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Analiza impactului Legii nr. 25/2017, Legii nr. 72/2016 și deciziilor interpretative  

adoptate de Consiliul UNBR asupra Statutului profesiei de avocat. Observatii. Propuneri 
 

 

Nr. 

crt. 

Prevederi legale modificate sau nou 

introduse prin Legea nr. 25/2017 

Prevederi al Statului profesiei 

identificate drept ”corelative” 
Propuneri de modificare/completare 

1  Art. 3 alin. (1) lit. i1)  

Activitatea avocatului se realizează prin: 

- activități de curatelă specială potrivit legii 

şi Statutului profesiei de avocat; 

    Îsi gaseste corespondent in art 911 din 

Statut, care reglementeaza activitatea de 

curator special si acest lucru a  fost posibil 

prin introducerea acestui text urmare a 

hotararii Consiliului UNBR 852/2013, care 

complinea lacuna din Legea 51/1995 de la 

acel moment. 

    Totodata consider ca alin 2 care afirma 

dispozitiile art 108-109 se aplica in mod 

corespounzator si avocatului care 

indeplineste functia de curator special, 

trebuie amendat in sensul eliminarii 

trimiterii la art 108 care se refera la 

contractul de asistenta, ceea ce nu este cazul 

in aceasta procedura. 

    Art 92 alin 2 din Statut trebuie eliminat 

caci reda intocmai textul legii , respectiv art 

3 dupa modificare. 

Art. 911 (2) Dispoziţiile art. 108-119 se 

aplică în mod corespunzător şi avocatului 

care îndeplineşte funcţia de curator special. 

Art. 92 (2) Avocatul este obligat să ţină 

evidenţa actelor întocmite conform art. 3 

alin. (1) lit. c) din Lege, şi să le păstreze în 

arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii 

lor. 

2 Art. 5 alin. (10) - La constituirea formelor 

de exercitare a profesiei şi ulterior, avocaţii 

au dreptul să stabilească patrimoniul afectat 

exercitării profesiei, în condiţiile legii, cu 

procedura reglementată pentru constituirea 

Registrului electronic al evidenţei 

patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor, 

în condiţiile stabilite de Consiliul U.N.B.R. 

prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare. Înscrierea efectuată în registru 

are efecte de opozabilitate faţă de terţi, în 

condiţiile prevăzute de lege. 

   Modificarea legislativa de la art 5 alin 10 

se regaseste in art 180 alin 3 , introdus prin 

aceeasi hotarare  nr 852 /2013 si in opinia 

mea trebuie eliminata intrucat la acest 

moment reia tale quale textul din lege. 
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3 Art. 16 alin. (1) lit e) 

Exercitarea profesiei de avocat este 

compatibilă numai cu:  

... e) alte activităţi prevăzute de lege. 

 

    Art 16 alin 1 lit. e) din Lege 

corespondent in Statut art. 27-29;  este de 

observat ca Legea 25/2017 aduce textului 

initial doua modificari : prima este aceea ca 

limiteaza compatibilitatile folosind 

locutiunea prepozitionala’ numai cu’ in alin 

1   a doua, ca introduce prin art 1 punctul 6 

lit e) o alta prevedere „alte activitati 

prevazute de lege”, iar in rest mentine 

dispozitiile existente. 

    Cum cele doua articole identificate de 

mine nu vin in contradictie cu articolul din 

lege modificat, nu cred ca este cazul sa 

facem schimbari fiindca le putem face 

eventual atunci cand se vor ivi situatii care 

sa necesite interpretarea lit e). 

 

4 Art. 21 

(1)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. 

(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod 

corespunzător şi avocatului al cărui soţ, 

rudă ori afin până la gradul al treilea 

inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător la 

Art. 21 din Lege, abrogat,  impune si o spun 

cu regret abrogarea din Statut a 

urmatoarelor texte din subsectiunea 6- 

Interdictii si anume: art 39, art 40, art 41, 

mentinand din subsectiune art 41 indice 1 si 

art 42 evident cu renumerotari. 

    Amendam art 43 din Statut astfel: 

„avocatul care nu respecta prevederile art 

41 indice 1, art 42 savarseste abatere 

disciplinara grava. Consiliul baroului se 

poate sesiza din oficiu.” 

    Art 24 alin 3 corespondent in Statut art 

45,  trebuie completat in sensul ca pana la 

31 ianuarie ale fiecarui an, se comunica si 

UNBR tabloul avocatilor compatibili. 
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Curtea Constituţională ori funcţia de 

judecător financiar, consilier de conturi sau 

procuror financiar la instanţele Curţii de 

Conturi. 

(3)Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică 

cabinetului asociat, societăţii civile sau 

societăţii profesionale cu răspundere 

limitată în care este asociat ori angajat cel 

căruia i se aplică interdicţia menţionată la 

alin. (1) şi (2). 

(4)Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi 

avocatului titular, avocatului asociat, 

avocatului colaborator sau salarizat în 

cadrul profesiei, care se foloseşte de forma 

de organizare profesională ori de raporturile 

de conlucrare profesională stabilite în 

condiţiile legii în scopul eludării acestor 

interdicţii. 

5 Art. 25 (1) Consiliul baroului emite decizii 

de trecere pe tabloul avocaţilor 

incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar 

reînscrierea pe tabloul avocaţilor cu drept 

de exercitare a profesiei se face numai la 

cerere, după încetarea stării de 

incompatibilitate. 

(la data 14-iul-2014 Art. 25, alin. (2) din 

capitolul II, sectiunea 1 a fost atacat de 

(exceptie admisa) Decizia 297/2014) 

(2) În cazurile în care există 

incompatibilitate, decizia de primire în 

profesie va produce efectele numai de la 

data încetării stării de incompatibilitate. 

(3) Până la încetarea stării de 

incompatibilitate, cel primit în profesie va fi 

Modificarea din art 25 alin 2 corespondent 

in Statut art 44 alin 5, 6 si 7 - textul din lege, 

asa cum este modificat corespunde 

exigentelor impuse de decizia Curtii 

Constitutionale nr 297/2014. Consider ca 

alin 2 al art 44 din Statut trebuie reformulat 

si eliminate trimiterile la art 21 din Lege, 

respectiv art 41 alin 2 din Statut. 

 

Art 25 alin 3 din Lege corespondent 

identificat de mine initial in Statut , art 44 – 

art 45. 

Textul de lege este nou introdus si cred ca 

dispozitiile art 44 alin 5 din Statut trebuie 

completate astfel,  dupa textul deja existent, 

se adauga: „tabloul va cuprinde si o 

Art. 44 (2) Tabloul avocaţilor va cuprinde: 

a) numele şi prenumele avocaţilor definitivi 

şi stagiari cu drept de exercitare a profesiei 

şi sediul profesional al acestora; 

b) cabinetele asociate, societăţile civile 

profesionale şi societăţile profesionale cu 

răspundere limitată, cu indicarea sediului 

acestora şi a avocaţilor care le compun; 

c)restrângeri ale dreptului de a profesa, 

potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) şi art. 

