedat la înscrierea avocatului
în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei va fi comunicată Uniunii Naţionale a
Barourilor din România în termen de cel mult 10 zile de la emiterea acesteia şi se vor efectua
menţiunile corespunzătoare în tabloul avocaţilor.
Depunerea unei declaraţii false sau recunoaşterea faptului că avocatul a colaborat cu
securitatea ca poliţie politică atrage consecinţele prevăzute de lege.
Decizia va fi comunicată solicitantului şi Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
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MODELUL CERERII DE PRIMIRE ÎN PROFESIE CU SCUTIRE DE EXAMEN

Nr. înregistrare ……….. data ………………. ...
Baroul …………………………………….……

DOM NULE DECAN,
1.

Subsemnatul

(numele,

iniţiala

tatălui,

prenumele)………………………………………………………,

fiul/fiica

lui

………………..….. şi al ….…………, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud./sect. localitate)……………………………….., cod
numeric personal ……………………..…, legitimat prin CI/BI, …………… eliberat de …………………… telefon/fax:
…………………, e-mail: …….……………………. solicit primirea în profesia de avocat cu scutire de examen, ca avocat
definitiv, în temeiul art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Menţionez că sunt licenţiat în drept conform diplomei de licenţă nr. …………… din data ………….. eliberată de
Universitatea …………………………………………………….… Facultatea …………………………..………………………..3. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru fals în declaraţii, că nu mă aflu în nici unul dintre
cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 13 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
4. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre
cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
/ declar că mă angajez să renunţ la orice stare de incompatibilitate, în cel mult două luni de la data emiterii deciziei de
primire în profesie, sub sancţiunea prevăzută la art. 24 alin (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat.
5. Declar că am exercitat / exercit funcţia juridică de …………………………………………. la ……………………………… şi
am promovat examenul de definitivare în această funcţie la data de ………………………… conform (deciziei / hotărârii /
diplomei / adeverinţei) nr. ……………… emisă de ……………………………………………………………………………...6. Declar că nu sunt şi nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul
……………………… în perioada ……………………… şi că m-am retras / a

încetat calitatea mea de avocat pentru

următoarele motive: ……………...............................................…………………………………………………………………….7. Anexez următoarele acte: a) copie de pe actul de identitate şi de pe actele de stare civilă (certificat naştere + certificat
căsătorie - dacă este cazul); b) copie de pe diploma de licenţă; în cazul în care se diploma este eliberată de instituţiile de
învăţământ superior din altă ţară se va depune şi dovada de echivalare, în condiţiile legii; în cazul în care diploma de licenţă
s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; c) dovada
promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior, prin susţinerea examenului la materii
compatibile cu programa de examen pentru admiterea în profesia de avocat (cel puţin 3 materii din materiile prevăzute la
art. 1 alin (1) şi (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 295 din 15 decembrie 2007, privind materiile la care se
organizează examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv în profesia de avocat); d) certificatul de
cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; e) certificat privind starea de sănătate a
candidatului, eliberat de instituţia sanitară stabilită de barou conform hotărârii U.N.B.R. (durata de valabilitate a certificatului
este de 60 de zile de la data emiterii); f) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în
profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare
de primire în profesie; g) două fotografii tip legitimaţie; h) diploma prin care s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în drept (unde
este cazul); i) persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, vor
depune o copie certificată de pe carnetul de muncă sau o adeverinţă echivalentă eliberată de Camera Notarilor Publici;
(perioada de 10 ani prevăzuta de art. 16 alin. (2) lit. b) din Lege se referă la ultimii 10 ani de activitate neîntreruptă, calculaţi
retroactiv de la momentul înregistrării cererii de primire in profesie).
Notă: Menţiunile de la pct. 4, 5 şi 6 se completează corespunzător situaţiei fiecărui solicitant.
Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.

Data …………..

Semnătura………………..

DOMNULUI DECAN AL BAROULUI ……………………………………………………..
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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 911
privind unele măsuri de modificare şi de punere în aplicare a reglementărilor
privind organizare şi funcţionarea Casei de Asigurări a Avocaţilor
11 decembrie 2010

Având în vedere analiza prezentată de Consiliul de Administraţie al Casei de
Asigurări a Avocaţilor din România (în continuare C.A.A.) privind dinamica veniturilor şi
cheltuielilor în sistemul propriu de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor în perioada
01.01.2010 – 30.10.2010 în care se constată un serios deficit la nivelul a cel puţin 12
filiale ale Casei de Asigurări a Avocaţilor;
Luând act de concluziile întâlnirii dintre Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din
România (în continuare U.N.B.R.), Consiliul de Administraţie al C.A.A. şi preşedinţii
filialelor C.A.A. în care s-a prezentat situaţia financiară a fiecărei filiale şi cauzele care au
condus ca un număr de filiale ale C.A.A. să aibă deficit financiar iar unele chiar să
consume din fondul de rezervă;
Constatând că efectele crizei financiare pe care şi România o străbate nu puteau
să nu afecteze şi veniturile avocaţilor şi implicit ale sistemului de pensii şi asigurări
sociale al avocaţilor;
Văzând şi reglementările din sistemul public privind alte drepturi de asigurări
sociale din care parte sunt aplicate şi avocaţilor;
În vederea restabilirii echilibrului bugetar la nivelul filialelor C.A.A.;
Ţinând seama şi de principiul solidarităţii ce guvernează sistemul C.A.A.;
În baza Hotărârii nr. 8 a Congresului avocaţilor, Mamaia, 17 - 18 iunie 2010,
privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. ca în perioada dintre Congresele avocaţilor să
îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, urmând ca deciziile Consiliului U.N.B.R.
să fie ratificate la Congresul imediat următor;
În conformitate cu dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
CONSILIUL U.N.B.R.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se abrogă art. 87 - 93 şi art. 95 - 96 din Statutul C.A.A., adoptat prin
Hotărârea Consiliului U.N.B.R. din 5 mai 2001, publicat în Buletinul Informativ al
Consiliului Uniunii nr. 9 din 5 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. - (1) Se abrogă art. 23 şi 25 din Regulamentul C.A.A., adoptat de Consiliul
U.N.B.R. din 20 iulie 2001, publicat în Buletinul Informativ al Consiliului Uniunii nr. 11 din
21 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare, Regulamentul).
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Art. 3. – Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 845 din 11 septembrie 2010 şi
Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 845bis din 11 septembrie 2010 se anulează.
Art. 4. – (1) Prevederile art. 1 şi 2 din prezenta Hotărâre intră în vigoare şi se
aplică începând cu data de 01 ianuarie 2011.
(2) Prevederile art. 1 şi art. 2 din prezenta Hotărâre nu afectează drepturile
stabilite şi dobândite în favoarea persoanelor îndreptăţite, potrivit dispoziţiilor cuprinse în
Statutul C.A.A. şi în Regulamentul C.A.A., în vigoare până la data de 31 decembrie
2010.
Art. 5. – Ca o consecinţă a eliminării din sistemul C.A.A. a unor prestaţii
(indemnizaţia pentru părintele avocatului decedat, dacă solicitantul este lipsit de orice
alte mijloace de existenţă, alte ajutoare materiale pentru membrii C.A.A. aflaţi în situaţii
deosebite) pentru a se asigura resursele financiare necesare plăţii indemnizaţiilor pentru
creşterea copilului aflate în prezent în plată, se abrogă art. 30, 32 şi 33 din Regulament.
Art. 6. – (1) Prevederile Statutului C.A.A. şi ale Regulamentului C.A.A. vor fi
completate şi modificate corespunzător măsurilor de protecţie a membrilor C.A.A. ce vor
fi adoptate de Consiliul C.A.A. în raport de posibilităţile de care dispune sistemul C.A.A.
astfel cum acestea au fost constatate de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din 11 decembrie
2010.
(2) Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţa avocaţilor prin publicarea ei pe
site-urile www.unbr.ro, www.caav.ro
Art. 7. – Statutul C.A.A. şi Regulamentul C.A.A., cu modificările ulterioare, vor fi
republicate.
P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 912
de modificare şi completare a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor
11 decembrie 2010

Având în vedere analiza efectuată de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din
România (în continuare U.N.B.R.) pe baza materialelor prezentate şi dezbătute în şedinţa
din 10 - 11 decembrie 2010 şi prevederile Hotărârii nr.911/11 decembrie 2010 a
Consiliului U.N.B.R.,
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 111/08 decembrie 2010 privind asigurarea
plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului din resursele bugetului de stat inclusiv pentru
persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat venituri din
activităţi independente,
Ţinând cont de împrejurarea că din practica aplicării legislaţiei privind asigurările
sociale din sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor (în continuare C.A.A.) rezultă că este
necesară sprijinirea membrilor C.A.A. care nu pot beneficia de venituri suficiente pentru
perioada în care, opţional, la cerere, se suspendă dreptul de exercitare a profesiei de
avocat pe perioada prevăzută de O.U.G. nr. 111/08 decembrie 2010 pentru creşterea
copilului,
Văzând dispoziţiile art. 11 din O.U.G. nr. 221 / 24 noiembrie 2000 privind pensiile şi
alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale O.U.G. nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu
modificările şi completările ulterioare,
În raport de posibilităţile bugetare de care dispun filialele C.A.A.,
În vederea restabilirii echilibrului bugetar la nivelul filialelor CAA şi pentru
respectarea principiului solidarităţii prevăzut de art. 2 din O.U.G. nr. 221/24 noiembrie
2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, cu modificările şi
completările ulterioare,
Constatând că este necesară revizuirea de ansamblu a tuturor drepturilor de
asigurări sociale acordate membrilor sistemului C.A.A. prin Statutul C.A.A.,
În baza Hotărârii nr. 8 a Congresului avocaţilor, Mamaia, 17 - 18 iunie 2010, privind
mandatarea Consiliului U.N.B.R. în perioada dintre Congresele avocaţilor să
îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
În conformitate cu dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
CONSILIUL U.N.B.R.
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. – Statutul C.A.A., adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. din 5 mai 2001,
publicat în Buletinul Informativ al Consiliului Uniunii nr. 9 din 5 mai 2001, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
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1. Art. 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Asiguraţii sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocaţi, au dreptul, în
afara de pensii, la:
a) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, provocată de boli
obişnuite sau de accidente de muncă ori accidente în afara muncii;
b) indemnizaţia pentru maternitate;
c) ajutor pentru creşterea copilului, în cuantum fix de 600 RON lunar pentru
aceeaşi perioadă pentru care beneficiarul indemnizaţiei de creştere a
copilului a optat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 111 din 8 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr.
830 din 10 decembrie 2010 şi, în toate cazurile, până când copilul va împlini
vârsta de 2 ani;
d) ajutor de deces;
e) alte ajutoare băneşti pentru avocaţii care au suferit accidente sau au
contractat boli grave care le-au produs vătămări grave organismului;
(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) asiguraţii care au stagiu de
cotizare de cel puţin 12 luni anterior producerii riscului daca nu realizează venituri din
profesie şi au achitate la zi obligaţiile de plată către sistem.
(3) Pentru acordarea ajutorului prevăzut la alin. (1) lit. d) nu sunt necesare condiţiile
prevăzute la alin. (2)”
2. Art. 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Avocaţii beneficiază de ajutoare băneşti în cazul în care au suferit accidente
grave sau au contractat boli grave care le-au produs vătămări grave organismului, în
limitele posibilităţilor bugetare şi numai dacă asiguratul are achitate la zi contribuţiile la
sistem şi eventualele penalităţi.
(2) Dovada stării de boală sau accident suferit se face numai în baza unui certificat
medical eliberat de medicul specialist în specialitatea respectivă.”
Art. II. – Perioada în care avocatul primeşte ajutor pentru creşterea copilului
constituie vechime în profesia de avocat.
Art. III. – (1) Cuantumul lunar fix al ajutorului pentru creşterea copilului se stabileşte
prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R., luată în trimestrul IV al fiecărui an pentru anul
următor, în baza raportului înaintat de Casa de Asigurări a Avocaţilor.
(2) Pentru anul 2011 cuantumul lunar fix al ajutorului pentru creşterea fiecărui copil
este de 600 de lei.
Art. IV. – (1) Ajutorul pentru creşterea copilului se acordă persoanei ai cărei copii
se nasc începând cu data de 01 ianuarie 2011 precum şi persoanei care a adoptat copilul,
căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în
plasament în regim de urgenţă.
(2) Persoanele care au născut sau nasc precum şi cele care au adoptat sau adoptă
copilul, cărora li s-a încredinţat sau li se încredinţează copilul în vederea adopţiei sau care
au sau vor avea copilul în plasament, în plasament în regim de urgenţă, până la data de
31 decembrie 2010 inclusiv, beneficiază de drepturile reglementate de Statutul C.A.A. şi
de Regulamentul C.A.A., astfel cum acestea sunt reglementate de legislaţia în vigoare
până la data de 31 decembrie 2010.
(3) Perioada în care avocatul primeşte ajutor pentru creşterea copilului constituie
vechime în profesia de avocat.
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(4) Acordarea ajutorului pentru creşterea copilului se sistează de drept începând cu
prima zi a lunii în care avocatul îndreptăţit la primirea acestuia prestează activităţi
specifice profesiei de avocat, chiar dacă nu a expirat perioada de suspendare voluntară
din exerciţiul profesiei pentru care s-a optat în vederea primirii ajutorului. Prestarea
acestor activităţi poate fi dovedită prin orice mijloace de probă admise de lege, la
sesizarea făcută de orice persoană interesată. Sistarea ajutorului se decide de consiliul
filialei C.A.A. după ascultarea beneficiarului.
Art. V. – Sunt şi rămân în vigoare drepturile afectate de Hotărârile Consiliului
U.N.B.R. nr. 845 şi 845bis din 11 septembrie 2010 privind modificarea Statutului C.A.A. şi
a Regulamentul C.A.A., care au fost anulate potrivit Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 911
din 11 decembrie 2010.
Art. VI. – Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei Hotărâri sunt şi rămân
abrogate la data intrării în vigoare a prevederilor art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului
U.N.B.R. nr. 911 din 11 decembrie 2010 şi a prezentei Hotărâri.
Art. VII. – (1) Statutul C.A.A. şi Regulamentul C.A.A., cu modificările ulterioare, vor
fi republicate.
(2) Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţa avocaţilor prin publicarea ei pe siteurile www.unbr.ro, www.caav.ro

P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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ANEXA NR. 13

