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 Actualitate şi perspectivă în politicile profesionale ale 
profesiei de avocat din România. 
 

Exercitarea profesiei de avocat intr-un context economico-social 
si politic supus unor mutaţii permanente intr-un ritm pe care, inerent, 
organizarea profesiei îl recepţionează fără a putea sa reacţioneze 
concomitent şi deopotrivă la toate "provocările" demonstrează, în timp, 
necesitatea configurării unor politici profesionale, prin care să se identifice 
obiective si direcţii rezonabil previzibile, astfel încât pragul de aşteptare al 
membrilor profesiei să poată fi cuantificat, prefigurat şi verificat. 

Aplicarea legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, adoptarea şi aplicarea dispoziţiilor normative elaborate 
de organele profesiei cu atribuţii de reglementare infraparlamentară a 
standardelor şi ghidurilor de practică profesională, experienţa dobândită în 
aplicarea noului mecanism al sistemului de asigurări sociale propriu, 
permit ca organele profesiei să identifice domeniile în care este necesar să 
se acţioneze pentru a adapta profesia nevoilor şi cerinţelor timpurilor sub 
care avocaţii îşi realizează activitatea profesională. 

 
 
I. Principii de baza ce fundamentează dezvoltarea profesiei 
    
Perioada de timp în care s-au aplicat reglementari relativ noi 

privind exercitarea profesiei a demonstrat că profesia exprimă în modul cel 
mai eficient cerinţa socială de apărare a drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor, fără ca valorile sociale specifice profesiei sa se confunde cu 
valorile pieţei serviciilor profesionale, a căror arie este tot mai adesea 
confruntata cu pretenţia altor profesii de a aplica principii ale muncii 
avocatului in domenii conexe si apropiate, pentru prestaţii de servicii 
profesionale ce implica cunoaşterea dreptului. 

Dubla ipostaza a avocatului care, in raport de reglementările 
actuale, se afla fie in ipostaza de a exercita magistratura de bara si a 
realiza efectiv raporturile persoanelor cu justiţia, fie in ipostaza de a 
facilita accesul la informaţia juridica si a aplica dreptul in viata economica 
propriu-zisa nu poate face abstracţie de exercitarea dreptului la existenta 
profesionala a avocatului, care fundamentează dreptul sau la onorarii, 
adesea confundat cu drepturile tuturor actorilor implicaţi in activităţile 
desfăşurate pe piaţa serviciilor juridice. 
 Experienţa activităţii organelor profesiei de avocat demonstrează că 
dezvoltarea reală a profesiei   depinde exclusiv de capacitatea organelor 
profesiei de a furniza publicului maximum de încredere în profesia de 
avocat. 
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 În condiţiile în care optica  generala  privind profesia de avocat 
nu se reconsideră, iar  politicile publice  privitoare la profesie ignora corpul 
profesional, iniţiativele organelor profesiei reprezintă  singura politică 
profesională viabilă, aptă să permită repoziţionarea reală  si valorizarea 
corespunzătoare a   profesiei în plan social. 

În raport de aceste realităţi, cu prioritate, pe termen scurt, 
avocaţii - pe de o parte - si organele profesiei - pe de alta parte - au de 
aparat  valorile fundamentale ale profesiei. 

 
II. Accesul în profesie 
 
Dobândirea titlului profesional de avocat se impune a fi făcută, în 

continuare, pe baza unor reguli stricte, fundamentate de dreptul de selecţie 
pe care profesia de avocat si-l poate exercita, în condiţiile in care 
învăţământul juridic superior furnizează un număr de licenţiaţi în drept, a 
căror inserţie socio-profesionala, fatalmente, trebuie sa se facă pe baza 
principiilor selecţiei. 

Profesia de avocat este integrata sistemului judiciar si contribuie 
în mod esenţial la realizarea funcţiei statului de aplicare si realizare a 
dreptului. Aşa cum nu oricine poate fi magistrat, tot aşa nu oricine poate 
"furniza" servicii profesionale avocaţiale. 

Verificarea candidaţilor la primirea in profesie vizează atât cultura 
juridica generala, dar, mai ales, calităţi specifice viitorului profesionist 
privind capacitatea de a folosi cunoştinţele de drept pentru ocrotirea 
intereselor legitime ale persoanelor, capacitatea de reacţie in situaţii 
conflictuale, aptitudini privind prevenirea si soluţionarea conflictelor etc. 

Aceasta presupune schimbarea sistemului de verificare la intrarea 
in profesie si regândirea examenelor de primire in profesie. 

Primirea in profesie a juriştilor care provin din alte profesii va 
continua, iar raporturile dintre profesii se vor armoniza numai daca acestea 
vor avea ca baza principiul păstrării obligativităţii înscrierii tuturor 
avocaţilor pe tabloul baroului, pentru a se elimina riscul de a se diminua 
calitatea profesiei. 

Regula se impune si pentru necesitatea de a se păstra sistemul de 
control disciplinar al baroului, ceea ce permite menţinerea valorilor 
fundamentale care concura la calitatea serviciilor juridice prestate. 

Deoarece avocatul participa la exercitarea unor activităţi de 
interes public, iar activitatea sa este direct legata de cerinţa asigurării 
securităţii juridice si judiciare in orice stat de drept, accesul in profesie se 
impune a fi in continuare strict reglementat, fără ca simple modificări 
instituţionale sa permită modificarea structurii Corpului de avocaţi, fără 
consultarea, ori in afara voinţei acestuia.  

 
 
III. Formarea profesională. 
 
Atât formarea profesionala iniţială, cât şi asigurarea formarii 

profesionale continue constituie obligaţii legale ale Corpului profesional, 
care nu poate garanta exercitarea calificata a dreptului la apărare, inclusiv 
sub forma  accesului  la drept prin servicii profesionale avocaţiale 
extrajudiciare in lipsa preocupării permanente pentru dezvoltarea, 
perfectionarea competentelor si asigurarea conditiilor optime realizarii 
specializarii profesionale. 
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Programele de formare profesionala initiala aplicate prin Institutul 
National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor se impun a fi 
generalizate, iar la nivelul barourilor din municipiile de resedinta ale curtilor 
de apel pot fi organizate, treptat, sucursale ale Institutului, care sa asigure 
pregatirea profesionala pe baza curiculare pentru toti avocatii stagiari din 
barourile arondate unei curti de apel. 
 Trebuiesc reevaluate mecanismele prin care Barourile, în conlucrare 
cu universităţi agreate, asigura pregătirea specializata a viitorilor 
absolvenţi, licenţiaţi, pentru ca accesul în profesie să se facă după criterii 
asemănătoare celorlalte profesii juridice, între care, în perspectivă, trebuie 
asigurată instituţional posibilitatea schimbării profesiilor şi a accesului la 
acestea, pe baza unei pregătiri profesionale reale si efective, echivalente. 
 Verificarea facuta la sfârşitul stagiului profesional  trebuie 
reconsiderata. Este de analizat extinderea modalitatilor de evaluarea 
practicate de INPPA si modificarea metodologiei de verificare a 
cunostintelor profesionale de baza si a deprinderilor  specifice profesiei. 
 Programele de formare profesionala continua, se impun a fi aplicate 
de fiecare barou, iar realizarea lor este conditionata de resurse financiare 
ce implica proiecte pe care organele profesiei sunt constranse de realitati 
sa le initieze si sa le realizeze. 

