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1. În fața comisiei de disciplină: 
a) refuzul avocatului cercetat disciplinar de a da curs convocării constituie o încălcare a 
îndatoririlor profesionale și nu împiedică desfășurarea anchetei disciplinare; 
b) sunt convocate în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea, precum și orice 
alte persoane ale căror declarații pot elucida cazul; 
c) lipsa părților regulat citate nu împiedică judecata, instanța disciplinară putându-se pronunța 
pe baza actelor și a dovezilor administrate în cauză. 
         Răspuns corect: c) 
 
2. În exercitarea activității sale, avocatul: 
a) poate în orice împrejurare să comunice autorităților jurisdicționale acte, note sau alte 
documente, chiar dacă acestea nu au fost comunicate avocatului părții adverse; 
b) nu poate să supună instanțelor judecătorești o propunere de soluționare a cauzei, făcută 
de partea adversă sau de către avocatul acesteia, fără autorizarea expresă a avocatului părții 
adverse; 
c) nu poate în nicio împrejurare să pretindă și nici să accepte din partea unui alt avocat sau 
din partea vreunui terț un onorariu, un comision sau vreo altă compensație pentru faptul că a 
recomandat un avocat unui client sau că a trimis un client la un avocat. 
         Răspuns corect: b) 
 
3. X este avocatul lui Y într-un dosar penal. Dacă acțiunile și scopurile lui Y, deși 
aparent legale la începutul asistenței și/sau reprezentării juridice, se dovedesc pe 
parcursul acesteia ca fiind infracționale: 
a) X este obligat să renunțe imediat la contractul de asistență juridică încheiat cu Y; 
b) X este îndreptățit să se retragă imediat și să renunțe la asistarea și reprezentarea lui Y;  
c) X va oferi lui Y o opinie legală onestă cu privire la consecințele de fapt și juridice ale cazului 
investigat, în limitele informațiilor furnizate de client.  
         Răspuns corect: b) 
 
4. Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu: 
a) calitatea de traducător autorizat, însă avocatul nu va putea exercita această activitate în 
cauza în care a fost angajat în calitate de apărător; 
b) calitatea de administrator într-o societate în comandită pe acțiuni, însă cu obligația de a 
aduce acest fapt la cunoștința decanului baroului în care își exercită profesia; 
c) calitatea de mediator, cu excepția cazului în care este angajat cu contract individual de 
muncă în cadrul unei forme de exercitare a profesiei de mediator sau în cadrul unei organizații 
neguvernamentale. 
         Răspuns corect: a) 
 
5. Împotriva avocatului X a fost depusă o plângere la baroul al cărui membru este 
pentru o faptă ce constituie abatere disciplinară gravă. Interdicția de a exercita profesia 
de avocat pe o perioadă de o lună: 
a) este o sancțiune disciplinară ce poate fi aplicată avocatului X până la judecarea definitivă 
a cauzei, în caz de abatere evidentă și gravă;  
b) este o sancțiune disciplinară pe durata căreia avocatul X nu poate presta asistență juridică, 
dar este obligat să participe la activitățile hotărâte de consiliul baroului; 
c) este o sancțiune disciplinară ce atrage pentru X nedemnitatea de a fi avocat. 
         Răspuns corect: c) 



6. Prevalându-se de calitatea sa de fost judecător la o instanță internațională, Z solicită 
să fie primit în profesia de avocat cu scutire de examen. Soluționând cererea, consiliul 
baroului: 
a)  o va respinge, dacă încetarea calității de judecător a lui Z la respectiva instanță 
internațională a avut loc din motive imputabile, indiferent de natura acestora; 
b) o va respinge, însă numai dacă încetarea calității de judecător a lui Z la respectiva instanță 
internațională a avut loc din motive imputabile de natură să aducă atingere demnității profesiei 
de avocat; 
c) o va respinge, însă numai dacă încetarea calității de judecător a lui Z la respectiva instanță 
internațională a avut loc ca urmare a săvârșirii unei abateri disciplinare grave, sancționate cu 
măsura excluderii din profesie. 
         Răspuns corect: a) 
 
 
7. Clientul A intenționează să încheie contract de asistență juridică cu o societate civilă 
profesională de avocați, având ca obiect consultanță juridică pe o perioadă de 3 luni. 
Respectiva formă de exercitare a profesiei de avocat: 
a) are obligația de a menționa în contractul încheiat cu A numele avocatului/avocaților 
ales/aleși sau acceptat/acceptați de client să asigure serviciul profesional; 
b) are obligația de a menționa în contractul încheiat cu A acordarea sau, după caz, 
neacordarea dreptului de substituire; 
c) are obligația de a îndeplini serviciul profesional în baza contractului de asistență juridică 
prin oricare din avocații desemnați de avocatul coordonator, fără a se cere opțiunea clientului. 
         Răspuns corect: c) 
 
 
8. Dl. Y, în calitate de doctor în drept, formulează cerere pentru a fi primit în profesia 
de avocat. În aceste condiții: 
a) cererea lui Y va fi admisă și acesta va fi înscris pe tabloul avocaților stagiari după 
promovarea examenului de admitere în profesie; 
b) cererea lui Y va fi admisă și acesta va fi înscris pe tabloul avocaților definitivi după 
promovarea examenului de admitere în profesie; 
c) cererea lui Y va fi respinsă dacă acesta nu dovedește că este licențiat al unei facultăți de 
drept cu durata stabilită de lege. 
         Răspuns corect: c) 
 
9. Avocatul X este specializat în contencios administrativ. Clientul Y, pe care X îl 
reprezintă într-un dosar la Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios 
administrativ și fiscal îi solicită lui X să îl asiste într-un dosar penal, deși X nu a mai 
fost angajat în astfel de cauze. În această situație: 
a) X îl poate asista pe Y în dosarul penal, întrucât orice persoană are dreptul să își aleagă în 
mod liber avocatul; 
b) X este obligat să se abțină să se angajeze în cauza penală a lui Y, întrucât nu poate acorda 
o asistență competentă, chiar dacă este o situație de urgență pentru salvgardarea și/sau 
protejarea drepturilor și intereselor clientului său; 
c) X îl poate asista pe Y chiar și în măsura în care în acel moment nu posedă o competență 
profesională adecvată cu natura cauzei, dacă prin întârziere s-ar aduce atingere drepturilor 
și intereselor clientului său.  
         Răspuns corect: c) 
 
10. Clientul E.F. datorează avocatului C. restanțe din onorarii și din cheltuielile făcute 
în interesul său procesual. În aceste condiții: 
a) avocatul C. are un drept de retenție asupra bunurilor ce i-au fost încredințate de E.F.; 
b) avocatul C. are un drept de retenție asupra înscrisurilor originale ce i-au fost puse la 
dispoziție de E.F.; 
c) avocatul C. are un drept de retenție asupra fondurilor fiduciare deținute în numele și pe 
seama lui E.F., în scopul de a constrânge clientul să-i accepte pretențiile cu privire la onorariu. 
         Răspuns corect: a) 