CONTRACT NR. 861/21.04.2011
…
1. Obiectul Contractului:
1.1 Obiectul contractului il constituie crearea unei platforme ce va oferi posibilitatea
membrilor de a comunica video / audio în timp real, cu posibilitatea de a se asigura
managementul acestor videoconferinţe de la sediul central U.N.B.R.: iniţierea
videoconferinţelor, invitarea participanţilor, gestionarea desfăşurării acestora,
introducerea unui sistem de vot online live a participanţilor, terminarea
videoconferinţei, transmisie live, înregistrarea acestei, posibilitatea de a invita de a
participa activ / pasiv la aceste videoconferinţe şi a altor persoane decât Beneficiarul
şi afiliaţii săi, asigurarea securizării sistemului de transmisie pentru videoconferinţe
pentru a împiedica orice acces neautorizat, prin livrarea de marfuri, precum si
prestarea de catre FURNIZOR, la sediul BENEFICIARULUI, a anumitor servicii,
dupa cum urmeaza:
1.1.1 Livrare echipamente hardware […];
1.1.2 Livrare licente software Microsoft […];
1.1.3 Servicii de implementare si instruire tehnica solutii Microsoft […];
1.1.4 Servicii de suport Post-Implementare […].
1.3 Pe platforma astfel realizată de Furnizor descrisa la la Cap 1.1 se va putea
integra ulterior toti afiliaţii Beneficiarului, respectiv barourile, Casa de Asigurări a
Avocaţilor, filialele şi sucursalele acesteia, Operatorul UNBR al Arhivei Electronice de
Garanţii Reale Imobiliare (AERGM) şi agenţii acestuia, Institutul Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA) şi centrele teritoriale ale acestuia,
formele de exercitare a profesiei şi avocaţii.
…

ANEXA NR. 14

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE

DECIZIE
Se convoacă şedinţa Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor
din România pentru ziua de vineri, 10 septembrie 2010, orele 13,00 la Bucureşti,
Hotel "Intercontinental", cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţelor Comisiei Permanente din 14 – 15
iunie 2010.
2. Masuri organizatorice privind examenul de primire în profesia de avocat
(începând cu 10 noiembrie 2010) şi examenul de dobândire a titlului
profesional de avocat definitiv şi de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A.
(începând cu 24 noiembrie 2010).
3. Măsuri pentru aplicarea hotărârilor Congresului avocaţilor 2010 privind
sistemul C.A.A. Soluţionarea sesizărilor, cererilor şi problemelor privind
sistemul C.A.A. (amânate de la şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 16 iunie
2010).
4. Cereri, sesizări, reclamaţii, contestaţii.
5. Diverse.
Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă, necesităţile de cazare la Secretariatul
U.N.B.R. – tel 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; 313-4876 şi fax 021/3134880.
Nr. 51/29 iunie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE

DECIZIE
Se convoacă şedinţa Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor
din România în formatul "comunicare prin e-mail" pentru intervalul de timp
situat între vineri, 29 octombrie 2010 şi sâmbătă 06 noiembrie 2010, cu
următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Analiza contestaţiilor formulate cu privire la înscrierea la examenul de
primire în profesia de avocat (contestaţiile se transmit fiecărui membru al
Comisiei Permanente în sistem tabel, pregătit prin grija secretarului
general al U.N.B.R.). Termen de rezolvare şi de comunicare a rezultatului
contestaţiei - 30 octombrie 2010 (conform art. 11 alin. (5) din
REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire în
profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de
avocat definitiv, aprobat prin Decizia Consiliului nr. 268 din 22 septembrie
2007 astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 844 din
11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R.).
2. Stabilirea comisiei de examen şi a membrilor subcomisiilor care
funcţionează la centrele de examen, în raport de propunerile înaintate de
barouri (centralizate prin grija secretarului general al U.N.B.R.).
3. Stabilirea locaţiei de la care se vor transmite subiectele de examen, a
ordinei în care se susţin probele de examen, a orei de desfăşurare a
examenelor pentru coordonarea examenului şi realizarea efectivă a
caracterului său unitar.
Rog membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R. să comunice prin e-mail la
adresa unbr@unbr.ro punctul de vedere cu privire la problematicele în legătură
cu care vor primi corespondenţa de la U.N.B.R.
Nr. 54/26 octombrie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMUNICAT

În zilele de 19 şi 20 noiembrie 2010, la iniţiativa Camerei Avocaţilor din Ungaria a avut loc la
Budapesta, cea de a doua sesiune comună a Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din
România şi a Prezidiului Camerei Avocaţilor din Ungaria. La lucrările sesiunii au participat membrii
organelor de conducere executivă a avocaţilor din România şi Ungaria, directorul Institutului Naţional
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor precum şi directorul Uniunii Naţionale a Barourilor din
România.
Cu aceasta ocazie a a vut loc un schimb util de experienţă în domenii precum formarea
profesională iniţială şi continuă, structura instituţională şi accesul în profesia de avocat, aspecte ale
răspunderii avocaţilor pentru malpraxis, poziţia avocaţilor în raport cu sistemul judiciar etc.
În cadrul sesiunii a continuat identificarea unor aspecte de interes comun privind Dreptul
comunitar şi probleme juridice transfrontaliere, reprezentanţii profesiei de avocat din ambele tări
convenind asupra stabilirii unor proiecte cu privire la cooperarea, atat la nivelul Uniunilor de Barouri
din Ungaria şi din România cat şi la nivelul barourilor şi al formelor de exercitare a profesiei.
În încheierea şedinţei comune, preşedintele Prezidiului Camerei Avocaţilor din Ungaria, dr.
Janos Banti şi preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din Romania, dr. Gheorghe Florea au
procedat la semnarea Memorandumului de Înţelegere referitor la cooperarea între Uniunea Naţională a
Barourilor din România şi Magyar Ügyvédi Kamara.
În ziua de 20 noiembrie, delegaţia Uniunii Naţionale a Barourilor din România, a participat, în
calitate de oaspete de onoare la deschiderea festivităţilor prilejuite de sărbătorirea „Zilei Avocaturii
Maghiare”.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE

DECIZIE
Se convoacă şedinţa Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor
din România pentru zilele de joi, 09 decembrie 2010 orele 16,00 şi vineri, 10
decembrie 2010, orele 09,00 în localitatea Poiana Braşov, Hotel RINA, cu
următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente din 10
septembrie 2010.
2. Informare privind desfăşurarea examenului de primire în profesia de
avocat (începând cu 10 noiembrie 2010), a examenului de dobândire a
titlului profesional de avocat definitiv şi a examenului de absolvire a
cursurilor I.N.P.P.A. (începând cu 24 noiembrie 2010).
3. Măsuri privind sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor:
4. Informare cu privire la stadiul proiectului de modificare şi completare a
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
5. Cereri, sesizări, reclamaţii, contestaţii.
6. Diverse.
Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă, necesităţile de cazare la Secretariatul
U.N.B.R. – tel 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; 313-4876 şi fax 021/3134880.
Nr. 56 /23 noiembrie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE

DECIZIE
Se convoacă şedinţa Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor
din România pentru zilele de vineri, 28 ianuarie 2011 orele 14,00 şi sâmbătă, 29
ianuarie 2011, orele 09,00 în Bucureşti, Hotel Marriott, Sala Braşov, cu
următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente din 09
decembrie 2010.
2. Măsuri pentru aplicarea directă (până la adoptarea hotărârii privind
modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat) a dispoziţiilor
Legii nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
3. Prezentarea proiectului de modificare şi completare a Statutului profesiei
de avocat, urmare publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr.
270/2010 de modificare şi completare a Legii nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Prima lectură.
4. Măsuri privind organizarea şi desfăşurarea Congresului avocaţilor (electiv)
- iunie 2011.
5. Măsuri privind organizarea şi desfăşurarea examenului de dobândire a
titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea 23 - 27 martie 2011.
6. Cereri, sesizări, reclamaţii, contestaţii.
7. Diverse.
Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă, necesităţile de cazare la Secretariatul
U.N.B.R. – tel 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; 313-4876 şi fax 021/3134880.
Nr. 59 /18 ianuarie 2011
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE
DECIZIE

Se convoacă şedinţa Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor
din România pentru ziua de vineri, 18 februarie 2011, orele 10,00 la Bucureşti,
Hotel Marriott, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente din 28 - 29
ianuarie 2011.
2. Prezentarea proiectului de modificare şi completare a Statutului profesiei
de avocat, urmare publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr.
270/2010 de modificare şi completare a Legii nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
3. Măsuri privind organizarea şi desfăşurarea Congresului avocaţilor (electiv)
- iunie 2011.
4. Măsuri privind organizarea şi desfăşurarea examenului de dobândire a
titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea 23 - 27 martie 2011.
5. Informare cu privire la stadiul elaborării proiectului Statutul C.A.A..
Corelarea legislaţiei privind sistemul C.A.A. cu legislaţia din sistemul
public.
6. Cereri, sesizări, reclamaţii, contestaţii.
7. Diverse.
*
*
*
În ziua de 18 februarie 2011, orele 12,00 membrii Comisiei Permanente a
U.N.B.R. sunt invitaţi să participe la festivitatea deschiderii anului de învăţământ
2011 în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
- INPPA (la sediul INPPA)
La şedinţă sunt invitaţi să participe Preşedintele C.A.A., Decanul Baroului
Bucureşti şi Directorul I.N.P.P.A.
Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă, necesităţile de cazare la Secretariatul
U.N.B.R. – Tel 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; 313-4876, Fax 021/3134880; e-mail: unbr@unbr.ro

Nr. 60 /07 februarie 2011
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE
DECIZIE

Se convoacă şedinţa Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor
din România pentru zilele de vineri, 06 mai 2011, orele 13,00 şi sâmbătă 07 mai
2011, orele 09,00 - 14,00 la Sibiu - Hotel Ramada, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente din 18
februarie 2011.
2. Analiza proiectului de modificare şi completare a Statutului profesiei de
avocat, urmare publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr.
270/2010 de modificare şi completare a Legii nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
3. Măsuri privind organizarea şi desfăşurarea Congresului avocaţilor (electiv)
- iunie 2011.
4. Informare privind organizarea şi desfăşurarea examenului de dobândire a
titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea 23 - 26 martie 2011.
5. Validarea rezultatelor examenului de verificare a cunoştinţelor de drept
românesc şi de limbă română pentru avocaţii străini care doresc să acorde
consultanţă juridică în dreptul românesc - sesiunea 24 - 25 martie 2011.
6. Probleme actuale privind profesia de avocat. Perspectiva dezvoltării
profesiei. Exista o strategie de dezvoltare şi apărare a profesiei ? Există o
strategie de apărare a sistemului C.A.A. ? (Concluzii ale Comisiei
Permanente la final de mandat).
7. Informare cu privire la stadiul elaborării proiectului Statutul C.A.A..
Corelarea legislaţiei privind sistemul C.A.A. cu legislaţia din sistemul
public.
8. Cereri, sesizări, reclamaţii, contestaţii.
9. Diverse.
La şedinţă sunt invitaţi să participe Decanul Baroului Sibiu, Preşedintele
C.A.A., Decanul Baroului Bucureşti şi Directorul executiv al I.N.P.P.A.
Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă, necesităţile de cazare la Secretariatul
U.N.B.R. – Tel 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; 313-4876, Fax 021/3134880; e-mail: unbr@unbr.ro

Nr. 63/06 aprilie 2011
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

ANCHETA SOCIOLOGICA

Opinii, preferinţe şi exigenţe
profesionale ale magistraţilor din
judeţul Vâlcea privind activitatea
avocaţială
Consilier de specialitate
Avocat Monica Livescu

Coordonatori
Prof. Septimiu Chelcea,
Universitatea din Bucureşti
Alexandru Zodieru, director Cult Market Reasearch

Cât de importantă este activitatea de perfecţionare a activităţii avocaţilor
pentru îndeplinirea obligaţiilor lor profesionale?

73%

19%

5%

3%
0%

Foarte importantă

Importantă

Oarecum
importantă

Fără importanţă

Nu pot să apreciez

 Aproximativ trei sferturi dintre respondenţi consideră foarte importantă activitatea de
perfecţionare a activităţii avocaţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor lor profesionale.

CULT MARKET RESEARCH
Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74
www.cult-research.ro

Consideraţi că pledoariile avocaţilor sunt importante pentru soluţionarea
unui dosar?

38%
35%

27%

Foarte importante

Importante

Oarecum
importante

0%

0%

Fără importanţă

Nu pot să apreciez

 Aproximativ trei sferturi dintre magistraţi consideră foarte importante şi
importante pledoariile avocaţilor pentru soluţionarea unui dosar
CULT MARKET RESEARCH
Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74
www.cult-research.ro

În

opinia

dumneavoastră,

concluziile

scrise

ale

avocaţilor

sunt

instrumente utile în redactarea unei hotărâri?

46%

27%
24%

3%
0%
Foarte utile

Utile

Oarecum utile

Inutile

Nu pot să apreciez

 Concluziile scrise ale avocaţilor sunt evaluate ca fiind instrumente utile în
redactarea unei hotărâri de aproape trei sferturi dintre magistraţi
CULT MARKET RESEARCH
Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74
www.cult-research.ro

Administrarea probelor prin avocat conform procedurii prevăzute de art. 241
ind. 1 – 241 ind. 22 Cod procedură civilă ar fi utilă pentru degrevarea
instanţelor?

57%

27%

16%

0%

Da

Într-o oarecare măsură

Nu

Nu ştiu

 Mai mult de jumătate dintre respondenţi consideră că administrarea probelor prin avocat
conform procedurii prevăzute de art. 241 ind. 1 – 241 ind. 22 Cod procedură civilă ar fi
utilă pentru degrevarea instanţelor
CULT MARKET RESEARCH
Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74
www.cult-research.ro

Aţi îndruma părţile să apeleze la această procedură?

67%

16%

18%

0%
Da

Într-o oarecare măsură

Nu

Nu ştiu

 Un procent de 67% dintre magistraţi ar recomanda părţilor să apeleze la
administrarea probelor prin avocat conform procedurii prevăzute de art. 241 ind.
1 – 241 ind. 22 Cod procedură civilă ar fi utilă pentru degrevarea instanţelor
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Drepturile justiţiabililor sunt mai bine protejate dacă sunt asistate de
avocaţi în orice situaţie?

65%

30%

5%
0%
Da

Într-o oarecare măsură

Nu

Nu ştiu

 Mai mult de jumătate dintre magistraţi consideră că drepturile justiţiabililor ar fi
mai bine protejate dacă ar fi asistaţi de un avocat îndiferent de situaţie.
 Numai 5% dintre aceştia nu susţin acest punct de vedere
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Litigiile în materie contractuală ar fi mai puţine dacă părţile ar fi asistate de
avocaţi cu ocazia încheierii oricărui contract de către notar (atât în materie
comercială, cât şi în materie civilă)?