21 din Lege, precum şi ale art. 41 alin. (2) 

din prezentul statut; 

d)menţiuni privind încetarea calităţii de 

avocat, potrivit prevederilor art. 26 alin. (7); 
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înscris în tabloul avocaţilor incompatibili 

într-o secţiune, distinct. 

mentiune distincta a avocatilor 

incompatibili ce se afla in situatiile 

prevazute de art 25 alin 2 si 3 din Lege”.  

Se va modifica si modelul din anexa 7. 

 

e)situaţiile de întrerupere a activităţii 

profesionale a formelor de exercitare a 

profesiei; 

f)alte menţiuni relevante. 

 

 

Art. 44 (5) Se va întocmi separat un tablou 

al avocaţilor incompatibili, alcătuit potrivit 

anexei nr. VII, care se verifică şi se 

reactualizează până la data de 15 ianuarie a 

fiecărui an. Tabloul va cuprinde și o 

mentiune distincta a avocatilor 

incompatibili ce se afla in situatiile 

prevazute de art 25 alin 2 si 3 din Lege”.  

Se va modifica si modelul din anexa 7. 

6 Art. 26 (1) Instanţele sunt obligate să 

verifice şi să se pronunţe asupra calităţii de 

reprezentant al unei persoana care se 

prezintă ca avocat, exercitând acte specifice 

acestei profesii şi folosind însemnele 

profesiei de avocat. 

(2) Exercitarea, fără drept, a oricărei 

activităţi specifice profesiei de avocat 

constituie infracţiune şi se pedepseşte 

potrivit legii penale. 

(3) Fapta unei persoane care exercită 

activităţi specifice profesiei de avocat în 

cadrul unor entităţi care nu fac parte din 

formele de organizare profesională 

recunoscute de prezenta lege constituie 

infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii 

penale. 

(4) Actele specifice profesiei de avocat, 

efectuate în mod public de o persoană care 

Modificarea legislativa survenita la art 26 

alin 1 – nu cred ca trebuie sa conduca la 

modificari in Statut . 
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nu a dobândit calitatea de avocat în 

condiţiile prezentei legi, sunt nule. 

7 Art. 30 (1) Avocatul are dreptul de a alege 

şi de a fi ales în organele de conducere ale 

profesiei, în condiţiile prevăzute în prezenta 

lege şi în statut. 

(2) Nu pot face parte din organele de 

conducere ale profesiei avocaţii care au 

datorii scadente la taxele şi contribuţiile 

stabilite pentru formarea bugetului 

U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a 

fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor 

din România şi ale filialelor. 

 

Modificarea art. 30 alin 2 corespondent in 

Statut art. 70 alin 1 indice 1: intrucat 

actualul text al Statutului reia prevederile 

Legii, respectiv ale art 30 alin 2 (de fapt 

Legea 25 ridica dispozitii din Statut la rang 

de lege si eu consider ca s-a facut un lucru 

benefic), propun de acum sa eliminam acest 

text statutar, dar nu putem sa nu observam 

ca textul din Lege vizeaza practic doua 

situatii si anume: aceea cand o data cu 

alegerea sa in organele profesiei un avocat 

indeplineste cerintele impuse de lege si o a 

doua situatie , obsedanta pentru mine, 

atunci cand in exercitarea mandatului se 

abate de la lege. 

As dori ca in locul textului eliminat sa 

gasim o modalitate de a ‘ sanctiona’ spre 

exemplu un consilier , dar nu numai , care 

acumuleaza datorii la sistem , haide sa 

spunem mai mari de trei luni si caruia nu I 

se aplica o sanctiune disciplinara pentru ca 

nu vrea Consiliul. Cel putin dreptul de 

decizie i-ar trebui, stiu eu, poate, suspendat, 

oricum trebuie sa gandim si la aceasta 

situatie pentru a nu lasa un organ al 

profesiei ,spre exemplu,  sa aplice sanctiuni 

colegilor cand el se gaseste intr-o situatie 

mai rea. 

Eu cred totusi ca textul de lege vizeaza 

intreaga durata a mandatului. 

Art. 71 (11) Nu pot face parte din consiliul 

baroului avocaţii care au datorii scadente 

privind taxele şi contribuţiile stabilite 

pentru formarea bugetului U.N.B.R. şi al 

baroului, precum şi a fondurilor Casei de 

Asigurări a Avocaţilor şi ale filialelor. 
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8 Art. 35 (11) Sunt exceptate de la măsura 

ridicării de înscrisuri şi de la măsura 

confiscării: 

a) înscrisurile care conţin comunicări între 

avocat şi clientul său; 

b) înscrisurile care conţin consemnări 

efectuate de către avocat cu privire la 

aspecte referitoare la apărarea unui client. 

... 

(3) Raportul dintre avocat şi persoana pe 

care o asistă sau o reprezintă nu poate forma 

obiectul supravegherii tehnice decât dacă 

există date că avocatul săvârşeşte ori 

pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre 

cele prevăzute în art. 139 alin. (2) din Codul 

de procedură penală. Dacă pe parcursul sau 

după executarea măsurii rezultă că 

activităţile de supraveghere tehnică au vizat 

şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori 

inculpatul pe care acesta îl apără, probele 

obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui 

proces penal, urmând a fi distruse, de 

îndată, de către procuror. Judecătorul care a 

dispus măsura este informat, de îndată, de 

către procuror. Judecătorul dispune 

informarea avocatului. 

Modificarea de la art 35 alin 1 indice 1 este 

destul de clara , iar la art 8 din Statutul 

profesiei eu nu vad modificari de esenta. 

S-ar putea introduce la art 7 alin 6 din Statut 

urmatoarea sintagma inaintea textului 

actual: „in aplicarea dispozitiilor art 35 alin 

1 indice 1 din Legea 51/1995, urmarirea 

penala……”. 

 

Modificarea de la art 35 alin 3 din Lege ar 

impune ca art 10 alin 4 sa cuprinda in 

completarea actualului text si urmatoarea 

sintagma ‘ dispozitiile art 35 alin 3 din 

Legea 51/1995 sunt aplicabile’. 

Art. 7 (6) În aplicarea dispozitiilor art 35 

alin 1 indice 1 din Legea 51/1995, urmărirea 

penală şi trimiterea în judecată a avocatului 

pentru fapte penale săvârşite în exercitarea 

profesiei sau în legătură cu aceasta se pot 

face numai în cazurile şi în condiţiile 

prevăzute de Lege. 

 

9 Art. 39 (1) În exercitarea profesiei, avocaţii 

sunt parteneri indispensabili ai justiţiei, 

ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi 

funcţionarilor publici, cu excepţia situaţiilor 

în care atestă identitatea părţilor, a 

conţinutului sau datei unui act. 

(2) Avocatul este obligat să respecte 

solemnitatea şedinţei de judecată, să nu 

Modificarea de la art 39 alin 1 din Lege ar 

face posibila adaugarea in Statut la art. 3 

alin 1 si a mentiunii prevazuta in Lege „in 

exercitarea profesiei avocatul, partener 

indispensabil al justitiei…” 

La art 7 alin 1 propun aceeasi exprimare: 

„avocatul, partener indispensabil al justitiei 

care pare mai corecta decat exprimarea 

Art. 3 (1) În exercitarea profesiei avocatul, 

partener indispensabil al justitiei, este 

independent şi se supune numai legii, 

prezentului statut şi codului deontologic. 