  Organele  profesiei trebuie să se concentreze asupra pregătirii 
profesionale pe tot parcursul carierei profesionale  , ceea ce presupune o 
adaptare permanentă şi constantă a nevoilor de pregătire la evoluţia 
deosebit de dinamică a  dreptului si a modalitatilor  de practica 
profesionala la nivel european.  

   Pregatirea profesionala continua a avocatilor trebuie adaptata noului 
cadru european de calificare profesională. Numai acest lucru  va permite o 
mai mare mobilitate a  avocatilor romani în cadrul Uniunii Europene şi va 
crea sentimentul că  avocatii sunt egali oriunde ar fi în Europa. 

  Pregatirea profesionala continua  a avut pentru o anumită perioadă 
de timp un caracter voluntar in scopul de a permite  barourilor să adapteze 
sistemul propus pe plan  naţional la ritmul lor. Impunerea, în acest cadru, 
a unui ritm obligatoriu ,dificil şi costisitor,  este insa  indispensabila.  

 
IV. Atribuţiile de reglementare  
 
In raport de competentele prevazute in lege si in Statutul 

profesiei, organele profesiei au obligatia de a stabili principii, reguli, 
standarde, ghiduri de conduita profesionala si, in general, reguli precise si 
clare pentru organizarea si functionarea tuturor activitatilor ce implica 
responsabilizarea Corpului profesional. 

Este necesar sa se elaboreze Regulamentul de organizare si 
functionare a Comisiilor de disciplina, Regulamentul-cadru arbitrajelor 
profesionale, organizate pe langa fiecare Consiliu al baroului, 
Regulamentul-cadru de organizare si de desfasurare a Adunarilor generale 
ale barourilor, al activitatii Consiliilor barourilor, al activitatii Comisiilor de 
Cenzori, care sa permita si sa faciliteze atat functional, cat si organizatoric 
aplicarea Statutului profesiei de avocat, transparenta activitatii organelor 
profesionale, comunicarea dintre avocati si organele profesiei, solutionarea 
conflictelor de interese in cadrul profesiei, ori a conflictelor dintre avocati si 
consumatorii serviciilor profesionale. 
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Atributiile de reglementare rezervate organelor profesiei sunt 
subordonate principiului conform caruia profesia de avocat este organizata 
ca un corp profesional, care are reguli proprii de concurenta si 
deontologie, careia principiile guvernarii corporatiste ii sunt benefice, dar 
nu i se pot aplica pe deplin, decat cu riscul de a fi distorsionate valorile de 
baza ale independentei avocatului - fundamentul pe care este cladit 
conceptul de Corp profesional. 

 
V. Dezvoltarea şi apărarea eticii şi deontologiei 

profesională. 
 
Avocatii, au datoria, in orice sistem de drept, sa respecte 

standardele de calitate si diligenta impuse de statutele si codurile 
deontologice. 

 Regulile de deontologie ale profesiei asigura onestitatea, 
competenta, integritatea si responsabilitatea membrilor profesiei. Astfel 
de reguli nu sunt bariere ale concurentei daca sunt orientate catre 
prevenirea conflictelor de interese si a reclamei deceptive. Tinta 
promovarii concurentei in interiorul profesiei trebuie reconciliata in fiecare 
caz cu tinta mentinerii regulilor etice specifice profesiei de avocat. 

Disciplina si etica profesionala, dublate de consolidarea 
asigurarilor profesionale reprezinta repere ce nu pot absenta din agenda 
tuturor organelor profesiei. 

Ratiunea de baza a reglementarilor profesiei legale de avocat,  
respectiv, interesul public, aflata in strinsa legatura cu rolul avocatului 
intr-o societate democratica, exprimat prin Corpul profesional fara 
implicarea in lupta politica trebuie sa primeze. 

Avocatii isi apara regulile profesionale mai intii fata de guvern si 
alte autoritati, care pot sa-i deturneze de la scopul protectiei competitiei 
profesionale oneste sau care tind sa includa avocatii in categoria 
persoanelor ce le sunt subordonate, fie prin sarcinile si constrangerile 
impuse sub argumentul luptei contra spalarii banilor si contra 
activitatilor teroriste, fie deturnand regulile profesiei spre protejarea 
exclusiva a unor interese financiare si fiscale, ce atrag, birocratia si 
relatia de tip administrativ in activitatea zilnica a avocatului. 

Principiile expuse in Codul de conduita al avocatului european 
situeaza independenta avocatului la acelasi nivel cu cea a judecatorului. 
Independenta si conflictul de interese sunt bazele protectiei intereselor 
clientului. Acest cod de conduita asigura protectia clientului indiferent 
daca este vorba de un consumator ocazional sau permanent, profesional 
sau sofisticat. Eliminarea regulilor profesionale, pentru scopul 
concurentei, ar duce la o mai redusa protectie a intereselor clientului 

O etica profesionala corespunzatoare si adecvata nevoii 
conservarii valorilor profesiei in raport de aceste provocari se impune a fi 
codificata, insusita si aplicata prin efortul fiecarui avocat. 

 
 
VI. Avocaţii şi integrarea europeană. 
 
Aderarea României la Uniunea Europeana a condus la dobândirea 

de către Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) a calităţii de 
membru cu drepturi depline a Consiliului Barourilor si Societăţilor de Drept 
din tarile Uniunii Europene (CCBE). Începând cu 1 ianuarie 2007, au intrat 
in vigoare dispoziţiile Capitolului VII (1) al Legii nr. 51/1995, intitulat “ 
Exercitarea in România a profesiei de către avocaţii care au obţinut 
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calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene 
si ale Spaţiului Economic European”. 
 Implicarea organelor profesiei si a avocaţilor in realizarea prestaţiilor 
profesionale in contextul integrării impune abordarea tuturor problemelor 
profesiei in raport de preocupările si standardele europene ale acesteia. 
  
 