56%

30%

14%

0%
Da

Într-o oarecare măsură

Nu

Nu ştiu

 Peste 50% dintre respondenţi consideră litigiile în materie contractuală ar fi mai
puţine dacă părţile ar fi asistate de avocaţi cu ocazia încheierii oricărui contract de
către notar (atât în materie comercială, cât şi în materie civilă
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Avocatul, prin prestaţia sa/activitatea sa specifică, este un partener al
magistratului în realizarea eficientă a actului de justiţie?

48%

38%

14%

0%
Da

 Aproape

Într-o oarecare măsură

jumătate

susţin

afirmaţia

Nu

conform

Nu ştiu

căreia

avocatul,

prin prestaţia

sa/activitatea sa specifică, este un partener al magistratului în realizarea eficientă a
actului de justiţie
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Depunerea de concluzii scrise de către avocaţii părţilor ajută la
soluţionarea cauzelor?

60%

32%

8%
0%
Da

Într-o oarecare măsură

Nu

Nu ştiu

 Un procent de 60% dintre participanţii la studiu sunt de acord că depunerea de
concluzii scrise de către avocaţii părţilor ajută la soluţionarea cauzelor
 Numai 8% dintre aceştia consideră inutil acest demers.
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În situaţia unui dosar complex, este util ca avocaţii să facă trimitere în
concluzii la filele dosarului când se raportează la probă?

84%

13%
3%
Da

Într-o oarecare măsură

Nu

0%
Nu ştiu

 Mai mult de trei sferturi dintre magistraţi sunt de părere că în situaţia unui dosar
complex, este util ca avocaţii să facă trimitere în concluzii la filele dosarului când se
raportează la probă
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Se poate ajunge la o soluţie mai bine fundamentată dacă, în afara argumentelor
din acţiune, motive de apel, motive de recurs, se pun şi concluzii orale/scrise
ale avocaţilor?

56%

37%

8%
0%
Da

Într-o oarecare măsură

Nu

Nu ştiu

 Jumătate dintre cei chestionaţi consideră că se poate ajunge la o soluţie mai bine
fundamentată dacă, în afara argumentelor din acţiune, motive de apel, motive de
recurs, se pun şi concluzii orale/scrise ale avocaţilor
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În ce măsură vă influenţează în luarea deciziei finale pledoariile avocaţilor?

44%

31%

16%
10%

0%
În foarte mare
măsură

În mare masură

În mică măsură

În foarte mică
măsură

Nu pot să apreciez

 Cei mai mulţi magistraţi (44%) sunt influenţaţi în mică măsură de pledoariile
avocaţilor în luarea deciziei finale.

CULT MARKET RESEARCH
Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74
www.cult-research.ro

Vi s-a întâmplat ca pledoariile avocaţilor (concluziile finale) să vă releve aspecte
importante, nesesizate ale cauzei care să vă influenţeze hotărâtor soluţia dată?

59%

24%
14%

0%
Foarte frecvent

Frecvent

Rar

Foarte rar

2%

2%

Niciodată

Nu pot să
apreciez

 Pledoariile avocaţilor (concluziile finale) au relevat aspecte importante, nesesizate
ale cauzei care să vă influenţeze hotărâtor soluţia dată foarte rar pentru mai mult de
jumătate dintre magistraţi.
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Ce consideraţi că este cel mai eficient în formarea unui punct de vedere
limpede asupra apărării unei părţi?

Pledoaria orală
cumulată cu concluzii
scrise

73%

Concluziile scrise

11%

 Aproape trei sferturi dintre magistraţi
Pledoaria orală

consideră pledoaria orală cumulată cu

3%

concluzii scrise ca având cea mai mate
Altele

8%

eficienşă în formarea unui punct de
vedere limpede asupra apărării unei părţi

Nu pot să apreciez

5%

La categoria altele au fost incluse răspunsuri ca: redactarea clară a cererii de chemare în judecată,
probele din dosar sau buna credinţă în exercitarea profesiei de avocat.
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Ce apreciaţi cel mai mult în prestaţia unui avocat?

50%

Rigoarea logică

Argumentaţia
minuţioasă

37%

Subtiliatea
argumetaţiei

7%

 Rigoarea logică este apreciată de
cei mai mulţi dintre repondenţi în

Retorica

Altele

Nu m-am gândit până
acum la acest lucru

prestaţia unui avocat (50%).

0%

6%

2%

La categoria altele au fost incluse răspunsuri ca: Administrarea completă a probelor, pregătirea
profesională sau sinceritatea
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Îi ascultaţi cu aceeaşi atenţie pe avocaţii care îşi citesc concluziile şi pe cei
care prezintă liber (fără să le citească)?

Da
66%

Nu
34%

Magistraţii care au răspuns NU (34%),
afirmă în unanimitate că acordă o mai
mare atenţie avocaţilor care prezintă liber
(fără să citească) decât acelora care
citesc concluziile.
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Prestaţia agresivă a unui avocat:

42%

42%

15%

2%

Vă lasă indiferent

Vă produce disconfort
psihic

Vă enervează

Vă face plăcere

În aceaşi măsură (42%) prestaţia agresivă a unui avocat produce disconfort
psihic magistraţilor sau îi lasă indiferenţi.
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Apreciaţi că, în ansamblu, avocaţii din Baroul Vâlcea îşi îndeplinesc obligaţiile
profesionale în ceea ce priveşte modul de întocmire a actelor procedurale (acţiuni,
întâmpinări, motive de apel, motive de recurs):

48%

29%

16%

8%

Foarte bine

Bine

Suficient

Insuficient

 Aproape jumătate dintre respondenţi apreciază că avocaţii din Baroul Vâlcea îşi
îndeplinesc obligaţiile profesionale în ceea ce priveşte modul de întocmire a actelor
procedurale (acţiuni, întâmpinări, motive de apel, motive de recurs) bine.
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Apreciaţi

că

sunt

mai

conştiincioşi

în

îndeplinirea

obligaţiilor

profesionale:

Sunt la fel de
conştiincioşi şi unii şi
ceilalţi

43%

Avocaţii cu vechime
mai mare în profesie
(peste 20 de ani)

Avocaţii cu vechime
mai mică în profesie
(sub 10 ani)

Nu pot să apreciez

27%

11%

19%

 Aproape jumătate dintre magistraţi consideră că atât avocaţii cu vechime mai mare
în profesie (peste 20 de ani) cât şi cei cu vechime mai mică (sub 10 ani) sunt la fel de
conştiincioşi în îndeplinirea obligaţiilor profesionale.
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În procesul deliberării asupra unei probe, obiecţiuni la rapoarte de expertiză, ar
avea mai multe şanse să le admiteţi dacă nota de solicitare ar fi depusă în scris,
argumentată, anterior dezbaterii ei?

74%

Da

Şansele de admitere
nu depind de modul
de prezenatre

Nu, este suficientă
pronunţarea doar pe
baza susţinerii oral

24%

2%

 Trei sferturi dintre magistraţi confirmă că în procesul deliberării asupra unei
probe, obiecţiuni la rapoarte de expertiză, ar fi mai multe şanse de admitere dacă
nota de solicitare ar fi depusă în scris, argumentată, anterior dezbaterii ei.
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În ce măsura va ajuta o acţiune/întâmpinare, argumentată amănunţit în
fapt şi în drept, să vă formaţi o opinie clară asupra cauzei?

60%

29%

7%
2%
În foarte mare
măsură

În mare masură

În mică masură

În foarte mică
măsură

3%

Nu pot să
apreciez

 Aproape 90% dintre participanţii la studiu susţin că o acţiune/întâmpinare,
argumentată amănunţit în fapt şi în drept îi ajută în mare şi foarte mare măsură să
îşi formeze o opinie clară asupra cauzei.
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Apreciaţi că redactarea acţiunii, înâmpinării motivelor de apel/recurs de
către un avocat ajută la obţinerea unei soluţii pozitive pentru justiţiabil?

56%

18%

18%

6%
3%

În foarte mare
măsură

În mare masură

În mică masură

În foarte mică
măsură

Nu pot să
apreciez

 Mai mult de jumătate dintre magistraţi consideră că redactarea acţiunii,
înâmpinării motivelor de apel/recurs de către un avocat ajută la obţinerea unei
soluţii pozitive pentru justiţiabil în mare măsură.
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Care din următoarele variante de soluţionare a unui litigiu le consideraţi
mai eficiente pentru protejarea intereselor parţilor unui litigiu?

Încheierea unei
tranzacţii de către
părţi asistate de
avocaţi

54%

Judecata în faţa
instanţei

22%

Încheierea unui acord
de mediere
Încheierea unei
tranzacţii de către
părţi neasistată de
avocaţi

NS/NR

19%

2%

3%

 Cea preferată variană de soluţionare a unui litigiu ţinând cont de protejarea
intereselor părţilor se referă la Încheierea unei tranzacţii de către părţi asistate de
avocaţi (54%).
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De cât timp sunteţi în magistratură?

73%

11%
8%

5%

De până la 5 ani

3%

De 5-10 ani
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De 11-20 ani

De peste 20 de ani

NS/NR

Înainte de a deveni magistrat, aţi profesat ca avocat?

79.4%

17.5%

3.2%
Da
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Nu

NS/NR

Vârsta în ani impliniţi:

75%

19%

5%

2%
Mai puţin de 30 de ani

Între 30 si şi 50 de ani
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Peste 50 de ani

NS/NR

Genul respondentului:

59%

29%

13%

Masculin
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Feminin

NS/NR

Relaţia magistraţi-avocaţi:



Referitor la relaţia magistraţi-avocaţi, majoritatea respondenţilor au apreciat-o ca
fiind în general bună.



Unul dintre aspectele mai des menţionate de respondenţi este acela ca relaţia dintre
magistraţi-avocaţi să fie bazată pe stimă şi respect reciproc.



Alte aşteptări legate de relaţia strict profesională dintre avocaţi şi magistraţi sunt
legate de cooperarea acestora în atingerea aceloraşi scopuri: aflarea adevărului,
apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, buna credinţă a acestora şi
respectarea normelor legale.



În ceea ce priveşte sugestiile magistraţilor referitoare la întrebările din chestionarul
aplicat, tema deontologiei profesionale a avocaţilor a fost menţionată de doi dintre
respondenţi.
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Concluzii:
 În ceea ce priveşte importanţa activităţii de perfecţionare a avocaţilor, cu cât
magistraţii au mai multă experienţă în domeniu importanţa pe care o acordă acestui tip
de activitate scade

 Peste jumăatte dintre magistraţii cu vechime de mai bine de 10 ani în profesie
consideră că drepturile justiţiabililor sunt mai bine protejate dacă sunt asistate de
avocaţi în orice situaţie

 Aproximativ 80% dintre magistaţii cu experienţă de peste 10 ani consideră că cel mai
eficient în formarea unui punct de vedere asupra uneia dintre părţi o reprezintă
pledoaria orală cumulată cu concluziile scrise

 Rigoarea logică din prestaţia unui avocat este apreciată tot mai mult de magistraţi,
odată cu acumularea de experienţă.
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Concluzii:


Argumentarea amănunţită a unei acţiuni/întâmpinări în fapt şi în drept ajută în foarte
mare măsură magistraţii cu o experienţă de 5 şi peste 5 ani.



Toţi respondenţii care lucrează de mai puţin de 5 ani ca magistraţi, au profesat anterior
avocatura.



Magistraţii care au profesat avocatura înainte de a deveni magistraţi consideră foarte
importantă activitatea de perfecţionare pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale.



Magistraţii cu experienţă în avocatură consideră într-o mai mare măsură că pledoariile
avocaţilor sunt foarte importante şi importante pentru soluţionarea unui dosar decât
ceilalţi magistraţi.



Îndiferent dacă au profesat ca avocaţi sau nu înainte de a deveni magistraţi, mai mult
de jumătate din cele două categorii consideră administrarea probelor prin avocat
conform procedurii prevăzute de art. 241 ind. 1 – 241 ind. 22 Cod procedură civilă ar fi
utilă pentru degrevarea instanţelor.
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ANEXA NR. 16