 

Art. 7 (1) Intr-o societate întemeiată pe 

valorile democraţiei şi ale statului de drept, 

avocatul are un rol esenţial. Avocatul, 
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folosească cuvinte sau expresii de natură a 

aduce atingere demnităţii judecătorului, 

procurorului, altor avocaţi, părţilor sau 

reprezentanţilor acestora în proces. 

(3)Avocatul nu răspunde penal pentru 

susţinerile făcute oral sau în scris, în forma 

adecvată şi cu respectarea prevederilor alin. 

(2), în faţa instanţelor de judecată, a 

organelor de urmărire penală sau a altor 

organe administrative de jurisdicţie şi nici 

dacă sunt în legătură cu consultaţiile oferite 

justiţiabililor ori cu formularea apărării în 

acea cauză ori pentru susţinerile făcute în 

cadrul consultaţiilor verbale sau 

consultaţiilor scrise acordate clienţilor, dacă 

ele sunt făcute cu respectarea normelor de 

deontologie profesională. 

(4)Nerespectarea de către avocat a 

prevederilor alin. (2) şi (3) constituie 

abatere disciplinară gravă. Răspunderea 

disciplinară nu exclude răspunderea penală 

sau civilă. 

(5) Nu constituie abatere disciplinară şi nici 

nu pot atrage alte forme de răspundere 

juridică a avocatului opiniile juridice ale 

acestuia, exercitarea drepturilor, 

îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege şi 

folosirea mijloacelor legale pentru 

pregătirea şi realizarea efectivă a apărării 

libertăţilor, drepturilor şi intereselor 

legitime ale clienţilor săi. 

actuala si anume avocatul este 

indispensabil…’. 

 

partener indispensabil al justitiei este 

indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are 

sarcina de a apăra drepturile şi interesele 

acestora. El este deopotrivă sfătuitorul şi 

apărătorul clientului său. 

 

 

10 Art. 40 (1)Avocatul este dator să studieze 

temeinic cauzele care i-au fost încredinţate, 

angajate sau din oficiu, să se prezinte la 

Modificarea prevazuta in art 40 alin 2-4 

din Lege este nou adaugata prin Legea 25 ; 

apreciez ca se poate introduce un alineat 

Art. 227  

(1)Exerciţiul liber al profesiei, demnitatea, 

conştiinţa, independenţa, probitatea, 
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fiecare termen la instanţele de judecată sau 

la organele de urmărire penală ori la alte 

instituţii, conform mandatului încredinţat, 

să manifeste conştiinciozitate şi probitate 

profesională, să pledeze cu demnitate faţă 

de judecători şi de părţile din proces, să 

depună concluzii scrise sau note de şedinţă 

ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei 

cere aceasta ori instanţa de judecată dispune 

în acest sens. Nerespectarea imputabilă a 

acestor îndatoriri profesionale constituie 

abatere disciplinară. 

(2)Avocatul este obligat să depună toată 

diligenţa pentru apărarea drepturilor, 

libertăţilor şi intereselor legitime ale 

clienţilor şi să uzeze de mijloacele 

prevăzute de lege, pe care le consideră 

favorabile acestora. 

(3)Avocatul este obligat să se abţină de la 

asistarea şi sfătuirea unui client în realizarea 

de către acesta de acte sau fapte ce ar putea 

constitui infracţiuni. 

(4)Avocatul este îndreptăţit să se retragă 

imediat şi să renunţe la asistarea şi 

reprezentarea clientului în cazul în care 

acţiunile şi scopurile acestuia, aparent 

legale la începutul asistenţei şi/sau al 

reprezentării, se dovedesc, pe parcursul 

acesteia, ca fiind infracţionale. 

nou la art 227 din Statut, a carui justificare 

este aceea de a da posibilitatea avocatului 

sa dovedeasca ca s-a conformat 

dispozitiilor legale , nou introduse. Propun, 

si urmeaza sa discutam, un  nou text la  art 

227 alin 2 : “ in aplicarea dispozitiilor art 

40 alin 4 din Lege, avocatul are obligatia 

de a instiinta de indata organele profesiei 

atunci cand actiunile si scopurile urmarite 

de client devin ilegale , instiintand despre 

renuntarea la aparare’. 

Ar fi recomandabil ca aceasta instiintare sa 

se faca in scris si inregistrata spre a-l apara 

pe avocat . 

umanismul, onoarea, loialitatea, 

delicateţea, moderaţia, tactul şi sentimentul 

de confraternitate sunt principii esenţiale 

ale profesiei de avocat şi constituie 

îndatoriri ale acesteia. 

(2) Avocatul este obligat să respecte aceste 

principii în activitatea sa profesională, 

precum şi în viaţa privată 

(2)1 In aplicarea dispozitiilor art 40 alin 4 

din Lege, avocatul are obligatia de a 

instiinta de indata organele profesiei atunci 

cand actiunile si scopurile urmarite de 

client devin ilegale, instiintand despre 

renuntarea la aparare. 

(3) Avocatul are obligaţia să pună la 

dispoziţia a inspectorilor financiari ai CAA 

sau a consiliului baroului toate datele şi 

documentele solicitate. Refuzul sau 

neîndeplinirea culpabilă a acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară gravă. 

 

 

11 Art. 46 (11) Orice contact dintre avocat şi o 

persoană cu interese contrare în cauza în 

care avocatul este angajat, reprezentantul 

acesteia sau un terţ care se dovedeşte că este 

interesat de soluţia ce se va pronunţa în 

Modificarile de la art 46 alin 1 indice 1 ar 

impune aduagarea unui nou alineat la art 

242 si anume alin 2: „in aplicarea 

prevederilor art 46 alin 1 indice 1 din Lege 

avocatul are obligatia de a  consemna in 

Art. 242 

(1)Avocatul are obligaţia să se abţină de la 

exercitarea oricărei activităţi profesionale în 

cazul în care există sau survine un conflict 

de interese. 
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cauză nu poate fi realizat decât cu acordul 

expres, prealabil, al clientului, în prezenţa 

clientului sau a persoanei desemnate de 

acesta. 

... 

(41)Divulgarea de către avocat, fără drept, a 

unei informaţii confidenţiale din sfera 

privată a clientului său ori care priveşte un 

secret operaţional sau comercial care i-a 

fost încredinţat în virtutea aceleiaşi calităţi 

sau de care a putut să ia cunoştinţă în timpul 

desfăşurării activităţilor specifice profesiei 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la unu la 5 ani. 

(42)Sunt obligaţi să respecte secretul 

profesional şi membrii organelor de 

conducere ale profesiei de avocat cu privire 

la aspectele de care au luat cunoştinţă în 

virtutea exercitării prerogativelor cu care au 

fost învestiţi. 