 VII. Activitatea Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 
 În perioada supusă analizei, Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
a acordat prioritate problemelor care constituie direcţiile fundamentale ale 
sistemului: adoptarea unor măsuri de natură a asigura condiţii de viaţă 
corespunzătoare pensionarilor şi avocaţilor activi; eficientizarea activităţii 
privind plata cotelor  de contribuţie prin efectuarea unui control mai riguros 
de către consilieri şi efectuarea unei munci mai susţinute de către salariaţii 
filialelor; alocarea unor sume mai însemnate în domeniul asistenţei sociale; 
gestionarea sumelor şi a altor valori aflate în patrimoniu. 
 Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor  în scopul 
de a asigura un nivel de trai cât mai decent posibil tuturor categoriilor de 
pensionari, a avut permanent preocuparea de a adopta unele măsuri, 
dintre care cea mai importantă este aceea referitoare la realizarea 
majorării pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale. 
 În acelaşi timp, prin această majorare, prin demersul întreprins de 
Consiliul de Administraţie al CAA, se va reduce decalajul dintre pensiile ce 
revin avocaţilor şi pensiile intitulate „de serviciu” care sunt stabilite pentru 
judecători si procurori. 
 Procedând la analiza situaţiei sistemului fundamentată pe 
documentele financiare privind anul 2006 şi de la prognozele de buget 
referitoare la anul 2007 se observă existenţa unei stări stabile a acestuia. 
Perspectivele de majorare a veniturilor din cote pe 2007, dublate de 
solidele rezerve din disponibilităţi, regăsite atât la nivelul filialelor cât şi al 
Casei Centrale, constituie garanţii pentru  acoperirea cheltuielilor de 
asigurări sociale. 
 Prin deciziile Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări a 
Avocaţilor care au fost adoptate în anii 2005 – 2007, cu avizul Consiliului 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România s-a procedat la o majorare a 
punctului de pensie şi împreună cu aplicarea coeficientului de inflaţie, în 
perioada 2003 – 2007 s-a realizat o creştere a valorii punctului de pensie 
de la 439 lei la 844 lei, ceea ce echivalează cu o creştere într-un procent 
de 90% a cuantumului pensiei. 
 În consecinţă a crescut nivelul pensiei maxime până la valoarea de 
2.532 lei lunar. 
 În toată perioada 2003-2007 s-a realizat un management financiar 
care a urmărit plasarea tuturor disponibilităţilor CAA în instrumente 
bancare, astfel încât să asigure obţinerea unor venituri suplimentare 
substanţiale. Din totalul disponibilului CAA 73% a fost plasat în titluri de 
stat, achiziţionate de pe piaţa primară de capital, unde s-au obţinut 
randamente ridicate, şi care, potrivit legii 178/2004 şi a Regulamentului nr. 
4/2004 al BNR sunt garantate în totalitate de stat, restul disponibilităţilor 
fiind plasate în certificate cu discount şi în depozite. Pentru aceste 
plasamente s-au obţinut, de asemenea, rezultate pozitive în urma 
negocierilor directe cu instituţiilor financiare. 
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 Este îngrijorătoare situaţia existentă în barouri şi filiale puternice din 
punct de vedere profesional ca Prahova, Dolj, Sibiu – unde marea 
majoritate a avocaţilor - nume recunoscute pentru performanţelor 
profesionale şi clientelă - achită cote procentuale plasate între minim şi 
mediu. 
 De asemenea, venituri orientate  spre minim se declară  şi în filiale 
ca Argeş, Bacău, Buzău, Bihor, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Giurgiu, Neamţ. 
Semnalăm activitatea deosebit de laborioasă desfăşurată de consiliile 
barourilor şi ale filialelor Bucureşti, Cluj, Constanţa, Timiş, Hunedoara, 
Arad, Braşov, Iaşi, Covasna, Harghita şi mulţumim colegilor pentru 
demersurile întreprinse. 
 Este necesară o acţiune în vederea utilizării disponibilităţilor ce 
aparţin mai multor filiale în vederea realizării unui obiectiv economic 
comun, care să fie de natură a crea profituri materiale ce urmează a fi 
împărţite între acestea proporţional cu gradul de participare. 
 În vederea efectuării unor investiţii cât mai rentabile – de natură a 
produce profituri substanţiale pentru sistem – şi în ideea consolidării şi 
dezvoltării acestuia, Consiliul de Administraţie apreciază că ar fi indicat ca 
la nivelul Casei de Asigurări a Avocaţilor să se angajeze un specialist în 
materie de economie financiară şi investiţii care, împreună cu Preşedintele 
Consiliului de Administraţie şi un salariat al Casei de Asigurări a Avocaţilor, 
să formeze un colectiv care să se preocupe în principal de identificarea 
soluţiilor optime pentru a investi cât mai judicios disponibilităţile ce aparţin 
fiecărei filiale astfel încât să se eficientizeze activitatea de realizare a unor 
obiective investiţionale generatoare de profit. 
 
 
 VIII. Activitatea Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Avocaţilor 
 

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor a fost 
înfiinţat în baza art. 63 lit. f din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 113 din 06.03.2001 cu modificările şi completările ulterioare, a 
prevederilor Statutului profesiei de avocat publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 45 din 13.01.2005, precum şi a celorlalte acte normative 
privind exercitarea profesiei de avocat, începând efectiv să funcţioneze la 
data de 19 aprilie 2004.  

În cei peste 3 ani de funcţionare, INPPA şi-a desfăşurat activitatea în 
cadrul celor 3 departamente prevăzute de Statut, după cum urmează:  

 
1. Departamentul pentru formarea profesională iniţială (la 

începutul profesiei)  
În perioada de referinţă, Institutul a asigurat pregătirea teoretico-

aplicativă a unui număr de 666 de avocaţi stagiari.  
Procesul de instruire s-a desfăşurat în cadrul a trei cicluri de pregătire, 

primul având loc în perioada aprilie 2004 – februarie 2005 (166 de avocaţi 
stagiari din care 92 de la barourile din ţară şi 74 de la Baroul Bucureşti),   
cel de al doilea în perioada mai 2005 – mai 2006 (295 avocaţi stagiari din 
care 110 de la barourile din ţară şi 185 de la Baroul Bucureşti), iar cel de al 
treilea în perioada mai 2006 - februarie 2007 ( 205 avocaţi stagiari, din 
care 133 Baroul Bucureşti şi 72 din barourile din ţară). 
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Durata mai lungă a celui de-al doilea ciclu de instruire se explică prin 
aceea că, dat fiind numărul mult mai mare de cursanţi, în special din cadrul 
Baroului Bucureşti, a fost necesară organizarea activităţii în două serii de 
pregătire, dotarea logistică de care dispune INPPA, în special numărul de 
amfiteatre şi săli de seminarii, nepermiţând în mod obiectiv o altă abordare 
practică.  

În prezent, începând cu data 16.04.2007 a demarat cel de al patrulea  
ciclu de instruire ce se va finaliza în luna martie 2008. La ora actuală sunt 
înscrişi la Institut un număr de 302 cursanţi , împărţiţi în două serii din 
aceleaşi raţiuni ca cele ce au fost avute în vedere la al doilea ciclu de 
instruire (220 avocaţi stagiari din Baroul Bucureşti şi 82 avocaţi stagiari de 
la barourile din ţară) 

Programa de învăţământ cuprinde 3 module de pregătire teoretică 
intensivă – a câte 5 săptămâni fiecare pentru primele două module şi 4 
săptămâni pentru ultimul modul – primele două module de pregătire 
teoretică fiind urmate de câte o perioadă de 2 luni de practică efectuate de 
regulă pe lângă avocaţii îndrumători, astfel încât pregătirea avocaţilor 
stagiari se desfăşoară practic pe durata unui an de studiu universitar.  

În ce priveşte practica, prin stăruinţa INPPA, s-a reuşit ca, după cel de 
al doilea modul de studiu, un număr de 83 de cursanţi să efectueze scurte 
stagii de practică în cadrul unor mari firme de avocatură din Bucureşti, care 
şi-au manifestat disponibilitatea în acest sens şi, pe baza metodei 
interviului, au asigurat pregătirea avocaţilor stagiari la sediul acestora.  

Revenind la programa de învăţământ şi procesul de instruire, apreciem 
că INPPA a încercat şi în mare parte a reuşit să dea un caracter 
preponderent practic pregătirii avocaţilor stagiari, să transmită cunoştinţe 
realmente folositoare activităţii de zi cu zi, să formeze o deontologie 
profesională adecvată şi să conştientizeze tinerii avocaţi cu privire la 
importanţa socială a profesiei de avocat.  

