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1. Principiile exercitării profesiei de avocat    
- principiul legalităţii;  
- principiul libertăţii;  
- principiul independenţei;  
- principiul autonomiei şi descentralizării; 
- principiul păstrării secretului profesional. 
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2. Dreptul de exercitare a profesiei de avocat  
- primirea în profesia de avocat;  
- avocatul stagiar şi avocatul definitiv;  
- demnitatea impusă de exercitarea profesiei de avocat;  
- incompatibilităţi privind exercitarea profesiei de avocat;  
- interdicţii privind exercitarea profesiei de avocat;  
- tabloul anual al avocaţilor;  
- transferul avocatului într-un alt barou;  
- suspendarea calităţii de avocat;  
- încetarea calităţii de avocat.  
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3. Activitatea profesională a avocatului  
- consultaţii şi cereri cu caracter juridic;  
- asistarea şi reprezentarea clienţilor;  
- atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre 
autentificare;  
- activităţi de mediere;  
- activităţi fiduciare;  
- activităţi de stabilire temporară a sediului unor societăţi comerciale. 
 
Bibliografie: 
- Tiberiu Savu, Ştefan Naubauer, Comentariile noului cadru legal privind profesia de 
avocat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004, pp. 19-27; 
- Ştefan Naubauer, Tiberiu Savu, Realizarea activităţii de mediere de către avocat în 
perspectiva reglementării organizării profesiei de mediator, în Buletinul Institutului 
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, nr. 2/2005 – revistă editată de 
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor –, pp. 26-34; 
- Ştefan Naubauer, Modificările aduse Statutului profesiei de avocat prin Hotărârea nr. 
10/2007 a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în revista Pandectele Române, 
nr. 7/2007, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, pp. 240-242; 
- Ligia Dănilă, Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, ediţia a II-a, Editura 
C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 161-170; 
- Ştefan Naubauer, Observaţii privind exercitarea activităţii de mediere de către 
avocat, în Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2009, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 
pp. 54-59. 
 
4. Contractul de asistenţă juridică 
- forma şi conţinutul contractului de asistenţă juridică; 
- onorariile; 
- efectele contractului de asistenţă juridică; 
- executarea contractului de asistenţă juridică; 
- încetarea contractului de asistenţă juridică. 
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5. Drepturile şi îndatoririle avocatului 
- sediul profesional; 
- percheziţia avocatului; 
- ascultarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice ale avocatului; 
- interceptarea şi înregistrarea corespondenţei cu caracter profesional; 
- contactul dintre avocat şi client; 
- asigurarea pentru răspundere profesională; 
- participarea la activităţile hotărâte de consiliul baroului; 
- substituirea; 
- plata taxelor şi contribuţiilor datorate de avocat; 
- ţinerea evidenţelor profesionale şi fiscale; forţa probantă a actelor întocmite de 
avocat pentru ţinerea evidenţelor profesionale şi pentru legitimarea faţă de terţi; 
- recuperarea capacităţii de muncă a avocatului; 
- recunoaşterea vechimii în profesia de avocat; 
- infracţiuni săvârşite împotriva avocatului, soţului acestuia sau unei rude apropiate a 
sa; răspunderea penală a avocatului. 
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6. Relaţiile dintre avocaţi  
- confraternitatea şi respectul reciproc;  
- concurenţa profesională. 
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7. Formele de exercitare a profesiei de avocat   



- cabinetul individual;  
- cabinetele asociate;  
- societatea civilă profesională;  
- societatea civilă profesională cu răspundere limitată;  
- publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat. 
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8. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat  
- avocatul titular;  
- avocatul asociat;  
- avocatul colaborator;  
- avocatul salarizat în interiorul profesiei. 
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9. Asistenţa judiciară 
- cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare; 
- asistenţa extrajudiciară; 
- organizarea activităţii de acordare a asistenţei judiciare şi extrajudiciare (atribuţiile 
barourilor; departamentul de coordonare a asistenţei judiciare; serviciile de asistenţă 
judiciară; registrul de asistenţă judiciară; remunerarea activităţii de asistenţă judiciară 
şi extrajudiciară).  
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10. Răspunderea disciplinară a avocaţilor 
- competenţă; 
- instanţele disciplinare; 
- reguli de procedură; 
- sancţiunile disciplinare. 
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11. Asigurările sociale ale avocaţilor 
- principiile sistemului asigurărilor sociale ale avocaţilor; 
- apartenenţa la sistemul asigurărilor sociale ale avocaţilor; 
- contribuţia la fondul sistemului de asigurări sociale ale avocaţilor; 
- categoriile de pensii la care au dreptul avocaţii; 
- alte drepturi de asigurări sociale în afara pensiilor; 
- Casa de Asigurări a Avocaţilor. 
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12. Exercitarea în România a profesiei de avocat de către avocații din statele 
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din 
Confederaţia Elveţiană. Exercitarea profesiei de avocat de către avocatul român 
în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în 
Confederaţia Elveţiană 
 
- principii și valori comune; 
- exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocaţii care au 
obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, 
ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană; 
- exercitarea în România, cu titlu ocazional (prin prestarea de servicii), a profesiei de 
către avocaţii provenind din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 
Economic European şi în Confederaţia Elveţiană; 
- exercitarea cu caracter permanent a profesiei de către avocatul român într-un stat 
membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia 
Elveţiană sub titlul profesional din statul membru de origine (titlul profesional 
dobândit în România); 
- exercitarea cu caracter permanent a profesiei de către avocatul român într-un stat 
membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia 
Elveţiană sub titlul profesional corespunzător profesiei de avocat din statul membru 
gazdă, împreună cu titlul profesional din țara de origine (titlul profesional dobândit în 
România); 
- exercitarea cu titlu ocazional a profesiei de către avocatul român într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene și al Spaţiului Economic European decât statul membru 
de proveniență; 
- colaborarea între autorităţi prin intermediul sistemului de informare în cadrul pieţei 
interne. 
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13. Aspecte privind organizarea profesiei de avocat 



 
- soluţionarea contestaţiilor şi reclamaţiilor privind onorariile; 
- constituirea şi competenţa adunării generale a baroului. 
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Legislaţie generală: 
1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată 
în M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011; 
2. Statutul profesiei de avocat publicat pe site-ul www.unbr.ro, cu modificările şi 
completările aduse prin Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 10/2007 (M. Of. nr. 511 
din 31 iulie 2007), Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 6 din 20-21 iunie 2008, 
Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 418 din 27 septembrie 2008, Hotărârile 
Consiliului U.N.B.R. nr. 449 şi 519 din 21 februarie 2009, Hotărârea Consiliului 
U.N.B.R. nr. 1 din 19 februarie 2011, Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 258 din 9 
iunie 2011, Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 14 din 10-11 iunie 2011, Hotărârea 
Congresului Avocaţilor nr. 15 din 10-11 iunie 2011; 
3. O.U.G. nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor (M. Of. nr. 610 din 28 noiembrie 2000) aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 452/2001 (M. Of. nr. 413 din 25 iulie 2001); Statutul Casei de Asigurări a 
Avocaţilor publicat pe site-ul www.unbr.ro, cu modificările şi completările aduse prin 
Hotărârea Consiliului U.A.R. din 16 aprilie 2004, Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 
668 din 12 decembrie 2009, Hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 911 şi 912 din 11 
decembrie 2010 validate prin Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 14 din 10-11 iunie 
2011. 
4. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană – Anexă la Decizia 
Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 1486 din 27 octombrie 2007 – publicat pe site-ul 
www.unbr.ro 
 
 
 


