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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
 
 

DECIZIA nr. 76 
17 iunie 2005 

 
 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 17  iunie 2005 
în baza art. 315 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 45/13 ianuarie 2005, stabileşte că limitele maxime ale taxelor 
prevăzute la art. 315 şi art. 316 din Statutul profesiei de avocat, sunt:   
 
Art.1. Limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 din Statutul profesiei de avocat, 
ce pot fi încasate de consiliul baroului sunt: 
 
a) înscrierea în barou a avocaţilor primiţi în profesie, cu examen sau 
scutire de examen; 

3.000 lei 

b) înscrierea la examenul de intrare în profesie; 600 lei 
c) înscrierea la examenul de definitivat; 600 lei 
d) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului exclus pentru neplata 
contribuţiilor profesionale; 

3.000 lei 

e) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului incompatibil; 3.000 lei 
f) transferul avocatului dintr-un barou în altul, taxă ce va fi percepută 
de baroul la care avocatul se transferă, 

3.000 lei 

g) înfiinţarea pe raza baroului a unui sediu secundar sau a unui birou;  3.000 lei 
h) înscrierea în Tabloul special a avocatului străin; 3.000 lei 
i) activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională. 300 lei 
 
Art.2. - Limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 316 din Statutul profesiei de 
avocat, ce pot fi încasate de Comisia Permanentă sunt: 
 
a) înscrierea candidaţilor la examenul de primire în profesie;  100 lei 
b) înscrierea candidaţilor la examenul de definitivare în profesie; 100 lei 
c) înscrierea la examenul de verificare a cunoştinţelor de drept 
românesc şi de limba română a avocaţilor străini; 

3.000 lei 

d) acordarea de avize conforme, în condiţiile legii; 3.000 lei 
e) activităţi de secretariat şi de jurisdicţie profesională. 300 lei 
 
Art.3. – Taxele prevăzute la art. 1 şi 2 de mai sus, nu includ TVA. 
Art.4. – Consiliile barourilor şi Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România pot acorda motivat, scutiri sau eşalonări pentru plata taxelor prevăzute mai sus.  
Art.5. – Prezenta decizie va fi publicată prin grija Comisiei Permanente a Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România, inclusiv prin afişare pe website-ul www.unbr.ro  
 

P   R   E   Ş   E   D   I   N   T   E, 
 

Av. Călin - Andrei ZAMFIRESCU  