Acest lucru este ilustrat de ponderea de aproximativ 65% din numărul 
total de ore alocate seminariilor, susţinute în cvasi-totalitatea lor de lectori 
avocaţi, persoane cu o bogată experienţă profesională care au abordat 
această activitate extrem de practic şi punctual, transmiţând cunoştinţe 
directe şi utile avocaţilor stagiari.  

De menţionat că pe baza experienţei acumulate, dar ţinând cont şi de 
sugestiile cursanţilor făcute cu prilejul evaluărilor pe care Institutul le-a 
organizat pe bază de chestionar, programa de învăţământ a suferit mai 
multe modificări şi îmbunătăţiri.  

Astfel, dacă iniţial această programă a fost axată în special pe 
disciplinele clasice – drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept 
procesual penal, organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept 
comunitar, drept european al drepturilor omului – începând chiar cu primul 
ciclu de instruire, s-au introdus noi module vizând dreptul familiei, dreptul 
internaţional privat, psihologie judiciară.  

Pe lângă acestea, în cel de al doilea ciclu de instruire au apărut şi alte 
două module (sistem curs a câte 4 ore fiecare) vizând arta oratoriei şi 
istoria avocaturii.  

O modificare mai substanţială a programei de pregătire a intrat în 
vigoare odată cu cel de al treilea ciclu de instruire ce s-a desfăşurat în 
perioada mai 2006 - februarie 2007, în sensul că s-au introdus două noi 
module: un modul vizează dreptul afacerilor şi este prevăzut pe toată 
durata de studiu iar celălalt modul (în sistem 4 ore curs 6 ore seminar) 
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vizează tehnica redactării actelor de procedură civilă şi penală, acest al 
doilea modul fiind conceput aproape exclusiv ca având caracter practic-
aplicativ.     

Începând cu cel de al doilea ciclu de instruire, în colaborare cu 
Institutul Naţional al Magistraturii, INPPA a organizat la sediul INM procese 
simulate, activitate de care a beneficiat fiecare grupă de cursanţi.  

În perioada 14.02 – 17.02. 2005, 10.05 – 13.05. 2006, respectiv 
14.02 -17.02.2007 la sediul INPPA s-a desfăşurat examenul de absolvire a 
cursurilor Institutului, pentru seriile aprilie 2004 – februarie 2005,  mai 
2005 – mai 2006, respectiv mai 2006 - februarie 2007.  

La examenul de absolvire din perioada 14 februarie – 17 februarie 
2007 au fost înscrişi pe liste 206 avocaţi stagiari (o cursantă ce a 
frecventat cursurile Institutului în perioada mai 2005 – mai 2006 a făcut 
cerere de amânare a susţinerii examenului din motive personale, examen 
pe care l-a susţinut şi promovat în sesiunea 14.02 -17.02.2007) 

Din totalul celor 206 avocaţi înscrişi pe listele de examen, 30 cursanţi 
au lipsit nejustificat la examen, persoane care de altfel, după înscriere nu 
s-au prezentat deloc la cursuri şi seminarii.  

Ca şi în precedent, examenul de absolvire s-a desfăşurat în 2 etape. 
Prima etapă a vizat valorificarea cunoştinţelor aplicative dobândite în 

cursul celor 3 module organizate în cursuri şi ateliere, prin metoda 
verificării colocviale – proba orală.  

În concret la disciplinele drept civil, drept procesual civil, drept penal, 
drept procesual penal şi organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
fiecare cursant a întocmit un referat pe baza unor teme prealabil stabilite.  

De asemenea, s-a avut în vedere şi o tematică de examen, alcătuită 
din întrebări ce vizează programele de învăţământ parcurse efectiv în 
cursul celor 3 module, tematică ce a constituit baza pentru discuţii în 
vederea verificării cunoştinţelor acumulate de cursanţi.  

În sfârşit, un al treilea criteriu avut în vedere de examinatori, a fost 
prezenţa avocaţilor stagiari la cursuri şi ateliere.  

În concluzie, examinarea colocvială s-a desfăşurat pe baza a trei 
elemente: 

- lucrarea scrisă, verificată şi notată în prealabil de examinatori; 
- tematica de examen;   
- prezenţa.  
Participarea la colocviu a fost condiţionată de predarea prealabilă a 

lucrării scrise, în termenul stabilit de Comisia de examinare.  
De asemenea, pentru a putea participa la colocviu, cursanţii au avut 

obligaţia de a întocmi şi preda, în termenul menţionat mai sus  câte o 
lucrare la alte trei discipline – dreptul european al drepturilor omului, drept 
comunitar şi dreptul concurenţei – pe baza temelor propuse de lectorii 
titulari de discipline. 

Potrivit Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
Examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Avocaţilor, emis în acord cu dispoziţiile Legii nr. 51/1995 şi 
ale Statutului profesiei de avocat, la examinarea colocvială s-au acordat 
calificative.   

A doua etapă – proba scrisă – a constat în completarea unui 
chestionar cu caracter teoretic şi practic, care a conţinut întrebări pentru 
fiecare dintre cele 5 materii de examen: drept civil, drept procesual civil, 
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drept penal, drept procesual penal şi organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat.  

Pentru a participa la proba scrisă, candidaţii au trebuit să obţină la 
proba orală cel puţin calificativul „satisfăcător”. 

Şi proba scrisă a fost notată cu calificative, condiţia promovării fiind 
şi de această dată obţinerea cel puţin a calificativului „satisfăcător”. 

Calificativul final al absolvenţilor a fost constituit din media între 
calificativul obţinut la colocviu (proba orală) şi calificativul obţinut la 
chestionarul de verificare a cunoştinţelor (proba scrisă), după algoritmul 
stabilit în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului. 

În urma centralizării datelor de către Comisia de examinare au rezultat 
următoarele:      

1. La examen s-au prezentat 176 de candidaţi. 
2. Din aceştia:  

a. 16 avocaţi stagiari au obţinut calificativul  final „foarte bine” 
b. 158 avocaţi stagiari au obţinut calificativul final „bine” 
c. 1 avocat stagiar a obţinut calificativul final „satisfăcător” 
d. 1 avocat stagiar a obţinut calificativul „nesatisfăcător” 

Astfel, de la 19 aprilie 2004, când a demarat activitatea de instruire a 
avocaţilor stagiari şi până în momentul de faţă, statistic, examenele de 
absolvire au avut următoarele rezultate:  

I. perioada aprilie 2004 – februarie 2005 (166 de avocaţi stagiari 
din care 92 de la barourile din ţară şi 74 de la Baroul Bucureşti), 
a. 166 avocaţi stagiari înscrişi pe listele de examen 

i. 141 avocaţi stagiari au obţinut calificativul final „bine” 
ii. 17 avocaţi stagiari au obţinut calificativul  final „foarte 

bine” 
iii. 3 avocat a obţinut calificativul final „satisfăcător” 
iv. din cei 5 avocaţi stagiari care nu s-au prezentat la 

examen, un singur avocat a depus cerere de amânare a 
examenului 

II. perioada mai 2005 – mai 2006 (295 avocaţi stagiari din care 
110 de la barourile din ţară şi 185 de la Baroul Bucureşti) 
a.  296 de avocaţi înscrişi pe listele de examen  

i. 83 avocaţi stagiari au obţinut calificativul final „foarte 
bine” 

ii. 196 avocaţi stagiari au obţinut calificativul final „bine” 
iii. 3 avocaţi stagiari au obţinut calificativul final 

