UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

DECIZIA NR. 386/03.03.2012
(cu caracter interpretativ)
privind dizolvarea si lichidarea unei societăţi civile de avocaţi,
in situaţia în care unul dintre cei doi asociaţi este suspendat
din exerciţiul profesiei

A. Precizări prealabile
Interpretarea textelor legale şi statutare privind organizarea şi funcţionarea
societăţilor civile profesionale de avocaţi apare ca fiind necesară, datorita
faptului că în practică s-au ivit situaţii în care societăţi civile profesionale de
avocaţi, constituite din doi avocaţi, dintre care unul suspendat din exerciţiul
profesiei, au continuat să funcţioneze, susţinându-se că prin Legea nr.
51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în continuare
„Lege”) nu este prevăzută, pentru societăţile civile profesionale de avocaţi,
cerinţa ca asociaţii să se afle în exerciţiul profesiei.

B. Texte legale şi statutare incidente
Cerinţa exercitării profesiei de către asociaţi se regăseşte în titulatura celor
două forme de societate prevăzute de Lege (societăţi civile profesionale şi,
respectiv, societăţi profesionale cu răspundere limitată), ambele cuprinzând
precizarea că societatea este una profesională. O societate de avocaţi
poate fi profesională numai în măsura în care toţi cei care se asociază (cel
puţin doi avocaţi definitivi, condiţie prevăzută expres pentru ambele forme)
pot exercita profesia de avocat.
Aceeaşi cerinţă reiese şi din următoarele texte normative privind societatea
civilă profesională:
1

- Art. 5 alin. (5) din Lege, care prevede implicit că toţi avocaţii din
societatea profesională cu răspundere limitată (atât asociaţi, cât şi
neasociaţi) trebuie să se afle în exerciţiul profesiei. În acest sens, teza a II-a
a acestui articol prevede că în societatea profesională îşi pot exercita
profesia şi avocaţi colaboratori sau avocaţi salarizaţi. Teza a III-a a aceluiaşi
articol, reia această cerinţă, făcând referire la “toţi avocaţii care profesează
în cadrul” societăţii.
- Statutul societăţii civile profesionale, cuprins la Anexa nr. XIII din
Statutul profesiei de avocat (în continuare „Statut”), care completează
prevederile art. 185 – 187 din Statut:
o Art. 2 (Obiectul): “Societatea are ca obiect exercitarea în comun a
profesiei de avocat conform Legii şi Statutului profesiei de avocat”;
o Art. 3.1.: “Fiecare asociat…îşi angajează răspunderea profesională
pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii”;
o Art. 19.1: “Cesiunea părţilor sociale poate fi făcută numai către avocaţi
definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile Legii şi ale Statutului
profesiei de avocat”;
o Art. 25.1: “Asociaţii, avocaţii colaboratori şi avocaţii salarizaţi în interiorul
profesiei exercită profesia de avocat în numele societăţii”;
o Art. 25.2: “Fiecare avocat răspunde pentru actele profesionale pe care
le îndeplineşte”.
Art. 22.1 din Statutul societăţii civile profesionale: “Asociatul care din orice
motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat, asociatul exclus din
societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub
interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor
sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu”.
Art. 29.4 din Statutul societăţii civile profesionale: “În situaţiile în care în care
în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3
luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas
decide reorganizarea acesteia”.

C. Concluzii
Din interpretarea textelor care reglementează constituirea şi funcţionarea
societăţilor de avocaţi rezultă fără echivoc că premiza funcţionării acestor
societăţi (fie acestea societăţi civile profesionale, fie societăţi profesionale
cu răspundere limitată) o reprezintă exercitarea efectivă de către asociaţi a
profesiei de avocat. Faptul că Legea, la art. 6 alin. (1), prevede numai cu
privire la societatea profesională cu răspundere limitată că aceasta se
constituie prin asocierea a cel puţin doi avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul
profesiei, nu este de natură a permite concluzia că societatea civilă
profesională nu ar cădea sub imperiul aceleiaşi cerinţe.
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Având în vedere prevederile legale şi statutare sus-menţionate, rezultă
că, în cazul suspendării din exerciţiul profesiei a unuia din cei doi
asociaţi ai societăţii civile profesionale de avocaţi, neurmată de o
cesionare către un terţ, în termenul de trei luni prevăzut de art. 22.1 din
Statutul societăţii civile profesionale de avocaţi cuprins la Anexa nr.
XIII din Statut, a părţilor sale sociale, sau de o reorganizare a societăţii
civile profesionale în altă formă de exercitare a profesiei, devin
aplicabile prevederile art. 29.4 din Statutul societăţii civile profesionale
de avocaţi, potrivit cărora societatea rămasă cu un singur asociat intră
în lichidare. Întrucât lichidarea unei societăţi este subsecventă
dizolvării sale, dizolvarea trebuie considerată a se fi produs la
împlinirea termenului de trei luni de la data la care a avut loc
suspendarea din profesie a unuia din cei doi asociaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Av. dr. Gheorghe FLOREA
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