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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONGRESUL AVOCAŢILOR 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. d) şi art. 61 alin. (2) 
şi ale art. 81 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificată 
prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.559 din 23 iunie 
2004, (denumită în continuare Lege) din Statutul profesiei de avocat 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 45 din 13 ianuarie 
2005,  
 - luând în examinare propunerea Baroului Bucureşti privind 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor cuprinse în Statutul profesiei de 
avocat dezbătută în şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România din 19 februarie 2005,  
 - Congresul Avocaţilor,  

 
HOTĂRĂŞTE:  

 
 
 I. Congresul Avocaţilor ratifică şi aprobă Statutul profesiei de 
avocat astfel cum acesta a fost adoptat de Consiliul Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România în conformitate cu dispoziţiile art. 81 lit. b) din 
Lege, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 45 
din 13 ianuarie 2005. 
 
 II. Articolul 205 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 45 din 13 ianuarie 2005 se 
interpretează şi se aplică astfel: 
 1. Avocatul colaborator nu are dreptul de a avea clientelă personală  
în afara formei de exercitare a profesiei la care colaborează. 
 Orice client personal trebuie adus la cunoştinţa avocatului 
titular/coordonator al formei de exercitare a profesiei la care avocatul 
colaborator îşi desfăşoară activitatea, iar lucrările profesionale efectuate 
pentru clientela personală se vor efectua prin intermediul formei de 
exercitare a profesiei, cu menţiunea expresă în contractul de asistenţă 
juridică potrivit căruia clientul este personal.  
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 2. Rezultatele financiare obţinute de avocatul colaborator de la 
clienţii personali (onorariile) vor fi încasate integral sau parţial de 
avocatul colaborator, după caz, în raport de clauzele contractului de 
colaborare, fără a se afecta în nici un mod cuantumul retrocedărilor de 
onorarii, negociate şi prevăzute în contractul de colaborare.  
 3. Titularii/avocaţii coordonatori vor îngădui şi vor sprijini avocaţii 
colaboratori în tratarea clientelei personale, în condiţiile prevăzute în 
contractul de colaborare.  
 4. Pentru clientela personală, avocatul colaborator va utiliza alături 
de ştampila formei de exercitare a profesiei şi ştampila personală, 
aprobată  de forma de exercitare a profesiei, pe care se inscripţionează 
menţiunea  „avocat colaborator”. Ştampila personală a avocatului  
colaborator poate fi confecţionată şi utilizată numai cu acordul formei de 
exercitare a profesiei, conform menţiunilor prevăzute în contractul de 
colaborare.  
 5. Pentru activitatea desfăşurată pentru clientela formei de 
exercitare a profesie cât şi pentru activitatea desfăşurată pentru 
clientela personală, avocatul colaborator este răspunzător atât faţă de 
client cât şi faţă de forma de exercitare a profesiei căreia îi aparţine. 
  6. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul asistenţei judiciare a 
baroului, avocatul colaborator poate folosi ştampila proprie şi va păstra 
rezultatele financiare obţinute, în condiţiile prevăzute la pct. 1 din  
prezenta hotărâre. 
 
 III. Prezenta interpretare are regimul prevăzut de dispoziţiile art. 61 
alin. (2) din Lege şi va fi adusă la cunoştinţa tuturor avocaţilor prin grija 
barourilor. 
 
 IV. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Congresul Avocaţilor 
întrunit în data de 18 iunie 2005 şi va fi publicată pe site-ul www.unbr.ro.  

 
 

P   R   E   Ş   E   D   I   N   T   E, 
 
 

Av. Călin - Andrei ZAMFIRESCU 