„satisfăcător” 
iv. din cei 14 avocaţi stagiari care nu s-au prezentat la 

examen, un singur avocat a depus cerere de amânare a 
examenului 

III. perioada mai 2006 - februarie 2007 ( 205 avocaţi stagiari, din 
care 133 Baroul Bucureşti şi 72 din barourile din tara) 
a. 206 avocaţi stagiari înscrişi pe listele de examen 

i. 16 avocaţi stagiari au obţinut calificativul  final „foarte 
bine” 

ii. 158 avocaţi stagiari au obţinut calificativul final „bine” 
iii. 1 avocat stagiar a obţinut calificativul final 

„satisfăcător” 
iv. 1 avocat stagiar a obţinut calificativul „nesatisfăcător” 
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Pe cale de consecinţă, din totalul de 666 de avocaţi stagiari înscrişi la 
cursurile Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, 
începând cu primul an de pregătire iniţială la începutule profesiei, un 
număr de 618 avocaţi stagiari au promovat examenul de absolvire a 
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.  

Apreciem că rezultatele examenelor de absolvire a INPPA reflectă în 
mod corect şi concret calitatea procesului de instruire, precum şi 
seriozitatea cu care atât lectorii INPPA cât şi cursanţii au abordat 
activitatea de pregătire iniţială în profesie.  

 
2. Departamentul de Studii, Cercetări Juridice şi Cooperare 

Internaţională 
Prin cooptarea unui număr de 2 avocaţi cu mare experienţă 

profesională, didactică şi ştiinţifică, de la data de 01.03.2005 a început să 
funcţioneze Departamentul de Studii şi Cercetări al Institutului Naţional 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor. 

Până în prezent acest departament a întocmit mai multe opinii 
ştiinţifice la solicitarea Ministerului Justiţiei, a Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România, etc.  

De menţionat că dacă iniţial Institutul a fost solicitat şi a întocmit 
note de opinii, preponderent cu privire la aspecte vizând organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, cu timpul acestea s-au diversificat, 
antamând şi problematici devenite actuale prin aderarea României la U.E. 
(exemplu: problematica adoptării unei „decizii europene de control judiciar” 
ca măsură preventivă; armonizarea legislaţiei europene privind sechestrul 
bancar, etc.) sau problematici de interes general (exemplu: răspunsul 
formulat către Comisariatul pentru societatea civilă vizând calitatea de 
subiect pasiv al infracţiunii a unei organizaţii nonguvernamentale).     

De asemenea s-au finalizat proiectele de modificare a Statutului 
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului, în vederea 
punerii de acord a acestora cu ultimele modificări ale Legii nr. 51/1995 
precum şi ale Statutului profesiei de avocat.  

Sub egida departamentului şi cu sprijinul unui colectiv format din 
avocaţi cu experienţă în materie, s-a înfiinţat şi editat revista Institutului, 
intitulată „Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor”, revistă ce a ajuns deja la al 9-lea număr şi care dorim să 
devină un forum de exprimare deschis unui număr diversificat de jurişti, de 
la cadre didactice universitare până la avocaţi stagiari – cursanţi ai INPPA.  

Tot sub coordonarea Departamentului s-a asigurat prezenţă unor 
lectori INPPA la o serie de manifestări ştiinţifice cu participare 
internaţională cum ar fi: „Conferinţa privind remediile pentru durata 
excesivă a procedurilor judiciare”, organizată la Bucureşti în ziua de 
03.04.2006 sub egida Ministerului Afacerilor Externe şi a Comisiei 
Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia); Seminarul 
din data de 10.04.2006 organizat de Institutul Naţional de Criminologie 
organizat cu sprijinul Comisiei Europene vizând „Admisibilitatea probelor 
electronice în instanţă; lupta împotriva criminalităţii organizate”, etc.  

De asemenea, Departamentul a asigurat în continuare participarea 
lectorilor INPPA la dezbaterile Comisiilor Juridice ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, ultima activitate de acest gen având loc la data de 24.03.2006 
când la sediul Senatului s-a dezbătut „proiectul de lege pentru aprobarea 
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OUG nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri în procesul de integrare 
europeană”.  

În luna ianuarie 2006 INPPA, cu sprijinul nemijlocit al UNBR, a 
organizat la Bucureşti o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai Law Society 
of England and Wales, ce a avut ca scop identificarea de oportunităţi de 
colaborare, pe proiecte europene vizând calificarea în profesiile juridice.   

În cursul anului 2007 INPPA a fost cooptat şi inclus, ca unul din 
pilonii principali în programul de colaborare a UNBR cu C.N.B. (Conseil 
National des Barreaux) din Franţa; de altfel protocolul în care s-a 
materializat această colaborare a fost semnat chiar la sediul Institutului, de 
către reprezentanţii celor două părţi, festivitate ce a avut  loc în ziua de 20 
aprilie 2007.  

 
3. Departamentul pentru formarea profesională continua a 

avocaţilor  
În şedinţa  Consiliului UNBR ce a avut loc în luna februarie 2006, 

INPPA a prezentat o serie de propuneri privind pregătirea continuă a 
avocaţilor ce au vizat în principal organizarea unor prelegeri, seminarii, 
dezbateri, cu sprijinul barourilor din ţară şi a baroului Bucureşti, 
propunându-se totodată ca toţi avocaţii, într-un termen dat, să participe la 
cel puţin una din aceste forme de pregătire, această participare având 
caracter obligatoriu. 

Cu acelaşi prilej s-a propus şi o tematică a prelegerilor, axată pe 
probleme de interes practic cu care avocaţii se confruntă în exercitarea 
profesiei.  

La data de 06.02.2006, punând în aplicare hotărârea Consiliului UNBR, 
INPPA a trimis materialul întocmit tuturor barourilor din ţară cu rugămintea 
de a comunica propuneri vizând organizarea şi desfăşurarea pregătirii 
continue a avocaţilor, tematica agreată şi modalitatea concretă de 
instruire.  

Ca urmare a acestei iniţiative, în luna octombrie 2006, INPPA, cu 
sprijinul substanţial şi nemijlocit al Baroului Vâlcea a organizat la Băile 
Olăneşti seminarul de pregătire profesională cu tema „Aspecte teoretice şi 
practice vizând legislaţia privitoare la spălarea banilor. Criminalitatea 
organizată – Legea nr. 39/2003, examen de practică judiciară”.  

La acest seminar au fost prezenţi aproximativ 120 de avocaţi de la 
toate barourile din ţară, aceştia primind în final un „certificat de 
participare” care, atestând participarea la seminar constituie totodată 
dovadă a îndeplinirii uneia din formele de pregătire continuă în profesie.  
De precizat că seminarul a beneficiat şi de prezenţa unor avocaţi din 
străinătate.  

Este evident că în acest domeniu mai sunt multe de făcut; în opinia 
noastră un pas important ar fi acela de a se instituţionaliza – prin hotărâre 
a Consiliului UNBR, validată de Congres – această formă de pregătire în 
profesie cu prevederi clare vizând obligativitatea, durata, formele de 
desfăşurare şi de evaluare adecvate.        