CONTRACT DE BARTER
nr. 17 din data de 18.11.2010

PARTILE CONTRACTANTE:
S.C. LION HOUSE CONSULT S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 309,
sediu funcţional în str. Popa Soare, nr. 29, tel. 021/320-2022, fax 0314/250-850, având
număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/7776/2001, Cod unic de înregistrare RO
14171736, cod IBAN RO98 RZBR 0000 0600 1179 deschis la Banca Raiffeissen –
sucursala Moşilor, reprezentata de domnul Andrei Cristea în calitate de Administrator,
denumită în continuare Prestator
si
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA, cu sediul în Bucureşti, Palatul de
Justiţe, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, tel. 021/316-0740, 313-4875, fax 021/3134880, e-mail unbr@unbr.ro funcţionând în baza prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cod fiscal RO4315974, cont bancar
RO30BRDE410SV21199534100 deschis la B.R.D. - Sucursala Academiei reprezentată
legal în ceea ce priveşte prezentul contract, de domnul avocat dr. Gheorghe Florea,
Preşedinte U.N.B.R., numită în continuare Beneficiar
denumite în continuare şi în mod individual „Parte” şi în mod colectiv „Părţile”,
au hotărât de comun acord încheierea prezentului Contract de Barter (denumit în cele ce
urmează “Contractul”), în vederea stabilirii cadrului general al derularii raporturilor juridice
dintre parti pe perioada de derulare a Contractului, după cum urmează:
Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI:
1.1
Obiectul prezentului Contract il reprezinta schimbul reciproc de elemente de identitate
(logo UNBR si respectiv logo legalmarketing.ro), pe urmatoarele canale media: logo UNBR in
format 3D pe coperta Revistei Romane de Consultanta si pe header-ul portalului web
www.legalmarketing.ro, precum si pe materialele de promovare specifice celor doua entitati
mentionate si respectiv logo legalmarketing pe home-page-ul site-ului www.unbr.ro.
Art.2 DURATA CONTRACTULUI:
2.1 Contractul intra in vigoare la data de 18 noiembrie 2010, ramanand valabil pana la data
de 31 decembrie 2011.
2.2 Contractul se poate prelungi cu acordul scris al ambelor parti.
Art. 4 VALOAREA CONTRACTULUI:
4.1 Întreaga prestatie va fi acoperita in regim barter de catre ambele parti, fara niciun cuantum
financiar.
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Art. 6 OBLIGATIILE PARTILOR:
6.1 Obligatiile Prestatorului:
6.1.1. Prestatorul se obliga sa plaseze logo-ul UNBR pe canalele media si in locurile care fac
obiectul prezentului Contract.
6.1.2 Prestatorul se obliga să informeze în scris terte persoane sau entitati juridice de orice fel
despre imposibilitatea acestora de a copia fragmente sau integral logo-ul UNBR in scopul de
a-l plasa pe canale media proprii, care nu fac obiectul prezentului Contract.
6.1.3. Prestatorul se obliga să păstreze în bune condiţii, suporturile cu conţinutul materialelor.
6.1.4. Prestatorul se obliga să trateze orice informaţie de orice natură (grafică, tehnică,
financiară, operaţională etc.) ca strict confidenţială şi să nu o divulge terţilor, sub sancţiunea
de daune-interese.
6.3 Obligatiile Beneficiarului:
6.3.1 Beneficiarul se obliga sa predea Prestatorului in timp util ( v. Anexa 1 ) toate elementele
constitutive ale logo-ului, precum si a culorilor speciale, daca altor indicatii, daca acestea
exista.
6.3.2 Beneficiarul se obliga să răspundă pentru continutul materialelor grafice, precum si
pentru legalitatea si calitatea acestora. Beneficiarul isi asuma intreaga responsabilitate pentru
eventualele inexactitati cuprinse in materialele grafice inaintate Prestatorului.
Art 7. RASPUNDEREA
7.1 Pentru neexecutarea in totalitate, executarea cu intarziere sau necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza daune-interese.
Art 8. FORTA MAJORA
8.1. Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si/sau imprejurarile externe independente
de vointa partii care invoca forta majora, cu caracter exceptional, absolut invincibile, absolut
imprevizibile şi de neînlăturat, si care, survenind dupa incheierea contractului, impiedica sau
intarzie, total sau partial, indeplinirea obligatiilor izvorand din acest contract.
8.2. Forţa majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.
8.3. Nu este considerat forţă majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.
8.4. Forta Majora apara de raspundere partea care o invoca, dar numai in masura si pentru
perioada in care partea este impiedicata sau intarziata sa-si execute obligatia din pricina
situatiei de forta majora. Fiecare parte va depune toate diligentele pentru a reduce cat mai
mult posibil efectele rezultand din forta majora. Partea care invocă forţa majoră va comunica
în scris, celeilalte părţi, dovada intervenirii cazului de forţă majoră, în maxim 5 zile de la
apariţia acestuia. Aceeasi procedura si modalitate de notificare se aplica si pentru incetarea
situatiei de forta majora.
8.5. In cazul in care forta majora dureaza mai mult de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să
notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi
să poată pretinde celeilalte daune-interese.
Art 9. LITIGII
9.1 Eventualele litigii decurgand din derularea prezentului contract se vor rezolva pe cale
amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, se vor deduce spre solutionare, instantelor
judecatoresti competente de la sediul Prestatorului.
Art 10. CONFIDENTIALITATEA
10.1 Orice informatii sau documente pe care oricare dintre Partile prezentului Contract le va fi
furnizat celeilalte Parti inaintea datei semnarii, in timpul sau dupa incetarea duratei Contractului
sau care vor fi redactate de o parte in cursul executarii prezentului Contract, cu exceptia datelor
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si informatiilor publice, vor fi considerate confidentiale si nu vor fi divulgate tertilor pe intreaga
perioada a executarii prezentului Contract fara acordul ambelor parti, cu exceptia cazului in care
informatiile sau documentele sunt cerute prin lege.
Art 11. NOTIFICARI
11.1 In interesul prezentului contract orice notificare / comunicare, adresata de o parte
celeilalte, va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa acestei ultime parti, la
urmatoarea adresa:
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
Bucureşti, Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5
În atenţia domnului Preşedinte av. dr. Gheorghe Florea
S.C. LION HOUSE CONSULT S.R.L.
Strada Popa Soare nr. 29, sector 3, Bucureşti
In atenţia domnului Andrei Cristea
11.2 In cazul in care sediul social, adresa de corespondenta, numerele de fax si/sau email
declarate a unei parti se modifica, aceasta schimbare va fi adusa la cunostinta celeilalte parti,
in scris, in maxim 5 zile lucratoare. Necomunicarea modificăr(i)i(lor) atrage valabilitatea
corespondentei trimise la ultima adresă comunicată, numerele de fax si/sau email comunicate.
11.3 In cazul in care notificarea / comunicarea va fi facuta prin posta, ea va lua forma unei
scrisori recomandate cu confirmare de primire, şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
11.4 Daca notificarea / comunicarea va fi expediata prin curier se considera primită de
destinatar la data menţionată in recipisa de confirmare de primire sau, după caz, la data
înregistrarii, data trecuta pe copia notificării.
11.5 In cazul in care in care notificarea / comunicarea va fi facuta sub forma de fax,
comunicarea se considera primita de destinatar, in prima zi lucratoare urmatoare celei in care
a fost expediata.
11.6 Partile sunt de acord ca in ceea ce priveste notificarile si/sau instiintarile si/sau
comunicarile si/sau documentele, pentru care se prevede in mod expres posibilitatea sa fie
trimise prin email si/sau fax, acestea - in cazul in care au fost trimise numai in aceasta forma si
nu au fost inmanate si/sau comunicate in original - (inclusiv confirmarile de primire) constituie,
pana la data inmanarii si/sau comunicarii originalelor in conformitate cu articolele de mai sus,
dovada deplina si concludenta a relatiilor dintre parti in aceasta privinta, acestea constituind si
putand fi utilizate de către părţi ca si mijloace de probă.
11.8 Notificarile / comunicarile verbale nu sunt luate in consideratie de niciuna din parti, daca
nu sunt confirmate prin una din modalitatile prevazute in acest articol.
Art 12. DIVIZAREA CONTRACTULUI
12.1 In cazul in care o clauza sau o parte a prezentului contract va fi declarata nula, clauzele
ramase valide vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza / partea
anulata va contine o obligatie esentiala.
Art 13. RENUNTAREA LA DREPTURI
13.1 Faptul ca una din partile contractante nu insista pentru indeplinirea exacta si intocmai a
prezentului contract sau nu isi exercita oricare din optiunile pe care le are in baza prezentului
contract, nu inseamna ca respectiva poate renunta la drepturile care ii revin in baza oricareia
din clauzele prezentului contract.
Art. 14. INVALIDAREA PARTIALA
14.1 In cazul în care vreuna din clauzele prezentului contract este si/sau devine nula, ilegală,
invalida sau inaplicabila, această nulitate, invaliditate, ilegalitate sau inaplicabilitate nu va
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afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale, care vor continua să
rămână în vigoare şi să producă efecte juridice ca şi cum clauza nula, nelegala, invalida sau
inaplicabila nu a făcut parte din acest contract la data semnării lui, cu condiţia ca părţile să ia
măsurile necesare în mod rezonabil pentru a înlocui clauza nula, nelegala, invalida sau
inaplicabila cu o alta clauză valabila, legală şi aplicabilă care să conducă la aceleaşi efecte
juridice şi/sau economice.
Art. 15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
15.1 Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:
a)
prin ajungere la termen (daca nu se prelungeste prin acordul partillor);
b)
cand oricare dintre parti este în stare de încetare de plăţi sau face obiectul unei
proceduri de faliment, lichidare, reorganizare judiciară;
c)
prin vointa uneia dintre parti, cu o notificare prealabila de 15 zile calendaristice inaintea
incetarii;
d)
prin imposibilitate de executare, în condiţiile art. 8
e)
prin reziliere in conditiile art. 15.2.
15.2 Părţile înţeleg să considere ca fiind cauza de reziliere a contractului şi, ca urmare, în
cazul în care aceasta apare, să considere prezentul contract ca fiind desfiinţat de drept, fără
intervenţia instanţei de judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, cu excepţia unei
notificări de reziliere adresată celeilalte părţi, atunci cand o parte contractanta nu isi executa
oricare dintre obligatiile contractuale, in termenul si conditiile stabilite.
Art. 16 CLAUZELE FINALE
16.1 Orice modificare ulterioara a prezentului contract se face doar cu acordul scris al ambelor
parti, prin acte aditionale la contract.
16.2 Prezentul contract contine toate intelegerile dintre Parti si inlocuieste orice intelegeri
anterioare, scrise sau verbale, privitoare la obiectul prezentului contract.
16.3 Anexele fac parte integranta din prezentul contract.
16.4 Persoanele fizice care au semnat Contractul recunosc ca au dreptul sa reprezinte legal
persoanele juridice semnatare potrivit legii si propriilor acte statutare si isi asuma intreaga
responsabilitate juridica din eventuala invocare a lipsei calitatii de reprezentant.
Prezentul contract s-a incheiat astazi 18 noiembrie 2010, in 2 exemplare originale, cate un
exemplar pentru fiecare parte.
Prestator,

SC Lion House Consult SRL
Andrei Cristea

Beneficiar,

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
av. dr. Gheorghe Florea
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ANEXA NR. 17

Evenimente la care UNBR a fost reprezentată, în perioada iunie 2010 – mai 2011:

 Paris, 24.06 – 27.06.2009, Bicentenarul Baroului din Paris
 Basel, 09.09 -13.09 - festivităţile ocazionate de aniversarea a 50 de ani a Consiliului
Barourilor Europene (CCBE)
 Bruxelles, 25.11 – 28.11. 2011, Sesiune Plenară a CCBE
 Budapesta, 25.11 – 21.11. 2010, Sesiune de lucru comună Comisia Permanentă a
U.N.B.R. cu reprezentanţii profesiei de avocat din Ungaria
 Paris, 14.10 – 17.10.2010 Adunarea Generală a Consiliul Naţional al Barourilor din
Franţa
 Bruxelles, 21 ianuarie 2011, Comitet Permanent CCBE
 Budapesta, 28.04. – 01.05.2011 Cea de a 145-a Conferinţă Aniversară a Baroului din
Budapesta
 Viena, 03.03 – 06.03.2011, Comitet Permanent CCBE
 Viena, 03.03 – 06.03.2011, Conferinţa Preşedinţilor
 Luxemburg, 20.05. - 21.05.2011, Sesiune Plenară CCBE

ANEXA NR. 19

UNIUNEA NAŢIONALĂ a BAROURILOR din ROMÂNIA
DEPARTAMENTUL de COORDONARE a ASISTENŢEI JUDICIARE

L’UNION NATIONALE DES BARREAUX DE ROUMANIE
THE NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN BARS
__________________________________________________________________________________________________________________________
Bucureşti, sectorul 5, Palatul de Justiţie, splaiul Independenţei, nr. 5,
telefon: 021/313-4875; 316-0739; 316-0740; fax: (+4) 021/313-4880,
e-mail: dcaj@unbr.ro, website: www.unbr.ro, codul poştal 050091.

Nr. 15 din 05 ianuarie 2011

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5, codul poştal 050741.
În atenţia domnului Cătălin – Marian PREDOIU - ministrul justiţiei

Stimate domnule ministru,
În spiritul legii, bunei cooperări, respectului reciproc, precum
şi, pentru evitarea şi prevenirea disfuncţiilor care s-au manifestat pe
parcursul anului precedent, în vederea desfăşurării în bune condiţii a
activităţii de acordare a asistenţei judiciare, în temeiul dispoziţiilor
art.686, lit. i, ale art.6812, alin.(2), art.6813 şi ale art. 69, alin. (3) din Legea nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu
modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm datele statistice
culese de la barourile membre ale UNIUNII
NAŢIONALE
a
BAROURILOR din ROMÂNIA, cu propunerea ca suma de 29. 789. 135
de lei, respectiv 25.447.924 de lei, onorarii + 4.311.211 de lei, cheltuieli
materiale, să fie cuprinsă în bugetul ministerului pentru asigurarea
finanţării sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de
asistenţă juridică, potrivit art. 26, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 146/1997,
privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare.
Totodată, reiterăm propunerea noastră formulată prin
memoriul înregistrat la dvs. sub nr.100.521 din 13 octombrie 2010
constând în crearea unei linii bugetare specifică –„ Asistenţă
judiciară“, în cadrul Titlului II „Bunuri şi servicii“.
Cu aleasă consideraţie,

P R E Ş E D I N T E,
av. dr. Gheorghe FLOREA
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ANEXA NR. 20

UNIUNE A

NAŢIONALĂ a BAROURILOR din ROMÂNIA

DEPARTAMENTUL de COORDONARE a ASISTENŢEI JUDICIARE

L’UNION NATIONALE des BARREAUX de ROUMANIE

The NATIONAL ASSOCIATION of the ROMANIAN BARS

Vizat
VICEPREŞEDINTE,
av. Mircea – Petre STĂNCULESCU

Nr. 10 din 04 ianuarie 2011

PHOENIX
curricula proiectelor D.C.A.J. pe semestrul I/2011
1. Modificarea şi completarea „Regulamentului – cadru pentru organizarea şi
funcţionarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor”;
2. „ Pagină de internet ”;
3. Norme metodologice de implementare a formularisticii utilizată de barouri
pentru organizarea activităţii de asistenţă judiciară şi extrajudiciară;
4. Dicţionar de termeni specifici sistemului de asistenţă judiciară şi
extrajudiciară;
5. Actualizarea Registrului naţional de asistenţă judiciară;
6. Procedura de repartizare a cauzelor pe avocaţi;
7. Ghid de utilizarea portalului e-justiţie.eu;
8. Norme metodologice de implementare a sistemului de raportare operativă a
situaţiilor financiar-contabile;
9. Norme metodologice de organizarea şi efectuarea plăţii onorariior cuvenite
avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată;
10. Program interactiv de cooperare prin îndrumare şi verificare;
11. Întâlnire informală cu coordonatorii şi conducerile executive ale serviciilor
de asistenţă judiciară – „Colocviu s.a.j.”;
12. Actualizare Decizia Comisiei Permanente nr. 1508 din 28 noiembrie 2008,
Deciziei Comisiei Permanente nr.1517 din 28 noiembrie 2008 şi Decizia Comisiei
Permanente nr.2 din 23 ianuarie 2009 .

