UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

DECIZIA NR. 385/03.03.2012
(cu caracter interpretativ)
despre aplicarea corectă a prevederilor
articolului 20 alin (8) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

A. Precizări prealabile
Interpretarea acestor texte apare ca fiind necesară, pentru a evita
situaţii în care unele barouri ar putea aplica textul de lege, modificat prin
Legea nr. 270 din 28 decembrie 2011, în funcţie de data primirii în profesie,
iar alte barouri în funcţie de data înscrierii în tabloul avocaţilor a persoanelor
aflate în această situaţie.

B. Texte legale şi statutare incidente
Art. 20 alin (8) din Legea 51/1995, republicată:
Avocaţii – foşti judecători nu pot pune concluzii la instanţele unde au
funcţionat, iar foştii procurori şi cadrele de poliţie nu pot acorda asistenţă
juridică la unitatea de urmărire penală la care şi-au desfăşurat activitatea,
timp de cinci ani de la încetarea funcţiei respective.
Art.39 din Statutul profesiei de avocat
(1) Avocaţii - foşti judecători nu pot exercita profesia de avocat în faţa
instanţelor unde au funcţionat, timp de 5 ani de la încetarea funcţiei
deţinute. Prin „instanţe” în înţelesul Legii se înţeleg: judecătoriile,
tribunalele, tribunalele specializate, curţile de apel, Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie şi Curtea Constituţională, inclusiv instanţele militare la care
avocaţii au funcţionat ca judecători, indiferent de secţia la care au
funcţionat.
(2) În cazul în care, avocatul a funcţionat ca judecător la mai multe instanţe,
interdicţia operează pentru fiecare instanţă şi se calculează distinct de la
data încetării activităţii la instanţa respectivă.
(3) Aceeaşi interdicţie se aplică şi magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, executorilor jude1

cătoreşti, grefierilor şi personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al
Curţii Constituţionale
Art.40 din Statutul profesiei de avocat
(1) Avocaţii – foşti procurori şi cadre de poliţie nu pot acorda asistenţă
juridică la organul de urmărire penală la care şi-au desfăşurat activitatea
timp de 5 ani de la încetarea funcţiei respective. Calculul duratei de
interdicţie se face conform art. 39 alin. (2) din prezentul statut.
(2) În cazul în care avocatul - fost procuror sau cadru de poliţie a funcţionat
şi în calitate de judecător, interdicţia priveşte atât instanţele, cât şi organele
de urmărire şi de cercetare penală, durata fiind calculată în mod
corespunzător.
(3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi personalului auxiliar al
Organelor de urmărire penală
C. Concluzii
Având în vedere natura interdicţiei instituite prin textele legale şi
statutare incidente şi faptul că acestea instituie o limitare temporară a
exercitării profesiei, fără incidenţă asupra calităţii de avocat,
prevederea inserată în articolul 20, alin(8) din Legea nr. 51/1995,
republicată, si în articolele 39 şi 40 din Statutul profesiei de avocat, se
va aplica în funcţie de data înscrierii în tabloul avocaţilor cu drept de
exercitare a profesiei şi nu în funcţie de data emiterii deciziei de
primire în profesie. Un astfel de mod de aplicare a prevederilor legale
şi statutare sus menţionate nu constituie un caz de retroactivare a
legii, în situaţia în care dreptul de exercitare efectivă a profesiei a fost
dobândit după intrarea în vigoare a Legii nr. 270/2011, respectiv după
data de 3 ianuarie 2011.
Înţelesul sintagmei „nu pot pune concluzii” este acela al
interdicţiei de a pune orice concluzii la instanţele unde au funcţionat,
textul vizând nu numai concluziile pe fondul cauzei ci şi cele formulate
pentru orice cerere adresată instanţei.

P R E Ş E D I N T E,
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