(43)Nu constituie infracţiune fapta 

avocatului de nedenunţare a unor infracţiuni 

despre care ia cunoştinţă în exercitarea 

profesiei, cu excepţia următoarelor 

infracţiuni: 

1.omor, ucidere din culpă sau altă 

infracţiune care a avut ca urmare moartea 

unei persoane; 

2.genocid, infracţiuni contra umanităţii sau 

infracţiuni de război contra persoanelor; 

3.cele prevăzute de art. 32-38 din Legea nr. 

535/2004 privind prevenirea şi combaterea 

terorismului, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

scris acordul prealabil clientului sau al 

reprezentantului  sau legal , inscrisul va fi 

datat si semnat de client sau reprezentant” 

 

Art 46 alin 4 indice 1 nu cred ca impune 

modificari statutare de esenta , eventual 

adaugarea la art. 8 alin 5, dupa sanctiunea 

care este abatere disciplinara, si a mentiunii 

„daca nu constituie infractiune in conditiile 

legii”. 

Modificarea de la art 46 alin 4 indice 2 ar 

impune in opinia mea adaugarea la art 9 

alin 3 din Statut a sanctiunii,  anume: 

„nerespectarea dispozitiilor legale sau 

statutare privind secretul professional de 

catre membrii organelor profesiei 

constituie la randul ei abatere disciplinara 

grava”. 

Cred ca modificarea Legii prin art 46 alin 4 

indice 3 nu presupune modificari statutare. 

 

(2)Nerespectarea acestei obligaţii constituie 

abatere disciplinară gravă. 

(21) În aplicarea prevederilor art 46 alin 1 

indice 1 din Lege, avocatul are obligatia de 

a  consemna in scris acordul prealabil 

clientului sau al reprezentantului  sau legal. 

Înscrisul va fi datat si semnat de client sau 

reprezentant. 

 

Art. 8 (5) Nerespectarea prevederilor 

prezentului articol constituie abatere 

disciplinară gravă, daca nu constituie 

infractiune in conditiile legii. 

 

Art. 9 (3) Obligaţia de a păstra secretul 

profesional revine tuturor organelor 

profesiei de avocat şi salariaţilor acestora cu 

privire la informaţiile cunoscute în 

exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor ce le 

revin. 

(3)1 Nerespectarea dispozitiilor legale sau 

statutare privind secretul professional de 

catre membrii organelor profesiei constituie 

la randul ei abatere disciplinara grava 
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În toate cazurile, este exonerat de 

răspundere avocatul care previne săvârşirea 

infracţiunii sau consecinţele acesteia în alt 

mod decât denunţarea făptuitorului. 

12 Art. 48 (1) Orice comunicare publică sau 

orice publicitate făcută de un avocat sau de 

o formă de exercitare a profesiei este 

permisă, cu condiţia ca aceasta să respecte 

reglementările profesionale şi cele 

privitoare la independenţa, demnitatea, 

integritatea profesiei, păstrarea secretului 

profesional, să fie obiectivă şi să 

corespundă adevărului. 

(2) Statutul profesiei de avocat 

reglementează detaliat normele aplicabile 

publicităţii făcute de avocaţi sau de formele 

de exercitare a profesiei de avocat în scopul 

atragerii clientelei. 

 

Art. 48 din lege, corespondent in Statut – 

art. 238 alin. 2, care la randul sau trimite la 

subsectiunea 4, respectiv art. 243-250 – Ce 

pot sa observ este ca in redactarea art. 48 

anterior, textul de lege situat in Sectiunea 2 

(Indatoririle avocatului) se referea strict la 

avocat, atat in alin. 1, cat si in alin. 2, care 

trimitea in ceea ce priveste mijloacele de 

reclama si publicitate la Statut. A fost 

nevoie de decizia interpretatativa 523/2009. 

Noua reglementare, cuprinsa in art. 48, 

extinde, atat in alin. 1, cat si in alin. 2, 

aceasta indatorire, atat pentru avocati, cat si 

pentru formele de exercitare a profesiei, 

fiind mai aproape de reglementarea 

statutara. Cum si noua lege face trimiteri la 

reglementarile Statutului, avem tot suportul 

legal sa il urmam secundar (eu doar remarc 

acest potential), atat in ceea ce-l priveste pe 

avocat, cat si pentru formele de exercitare a 

profesiei. Ceea ce eu propun lasa loc 

discutiunii grupului, fiindca cred ca este o 

chestiune atat de actualitate, cat si foarte, 

foarte sensibila. 

    Propun asadar modificarea art. 238 din 

Statut in urmatorul sens:  

- art. 238 alin. 1 – il pastram 

- art. 238 alin. 2 – “Comunicarea publica 

si mijloacele de publicitate ale avocatului 

Art. 238 (1)Avocatul are obligaţia să 

folosească atât în mod direct, cât şi indirect 

numai procedee oneste în scopul dobândirii 

clientelei. 

(2)Mijloacele de publicitate a formelor de 

exercitare a profesiei sunt reglementate în 

subsecţiunea a 4-a a prezentei secţiuni. 

(2) Comunicarea publica si mijloacele de 

publicitate ale avocatului sunt numai cele 

reglementate de Subsectiunea 4 a prezentei 

Sectiuni. 

 

SUBSECŢIUNEA 4: Publicitatea formelor 

de exercitare a profesiei 

Comunicarea publica si publicitatea facuta 

de avocat si de formele de exercitare a 

profesiei”. 
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sunt numai cele reglementate de 

Subsectiunea 4 a prezentei Sectiuni” 

    Referitor la Subsectiunea 4, respectiv art. 

243-250, consider ca trebuie schimbata 

denumirea, urmand sa o intitulam: 

“Comunicarea publica si publicitatea 

facuta de avocat si de formele de exercitare 

a profesiei”. 

    Apoi aducem corecturi fiecarui text, pe 

care il pastram din prezenta subsectiune si 

consider de principiu ca putem insera, in 

cuprinsul art. 244 si art. 249 ceea ce am 

hotarat prin decizia 523/2009, precum si 

alte obligatii, interdictii s.a.m.d. (in masura 

in care ele nu au fost introduse prin 

hotararea Consiliului UNBR 852/2012). 

Grupul va analiza in concret ce mentinem 

din subsectiune si ce modificam, eu 

personal va marturisesc ca nu prea mi-am 

facut publicitate, deci nu prea ma pricep, 

dar pot afirma ca am un sentiment de 

disconfort psihic atunci cand vad pe ecran 

aceiasi si aceiasi “guru” care nu o data spun 

lucruri traznite. 

13 Art. 53 (3) În cadrul fiecărui barou este 

organizată şi funcţionează Curtea de 

Arbitraj Profesional a Avocaţilor, instituţie 

permanentă de arbitraj, neguvernamentală, 

fără personalitate juridică, independentă în 

exercitarea atribuţiilor. Organizarea, 

funcţionarea, precum şi atribuţiile Curţii de 

Arbitraj Profesional a Avocaţilor sunt 

reglementate potrivit Statutului profesiei de 

avocat. 