Referent de specialitate,
av. Florin IONESCU

ANEXA NR. 21
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR - INPPA
Programul de pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada iunie 2011 – iunie 2015
I. OBIECTIVE. SCOP. STRUCTURI INSTITUŢIONALE IMPLICATE.
a. Avocatul are datoria de a asigura cel mai înalt nivel de pregătire profesională şi de a menţine nivelul
competenţei profesionale, să promoveze idealurile şi normele deontologice ale profesiei de avocat, în
scopul îndeplinirii obligaţiilor profesionale.
În acest scop, avocatul trebuie să-şi completeze pregătirea profesională prin actualizarea cunoştinţelor
în domeniile în care îşi exercită profesia, urmând o pregătire continuă în raport cu domeniile
profesionale de interes.
Pregătirea iniţială şi formarea continuă a avocatului se fundamentează pe utilizarea cunoştinţelor
dobândite în timpul facultăţii, şi în activitatea de studiu a dosarelor, redactarea actelor judiciare, astfel
încât să fie îndeplinite următoarele obiective generale:
1. formarea unei culturi juridice cu caracter general derivată dintr-o pregătire temeinică;
2. formarea şi dezvoltarea aptitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea profesiei de avocat, în
raport şi de cerinţele spaţiului juridic european;
3. dobândirea deprinderilor de redactare a actelor utilizate de către avocat în procesul penal;
4. utilizarea în cadrul activităţilor procesuale a argumentelor logico-juridice, fundamentate pe
interpretarea normelor de drept material şi procesual;
5. asigurarea unei apărări tehnice specializate prin cunoaşterea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, a Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului;
6. cunoaşterea doctrinei juridice penale din spaţiul comunitar european, prin crearea unei deschideri
europene, internaţionale;
7. cunoaşterea instituţiilor judiciare europene din perspectiva funcţionării EUROJUST şi a mandatului
european;
8. cunoaşterea procedurilor jurisdicţionale specifice din Uniunea Europeană, normele incidente în faţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă;
9. cunoaşterea formelor de asistenţă juridică specifice procedurilor Curţii Europene a Drepturilor
Omului, Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă.
b. Formarea continuă a avocaţilor este necesară în contextul actual al unei inflaţii legislative, apariţia
sau dezvoltarea unor noi domenii ale dreptului, a unei practice jurisprudenţiale adeseori neunitară,
precum şi a tendinţelor de specializare pe care le încearcă corpul avocaţilor.
Programul de perfecţionare (formare continuă) se adresează avocaţilor definitivi şi are ca principal
obiectiv nevoia accentuată de dialog asupra unor probleme cu caracter teoretic şi practic apărute în
activitatea corpului profesional.
Formarea continuă a avocaţilor devine un instrument absolut necesar în contextul iminentei intrări în
vigoare a celor 4 CODURI. Efectul unei modificări de asemenea dimensiuni asupra activităţii juridice va fi
puternic. Este de presupus că în aplicarea noilor coduri vor exista puncte de vedere divergente, practici
neunitare, soluţii controversate. Dialogul şi comunicarea în cadrul programului de formare continuă
devine un mijloc eficient pentru avocaţi de a depăşi dificultăţile ce le implică implementarea amplelor
modificări legislative.
c. Perfecţionarea avocaţilor urmează două direcţii: formarea profesională a membrilor corpului de
avocaţi şi pregătirea corpului de lectori ai Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor şi a lectorilor Conferinţelor de stagiu organizate de barouri, pentru a creşte în viitor numărul
lectorilor specializaţi în formare profesională iniţială şi continuă, la nivel central şi descentralizat.

d. Programul de perfecţionare a avocaţilor va fi pus în aplicare prin cooperarea Uniunii Naţionale a
Barourilor din România cu barourile, instituţii de învăţământ universitar, instituţii de pregătire ale altor
profesii juridice (Institutul Naţional al Magistraturii).
Acordul încheiat între INPPA şi Institutul Naţional al Magistraturii ( „Acordul - cadru de colaborare între
Institutul Naţional al Magistraturii – INM şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor – INPPA” ) trebuie susţinut prin mai multe acţiuni comune de pregătire profesională. În
perspectiva intrării în vigoare a noilor coduri este absolut necesar dialogul profesional între magistraţi şi
avocaţi, ca principali actori ai fenomenului judiciar.
Toate formele de perfecţionare vor fi organizate pe domenii de interes, ţinând seama de tendinţa de
specializare al avocaţilor.
e. Coordonarea infrastructurii necesare realizării programului de formare profesională continuă se va
realiza prin Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în continuare INPPA).
In perioada cuprinsa intre 2009 şi 2011 INPPA si-a realizat obiectivul de a realiza proiectul şi programul
de perfecţionare profesională a avocaţilor prin organizarea formelor de formare profesională continuă
în diverse centre din ţară, fapt ce a facilitat participarea avocaţilor la programul de perfecţionare. S-au
înfiinţat centre teritoriale INPPA la Braşov, Cluj, Craiova, Galaţi, Iaşi, Timişoara.
INPPA va continua eforturile de consolidare a acestor centre teritoriale pentru a acoperi efectiv
necesităţile de pregătire continuă din barourile ce susţin centrele precum şi din zonele limitrofe.
INPPA va monitoriza în permanenţă activitatea centrelor şi modul în care acestea răspund necesităţii
primordiale de a asigura pregătirea profesională continua a avocaţilor din barourile de pe raza
teritorială a centrelor teritoriale.
Se va evita pe viitor crearea de centre teritoriale INPPA în lipsa unei reale susţineri din partea barourilor
de pe raza curţii de apel, a bazei materiale corespunzătoare, a unui corp de lectori care să acopere
întreaga programă analitica şi a unor acorduri cu instituţiile de învăţământ universitar de prestigiu.
În cazul barourilor care nu sunt cuprinse în centre INPPA, programul de formare continuă va fi stabilit de
INPPA în colaborare cu consiliile barourilor respective. INPPA îşi va flexibiliza programul şi va desfăşura
activităţi de formare profesională prin deplasarea lectorilor săi în teritoriu. INPPA poate selecta în
corpul său de lectori avocaţi din aceste barouri pentru a colabora la acţiunile ce le implică programul de
pregătire profesională continuă.
În măsura în care se va realiza un program de conlucrare privind realizarea perfecţionării pregătirii
profesionale a avocaţilor împreună cu magistraţii, în funcţie de compatibilitatea tematicii realizate prin
formele de pregătire continuă, avocaţii pot participa la activităţile de formare continuă organizate de
Consiliul Superior al Magistraturii prin Institutul Naţional al Magistraturii, iar magistraţii pot participa la
activităţile de formare continuă organizate de barouri prin Centre regionale de formare profesională
continuă şi de perfecţionare a pregătirii avocaţilor coordonate de consiliile barourilor prin cooperare cu
INPPA.
II. MODALITĂŢI DE REALIZARE A FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE
a. Perfecţionarea avocaţilor se va realiza prin organizarea de conferinţe, seminarii şi dezbateri asupra
unor probleme incluse în programul de perfecţionare.
Separat se vor realiza forme specifice pentru aplicarea programelor de perfecţionare a lectorilor
conferinţelor de stagiu şi de formare a lectorilor INPPA.
Obiectivul conferinţelor şi al dezbaterilor tematice îl reprezintă aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi
practice privind instituţiile dreptului şi aplicarea corectă a acestora, prin fixarea cadrului general al
instituţiilor, în raport de doctrina juridică şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii
Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Pentru fixarea cadrului general al instituţiilor se poate realiza o examinare comparativă a noilor
instituţii.
Dezbaterile în cadrul seminarelor desfăşurate sub forma unui atelier de lucru presupun studiul unor
dosare, simularea de procese, redactarea unor referate privind evoluţia practicii judiciare în materie, în

raport de anumite probleme de drept care au fost soluţionate diferit în practică, redactarea de acte
procesuale.
Pregătirea trebuie să aibă un caracter specializat, cu conţinut preponderent practic, prin utilizarea
cunoştinţelor teoretice, în vederea stimulării şi formării competenţelor profesionale, a capacităţii de
interpretare a normei juridice, dezvoltarea spiritului de analiză şi sinteză, însuşirea termenilor tehnicojuridici de specialitate, în vederea utilizării corecte.
Dezbaterile au la bază metode de lucru interactiv, care exclud predarea teoretică a cunoştinţelor, prin
angajarea şi implicare avocatului în dezbaterile profesionale.
b. Fiecare avocat poate opta în cursul unei perioade de 2 ani pentru participarea la cel puţin 3 seminarii,
conferinţe, dezbateri, organizate în Centrul teritorial pe a cărui rază se află baroul în care este înscris, în
domeniile în care s-a specializat sau în care doreşte să dobândească cunoştinţe suplimentare. În cazul în
care baroul în care este înscris nu este cuprins în raza teritorială a unui centru INPPA, avocatul poate
participa la formele de pregătire organizate de cel mai apropiat centru INPPA sau la cele organizate de
INPPA ( central ) la sediul său din Bucureşti sau prin deplasarea lectorilor la barourile respective.
Evidenţa participării avocaţilor la activităţile de formare profesională continuă şi organizarea participării
se vor realiza de INPPA şi se va comunica barourilor.
INPPA, direct sau prin centrele sale teritoriale, va atesta participarea avocaţilor la activităţile de formare
profesională continuă.
Dovada participării avocaţilor la activităţile de formare profesională continuă organizate de barouri va
sta la baza eliberării Certificatului de atestare a titlului profesional de avocat, care se va realiza periodic
(odată la 2 ani) de către fiecare barou.
d. Pe lângă mijloacele clasice de perfecţionare mai sus menţionate, INPPA va utiliza mijloace
neconvenţionale cum ar fi informarea pe site-ul INPPA asupra unor probleme juridice de interes pentru
activitatea avocaţilor sau editarea revistei INPPA.
Vor continua eforturile de elaborare a unor forme complementare de pregătire profesională, precum
cursurile on-line. Acestea nu pot înlocui formele tradiţionale de pregătire, dar pot fi instrumente utile în
activitatea curentă a avocaţilor şi prezintă avantajul de a nu crea dependenţă de un anumit moment sau
loc care ar putea să corespunda sau nu programului avocatului.
III. PROGRAMA ORIENTATIVĂ PRIVIND FORMAREA PROFESIONAL CONTINUĂ ÎN ANII 2011 - 2012
(TEMATICI).
Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

I. Asistenţa judiciară
1. Cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare
A. Cazurile (formele) asistenţei judiciare
B. Condiţiile de acordare a asistenţei judiciare
2. Organizarea activităţii de acordare a asistenţei judiciar
A. Atribuţiile barourilor
B. Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare
C. Serviciile de asistenţă judiciară
D. Registrul de asistenţă judiciară
E. Remunerarea activităţii de asistenţă judiciară şi extrajudiciară
II. Formele de exercitare a profesiei de avocat - societatea profesională cu răspundere limitată
1. Constituirea societăţii profesionale cu răspundere limitată. Probleme de interpretare
2. Patrimoniul de afectaţiune
3. Răspunderea avocaţilor asociaţi
4. Dreptul de substituire
5. Aspecte de ordin fiscal
III. Interdicţii privind exercitarea profesiei de avocat

1. Interdicţia avocaţilor - foşti judecători de a pune concluzii la instanţele unde au funcţionat, respectiv a
foştilor procurori şi fostelor cadre de poliţie de a acorda asistenţă juridică la unitatea de urmărire penală
la care şi-au desfăşurat activitatea înainte de a (re)dobândi calitatea de avocat
2. Instituţiile faţă de care operează interdicţia privind exercitarea profesiei de avocat
3. Interdicţia aplicabilă avocatului al cărui soţ, rudă ori afin până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte
funcţia de judecător la Curtea Constituţională ori funcţia de judecător financiar, consilier de conturi sau
procuror financiar la instanţele Curţii de Conturi.
4. Situaţia formelor de exercitare cu caracter asociativ prin raportare la cabinetele individuale de avocaţi
5. Interdicţia aplicabilă avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în
cadrul profesiei, care se foloseşte de forma de exercitare a profesiei ori de raporturile de conlucrare
profesională stabilite în condiţiile legii în scopul eludării interdicţiilor
IV. Recuperarea capacităţii de muncă a avocatului
V. Recunoaşterea vechimii în profesia de avocat
VI. Infracţiuni săvârşite împotriva avocatului, soţului acestuia sau unei rude apropiate a sa.
Răspunderea penală a avocatului
VII. Forţa probantă a actelor întocmite de avocat pentru ţinerea evidenţelor profesionale şi pentru
legitimarea faţă de terţi
VIII. Exercitarea în România a profesiei de către avocaţii care şi-au obţinut calificarea profesională în
Confederaţia Elveţiană
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
I. Procedura plângerii individuale în faţa C.E.D.O. şi actele de procedură; statutul Convenţiei şi
jurisprudenţei Curţii în dreptul intern
1. condiţiile de admisibilitate a plângerii individuale;
2. încercarea de rezolvarea amiabilă şi convenţia de rezolvare amiabilă;
3. procedura de soluţionare a cererii - conţinutul, structura, forma, depunerea, înregistrarea
plângerii individuale; comunicarea actelor de procedură;
4. executarea hotărârii;
5. statutul Convenţiei şi jurisprudenţei Curţii în dreptul intern;
II. Accesul la justiţie în procesul civil în jurisprudenţa Curţii: teoria generală şi exemple de situaţii
analizate
1. Taxele de timbru şi alte restrângeri financiare ca aspect al accesului la justiţie;
2. Prescripţia ca aspect al accesului la justiţie;
3. Autoritatea de lucru judecat ca aspect al accesului la justiţie;
4. Calitatea procesuala şi interesul ca aspecte ale accesului la justiţie;
5. Căile extraordinare de atac ca aspect al accesului la justiţie;
6. Inadmisibilitatea şi lipsa deplinei competenţe a instanţei ca aspect al accesului la justiţie;
7. Accesul la instanţele superioare în căi de atac ca aspect al accesului la justiţie;
8. Asistenţa judiciară ca aspect al accesului la justiţie;
9. Citarea şi comunicarea actelor de procedură în jurisprudenţa CEDO pe articolul 6;
III. Garanţii ale procesului civil echitabil în jurisprudenţa CEDO:
1. Divergenţa de jurisprudenţă şi articolul 6 al Convenţiei: există un drept la jurisprudenţa unitară?
2. Egalitatea armelor, principiu esenţial al procesului echitabil;
3. Contradictorialitatea, principiu esenţial al procesului echitabil;
4. Aplicarea retroactivă a unei legi noi în cursul unui proces civil deja început;
5. Durata rezonabilă a procesului: calculul duratei şi exemple;
6. Durata rezonabilă a procesului: factori avuţi în vedere de Curte;
7. Remedii pentru durata excesivă a procesului;
8. Motivarea hotărârilor judecătoreşti;
9. Oralitatea şi publicitatea şedinţei de judecată şi a hotărârii în procesul civil;
10. Executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva statului – aspect fundamental al unui
proces echitabil;

