FIȘA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Anul calendaristic

Organizarea și etica profesiei de avocat (OEPA)
2020

Anul de
formare

I

Forma de evaluare finală (N / C)
(N – notă C – calificativ)

Regimul disciplinei {OB-obligatorie, OP-opţională, F- facultativă}

OB

Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare

24

Formator(i)

N

Cristina-Reveica Gheorghe, Dan-Sergiu Oprea, Elena-Cristina Savu
I) ATELIER x 2 ORE

Programa analitică
(tematica)

Principiile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat:
- principiul legalității
- principiul libertății
- principiul independenței
- principiul autonomiei și descentralizării
- păstrarea secretului profesional
Demnitatea profesiei.
- verificarea existenței cazurilor de nedemnitate
Cazurile de nedemnitate
Discuții pe spețe
II) ATELIER x 2 ORE
Incompatibilități și interdicții privind exercitarea profesiei de avocat
- cazuri de incompatibilitate
- excepții de la incompatibilitatea activității de avocat cu alte profesii
- efecte
Explicații teoretice și practice
III) ATELIER x 2 ORE
Tabloul anual al avocaților
- înscrierea în tablou
- contestația la refuzul înscrierii
- exercitarea activității de asistență juridică de către persoane neînscrise în
tablou
Transferul în alt barou
- motivele justificate pentru transfer
- activitatea preponderentă pe raza altui barou
- verificarea respectării condițiilor de primire în profesie
Discuții pe spețe
IV) ATELIER x 2 ORE
Suspendarea calității de avocat
- neplata taxelor și contribuțiilor profesionale
- începerea urmăririi penale

Încetarea calității de avocat
- condamnarea pentru o faptă care îl face nedemn
Discuții pe spețe
V) ATELIER x 2 ORE
Organele profesiei de avocat la nivelul baroului și al UNBR
- Adunarea generală
- Consiliul Baroului
- Decanul
- Congresul avocaților
- Consiliul UNBR
- Comisia Permanentă a UNBR
- Președintele UNBR
- Comisia de cenzori a Baroului și Comisia centrală de cenzori
- Comisia de disciplină a Baroului și Comisia centrală de disciplină
- Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților
Organizații internaționale ale profesiei de avocat: CCBE, U.I.A., I.B.A.,
Uniunea Avocaților din Balcani.
Explicații teoretice și practice
VI) ATELIER x 2 ORE
Conținutul activității profesionale a avocatului
- redactarea de acte cu atestare
- stabilirea temporară a sediului
- curatela specială
- activități fiduciare
Discuții pe spețe
VII) ATELIER x 2 ORE
Relațiile dintre avocat și client
- principii și reguli generale în relația cu clientul
- contractul de asistență juridică ; onorariile
- reducerea onorariului la acordarea cheltuielilor de judecată
- răspunderea avocatului în cazurile de neglijență
Relațiile dintre avocați
- confraternitatea și respectul reciproc
- substituirile între avocați
- comunicarea actelor între avocați
- concurența profesională
Discuții pe spețe
VIII) ATELIER x 2 ORE
Forme de exercitare a profesiei de avocat
- cabinet individual, cabinete asociate
- societate civilă profesională
- societate profesională cu răspundere limitată

Modalități de exercitare a profesiei de avocat
- avocat titular, avocat asociat
- avocat colaborator
- avocat salarizat
IX) ATELIER x 2 ORE
Drepturile și îndatoririle avocaților (I)
- categoria drepturilor
- categoria drepturilor ce constituie și îndatoriri
- categoria îndatoririlor a căror încălcare constituie abatere disciplinară
gravă
- categoria altor îndatoriri
- deontologia și etica profesiei de avocat.
Explicații teoretice și practice. Discuții pe spețe.
X) ATELIER x 2 ORE
Drepturile și îndatoririle avocaților (II).
1. Obligația de a ține evidențele profesionale:
- Registrul de evidenţă a contractelor de asistenţă juridică
- Registrul electronic al actelor întocmite de avocaţi (RAA)
- Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților
(RPA)
- Registrul de înregistrare a activităţilor fiduciare
- Registrul de înregistrare a părţilor de interes, a părţilor sociale şi/sau a
acţiunilor societăţilor,
2. Obligații fiscale. Registrele fiscale ale avocatului.
legislația specifică incidentă
registrul unic de control, registrul de venituri și cheltuieli, registrul
de înregistrare fiscală, registrul inventar
Explicații teoretice și practice
XI) ATELIER x 2 ORE
Răspunderea disciplinară:
- Instanțele disciplinare
- Identificarea faptelor ce constituie abatere disciplinară
- Regimul sancțiunilor disciplinare. Efecte.
Studiu de caz/Speță
Arbitrajul
Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților.
Explicații teoretice privind instanțele disciplinare/de arbitraj și procedura judecării
sancțiunilor disciplinare/litigiilor profesionale
XII) ATELIER x 2 ORE
Stagiul profesional
- relația cu forma de organizare și cu avocatul îndrumător
- contractul de formare profesională inițială ; clienții personali
- activitatea profesională a avocatului stagiar

- suspendarea stagiului
- examenul de definitivare în profesie
- dobândirea calității de avocat definitiv
Discuții pe spețe
Organizarea și funcționarea INPPA
Pregătirea profesională continuă

Bibliografia

Legislație
- Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
(M.Of. 440/din 24.05.2018), republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
- Statutul profesiei de avocat (M.Of. 898/19.12.2011) cu modificările și
completările ulterioare,
- Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană (adoptat de
CCBE în 28 octombrie 1998), cu modificările ulterioare,
- Codul deontologic al avocatului român (adoptat prin Hotărârea Consiliului
UNBR 268/17.06.2017).
- Hotărârea Consiliului UNBR nr. 271/26.08.2017
- Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018
- Decizii interpretative ale UNBR
- Codul fiscal și legislația fiscală specifică.
Doctrină
D. Oancea (coord.), Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de
avocat. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C.H. Beck, București, 2019.
L. Cătuna (coord.) Organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Sinteze și
grile, ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București,
2015.
C.L. Popescu, Legalitatea, continuitatea și unicitatea ordinului profesional al
avocaților din România, în CJ nr. 1/2007
Resurse internet:
- www.inppa.ro
- www.unbr.ro
- www.ccbe.eu
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Lista materialelor
didactice necesare

-

Legea 51/1995,
Statutul profesiei,
Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană,
Codul deontologic al avocatului roman,

Ponderea în notare, exprimată in %
{total=100%; se completează numai elementele
care sunt incidente)

La evaluare se iau în considerare:

50 %

- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor

Evaluare subsidiară

- rezultatele obținute la testarea scrisă

50%

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor
- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.
- alte activităţi (precizaţi) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evaluare subsidiară

Cerinţe minime pentru promovare:

-

Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu
Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale
Raspunsurile să nu cuprindă erori grave
Activitate minimă la activitățile practic-aplicative
Cerință de prezență stabilită de formator*:
(a se completa, dacă este mai mare decât minimul regulamentar) %

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50%
Formatori:
Data completării:
16.04.2020

Formatori:
Cristina-Reveica Gheorghe,
Dan-Sergiu Oprea,
Elena-Cristina Savu

-