Art. 51 alin. 3 din lege – revin la analiza 

facuta de mine la Sinaia si cred ca trebuie 

introdus art. 65 alin. 2 lit c, cu urmatorul 

continut: “Curtea de arbitraj profesional a 

avocatilor”, cu mentiunea ca procedura este 

reglementata prin art. 251 si urmatoarele. 

Este posibil ca aceasta subsectiune a treia 

sau intreaga sectiune sa capete in consecinta 

o alta denumire sau sa introducem o noua 

subsectiune, intitulata Curtea de arbitraj 

Art. 65 (2) În cadrul baroului se constituie 

şi funcționează: 

a) comisia de cenzori; 

b) comisia de disciplină; 

c) Curtea de arbitraj profesional a avocaților 
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profesional a avocatilor, in care sa 

reglementam procedura de functionare, cai 

de atac, insa nu prea stufos. Apreciez ca un 

ajutor al INPPA-ului in acest sens ar fi util. 

Totodata, cred ca este imperios necesar ca 

in cuprinsul art. 75 sa aducem corecturi 

alineatelor 2 si 3, in sensul celor expuse mai 

sus.  

14 Art. 52 (2) Adunarea generală are 

următoarele competenţe: 

c1)propune candidaţii pentru Comisia 

centrală de disciplină; 

Art. 52 alin. 2 lit c din lege – in opinia mea 

nu impune modificarea Statutului, pentru ca 

textul adauga inca o competenta Adunarii 

Generale, pe langa cele existente, iar disp. 

art. 67 – 75 din Statutul profesiei stabilesc 

reguli de procedura care nu se refera in mod 

corect si la competentele deja existente.  

 

15 Art. 56 (2) Consiliul baroului are 

următoarele atribuţii: 

b)duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile 

Congresului avocaţilor, Consiliului 

U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R. 

şi ale adunării generale a baroului; 

h)verifică şi constată dacă actele privind 

constituirea, modificarea şi schimbarea 

formelor de exercitare a profesiei, precum şi 

convenţiile de grupare sau de conlucrare 

profesională îndeplinesc condiţiile 

prevăzute de lege şi de statutul profesiei de 

avocat; autorizează funcţionarea acestor 

forme; organizează şi ţine evidenţa lor; 

h1)identifică şi sesizează organelor 

judiciare competente cazurile de exercitare 

sub orice formă a activităţii specifice de 

avocat de către persoane care nu au calitatea 

de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul 

Art. 56 alin. 2 litera b),  litera h), litera i), 

litera g), litera v)  din lege – stabilesc 

atributii ale Consiliului Baroului, altele 

decat cele existente. Nu cred ca se impun 

modificari statutare, pentru acelasi 

rationament, anterior expus.  
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avocaţilor acelui barou sau, înscrise fiind, 

nu au dreptul de exercitare a profesiei; 

i)coordonează activitatea filialei sau 

sucursalei Casei de Asigurări a Avocaţilor 

(C.A.A.) din raza de competenţă şi exercită 

controlul activităţii acesteia la sesizarea 

Consiliului de administraţie al C.A.A. sau a 

Consiliului U.N.B.R., independent de 

dreptul propriu de control al Consiliului de 

administraţie al C.A.A. sau al Consiliului 

U.N.B.R.; 

q)aprobă organigrama, statul de funcţii şi 

angajează personalul baroului; 

v)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute 

în lege sau în alte acte normative. 

(la data 31-mar-2017 Art. 56, alin. (2), 

litera b, h, h1, i, q și v. din capitolul IV, 

sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 25. 

din Legea 25/2017) 

 

16 Art. 57 (1) Şedinţele consiliului baroului 

sunt convocate de decan sau de înlocuitorul 

acestuia. Consiliul poate fi convocat şi de o 

treime din membrii acestuia. 

(2) Consiliul baroului lucrează legal în 

prezenţa a două treimi din numărul 

membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi. 

 

Art. 57 din lege – aduce ca noutate in alin. 

1 faptul ca decanul este ce care convoaca 

Consiliul sau o treime din membrii 

Baroului, mentinand in alin. 2 prevederea 

veche a art. 57. Gandesc – si poate gresesc 

– daca nu cumva este cazul ca in cuprinsul 

art. 73 din Statut sa inseram o prevedere 

prin care sa reglementam ca acest cvoram 

de 1/3 sa fie format din membri ai baroului 

care nu au datorii scadente la taxe si 

contributii. Argumente: nu oricine si 

oricand poate convoca un Consiliu; ar fi o 

extensie preluata oarecum din lege – art. 30 
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alin. 2. Contraargument: am adauga la lege. 

Ramane in discutie.  

17 Art. 59 Avocatul nemulţumit de decizia 

decanului o poate ataca la consiliul 

baroului, în termen de 15 zile de la 

comunicare. 

 

 

Art. 59 din lege – suplineste lacuna din 

vechiul text, care nu prevedea termenul in 

care se poate ataca decizia. Aceasta 

reglementare din lege era cuprinsa in art.76 

alin. 2 al Statutului si, desi pana acum am 

optat ca metoda de lucru pentru eliminare, 

de data asta, pentru a nu goli de continut 

textul statutar, propun sa il reformulam, 

spre exemplu, adaugand: “Consiliul 

Baroului se pronunta in proxima sedinta 

asupra contestatiei si comunica raspunsul 

petentului…” 

Art. 76 (2) Deciziile emise de decan pot fi 

atacate la consiliul baroului, în termen de 15 

zile de la data comunicării. 

Consiliul Baroului se pronunta in proxima 

sedinta asupra contestatiei si comunica 

raspunsul petentului…” 

18 Art. 60 (6) Folosirea fără drept a 

denumirilor „Barou”, „Uniunea Naţională a 

Barourilor din România”, „U.N.B.R.” ori 

„Uniunea Avocaţilor din România” sau a 

denumirilor specifice formelor de 

exercitare a profesiei de avocat, precum şi 

folosirea însemnelor specifice profesiei ori 

purtarea robei de avocat în alte condiţii 

decât cele prevăzute de prezenta lege 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă. 

Art. 60 alin. 6 din lege – instituie o 

sanctiune penala ce se adreseaza tertilor. Nu 

cred ca poate avea corespondent in Statutul 

avocatilor. 

 

19 Art. 64 (1) Congresul avocaților are 

următoarele atribuții: 

a1) alege şi revocă membrii Consiliului 

U.N.B.R. dintre membrii Congresului, 

potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) şi 

prevederilor Statutului profesiei de avocat; 

b) alege şi revocă Comisia centrală de 

cenzori; 

Modificarea introdusa prin art. 64 alin. 1 lit 

a) prim nu necesita modificari statutare.  

De asemenea, modificarile art. 64 alin. 1 

lit. b) si lit. i), precum si cele de la art. 66 

alin. 1 lit f), u).  
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i) exercită şi alte atribuţii prevăzute de 

lege.) 

 

Art. 66 Consiliul U.N.B.R. are următoarele 

atribuţii: 

f1)aprobă folosirea patrimoniului U.N.B.R. 