IV. Articolul 1 al Protocolului nr. 1: noţiunea de bun în sensul Convenţiei şi ingerinţe în dreptul la bun:
1. Noţiunea de „interes patrimonial”. Exemple şi forme juridice în jurisprudenţă privind art. 1 al
Protocolului nr. 1;
2. Noţiunea de „bun actual”;
3. Noţiunea de „speranţă legitimă”;
4. Noţiunea de „ingerinţă” în cazul articolului 1 al Protocolului nr. 1 şi exemple;
5. Tipurile ingerinţei în dreptul la respectarea bunurilor;
6. Privarea de proprietate: definiţie, exemple şi specificitate în aprecierea proporţionalităţii;
7. Reglementarea folosinţei bunurilor: definire şi exemple;
8. Regula generală privind protecţia bunurilor: exemple de aplicare în jurisprudenţa Curţii;
9. Situaţii în care reclamantul beneficiază de protecţia articolului 1 al Protocolului nr. 1 deşi nu are
un drept subiectiv în sistemul intern al statului membru;
10. Obligaţiile pozitive ale statului în baza articolului 1 al Protocolului nr. 1;
V. Articolul 1 al Protocolului nr. 1 – condiţiile ingerinţei: să fie prevăzută de lege, să urmărească un
scop legitim, să fie proporţională:
1. Noţiunea de „lege”;
2. Statutul jurisprudenţei instanţelor naţionale şi importanţa acesteia în cadrul noţiunii de „lege”;
3. Calităţile legii: accesibilitate şi previzibilitate;
4. Divergenţele de jurisprudenţă – articolul 1 al Protocolului nr. 1 şi articolul 6 al Convenţiei;
5. Scopul legitim al ingerinţei în cazul articolului 1 al Protocolului nr. 1: definire şi exemple;
6. Proporţionalitatea ingerinţei în cazul articolului 1 al Protocolului nr. 1: factori de apreciere;
VI. Articolul 1 al Protocolului nr. 1: mari tipuri de cauze împotriva României:
1. Competenţa ratione temporis a Curţii în contextul caselor naţionalizate;
2. Situaţii în jurisprudenţa Curţii privind casele naţionalizate împotriva României din perspectiva
existentei „bunului” în patrimoniul reclamantului;
3. Dreptul la despăgubiri pentru privare de proprietate;
4. Cauzele de tip Brumărescu împotriva României;
5. Cauzele de tip Strain/Paduraru împotriva României;
6. Viasu împotriva României: analiză şi consecinţe;
7. Faimblat împotriva României: analiză şi consecinţe;
8. Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti în problematica legii 18/1991 în jurisprudenţa Curţii
împotriva României;
9. Închirierea caselor naţionalizate: cauze la Curte şi consecinţe;
10. Chiriaşii în casele naţionalizate – analiză a jurisprudenţei Curţii împotriva altor state;
VII. Libertatea de exprimare în jurisprudenţa CEDO:
1. Aprecierea proporţionalităţii ingerinţei în libertatea de exprimare;
2. Limitele criticii admisibile în cazul libertăţii de exprimare;
3. Titularul discursului şi limitele libertăţii de exprimare;
4. Ingerinţe în libertatea de exprimare: exemple şi rezumate de cauze;
5. Factori în aprecierea necesităţii unei ingerinţe în libertatea de exprimare;
6. Fapte şi judecăţi de valoare în libertatea de exprimare;
7. Circumstanţele cauzei, natura şi impactul discursului în aprecierea necesităţii ingerinţei în
libertatea de exprimare;
8. Critica oamenilor politici în lumina jurisprudenţei CEDO;
9. Dreptul avocaţilor la libertatea de exprimare în fata instanţelor;
10. Presa şi libertatea de exprimare;
VIII. Privarea de libertate în jurisprudenţa CEDO:
1. Privare de libertate – definire şi exemple;
2. Legalitatea privării de libertate;
3. Pantea c. României: context, rezumat şi consecinţe.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

În ce condiţii permite articolul 5 paragraf 1 litera b) privarea de libertate a unei persoane?
În ce condiţii permite articolul 5 litera c) privarea de libertate?
Dreptul de a fi informat despre motivele arestării – art. 5 alin. 2.
Dreptul de a fi adus „de îndată” în faţa unui magistrat – art. 5 alin. 3.
Durata arestării preventive: mod de apreciere;
Dreptul la o cale de recurs în cazul măsurilor privative de libertate – articolul 5 alin. 4;
Dreptul la despăgubiri în cazul privării de libertate – art. 5 alin. 5;
Aplicabilitatea articolului 6 pe latura penală;

IX. Procesul penal în jurisprudenţa CEDO - garanţiile generale:
1. Aplicabilitatea articolului 6 pe latura penală;
2. Egalitatea armelor în procesul penal;
3. Contradictorialitatea în procesul penal;
4. Prezenţa personală a inculpatului în instanţă în procesul penal;
5. Publicitatea şedinţei de judecată în procesul penal;
6. Probele în procesul penal;
7. Instanţa „instituită de lege”;
8. Instanţa independentă;
9. Instanţa imparţială;
10. Audierea inculpatului în apel şi recurs: Constantinescu şi altele;
X. Procesul penal în jurisprudenţa CEDO - garanţiile speciale:
1. Schimbarea încadrării juridice şi art. 6 alin. 3 lit. a) şi b);
2. Prezumţia de nevinovăţie în sensul articolului 6 paragraf 2 din Convenţie;
3. Dreptul de a nu te autoincrimina;
4. Judecarea în lipsă în procesul penal;
5. Agenţi provocatori;
6. Martori anonimi;
7. Dreptul la apărare în jurisprudenţa CEDO: apărarea de către un avocat;
8. Dreptul la un interpret;
9. Dreptul de a fi informat de „acuzaţie”;
10. Dreptul de a i se acorda timpul şi facilităţile necesare;
11. Dreptul de a pune întrebări martorilor;
XI. Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale, a domiciliului şi corespondenţei
1. Definirea noţiunilor: viaţă privată, viaţă de familie, corespondenţă, domiciliu;
2. Exemple de cazuri de aplicare;
3. Tipuri de ingerinţe;
4. Condiţiile ingerinţei: prevăzută de lege, urmăreşte un scop legitim, este necesară într-o societate
democratică; sensul special al condiţiei legalităţii în cazul măsurilor secrete de supraveghere;
5. Viaţa de familie: plasamentul minorilor, încredinţarea acestora, dreptul la vizită;
6. Măsuri secrete de supraveghere (înregistrări ambientale, interceptări telefonice, supraveghere
operativă, etc.);
7. Percheziţia;
8. Protecţia mediului şi dreptul la domiciliu.
Dreptul Uniunii Europene
I. Tratatele Uniunii Europene şi actele juridice ale Uniunii Europene – izvoare ale dreptului UE:
1. Tratatul privind Uniunea Europeană; Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene; Tratatul de aderare a României la UE (tratat modificator);
2. Acordurile internaţionale la care Comunităţile Europene şi Uniunea Europeană
sunt parte;
3. regulamentul; directiva; decizia; recomandarea şi avizul.

II. Aplicarea normelor juridice ale UE în ordinea juridică internă a statelor membre. Rolul avocatului
român în aplicarea legislaţiei UE:
1. identificarea actelor juridice ale UE cu aplicabilitate directă şi imediată;
2. interpretarea actelor juridice ale UE cu aplicabilitate directă şi imediată;
3. identificarea şi interpretarea jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE – izvor de
drept.
III. Principiile ordinii juridice a UE:
1. principiul atribuirii de competenţe;
2. principiul subsidiarităţii;
3. principiul proporţionalităţii;
4. principiul cooperării cu bună credinţă;
5. principiul nediscriminării sau principiul egalităţii de tratament.
IV. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene:
1. delimitări conceptuale (Curtea de Justiţie; Tribunalul; Tribunalul Funcţiei
Publice);
2. componenţă; organizare; funcţionare; competenţă.
V. Procedura în faţa instanţei de la Luxemburg:
1. procedura ordinară;
2. excepţii de la normal desfăşurare a procedurii ordinare;
3. proceduri speciale.
VI. Acţiunile introduse în faţa Curţii de Justiţie:
1. acţiunea în anulare;
2. acţiunea în carenţă.
3. acţiunea în interpretare.
VII. Procedura pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către statele membre
VIII. Libera circulaţie a mărfurilor în spaţiul UE – jurisprudenţă relevantă
1. mărfurile care beneficiază de libera circulaţie;
2. interzicerea taxelor vamale şi a taxelor cu efect echivalent taxelor vamale;
3. interzicerea restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative;
4. excepţiile de la principiul liberei circulaţii a mărfurilor.
IX. Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor – jurisprudenţă relevantă
1. beneficiarii liberei circulaţii a persoanelor şi a serviciilor; libera circulaţie a liberprofesioniştilor;
2. avocatul european:
 calitatea serviciilor şi competenţa;
 probleme financiare (nivelul onorariilor; asistenţa gratuită; Pactele de Quota litis – onorarii
posibile şi acţiuni speculative; împărţirea onorariilor, plata altor persoane decât avocaţi şi
cum se pot face plăţi pentru obţinerea de cazuri; protecţia fondurilor clienţilor);
 relaţiile şi comunicarea dintre avocaţi.
3. excepţiile de la principiul liberei circulaţii a persoanelor şi a serviciilor;
4. dispoziţiile Tratatului de aderare a României la UE în materia liberei circulaţii a
persoanelor şi a serviciilor.
X. Libera circulaţie a capitalurilor şi plăţilor – jurisprudenţă relevantă
1. sediul materiei;
2. excepţii de la principiul liberei circulaţii a capitalurilor şi plăţilor;
3. dispoziţiile Tratatului de aderare a României la UE în materia liberei circulaţii a
capitalurilor şi plăţilor.
XI. Aspecte jurisprudenţiale specifice dreptului concurenţial al UE:
1. interzicerea înţelegerilor monopoliste între întreprinderi;
2. abuzul de poziţie dominantă;
3. formele de control al comportamentelor întreprinderilor;
4. operaţiunile de concentrare între întreprinderi.
5. statutul întreprinderilor publice;
6. regimul ajutoarelor acordate de statele membre;
7. monopolurile de stat având caracter comercial.

XII. Protecţia juridică a mărcii comunitare
XIII. Avocatul european
1. libera circulaţie a liber-profesioniştilor;
2. calitatea Serviciilor şi Competenţa;
3. probleme financiare (nivelul onorariilor; asistenţa gratuită; Pactele de Quota litis –
onorarii posibile şi acţiuni speculative; Împărţirea onorariilor, plata altor persoane decât
avocaţi şi cum se pot face plăţi pentru obţinerea de cazuri; protecţia fondurilor
clienţilor);
4. relaţiile cu Instanţa;
5. relaţiile şi comunicarea dintre avocaţi.
XIV. Rolul avocatului român în aplicarea legislaţiei comunitare
1. identificarea actelor comunitare cu aplicabilitate directă şi imediată;
2. interpretarea actelor comunitare cu aplicabilitate directă şi imediată;
3. identificarea şi interpretarea jurisprudenţei comunitare – izvor de drept comunitar.
Drept constituţional
I. Controlul constituţionalităţii legilor preconstituţionale:
Repartizarea competenţelor între instanţele judecătoreşti şi Curtea Constituţională
II. Excepţia de neconstituţionalitate:
1. Titularii dreptului de a invoca excepţia de neconstituţionalitate (instanţe, părţi,
procuror, avocat, Avocatul Poporului, instanţe de arbitraj comercial)
2. Cadrul procesual în care se ridică excepţia de neconstituţionalitate
3. Sesizarea CCR
4. Aspecte de procedura cu privire la invocarea excepţiei de neconstituţionalitate în
faţa instanţei judecătoreşti
5. Condiţii de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate
6. Analiza practicii CCR cu privire la condiţiile de admisibilitate a excepţiei.
III. Efectele deciziilor Curţii Constituţionale a României:
1. Efectele deciziilor în funcţie de atribuţia exercitată de CCR
2. Analiza detaliată a efectelor deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate asupra
excepţiilor de neconstituţionalitate
IV. Soluţii de principiu rezultate din jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României:
1. Analiza practicii CCR cu privire la funcţionarea instituţiilor statale
2. Analiza practicii CCR cu privire la protecţia drepturilor fundamentale
3. Analiza practicii CCR cu privire la actele juridice controlate (inclusiv dreptul
comunitar)
4. Analiza conflictelor juridice de natură constituţională.
V. Actele Curţii Constituţionale:
1. Categorii de acte
2. Obligativitatea Deciziilor Curţii Constituţionale.
Drept civil
I.

Legislaţia retrocedărilor.

1. Raportul dintre acţiunile de drept comun şi acţiunile întemeiate pe dispoziţiile Legii 10/2001 în
materia retrocedării imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.
Legea 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 -22
decembrie 1989
-

Cadrul normativ în perioada comunistă
Raportul dintre restituirea în natură şi restituirea prin echivalent a imobilelor cu destinaţie de
locuinţă

-

Retrocedarea pe cale judecătorească a imobilelor preluate în mod abuziv
Limitele de aplicare a Legii 10/2001
Problema distincţiei între imobilele preluate cu titlu şi imobilele preluate fără titlu
Comentarii asupra distincţiei legale între imobilele preluate cu titlu valabil şi imobilele preluate
fără titlu valabil

Acţiunea în revendicare – cel mai important mijloc de apărare a dreptului de proprietate
-

Noţiune
Caractere juridice
Condiţii de exercitare
Proba dreptului de proprietate ; Principii de aplicare în materia probei dreptului de proprietate
Situaţia în care atât reclamantul cât şi pârâtul au titluri scrise
Când înscrisurile provin de la acelaşi autor
Când înscrisurile provin de la autori diferiţi
Situaţia în care numai o parte are titlu
Situaţia în care niciuna din parţi nu are titlu

-

Ce se înţelege prin titlu în materia dreptului de proprietate
Imprescriptibilitatea acţiunii în revendicare
Efectele acţiunii în revendicare

Decizia nr. 33/2008 pronunţată în recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
-

Argumentele invocate de procurorul general şi care au justificat declanşarea recursului în
interesul legii privind raportul dintre acţiunile de drept comun şi cele întemeiate pe dispoziţiile
Legii 10/2001
Analiza dispozitivului Deciziei nr. 33/2008 pronunţata de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Justificarea inadmisibilităţii acţiunilor de drept comun dacă partea interesată nu a urmat
procedura specială de restituire prevăzută de Legea 10/2001
Justificarea inadmisibilităţii acţiunilor de drept comun dacă parţii interesate i s-a respins cererea
de restituire întemeiată pe dispoziţiile Legii 10/2001 ( inclusiv acţiunile judiciare formulate în
temeiul acestei legi )
Prevederile constituţionale române în materia apărării şi garantării dreptului de proprietate
Legislaţia şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg în această
materie
Temeiul admiterii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a recursului în interesul legii –
principiu de drept lex specialia generalibus derogant

Controversele declanşate în doctrină şi în practica judiciară privind abrogarea prin Legea 1/2009 a
dispoziţiilor art.2 alin 2 din Legea 10/2001
Argumente în favoarea inexistenţei unui raport de la gen la specie între acţiunile în revendicare şi
acţiunile izvorâte din prevederile Legii 10/2001
Discuţii cu privire la natura juridică a celor două tipuri de acţiuni
-