 
4. În ce priveşte situaţia financiară a INPPA, precizăm că în 

perioada 01.01.2007 – 31.05.2007, INPPA a realizat încasări în sumă de 
496.423,66 lei şi a avut cheltuieli în sumă de 174.842,49 lei, realizând o 
diferenţă în plus de 321.581,17 lei ( a se vedea situaţia anexată).  
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Este de precizat faptul că veniturile INPPA au provenit în marea 
majoritate din activităţi proprii ale Institutului, singura sumă bugetată de 
către UNBR fiind în valoare de 200.000 lei.  
 
 IX. Situaţia financiar – contabilă a Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România pe anul 2006. 
 
 Analizând situaţia financiară a Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006, a rezultat:  la  
capitolul venituri s-a realizat suma de 4.215.968 lei, iar la capitolul 
cheltuieli s-a înregistrat suma de 2.255.800 lei. 
 Ţinând seama de diferenţa dintre veniturile realizate şi cheltuielile 
efectuate rezultă că în această perioadă s-a cheltuit cu 1.960.168 lei mai 
puţin, ceea ce reprezintă excedentul net al exerciţiului. 
 La 31 decembrie 2006, Uniunea Naţională a Barourilor din România 
mai dispune, din exerciţiile financiare anterioare, de suma de 6.148.281 
lei.   
 Din cele prezentate mai sus rezultă că activitatea gestionară din anul 
2006 a fost  pozitivă, ca urmare a gospodăririi cu răspundere a fondurilor 
existente. 
 
 X. Starea disciplinară 
 

Din raportul Comisiei Superioare de Disciplină se desprind 
următoarele: 
 În perioada iunie 2006 – iunie 2007 au fost soluţionate de Comisie 
un număr de 11  dosare şi anume:  

- 5 prin respingerea contestaţiei; 
- 3 prin admiterea contestaţiei formulată de barou;  
- 3 prin admiterea contestaţiei avocatului;  

 În soluţionarea acestor cauze, Comisia a avut în vedere pe de o parte 
argumentele reprezentând punctului de vedere al barourilor si în acelaşi 
timp respectarea prevederilor procedurale si a  drepturilor avocaţilor 
implicaţi. Într-un caz, în care baroul a dispus excluderea din profesie a unui 
avocat, Comisia i-a admis în parte contestaţia  pentru considerente de 
ordin moral: soţia grav bolnavă de cancer, fiica despărţită de soţ şi cu un 
copil minor în întreţinere, restanţe mari la plata cotelor de întreţinere, iar 
avocatul a fost victima unui accident şi este grav bolnav.   

 În perioada menţionată, s-au ţinut un număr de 11 şedinţe, şi este 
de remarcat faptul că dacă în anii precedenţi mai multe şedinţe s-au 
amânat pentru imposibilitatea formării completului de judecată, acest lucru 
nu s-a mai repetat.  

 Ca şi în perioadele anterioare, Comisia a convocat, în compunerea 
completului de judecată, avocaţi din zone  apropiate capitalei, pentru a se 
evita deplasări lungi, obositoare şi costisitoare.  

 Activitatea Comisia Centrală de Disciplină, impune o serie de măsuri 
valabila se aplica tuturor barourilor şi anume:  

- compunerea dosarului comisiei de disciplină într-un mod 
unitar;  
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- stabilirea în concret a prevederilor procedurale ce se impun 
a fi aplicate de toate comisiile;  

 Aceste cerinţe sunt determinate de existenţa în actuala legislaţie a 
căilor de recurs la instanţele judecătoreşti, respectiv Curtea de Apel 
Bucureşti. 

 
 XI. Apărarea profesiei de avocat  
 
 
 1. Profesia de avocat s-a confruntat începând din anul 2003 cu un 
fenomen fără precedent de exercitare a avocaturii clandestine. 
 Este necesar a se face o analiza a cauzelor care au determinat 
acest fenomen precum şi a masurilor care s-au întreprins pana în prezent, 
a eficienţei acestor masuri şi în acelaşi timp, stabilirea în concret a 
modului de acţiune pentru eradicarea lui. 
 Reglementările post revoluţionare din România privind profesia de 
avocat situează profesia în sfera serviciului public menit să asigure 
exercitarea dreptului la apărare constituţional consacrat şi garantat de 
Constituţie prin art.24. 
 În acest scop, prin Legea 51/1995 - cu modificările ulterioare, statul 
a reglementat modalitatea de organizare a profesiei, condiţiile de 
dobândire a titlului profesional de avocat. 
 Prin lege, s-a statuat că profesia de avocat este liberă şi 
independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile LEGII şi 
STATUTULUI profesiei. 
 Profesia de avocat poate fi exercitata numai de persoanele care au 
dobândit calitatea de avocat in condiţiile legii si sunt înscrise pe tabloul 
avocaţilor din barou - membru al U.N.B.R. 
 Toate aceste coordonate definesc U.N.B.R si Barourile ca fiind 
persoane juridice de drept public, care deşi cu organizare si funcţionare 
autonome, sunt puse în slujba realizării unui interes public si anume-
garantarea profesionalismului unei activităţi de importanta sociala 
deosebita, respectiv asigurarea dreptului la apărare, activitate care, la 
rândul ei, este parte componenta a activităţii de administrare a justiţiei. 
 Din punct de vedere legislativ, profesia de avocat s-a bucurat 
dintotdeauna de protecţie, fiecare act normativ care a reglementat 
organizarea si exercitarea profesiei, a instituit sancţiuni pentru 
exercitarea ei in afara cadrului legal stabilit. 
 Toate actele normative de după anul 1989 care au reglementat 
exercitarea profesiei, conţin dispoziţii exprese care includ in sfera 
infracţionalităţii - orice activitate specifica profesiei - desfăşurată in afara 
cadrului stabilit prin lege si a structurilor legal constituite, U.N.B.R si 
barouri. 
 Prevederea din Legea 51/1995 - cuprinsă în art.22 - reluată în art.25 
după modificarea legii adusă prin Legea 255/2004 - statuează că: 
"Exercitarea oricărei activităţi de asistenţă juridică specifică 
profesiei de avocat şi prevăzută în art. 3, de către o persoană 
fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un 
barou şi pe tabloul avocaţilor din acel barou constituie infracţiune 
şi se pedepseşte potrivit legii penale" - precum şi cea cuprinsa in 
art.78 din Lg.51/7 iunie 1995 - reluata in art.82 după modificarea legii 
prin Legea 255/2004 - "La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
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persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor 
acte normative, ori au fost încuviinţate prin hotărâri judecătoreşti 
sa desfăşoare activităţi de consultanta, reprezentare sau asistenta 
juridica, in orice domenii, îşi încetează de drept activitatea. 
Continuarea unor asemenea activităţi constituie infracţiune şi se 
pedepseşte potrivit legii penale " - reprezintă, pe de o parte, - 
expresia necesitaţii resimţite de legiuitor de a reglementa strict cadrul 
legal în care activităţile specifice profesiei de avocat pot fi desfăşurate ,- 
iar pe de alta parte, aceste reglementari au fost determinate de faptul că 
asemenea activităţi specifice profesiei, sunt desfăşurate de entităţi şi 
persoane în afara cadrului legal existent. 
 Reglementările legale - amintite mai sus, impuneau şi impun tuturor 
autorităţilor şi instituţiilor publice să ia masuri ferme de aplicare a legii şi 
de sancţionare a celor care se situează în afara cadrului legal. 
 Cu toate acestea,Legea 51/1995 - continua sa fie grav încălcată, la 
aceasta stare de lucruri aducându-şi din plin aportul autorităţile statului şi 
instituţiile publice care deşi sesizate prin numeroasele demersuri făcute de 
U.N.B.R şi barouri nu au luat măsurile prompte şi necesare pentru 
preîntâmpinarea şi proliferarea - "avocaturii paralele" activitate 
infracţională care iniţial a debutat sub titulatura de "Baroul Constituţional 
Român" - pentru ca în ultimul timp să se autointituleze, " U.N.B.R. Bota 
Pompiliu" şi "barouri" membre ale acestei entităţi nelegale. 
 