şi C.A.A. în activităţi producătoare de 

venituri, potrivit legii; 

o)verifică legalitatea şi temeinicia deciziilor 

de primire în profesie şi de înscriere pe 

tabloul avocaţilor, date de către consiliile 

barourilor, la cererea persoanelor interesate; 

p)anulează, pentru cauze de nelegalitate, 

hotărârile şi deciziile adoptate de organele 

de conducere ale barourilor, cu excepţia 

celor care vizează plângeri ale terţilor sau 

ale avocaţilor împotriva deciziilor adoptate 

în materia plângerilor îndreptate împotriva 

avocaţilor, care încalcă legea şi Statutul 

profesiei de avocat, ca urmare a contestaţiei 

formulate de membrii baroului respectiv 

sau a sesizării preşedintelui U.N.B.R.; 

r)alege şi revocă membrii Consiliului de 

administraţie al C.A.A., coordonează 

activitatea acestuia şi exercită controlul 

activităţii sale la sesizarea consiliului unui 

barou, a Comisiei permanente sau a 

Comisiei de cenzori a C.A.A.; 

u)emite hotărâri cu caracter interpretativ 

pentru aplicarea corectă şi unitară a 

Statutului profesiei de avocat, a Statutului 

C.A.A. şi a altor acte normative emise în 

baza acestora; 

v)aprobă bugetul anual al Institutului 
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Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 

Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală a 

acestuia. 

x)adoptă, cu caracter de recomandare, 

tabloul onorariilor minimale pentru 

serviciile prestate potrivit legii de formele 

de exercitare a profesiei de avocat. 

13 Art. 68 (1) Comisia permanentă a U.N.B.R. 

are următoarele atribuţii: 

c1) aprobă organigramele şi statele de 

funcţii ale U.N.B.R., Casei de Asigurări a 

Avocaţilor şi Institutului Naţional pentru 

Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la 

propunerea, după caz, a Comisiei 

permanente a U.N.B.R., Consiliului de 

administraţie al C.A.A. şi, respectiv, a 

Consiliului de conducere al INPPA; 

d1) exercită atribuţiile prevăzute de lege cu 

privire la adunările generale ale 

acţionarilor/asociaţilor societăţilor 

înfiinţate pentru folosirea patrimoniului 

U.N.B.R. în activităţi producătoare de 

venituri; 

h)are obligaţia să apere reputaţia 

profesională a avocatului, la cererea 

acestuia, pe baza cercetărilor şi a 

propunerilor înaintate de consiliul baroului 

din care face parte. 

    Cred ca nici modificarea de la art. 68 

alin. 1 lit c) la acest moment nu impune 

modificare in Statut. La fel, modificarea de 

la art. 68 alin. 1 lit. d) prim. 

    In ceea ce priveste modificarea de la art. 

68 alin. 1 lit. h), intrevad o posibila inserare 

in cuprinsul art. 73 din Statut a unei minime 

proceduri pe care trebuie sa o urmeze 

Consiliul Baroului. Se poate si fara.  

 

 

14 Art. 88 (4) Împotriva hotărârilor pronunţate 

potrivit alin. (2) şi (3) partea interesată 

poate formula contestaţie la Secţia de 

contencios administrativ şi fiscal a Curţii de 

Apel Bucureşti. 

Modificarea de la art. 88 alin. 4 nu necesita 

modificari statutare, fiind o norma de 

trimitere la procedura din contencios, 

completata cu cea civila.  
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15 Art. 89 (1) Sancţiunile disciplinare sunt: ... 

c)amendă de la 500 lei la 5.000 lei, care se 

face venit la bugetul baroului. Plata amenzii 

se va face în termen de 30 de zile de la data 

rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. 

Neachitarea în acest termen atrage 

suspendarea de drept din exerciţiul 

profesiei, până la achitarea sumei. Limitele 

amenzii disciplinare se actualizează 

periodic de către Consiliul U.N.B.R., în 

funcţie de rata inflaţiei; 

Modificarea de la art. 89 alin. 1 lit. c) nu 

face decat sa mareasca limitele maxime si 

minime ale sanctiunii disciplinare, fara 

impact asupra regulilor de procedura 

prevazute in art. 277 si urm. din Statut. 

 

16 Legea nr. 72/2016 Art. 139 

La data intrării în vigoare a prezentei legi se 

abrogă: ... 

b)capitolul VII - Casa de Asigurări a 

Avocaţilor, cuprinzând articolele 91-95, din 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat, republicată, 

cu modificările ulterioare. 

 

    In continuare, apreciez ca abrogarea prin 

legea 72/2016 a Capitolului VII intitulat 

Casa de asigurari a avocatilor impune 

abrogarea Capitolului VI din Statut, intitulat 

Asigurari sociale. Argumentele se gasesc in 

legea 51 modificata, respectiv art. 333, care 

trimite la legea si statutul Casei in ceea ce 

priveste sistemul de asigurari sociale. In 

concluzie, abrogram art. 318-328 din Statut. 

    Apreciez in continuare ca, respectiv alin. 

2 si 3, trebuie modificate, caci alin. 3, prin 

sintagma “daca prin decizia prevazuta la 

alin. 2 nu se prevede altfel”, pe langa disp. 

art. 333 din Statut repetitia “prevazuta”, “nu 

se prevede”, anuleaza practic 

incompatibilitatea pe care am dorit sa o 

instituim prin alin. 2. Propun eliminarea 

partii finale a alin. 3.  

    Cu scuze, ma intorc putin la prevederile 

art. 239 din Statut, fiindca am vazut acest 

lucru numai dupa ce, prin modul de cautare, 

am identificat textele care se refera la CAA. 

Referitor la acest articol, arat ca el trebuie 

Art. 333 

(1)Barourile şi U.N.B.R. organizează 

contabilitatea în conformitate cu 

reglementările contabile pentru persoanele 

juridice fără scop patrimonial, în vigoare. 

(2) Barourile pot înfiinţa, prin decizie, un 

departament economic şi financiar, condus 

de un director economic. 

(3) Calitatea de director economic deţinută 

în cadrul unui barou sau al U.N.B.R. este 

incompatibilă cu o funcţie asemănătoare 

deţinută în sistemul C.A.A., dacă prin 

decizia prevăzută la alin. (2) nu se prevede 

altfel. 

(4) Activitatea de contabilitate a barourilor 

şi a U.N.B.R. poate fi externalizată, în 

condiţiile legii. 

 

Art. 239 (4) Consiliul baroului, printr-un 

consilier delegat, poate verifica evidenţele 

prevăzute la alin. (2) lit. b)-e), în vederea 

stabilirii modului în care avocatul îşi 

îndeplineşte obligaţiile stabilite de Lege, de 

file:///C:/Users/Daniel/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp395014/00138064.htm
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sa cuprinda faptul ca respectivul control 

vizeaza “obligatiile stabilite prin lege, prin 

statut, prin legea si statutul CAA” (la 

momentul redactarii textului, CAA 

functiona numai pe baza statutului CAA). 

    Art. 223 din Statut – consider ca trebuie 

pastrat, pentru ca nici in legea 72/2016, nici 

in Statutul CAA, in capitolul III, nu sunt 

prevederi similare. Pentru viitor, ar fi de 

preferat ca procedura referitoare la 

contributiile la fondul CAA in situatia 

expusa de textul actual sa isi gaseasca locul 

in Statutul CAA.  