Caracterul de act administrativ ( de autoritate ) al deciziilor sau dispoziţiilor de restituire a
imobilelor preluate abuziv
Temeiul deciziilor sau dispoziţiilor de restituire ca acte administrative de punere în aplicare a
legii – abrogarea legislaţiei comuniste în baza căreia au fost emise acte administrative de
preluare de către stat a imobilelor ce fac obiectul Legii 10/2001

-

Temeiul acţiunilor în revendicare a imobilelor preluate abuziv – marele principiu de drept al
respectării şi garantării dreptului la proprietate
Concluzii cu privire la natura juridică diferită a celor două tipuri de acţiuni aflate în discuţie

Permisiunea de a utiliza acţiunile de drept comun în această materie – mijloc de împiedicare a efectului
retroactiv pe care l-ar putea avea Legea 10/2001
Privire diacronică asupra legislaţiei retrocedărilor în dreptul românesc
Acte normative prin care au fost preluate în mod abuziv imobile de către stat sau alte persoane juridice
în perioada 6 martie 1945-31 decembrie 1989
-

Legea 139/1949 asupra rechiziţiilor
Legea 312/24.04.1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de
crime de război
Legea 119/1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări,
miniere şi de transporturi
Decretul 231/1948 pentru naţionalizarea unor întreprinderi de căi ferate particulare
Decretul 303/1948 pentru naţionalizarea industriei cinematografice şi reglementarea
comerţului cu produse cinematografice
Decretul 83/1949 pentru completarea unor dispoziţii din Legea 187/1945
Decretul 74/1949 pentru desfiinţarea camerelor de comerţ şi industrie
Decretul 92/1950 pentru naţionalizarea unor imobile
Decretul 524/1955 privind completarea şi modificarea Decretului 92/1950 pentru
naţionalizarea unor imobile
Decretul 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării,
confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc
instituţiilor bugetare
Legea 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vânzarea de locuinţe din Fondul de
Stat către populaţie
Legea 58/1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Legea 59/1974 cu privire la fondul funciar
Decretul 223/1974 privind reglementarea situaţiei unor bunuri
Decretul 467/1979 privind evaluarea construcţiilor, terenurilor şi plantaţiilor ce se preiau cu
plata în proprietatea statului prin expropriere sau în alte cazuri prevăzute de lege

Tratate internaţionale la care România este parte şi care fac referire direct sau indirect la respectarea
dreptului la proprietate
-

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
Primul Protocol Adiţional la Convenţie

Legislaţia românească a restituirilor
-

Restituirea terenurilor agricole, forestiere sau având alta destinaţie
Decretul Lege Nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii
Legea Fondului Funciar 18/1991
Legea Arendării 16/1964
Legea 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii Fondului Funciar
Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii Fondului Funciar şi ale Legii169/1997

-

Restituirea imobilelor cu destinaţie de locuinţe trecute în proprietatea statului

Legea 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe
trecute în proprietatea statului
Normele metodologice privind aplicarea Legii 112/1995
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spatiile cu destinaţie de locuinţe
- Alte măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent :
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1989 privind restituirea unor bunuri imobile care au
aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care
au aparţinut cultelor religioase din România
Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 120/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
-

Restituirea imobilelor – terenuri cu sau fără construcţie – indiferent de destinaţia lor, cu
excepţia celor care fac obiectul altor legi cu caracter reparator
Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989
Normele metodologice de aplicare a Legii 10/2001

2. Regimul juridic al imobilelor naţionalizate aşa cum a fost el stabilit prin Legea 10/2001 şi actele
normative conexe
Categorii de imobile naţionalizate care intră sub incidenta de reglementare a Legii 10/2001
-

Imobile preluate în baza Legii 119/1948
Imobile naţionalizate fără titlu valabil

Categoria imobilelor naţionalizate ca urmare a unei condamnări politice
Categoria imobilelor donate statului
Categoria imobilelor preluate pentru neplata impozitelor şi a celor considerate abandonate
Categoria imobilelor preluate în baza unor legi nepublicate
Categoria imobilelor rechiziţionate în baza Legii 139/1940
Categoria imobilelor preluate cu titlu valabil sau fără titlu valabil, altele decât cele examinate mai sus
Restituirea în natură sau masuri reparatorii prin echivalent
Proceduri de restituire
-

Procedura administrativă directă de restituire
Procedura judiciară
Acţiunea în justiţie contra deciziei sau după caz a dispoziţiei cuprinzând oferta de restituire prin
echivalent corespunzătoare valorii imobilului solicitat, dacă a refuzat-o expres sau tacit

Acţiunea directă de restituire în natură sau după caz în pretenţii formulată împotriva statului
român, prin care persoana îndreptăţită solicită fie retrocedarea în natură fie măsuri reparatorii
prin echivalent în formele prevăzute de lege
Acţiuni în pretenţii având ca obiect stabilirea măsurilor reparatorii prin echivalent
corespunzătoare valorii imobilelor solicitate şi înstrăinate în cazul procesului de privatizare,
dacă nu s-a convenit asupra valorii corespunzătoare şi a modalităţilor de acordare a măsurilor
reparatorii
Acţiuni în pretenţii având ca obiect acordarea acţiunilor solicitate de societatea comercială care
a preluat patrimoniul persoanei juridice naţionalizate sau după caz cu prioritate de o altă
societate comercială tranzacţionată pe piaţa de capital dacă nu s-a convenit asupra societăţii
comerciale şi a numărului de acţiuni corespunzătoare valorii necalculate
Măsuri reparatorii prin echivalent sub formă de titluri de valoare nominală sau acţiuni
Măsuri reparatorii prin echivalent sub formă de despăgubiri băneşti
Problema constituţionalităţii dispoziţiilor art. 46 alin 2 şi 3, art. 47 alin. 1 şi 2 şi art. 48 din Legea
10/2001
II. Regimul juridic al drepturilor de autor.
Obiectul dreptului de autor
-

Noţiunea de operă protejată
Opera originală şi opera derivată
Opera ştiinţifică
Opera de artă plastică şi de artă aplicată
Prestaţiile artiştilor interpreţi şi executanţi
Opera cinematografică
Protecţia programelor pe calculator
Obiectul drepturilor conexe

Subiectul dreptului de autor
-

Principiul autorului creator al operei
Pluralitatea de autori
Opera comună şi opera colectivă
Raporturile dintre autorul operei originale şi cel al operei derivate
Regimul operelor realizate în cadrul publicaţiilor de serviciu
Opera postumă

Conţinutul dreptului de autor
-

Natura dreptului subiectiv de autor
Drepturile personale patrimoniale
Dreptul de divulgare
Dreptul de retractare
Dreptul la paternitatea operei
Dreptul la inviolabilitatea operei
Inalienabilitatea drepturilor personal - nepatrimoniale
Dreptul de valorificare a operei

Limitele exercitării dreptului de autor

-

Durata protecţiei
Excepţiile de la dreptul exclusiv de valorificare al autorului
Dreptul de folosire al unor opere protejate fără consimţământul autorului şi fără plata vreunei
remuneraţii
Dreptul de folosire al unor opere protejate fără consimţământul autorului cu plata remuneraţiei
corespunzătoare

Transmisiunea drepturilor de autor
-

Transmisiunea contractuală
Categorii de contracte
Transmisiunea succesorală

Apărarea drepturilor de autor
-

Jurisprudenţa în materia protecţiei operei
Jurisprudenţa în materia utilizării operei fără consimţământul autorului
Jurisprudenţa şi drepturile personal - nepatrimoniale ale autorului
Jurisprudenţa şi dreptul de valorificare al operei
Jurisprudenţa şi utilizările ilicite ale operei
Jurisprudenţa şi exerciţiul prerogativelor morale ale autorului decedat

III. Acţiunile de carte funciară.
Acţiunea în prestaţie tabulară
Categorii de acţiuni în prestaţie tabulară
-

Acţiunea în prestaţie tabulară pozitivă sau obişnuită
Acţiunea în prestaţie tabulară negativă
Acţiunea în prestaţie tabulară îndreptată împotriva terţului dobânditor înscris în cartea funciară

Justificarea acţiunilor în prestaţie tabulară – protecţia dreptului dobânditorului nemijlocit în raport cu
înstrăinătorul
Disputa cu privire la caracterul real sau personal al acţiunii în prestaţie tabulară
Natura juridică a acţiunii în prestaţie tabulară – acţiune în realizarea dreptului
Delimitări ale acţiunii în prestaţie tabulară faţă de alte tipuri de acţiuni
-

Acţiunea în prestaţie tabulară şi acţiunea prin care se solicită obţinerea unei hotărâri
judecătoreşti care să ţină loc de act autentic al unui antecontract de vânzare-cumpărare
Acţiunea în prestaţie tabulară şi acţiunea în revendicare
Acţiunea în prestaţie tabulară şi acţiunea în constatare
Acţiunea în prestaţie tabulară şi acţiunea în rectificare îndreptată împotriva terţului subdobânditor
Acţiunea în prestaţie tabulară şi acţiunea pentru acordarea rangului preferenţial

Condiţiile de exercitare a acţiunii în prestaţie tabulară
-

Un act translativ sau constitutiv de drepturi reale
Obligativitatea ca cel care transmite sau constituie un drept real să fie înscris în cartea funciară
ca titular al dreptului

-

Refuzul celui care s-a obligat să transmită sau să constituie dreptul real de a preda înscrisurile
necesare intabulării

Condiţiile de exercitare a acţiunii în prestaţie tabulară îndreptată împotriva terţului
-

Actul juridic în temeiul căruia se cere prestaţia tabulară să fie anterior aceluia în temeiul căruia
terţul dobânditor a fost înscris
Terţul să fi dobândit dreptul de proprietate cu titlu gratuit sau să fi fost de rea credinţă

Aspecte procedurale
-

Competenţă
Cererea introductivă de instanţă şi cererea reconvenţională
Prescripţia acţiunii în prestaţie tabulară
Administrarea probelor în acţiunea în prestaţie tabulară
Poziţia procesuală a terţilor

Acţiunea în rectificarea cărţii funciare
Controverse asupra naturii juridice a acţiunii în rectificarea cărţii funciare
-

Caracterul real sau personal
Caracterul principal sau accesoriu
Acţiunea în rectificarea cărţii funciare - acţiune în realizarea dreptului

Cazurile de rectificare
-

Rectificarea în cazul în care înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost
valabil
Rectificarea înscrierilor în cazul în care dreptul a fost greşit calificat
Rectificarea în cazul în care nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau
au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea
Rectificarea înscrierilor în cazul în care nu mai sunt în concordanţă cu situaţia actuală reală a
imobilului

Condiţiile protecţiei terţului sub-dobânditor
Aspecte procedurale
-

Competenţă
Cererea introductivă de instanţă şi cererea reconvenţională
Prescripţia extinctivă
Regula imprescriptibilităţii acţiunii în rectificarea cărţii funciare
Derogări de la această regulă

-

Poziţia procesuala a terţilor

IV. Reconfigurarea instituţiilor dreptului civil în Noul Cod civil.
1.
2.
3.
4.

Rolul de drept comun al noului Cod civil.
Aplicarea legii civile.
Reglementări generale privind publicitatea drepturilor, a actelor şi faptelor juridice.
Drepturile personalităţii (dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică,
la onoare şi reputaţie, la respectarea vieţii private, la propria imagine).

5. Apărarea drepturilor nepatrimoniale.
6. Regimurile matrimoniale.
7. Autoritatea părintească.
8. Dreptul de proprietate privată şi dreptul de proprietate publică. Perspectiva Noului
Cod civil asupra modurilor de dobândire a drepturilor reale principale.
9. Concepţia noului Cod civil cu privire la patrimoniu, cu referire specială la fiducie şi
administrarea bunurilor altei persoane.
10. Moştenirea legală. Regimul juridic al liberalităţilor (donaţia, testamentul, rezerva
succesorală).
11. Încheierea contractului. Nulitatea contractului. Efectele contractului.
12. Impreviziunea.
13. Contractul de vânzare.
14. Contractul de societate.
15. Contractul de mandat.
16. Contractul de depozit
17. Contractele de rentă viageră şi de întreţinere
18. Contractul de asigurare.
19. Garanţiile.
20. Prescripţia extinctivă.
21. Dispoziţii de drept internaţional privat.
Drept procesual civil.
I. Probleme de practică neunitară în materia executării silite.
1. titlurile executorii;
2. limitele analizei în procedura de încuviinţare a executării;
3. noţiunea de instanţă de executare prin raportare la competenţa conferită executorilor
judecătoreşti prin Legea nr.202/2010;
4. domeniul contestaţiei la executare;
5. procedura popririi;
6. incidente în cadrul procedurii de urmărire silită imobiliară.
1

II. Procedura arbitrajului .
1. reguli procedurale speciale stabilite prin regulile de arbitraj ale Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României;
2. reguli de arbitraj ale ICC;
3. aplicarea regulilor FIDIC şi arbitrajul în zona construcţiilor.
III. Procesul civil după intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă.
1. Principiile procesului civil;
2. Competenţa instanţelor în Noul Cod de procedură civilă;
3. Faza cercetării procesului civil;
4. Sistemul căilor de atac;
5. Proceduri speciale reglementate în Noul Cod de procedură civilă;
6. Modificări aduse în materia executării silite prin Noul Cod de procedură civilă.
I. Partea generală

Drept penal.

1. Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu
2. Infracţiunea (trăsături esenţiale, obiect, subiecţi, latură obiectivă, latură subiectivă)
3. Tentativa
1

Temele vor fi abordate împreuna cu specialiştii Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie a României.

4.
5.
6.
7.
8.

