DEFINITIVI - ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT
BAREM DE CORECTARE
1. Transferul într-un alt barou - 3 puncte
- Iniţierea procedurii de transfer:
motive justificate - 0,25 puncte
condiţiile:
• actele pe care se întemeiază - 0,10 puncte
• certificat eliberat de baroul de la care se solicită transferul atestând că solicitantul a achitat
la zi taxele şi contribuţiile profesionale către barou, U.N.B.R. şi sistemul propriu de asigurări
sociale - 0,15 puncte
-

Procedura de transfer
Avizarea cererii de transfer - 0,25 puncte
Soluţionarea cererii de transfer
• Cererea de transfer se soluţionează pe baza raportului întocmit de un consilier, care
verifică dosarul de înscriere al petentului, precum şi a certificatului eliberat de baroul de
la care se solicită transferul - 0,50 puncte
• La soluţionarea cererii consiliul baroului va avea în vedere şi respectarea de către petent
a dispoziţiilor privind modul de organizare şi funcţionare a formelor de exercitare a
profesiei, precum şi a condiţiilor de primire în profesie - 0,50 puncte
Decizia cu privire la transfer
• comunicarea deciziei - 0,25 puncte
• efectele deciziei (menționarea corespunzătoare în tabloul avocaţilor) - 0,25 puncte
• atacarea deciziei:
o calea de atac (contestația) - 0,25 puncte
o termenul de contestare (15 zile de la comunicare) - 0,25 puncte
o organul sesizat prin calea de atac (Consiliul U.N.B.R.) - 0,25 puncte

2. Compatibilităţi şi incompatibilităţi legale ale profesiei de avocat - 3 puncte
Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu:
a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judeţene - 0,5 puncte
b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul juridic superior - 0,3 puncte
c) activitatea literară şi publicistică - 0,2 puncte
d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate
intelectuală, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, administrator sau lichidator în
cadrul procedurilor de reorganizare şi lichidare judiciară - 0,5 puncte (dacă se indică cel puțin trei
calități)
Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu:
a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat - 0,5 puncte
b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri - 0,5
puncte
c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ - 0,5 puncte (se acordă și dacă se indică cel
puțin două cazuri prevăzute la art. 29 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat)
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Speţa - 4 puncte
A. Consideraţi că avocatul, în situaţia expusă, a încălcat reglementările în vigoare privind exercitarea
profesiei de avocat? În caz afirmativ, indicați încălcările.
- este interzis avocatului să folosească mijloace de reclamă sau de publicitate în scopul dobândirii
clientelei folosind procedee incompatibile cu demnitatea profesiei, în mod nemijlocit sau prin persoane
interpuse – 0,30 puncte
- avocatul nu a respectat prevederile statutului profesiei de avocat, potrivit cărora:
indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate menţiunile laudative sau comparative şi toate
indicaţiile referitoare la identitatea clienţilor sunt interzise – 0,30 puncte
mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopul
dobândirii de clientelă – 0,30 puncte
broşura de prezentare generală nu poate face referire la: a) numele clienţilor formei de exercitare
a profesiei. Prin excepţie, broşura poate indica doar numele clienţilor care şi-au dat acordul în
acest sens – 0,30 puncte
broşura de prezentare generală nu poate face referire la: b) activităţi care nu au legătură cu
exercitarea profesiei – 0,30 puncte
formele de exercitare a profesiei pot difuza broşuri de prezentare generală către toate categoriile
de public. Difuzarea poate fi realizată numai de către forma de exercitare a profesiei, fără
posibilitatea de a le depune în locurile publice sau de a le transmite terţilor în vederea difuzării, cu
excepţia serviciilor poştale – 0,30 puncte
B. Consideraţi că societatea „X” S.R.L. a întreprins un demers corect? Motivaţi.
Nu – 0,30 puncte
Societatea trebuia să sesizeze Consiliul Baroului conform prevederilor statutului profesiei de avocat –
0,30 puncte
C. Solicitarea de amendare cu suma de 10.000 lei a avocatului este una legală? Motivaţi.
Nu – 0,30 puncte
Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat prevede posibilitatea aplicării unei amenzi
de cel mult 500 lei – 0,30 puncte
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