 

prezentul statut şi de Legea și Statutul 

C.A.A. Nerespectarea de către avocat a 

prezentării evidenţelor solicitate reprezintă 

abatere disciplinară. 

 

Art. 223 

(1) Formele de exercitare a profesiei de 

avocat au dreptul să îşi stabilească sedii 

secundare în circumscripţiile barourilor din 

care nu fac parte. 

(2) Înfiinţarea sediilor secundare se aprobă, 

la cerere, de consiliul baroului în 

circumscripţia căruia urmează să se 

deschidă sediul secundar. Cererea va 

menţiona: forma de exercitare a profesiei, 

adresa sediului secundar, motivul 

deschiderii acestuia, avocaţii care îşi vor 

desfăşura activitatea la sediul secundar şi 

vechimea acestora în profesie. 

(3) Decizia de aprobare a cererii de 

înfiinţare a sediului secundar se comunică 

baroului de la sediul principal. 

(4) Decizia de respingere a cererii de 

înfiinţare a sediului secundar poate fi 

atacată la Consiliul U.N.B.R., în termen de 

15 zile de la comunicare. 

(5) În urma aprobării cererii de înfiinţare a 

sediului secundar, avocatul/avocaţii va/vor 

achita taxa de înscriere şi contribuţia la 

bugetul baroului pe raza căruia 

funcţionează sediul secundar, separat de 

taxele plătite la baroul la care îşi are/au 

sediul principal. Contribuţia la fondul Casei 

de Asigurări a Avocaţilor, denumită în 
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continuare C.A.A., se achită de fiecare 

membru al C.A.A, la filiala C.A.A. de pe 

lângă baroul la care este înscris sediul 

principal.  

(6) În cazul acelor forme de exercitare a 

profesiei de avocat a căror activitate se 

desfăşoară preponderent în circumscripţia 

unui barou situat pe raza altui judeţ decât cel 

în care se află situat sediul lor principal, 

stabilirea unui sediu secundar în 

circumscripţia celui dintâi barou este 

obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară gravă, în 

sensul dispoziţiilor prezentului alineat, o 

activitate va fi considerată a fi desfăşurată 

preponderent pe raza altui barou dacă 

aceasta generează majoritatea 

angajamentelor profesionale încheiate în 

decursul unui semestru calendaristic de 

către respectiva formă de exercitare a 

profesiei. În acest caz, forma de exercitare a 

profesiei are obligaţia de a solicita 

aprobarea deschiderii sediului secundar în 

termen de cel mult 15 zile de la începerea 

următorului semestru. 

 

CAPITOLUL VI: Asigurările sociale 

Art. 318 

(1)Avocaţii înscrişi în barouri, care 

figurează în tabloul avocaţilor cu drept de 

exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi 

urmaşii acestora cu drepturi proprii la 

pensie şi ajutoare sociale fac parte de drept 
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din sistemul propriu de asigurări sociale al 

avocaţilor şi sunt membri de drept ai C.A.A. 

(2)Avocaţii înscrişi în barou care nu 

figurează în tabloul avocaţilor cu drept de 

exercitare a profesiei au dreptul la 

prestaţiile de asigurări sociale 

corespunzător perioadei în care şi-au 

exercitat profesia, în condiţiile prevăzute de 

legea şi statutul C.A.A. 

(3)Perioada în care un avocat a fost 

suspendat din profesie, în vederea 

exercitării unei funcţii de demnitate publică 

sau a unei funcţii asimilate cu funcţia de 

demnitate publică, este luată în calcul la 

stabilirea vechimii în avocatură, în 

condiţiile achitării cotelor de contribuţie la 

C.A.A. Indemnizaţia de demnitar şi 

celelalte drepturi băneşti încasate, cumulate 

cu eventualele venituri din activitatea de 

avocat desfăşurată în perioada mandatului 

de demnitar, se consideră venituri din 

profesie şi se iau în calcul atât la stabilirea 

cotelor de contribuţie, cât şi la stabilirea 

pensiei de către C.A.A. 

Art. 319 

(1)C.A.A. este organizată şi funcţionează în 

cadrul U.N.B.R. C.A.A. este instituţie 

autonomă de interes public, are 

personalitate juridică, patrimoniu şi buget 

propriu. 

(2)C.A.A. va înfiinţa filiale organizate pe 

lângă barouri, cu avizul Consiliului 

U.N.B.R. 



21 
 

Nr. 

crt. 

Prevederi legale modificate sau nou 

introduse prin Legea nr. 25/2017 

Prevederi al Statului profesiei 

identificate drept ”corelative” 
Propuneri de modificare/completare 

(3)Filialele C.A.A., constituite în condiţiile 

prevăzute de Lege, au personalitate juridică 

de interes public, buget şi patrimoniu 

propriu. 

Art. 320 

C.A.A. stabileşte şi acordă membrilor săi, în 

condiţiile legii sale de organizare şi ale 

statutului C.A.A., pensii şi ajutoare sociale. 

Art. 321 

(1)Fondurile C.A.A. se constituie în 

condiţiile statutului acesteia. 

(2)Pensiile şi ajutoarele sociale vor avea ca 

bază de calcul exclusiv stagiile de cotizare 

şi cuantumul contribuţiilor achitate de 

avocatul asigurat, fiind interzisă aplicarea 

altor criterii de calcul. 

Art. 322 

(1)Plata contribuţiei lunare pentru 

constituirea fondurilor C.A.A. se va efectua 

prin transfer în contul bancar al filialei în 

care avocatul este înscris sau la casieria 

acesteia până la data de 25 a lunii următoare 

celei pentru care se face plata. 

(2)În cazul achitării contribuţiei prin ordin 

de plată, plata se consideră făcută la data 

debitării contului bancar al plătitorului, în 

cazul în care data de 25 a lunii este o zi 

nelucrătoare, plata contribuţiei se socoteşte 

făcută în termen dacă este făcută în ziua 

lucrătoare imediat următoare datei de 25. 

(3)Depăşirea cu cel mult 5 zile a termenului 

de plată prevăzut la alineatul precedent 

atrage obligaţia de plată a majorărilor de 

întârziere în favoarea C.A.A. La achitarea 
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contribuţiei avocatul este obligat să ateste, 

în scris şi sub semnătură, veniturile realizate 

din onorarii în luna pentru care se 

efectuează plata şi pentru care plăteşte cota 

de contribuţie în condiţiile prevăzute de 

statutul C.A.A. Statutul C.A.A. va prevedea 

forma şi modalitatea în care se face şi se 

înregistrează declaraţia. 

(4)Avocatul care plăteşte cota maximă de 

contribuţie nu are obligaţia de a declara 

valoarea veniturilor suplimentare cotei 

plătite. 

Art. 323 

(1)Neplata contribuţiilor lunare în 

cuantumul şi la termenele stabilite atrage 

aplicarea măsurii prevăzute la art. 28 lit. c) 

din Lege. 