Concursul de infracţiuni, recidiva şi pluralitatea intermediară
Unitatea infracţională (legală şi naturală)
Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei
Cauze speciale care înlătură caracterul penal al faptei
Individualizarea pedepselor (circumstanţele, suspendarea condiţionată a executării
pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere)
9. Cauzele care înlătură executarea pedepsei
10. Cauzele care înlătură răspunderea penală
II. Partea specială
11. Infracţiunile contra persoanei
12. Infracţiunile contra patrimoniului
13. Infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul
14. Infracţiunile de fals
15. Infracţiunile prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002
16. Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005
17. Spălarea banilor (art. 23 din Legea nr. 656/2002
18. Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000
19. Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000
Drept procesual penal
I. Părţile în procesul penal. Drepturile şi obligaţiile apărătorului în procesul penal în
raport de partea pe care o asistă:
1. cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a organelor judiciare prevăzute în Regulamentul de
organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti, Regulamentul de ordine interioară a parchetelor,
organizarea şi funcţionarea organelor de cercetare penală;
2. drepturile apărătorului învinuitului sau inculpatului în faza de urmărire penală şi în faza de cercetare
judecătorească;
3. deosebiri între asistenţa juridică şi reprezentarea juridică în procesul penal;
4. exercitarea drepturilor apărătorului în faţa organelor judiciare; obligaţiile apărătorului faţă de
organele judiciare.
II. Mijloacele de probă în procesul penal. Drepturile şi obligaţiile apărătorului la administrarea
probelor în procesul penal:
1. înscrisurile – valoare probatorie, condiţii de fond şi de formă;
2. declaraţiile părţilor şi ale martorilor în procesul penal; cunoaşterea problemelor de drept procesual
penal şi de tactică judiciară incidente în activităţile de audiere;
3. limitele în care poate acţiona investigatorul sub acoperire; admisibilitatea declaraţiilor
investigatorului sub acoperire ca probe în procesul penal;
4. condamnarea inculpatului doar pe probe secrete;
5. posibilitatea instanţei de a cunoaşte identitatea reală a investigatorului sub acoperire, administrarea
declaraţiei investigatorului sub acoperire în procesul penal;
6. drepturile şi obligaţiile apărătorului la audierea părţii pe care o asistă din punct de vedere juridic;
7. drepturile şi obligaţiile apărătorului în cadrul procedurii reconstituirii şi cercetării la faţa locului.
III. Expertize criminalistice. Expertiza înregistrărilor audio/video, expertiza mijloacelor de comunicare,
expertiza tehnicii de calcul, expertiza profilului genetic – din perspectivă românească şi europeană:
1. dispunerea, obiectivele, efectuarea şi redactarea raportului de expertiză criminalistică;
2. aprecierea raportului de expertiză prin verificarea formală şi de fond;
3. suplimentul la raportul de expertiză; lămuririle expertului care a realizat expertiza; efectuarea unei
noi expertize;
IV. Tactica efectuării înregistrărilor, interceptărilor şi a percheziţiei:
1. limitele competenţei organelor judiciare pentru dispunerea şi efectuarea acestora;

2. actele procedurale prin care se dispun aceste activităţi;
3. actele procedurale prin care se consemnează rezultatul acestor activităţi;
4 particularităţi privind percheziţia la sediul profesional al avocatului.
V. Măsuri procesuale dispuse cu ocazia soluţionării unei cauze penale:
1. limitele competenţelor organelor judiciare pentru luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea de drept a
măsurilor procesuale, cu trimitere specială la măsurile preventive;
2. prezentarea materialelor de urmărire penală; drepturile şi obligaţiile apărătorului la acest moment
procesual; formularea de cereri în apărarea învinuitului sau inculpatului;
3. măsurile asigurătorii în procesul penal – competenţa organelor judiciare în dispunerea măsurilor
asigurătorii, contestarea acestor măsuri.
VI. Plângerea împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată – art. 2781 Cod procedură penală:
1. sfera persoanelor care pot formula plângere;
2. procedura judecării plângerii, soluţii;
3. probatoriul administrat în această procedură;
4. plângerea formulată ca act de sesizare al instanţei de judecată;
VII. Judecata în primă instanţă:
1. verificarea legalităţii sesizării instanţei
2. lămuriri, excepţii, cereri formulate de părţi, procuror sau de instanţă din oficiu – modalităţi de
solicitare şi de rezolvare a acestora;
3. cercetarea judecătorească – audierea inculpatului, a părţilor, a martorului, expertului, interpretului –
psihologia mărturiei şi reguli tactice de audiere;
4. schimbarea încadrării juridice;
VIII. Elemente de tehnică, tactică şi strategie a apărării în cursul urmăririi penale şi al cercetării
judecătoreşti:
1. tehnica, tactica, strategia apărării învinuitului sau inculpatului;
2. tehnica, tactica, strategia apărării părţii vătămate sau a părţii civile;
3. tehnica, tactica, strategia apărării părţii responsabile civilmente;
4. activităţile procesuale desfăşurate în faza urmăririi penale prin prisma drepturilor şi obligaţiilor
părţilor asistate juridic (începerea urmăririi penale, punerea în mişcare a acţiunii penale, dispunerea şi
luarea măsurilor preventive);
5. cunoaşterea condiţiilor de formă şi de fond a actelor procedurale (mandat de arestare preventivă,
ordonanţă de reţinere, citaţie, rechizitoriu);
6. punerea în executare a hotărârii judecătoreşti – cunoaşterea atribuţiilor judecătorului delegat cu
executarea, posibilităţi legale de contestare a acestor măsuri, amânarea executării pedepsei,
contestaţia la executare;
IX. Lucrări profesionale specifice apărării în procesul penal – conţinut, tehnici de redactare, modalităţi
de întocmire:
1. cereri formulate în faza de urmărire penală – enunţare clară a solicitării şi indicarea temeiului legal;
2. obiecţii formulate de către avocat cu ocazia audierii părţii pe care o asistă;
3. formularea plângerilor împotriva actelor şi măsurilor dispuse de organele de urmărire penală;
4. cereri, obiecţii formulate cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală învinuitului sau
inculpatului;
X. Elemente de drept comunitar:
1. completarea şi consolidarea cunoştinţelor cu privire la justiţia comunitară;
2. cunoaşterea instituţiilor judiciare europene din perspectiva mandatului european de arestare;
3. cunoaşterea procedurilor jurisdicţionale, normele incidente în faţa Curţii Europene de Justiţie şi a
Tribunalului de Primă Instanţă;
4. cunoaşterea formelor de asistenţă juridică specifice procedurilor în faţa Curţii Europene de Justiţie şi
a Tribunalului de Primă Instanţă;

5. jurisprudenţa Curţii Europene de la Luxemburg în materie penală;
6. cunoaşterea reglementărilor europene în domeniul penal ;
7. legislaţie comunitară în materia cooperării judiciare penale ;
8. rolul procurorului în cadrul cooperării judiciare penale europene
9. relaţia drept penal – drept comunitar
XI. Cooperare judiciară internaţională în materie penală :
1. tratate internaţionale
2. arestarea provizorie în vederea extrădării – condiţii, aspecte procedurale ;
3. rejudecarea în caz de extrădare;
4. mandatul european de arestare;
5. problema recunoaşterii hotărârilor străine ;
6. aspecte teoretice şi practice referitoare la efectuarea comisiilor rogatorii;
7. recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine; extrădarea;
8. asistenţa juridică internaţională în materie penală; extrădarea, transferul de persoane;
9. colaborarea internaţională în materie penală;
XII. Dreptul la tăcere al învinuitului sau inculpatului:
1. reglementarea internă;
2. reglementarea internaţională;
3. modalităţi concrete de exercitare;
XIII. Apărarea învinuitului sau inculpatului în cauzele penale care au ca obiect investigarea
infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 39/2003 (crimă organizată) şi Legea nr. 656/2002 (prevenirea şi
combaterea spălării banilor):
1. cunoaşterea normelor penale incidente;
2. modalităţi de sesizare a organelor de urmărire penală;
3. competenţa materială a organelor de urmărire penală;
4. noţiune, limite, obiective, natură juridică a actelor premergătoare efectuate de organele de cercetare
penală;
5. începerea urmăririi penale;
6. punerea în mişcare a acţiunii penale;
7. schimbarea încadrării juridice;
8. extinderea cercetării penale;
9. probatoriul administrat şi activităţile de urmărire penală specifice,întreprinse pentru administrarea
probatoriului în astfel de cauze penale;
10. dispunerea, obiectivele, efectuarea şi redactarea raportului de expertiză contabilă, financiarcontabilă sau bancară;
11. aprecierea raportului de expertiză contabilă, financiar-contabilă sau bancară prin verificarea formală
şi de fond;
12. suplimentul la raportul de expertiză contabilă, financiar-contabilă sau bancară; lămuririle expertului
care a realizat expertiza; efectuarea unei noi expertize;
XIV. Apărarea învinuitului sau inculpatului în cauzele penale care au ca obiect investigarea
infracţiunilor prevăzute în legi speciale:
1. infracţiuni privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
2. infracţiuni privind valorile mobiliare şi bursele de valori;
3. infracţiuni privind regimul bancar şi al cecului;
4. infracţiuni în materia drepturilor de creaţie intelectuală;
5. criminalitatea informatică;
6. infracţiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, privind
societăţile comerciale;
7. infracţiuni în materia traficului şi consumului ilicit de droguri.
Drept comercial şi bancar

I. Societăţile comerciale:
1. Retragerea şi excluderea asociaţilor
2. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale
3. Transmiterea acţiunilor şi a părţilor sociale
4. Studiu comparativ între acţiunea în anulare şi opoziţia creditorilor la hotărârile
generale ale acţionarilor
5. Sisteme de administrare şi conducere a societăţilor comerciale.

adunării

II. Procedura insolvenţei:
1. Condiţiile aplicării procedurii insolvenţei
2. Cazurile de instituire a procedurii simplificate
3. Insolvenţa iminentă
4. Participanţii la procedura insolvenţei
5. Cererea debitorului de declanşare a insolvenţei
6. Cererile creditorilor în procedura insolvenţei
7. Anularea actelor şi transferurilor frauduloase în cadrul procedurii insolvenţei
8. Răspunderea persoanelor care au cauzat starea de insolvenţă.
III. Principalele reguli care guvernează răspunderea debitorilor în obligaţiile comerciale.
IV. Regimul juridic al operaţiunilor de franciză.
V. Contractul de leasing.
VI. Asocierea în participaţiune.
VII. Realizarea creanţelor în regim de factoring.
VIII. Înregistrarea, modificarea şi anularea menţiunilor înscrise în Centrala Incidentelor de Plăţi.
IX. Garanţiile bancare. Acreditivul documentar irevocabil. Contractul de credit ipotecar pentru
investiţii imobiliare. Contractul de credit pentru consumatori.
DREPTUL MUNCII
Modificările Codului muncii şi Codului de dialog social

Tema 1 - Încheierea şi forma contractului individual de muncă din perspectiva modificărilor Codului
muncii
Tema 2 – Evaluarea salariaţilor în raport cu criteriile de performanţă şi natura juridică a obligaţiilor
specifice contractului individual de muncă
Tema 3 – Modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă
Tema 4 – Tipuri de contracte individuale de muncă
Tema 5 – Încetarea contractului individual de muncă
Tema 6 – Aspecte teoretice şi practice privind timpul de muncă şi timpul de odihnă
Tema 7 - Negocierea colectivă

Tema 8 – Aspecte privind posibilitatea partenerilor sociali de a încheia un contract colectiv de
muncă unic la nivel naţional
Tema 9 – Răspunderea patrimonială şi penală în dreptul muncii
Tema 10 – Răspunderea contravenţională în dreptul muncii
Tema 11 – Reglementarea statutului juridic al partenerilor sociali
Tema 12 – Jurisdicţia muncii

IV. INPPA va întocmi un calendar al activităţilor de formare profesională continuă. În acest demers
INPPA va colabora cu consiliile barourilor pentru a identifica cele mai bune metode de realizare a
activităţilor de formare profesională continua pe baza tematicii orientative de la pct. III.

ANEXA NR. 22

CONGRESUL AVOCATILOR
Eforie - Nord, 29 – 30 iunie 2007

COMUNICAT
În perioada 29 – 30 iunie 2007 s-a desfasurat în localitatea
Eforie Nord, Congresul Avocatilor.
Pe ordinea de zi a figurat si alegerea organelor de conducere
ale profesiei: Consiliul U.N.B.R., Comisia Permanenta, Presedintele
U.N.B.R., Comisia Centrala de disciplina, Comisia de cenzori a
U.N.B.R., Comisia de Cenzori a Casei de asigurari a avocatilor si
Consiliul de administratie al Casei de asigurari a avocatilor.
Congresul a analizat activitatea si a dat descarcarea de gestiune
organelor profesiei carora le-a încetat mandatul si a constatat ca
aceasta a fost corespunzatoare directiilor de dezvoltare a profesiei
adoptate de comunitatea profesionala.
S-a reafirmat caracterul de interes public al profesiei precum si
cerinta asigurarii securitatii juridice si judiciare în statul de drept, prin
accesul la drept asigurat prin avocat.
Congresul a confirmat si pe viitor directiile de dezvoltare ale
avocaturii române, precum realizarea efectiva a principiilor întaririi
securitatii juridice si judiciare a cetatenilor si sporirea încrederii în
justitia care respecta efectiv principiul esential al dreptului la aparare
prin avocat, în acord cu exigentele europene
Noile organele de conducere alese au obligatia sa promoveze
politici profesionale de natura sa permita pozitionarea reala a profesiei
în societate si sa transmita publicului un mesaj de încredere si de
întelegere a rolului real al avocatului în respectarea legii si sporirea
încrederii în justitie.
Congresul a reafirmat dreptul Corpului profesional de a asigura
calitatea selectiilor pentru primirea în profesie pe criteriul competentei
profesionale reale.
Asa cum nu oricine poate fi magistrat, tot asa nu oricine poate fi
avocat.
Congresul a decis restructurarea sistemului de verificare a
cunostintelor juridice la accesul în profesie si a stabilit ca primirea în
profesia de avocat sa se faca astfel încât sa se elimine riscul
diminuarii calitatii serviciilor profesionale ale avocatilor în detrimentul
clientilor.
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Congresul a hotarât reevaluarea mecanismelor prin care
barourile, în conlucrare cu facultati de drept agreate de comunitatea
profesionala, pot asigura pregatirea specializata a viitorilor licentiati în
drept care vor opta pentru profesia de avocat.
Accesul în profesia de avocat va trebui sa se realizeze dupa
aceleasi criterii, specifice profesiilor juridice.
Pregatirea profesionala continua a avocatilor trebuie adaptata
noului cadru european pentru a se permite recunoasterea efectiva a
profesiei în spatiul european.
Regulile deontologice ale profesiei care reglementeaza
onestitatea, competenta, integritatea si responsabilitatea avocatilor se
impun a fi mentinute si dezvoltate întrucât nu contravin concurentei
daca îsi propun prevenirea conflictelor de interese si a reclamei
neoneste.
Independenta avocatului trebuie garantata la acelasi nivel cu
cea a judecatorului, întrucât independenta si conflictul de interese
reprezinta fundamentul protectiei intereselor clientului.
Congresul a hotarât ca orice ingerinta în raporturile dintre avocat
si client încalca regulile fundamentale ale secretului profesional, iar
avocatii resping orice tentativa de a le fi controlata corespondenta ori
de a fi încalcata de catre autoritati confidentialitatea informatiilor cu
caracter profesional în raporturile dintre avocati si clienti.
Consecventi apararii principiilor statului de drept si a drepturilor
omului exprimate si însusite prin semnarea de catre UNBR a
„Declaratiei Principiilor Fundamentale ale Profesiei de Avocat”
adoptata în noiembrie 2005 la Paris, Congresul avocatilor reafirma ca
aceste principii nu pot fi în nici un mod limitate indiferent de
împrejurarile care ar reclama, ori ar justifica aceasta limitare.
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