 
 2. Începutul şi evoluţia fenomenului. 
 
 Se cu noaste deja, ca aşa-zisul „Barou Constituţional” a apărut fără 
nici un suport de legalitate, în anul 2002 - cu concursul superficialităţii, al 
neglijenţei şi lipsei de profesionalism al celor implicaţi în întocmirea unor 
documente oficiale precum şi în realizarea actului de justiţie - în speţă - 
notari şi judecători. 
 Iniţiatorul acţiunii a înfiinţat asociaţiile de binefacere BONIS POTRA 
şi FIGARO POTRA. 
 În decurs de o săptămână obţine de la Judecătoria Deva şi respectiv  
Judecătoria Alba Iulia - hotărâri judecătoreşti de recunoaştere a 
personalităţii juridice şi înscriere în registrul persoanelor juridice fără scop 
lucrativ de la grefa instanţei. (a se vedea Încheierile de autentificare 
nr.1265 şi 1266/9 iulie 2002 BNP. – Judecătoria Deva, dosar nr. 
34/A/2002 - încheierea civilă 31/A/5 august 2002 - precum şi Încheierile de 
autentificare nr.1408 si 1409/21 august 2002 BNP. şi Judecătoria Alba 
dosar nr. 5554/2002 - încheierea din 23 august 2002). 
 Deşi în statut - în obiectul de activitate - pe lângă activităţi 
de sprijinire a copiilor orfani şi a spitalelor, înfiinţare de băi 
populare, ziare şi posturi de radio şi televiziune...etc. era prevăzut 
şi - ÎNFIINŢAREA DE BAROURI şi NOTARIATE - cu respectarea 
Constituţiei României, a prevederilor pactelor şi tratatelor 
internaţionale privitoare la drepturile omului " - actele respective - 
statutele si actele de înfiinţare - sunt autentificate de notar, iar judecătorii 
care au pronunţat hotărârile judecătoreşti menţionate mai sus - " constata 
ca sunt îndeplinite condiţiile art.6 si următorii din OG.26/2000 - dispunând 
înscrierea in registrul persoanelor juridice. 
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 Nici una din hotărâri nu a fost atacata cu recurs de procurori, pentru 
nelegalitate. 
 În baza acestor hotărâri, Bota Pompiliu a înfiinţat entitatea „Baroul 
Constituţional” cu sediul in municipiul Deva şi printr-o intensă activitate 
mediatică de denigrare a Uniunii Avocaţilor din România, a barourilor 
membre ale Uniunii, - invocând dreptul la muncă şi la asociere, precum şi 
Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 23 iunie 1982, 
susţinând că Uniunea Avocaţilor din România  şi barourile funcţionează 
nelegal, neavând denumiri rezervate si nefiind înscrise în registrul 
persoanelor juridice - a reuşit sa racoleze un număr semnificativ de 
absolvenţi de facultăţi de drept - persoane care nu au reuşit sa 
dobândească legal statutul de avocat - deoarece nu au promovat 
examenul de primire in profesie, precum si persoane care se aflau in 
situaţia de nedemnitate potrivit Legii 51/1995. 
 Începând din anul 2003 a înfiinţat astfel de aşa-zise „barouri 
constituţionale” într-o mare parte a judeţelor tarii, membrii acestora 
folosind formularistica prevăzută de Lg.51/1995 pentru împuterniciri 
avocaţiale si contracte de asistenţă  juridică, robă - prezentându-se în 
instanţele de judecată arogându-şi calitatea de avocat. 
 Unii din ei si-au înfiinţat cabinete de avocat si s-au înregistrat ca 
subiecţi fiscali. 
 S-au întocmit tablouri ale avocaţilor care s-au comunicat instanţelor 
de judecată. 
 La sesizarea Baroului Hunedoara, Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara a sesizat Procurorul General al României care a promovat 
recursul in anulare împotriva celor doua încheieri pronunţate de 
Judecătoria Deva si respective Alba Iulia - recursuri care au făcut obiectul 
dosarelor 5324/2003 si respective 5325/2003 al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie - judecarea acestora  fiind tergiversata de Bota Pompiliu prin 
invocarea unor excepţii de neconstituţionalitate privind articole din 
Lg.51/1995, până la soluţionarea acestora cauzele fiind suspendate. S-a 
dispus însă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  suspendarea încheierilor 
respective până la soluţionarea recursului in anulare. 
 În timpul perioadei de suspendare a judecaţii recursurilor in anulare, 
si cu toate ca s-a dispus suspendarea încheierilor Judecătoriilor Deva şi 
Alba Iulia - Adunarea generala a Asociaţiei Figaro Potra la 23 iulie 2003 - 
a hotărât înfiinţarea  Filialei Băleşti - Gorj a acestei asociaţii. 
 Prin încheierea din data de 30 iulie 2003 - pronunţată in dosarul 
nr.79/PJ/2003, Judecătoria Târgu-Jiu, jud. Gorj a admis cererea petentului 
Bota Pompiliu si a dispus înscrierea filialei Băleşti Gorj a Asociaţiei Figaro 
Potra - Alba Iulia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa 
Judecătoriei Târgu-Jiu - încheiere care deasemenea nu a fost recurată de 
procurorul de şedinţă. 
 La data de 6 octombrie 2003 - Adunarea generala a Asociaţiei Figaro 
Potra - Alba Iulia a hotărât - DIZOLVAREA ASOCIATIEI. 
 Baroul Cluj a promovat in dosarul nr.9/PJ/2004 Judecătoria Târgu-
Jiu acţiunea prin care a solicitat in contradictoriu cu Filiala Băleşti a 
Asociaţiei Figaro Potra - Alba Iulia - să se dispună dizolvarea filialei 
înregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor Judecătoriei Târgu-Jiu sub 
nr.15/21 august 2003 - acţiune care a fost admisă prin sentinţa civilă 
nr.51/20 decembrie 2004. 