(2)Filiala va notifica în prealabil avocatul 

debitor şi va sesiza baroul în cazurile în care 

întârzierea plăţii este mai mare de 3 luni. La 

sesizare se va ataşa dovada notificării. 

(3)Respectarea procedurii prealabile de 

notificare prevăzute la alin. (2) nu este 

necesară dacă avocatul nu a dat declaraţia 

privind veniturile realizate pe o perioadă 

mai mare de 6 luni şi nici nu a plătit cotele 

de contribuţie la C.A.A. 

(4)Încălcarea repetată a obligaţiilor 

prevăzute la art. 92 alin. (2) din Lege 

constituie abatere disciplinară gravă. 

Art. 324 

(1)La cererea filialei, avocatul este obligat 

să informeze în scris cu privire la 

îndeplinirea obligaţiei de a contribui la 
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constituirea fondurilor sistemului 

asigurărilor sociale privind avocaţii, să 

indice criteriile în raport cu care a achitat 

contribuţia şi să prezinte dovezile de plată a 

acesteia, în cazurile în care din evidenţele 

filialei nu rezultă datele prevăzute în 

prezentul articol. 

(2)Consiliul de administraţie al C.A.A. este 

obligat să sesizeze în scris consiliul baroului 

în situaţia în care, în mod nejustificat, 

avocatul refuză să se prezinte la controlul 

efectuat de C.A.A. la filiala C.A.A. din care 

face parte ori dacă acesta refuză să prezinte 

actele şi informaţiile necesare realizării 

controlului. În acest caz, consiliul baroului 

va sesiza comisia de disciplină a baroului cu 

privire la abaterea disciplinară, pentru a se 

lua măsurile prevăzute de Lege şi de 

prezentul statut. 

Art. 325 

(1)Consiliul de administraţie al C.A.A. şi 

consiliile barourilor vor coordona 

activitatea filialelor în vederea aplicării 

unitare a Legii. 

(2)Între filială, C.A.A. şi barouri se 

stabileşte prin statutul C.A.A. modul de 

comunicare a informaţiilor şi de coordonare 

a activităţii filialelor. 

(3)Adunarea generală a filialei se întruneşte 

anual, la aceeaşi dată cu adunarea generală 

ordinară a baroului sau ori de câte ori este 

nevoie. 

(4)Proiectul de buget al filialei va fi adoptat 

de adunarea generală după obţinerea 
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avizului consiliului baroului şi va fi 

comunicat C.A.A. spre aprobare. 

(5)Hotărârile consiliului de administraţie al 

filialei se comunică C.A.A. şi consiliului 

baroului. 

(6)Consiliul baroului poate convoca în 

şedinţă comună consiliul de administraţie al 

filialei. 

Art. 326 

(1)Consiliul de administraţie al filialei va 

face propuneri Consiliului de administraţie 

al C.A.A. pentru aprobarea statului de 

funcţii, după obţinerea avizului consiliului 

baroului. 

(2)După obţinerea avizului baroului şi cu 

aprobarea Consiliului de administraţie al 

C.A.A., poate fi angajat un director executiv 

al filialei. 

(3)Consiliul de administraţie al filialei 

îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Lege, 

statutul şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale C.A.A. şi pune în aplicare 

hotărârile Consiliului de administraţie al 

C.A.A., Congresului avocaţilor, Consiliului 

U.N.B.R. şi ale consiliului baroului. 

(4)În caz de abatere gravă şi evidentă ori de 

nereguli financiare, Consiliul de 

administraţie al C.A.A., din oficiu sau la 

cererea consiliului baroului, poate suspenda 

consiliul de administraţie al filialei. În acest 

caz, Consiliul de administraţie al C.A.A. va 

numi o conducere interimară cu avizul 

consultativ al consiliului baroului, până la 

organizarea unor noi alegeri, respectiv până 
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la data primei adunări generale ordinare sau 

extraordinare a filialei. 

Art. 327 

(1)Consiliul U.N.B.R. va coordona 

activitatea Consiliului de administraţie al 

C.A.A., în vederea aplicării Legii şi a 

statutului C.A.A. 

(2)Pentru cheltuielile cu caracter de 

investiţii din disponibilităţile băneşti ale 

fondului centralizat al sistemului C.A.A. 

sau ale filialelor, se va întocmi programul 

anual de investiţii, care va fi aprobat de 

Consiliul U.N.B.R. în ultima şedinţă a 

fiecărui an pentru anul următor. La 

întocmirea programului anual de investiţii 

înscris în bugetul anului următor, Consiliul 

de administraţie al C.A.A. va avea în vedere 

evoluţiile preliminate ale bugetului 

sistemului C.A.A., centralizate la nivelul 

primelor 3 trimestre ale anului în curs. 

(3)În intervalul dintre congresele 

avocaţilor, în caz de abatere gravă şi 

evidentă ori de nereguli financiare, 

Consiliul U.N.B.R., din oficiu sau la cererea 

unei treimi dintre membrii Consiliului 

U.N.B.R., va putea suspenda Consiliul de 

administraţie al C.A.A. în acest caz, 

Consiliul U.N.B.R. va numi o conducere 

interimară, până la proximul congres. 

Art. 328 

(1)Toate hotărârile şi deciziile Consiliului 

de administraţie al C.A.A. intră în vigoare 

şi vor fi puse în aplicare în 3 zile de la 
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comunicarea acestora făcută către membrii 

C.A.A., inclusiv prin internet. 

(2)În mod corespunzător, dispoziţiile alin. 

(1) se aplică cu privire la hotărârile şi 

deciziile consiliilor de administraţie ale 

filialelor. 

17      In continuare incerc sa analizez impactul 

deciziilor interpretative, altele decat cele 

la care m-am referit deja pana acum: 

    Decizia 386/2012 ar putea produce 

modificari statutare in art. 198 sau, 

preferabil, in anexa 13, art. 22.  

    Deciziile interpretative 557/2012, 

558/2012, 385/2012, in aplicarea art. 20 

alin. 5 si 6 din lege, respectiv art. 20 alin. 8 

din lege, texte ce nu au fost modificate prin 

legea 25, cred ca mai degraba, desi situatiile 

rezolvate prin decizii vor fi din ce in ce mai 

rare, ca s-ar fi impus o completare a 

alineatelor de la art. 20. Textele din Statut, 

respectiv art. 33-38, prevad reguli de 

procedura si nu cred ca trebuie sa 

intervenim.  

    Decizia interpretativa 746/2013 poate 

duce la explicitarea art. 304 din Statut. 

    RIL 31/2009 nu impune modificari 

statutare. 

    Despre impactul deciziei interpretative 

523/2009 am vorbit in materialele 

anterioare. 

    RIL 15/2015 nu impune modificari 

statutare. 

    Decizia interpretative 522/2009 – daca se 

considera necesar, se poate mentiona in 
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cuprinsul art. 46 din Statut faptul ca efectele 

se produc de la momentul comunicarii, 

respectiv la art. 31.  

    Decizia interpretativa 745/2013 – poate 

inseram in art. 316 concluziile deciziei. 

    Asupra DCC 225/2017, Comisia a 

hotarat si a supus concluziile sale 

Consiliului de la Sinaia. 

 