 
16

 Aceasta hotărâre nu este însă definitiva şi irevocabilă nici la aceasta 
data, având în vedere ca din nou Bota Pompiliu a invocat excepţia de 
neconstituţionalitate - de aceasta data a dispoziţiilor art. 82 din 
Lg.51/1995 - trimisa spre soluţionare Curţii Constituţionale - iar dosarul 
suspendat in recurs la Tribunalul Gorj sub nr.3368/2005. 
 În dosarul nr.4629/2000 al Judecătoriei Deva a fost admisă acţiunea 
Baroului Hunedoara prin sentinţa nr.281/2003 - hotărâre care este 
definitivă şi irevocabilă - dispunându-se dizolvarea Asociaţiei Bonis Potra 
si radierea acesteia din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 La 2 iunie 2003 - Bota Pompiliu - a sesizat Curtea Europeana a 
Drepturilor Omului, cererea fiind înregistrată sub nr.24057/2003. 
 Cererea sa a fost soluţionată de CURTE fiind declarată ca fiind 
inadmisibilă cu motivarea că: 
"Examinând motivele deduse de reclamant din caracterul pretins 
inechitabil al procedurilor de la Judecătoria Deva, Tribunalul 
Hunedoara si Curtea Constituţională, precum si din lipsa de 
imparţialitate invocate Procurorului General, ţinând cont de 
ansamblul de elemente aflate in posesia sa si in măsura in care ea 
are competenta de a cunoaşte invocările formulate, Curtea nu a 
relevant nici o forma de încălcare a drepturilor si libertăţilor 
garantate de Convenţie sau de Protocolurile sale ". 
 Bota Pompiliu a susţinut in motivarea cererii sale, invocând art. ll din 
Convenţie că: 
 - dizolvarea asociaţiei "Bonis Potra" nu respectat dreptul său la 
libertatea de a se asocial şi pe de altă parte, că obligaţia de a fi membru al 
Uniunii Avocaţilor din România pentru a-si putea exercita profesia de avocat 
pune obstacol libertăţii sale de asociere, prin aceea ca ea implica dreptul 
de a nu se asocia; 
 - s-a plâns totodată de caracterul pretins neechitabil al procedurilor 
de la Judecătoria Deva, Tribunalul Hunedoara si Curtea Constituţională 
invocând art.6 & 1 al Convenţiei. 
 Raportat la cele invocate - CURTEA reţine că: "într-o societate 
democratică statele dispun de posibilitatea juridica de a controla 
actele unei persoane sau societăţi privind conformitatea scopului 
şi a activităţilor unei asociaţii cu regulile stabilite de legislaţie, dar 
că ele trebuie să uzeze de aceasta posibilitate într-o manieră care 
sa fie in concordanţă cu obligaţiile lor faţă  de Convenţie şi sub 
rezerva controlului /efectuat/ de către organele acesteia" 
 În speţă, Curtea a apreciat că, printre obiectele statutare ale 
asociaţiei "Bonis Potra" figura "crearea de barouri" fapt care 
contravine dispoziţiilor Legii nr.51/1995 care interzice crearea de 
barouri si exercitarea profesiei de avocat în afara Uniunii 
Avocaţilor din România şi ca "ţinând cont de marja de apreciere 
de care beneficiază Statele in aceasta materie - a apreciat ca 
dizolvarea asociaţiei "Bonis Potra" este proporţională cu scopul 
vizat şi că motivele invocate de jurisdicţiile interne se dovedesc 
pertinente si suficiente. 
 În ce priveşte pretinsa restricţionare a libertăţii de asociere a 
reclamantului, Curtea reaminteşte că, potrivit jurisprudenţei sale 
constante, ordinele profesiilor liberate sunt instituţii de drept 
public, reglementate de lege şi urmăresc scopuri de interes 
general. De aceea ele sunt supuse art. ll din Convenţie. 
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 În speţă, Curtea releva ca Uniunea a fost instituita prin Legea 
nr.51/1995 si ca ea urmăreşte scop de interes general, respectiv  
promovarea unei asistente juridice adecvate şi, implicit, 
promovarea justiţiei însăşi. În consecinţă Uniunea nu poate fi 
analizata ca asociaţie în sensul art. ll din Convenţie. 
 În plus, Curtea menţionează ca membrii asociaţiei "Bonis 
Potra" pot exercita profesia de avocat, cu condiţia îndeplinirii 
exigenţelor prevăzute de Legea 51/1995". 
 Am redat mai sus motivarea Hotărârii Curţii Europene a Drepturilor 
Omului deoarece se reafirma in mod expres si explicit faptul ca - profesia 
de avocat nu poate fi exercitata decât in cadrul legal stabilit de 
stat. 
 De asemenea CURTEA CONSTITUTIONALA in Deciziile nr. 
321/14 septembrie 2004, 325/14 iunie 2005 şi 688/20 decembrie 
2005 - pronunţate în soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate ale 
unor texte din Lg.51/1995 - excepţii invocate de Bota Pompiliu in procesele 
menţionate mai sus, reafirma la rândul sau - acelaşi lucru - in sensul că - 
profesia de avocat poate fi exercitata numai de persoanele care 
îndeplinesc condiţiile impuse de Legea 51/1995 si in cadrul 
organizatoric stabilit de aceasta lege. 
 Sfidând legea si aceste hotărâri judecătoreşti, după modificările 
aduse Legii 51/1995 prin Legea 255/2004 - modificări prin care se întăresc 
masurile de protecţie ale profesiei de avocat - entitatea autointitulata 
„Baroul Constituţional Român” - prin hotărâri luate la "congrese" si 
"adunări generale" se autointitulează Uniunea Naţională a Barourilor din 
România iar fostele barouri constituţionale  în barouri membre ale acestei 
entităţi ilegale, membrii lor continuând să exercite ilegal profesia de 
avocat. 
 In ultima perioada de timp, numărul acestora a scăzut sensibil - unii 
dintre ei după promovarea examenului de intrare in profesie, au devenit 
avocaţi în barourile care funcţionează legal. 
 
 
 3. Masuri întreprinse de U.N.B.R. şi barouri pentru 
combaterea fenomenului. 
 
 Uniunea Naţională a Barourilor din România si barourile membre - 
confruntate fiind cu acest fenomen care aduce atingeri grave legalităţii şi 
principiilor statului de drept au luat masuri pentru stoparea si combaterea 
lui. 
 Astfel, organele de conducere ale U.N.B.R. prin preşedinte si 
vicepreşedinţi - în scopul punerii in aplicare a celor hotărâte la Congresul 
din iunie 2005, au sesizat Ministerul Justiţiei, Parchetul General de lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi în final Preşedintele României - 
solicitând a fi luate masurile urgente care se impun pentru restabilirea 
legalităţii. 
 Au avut loc întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei, 
Ministerului Public, Consiliul Superior al Magistraturii in cadrul cărora s-a 
făcut cunoscut amploarea fenomenului si au fost discutate masurile care se 
impun. 
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 Consiliul UNBR - în şedinţa din 4 februarie 2006 a adoptat hotărârea 
de a fi sesizat preşedintele României în calitatea sa de garant al Constituţiei 
precum si Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi luate masurile 
necesare in scopul soluţionării cu celeritate şi cu respectarea legalităţii a 
plângerilor aflate în cercetarea organelor de ancheta si a cauzelor aflate in 
curs de judecata - care au ca obiect exercitarea fără drept a profesiei de 
avocat. 
 O mare parte din consiliile barourilor şi decanii acestora în 
îndeplinirea obligaţiilor instituite prin lege de a întreprinde demersurile 
care se impun pentru eradicarea fenomenului au formulat plângeri penale 
împotriva persoanelor depistate ca exercita nelegal profesia, au sesizat 
instanţele de judecată, solicitând acestora sa verifice legalitatea 
mandatului - respective a calităţii de avocat, au formulat proteste adresate 
parchetelor si instanţelor de judecata în situaţiile in care Legea nr.51/1995 a 
fost încălcată. 
 Unele barouri - în scopul informării corecte a opiniei publice - au 
organizat conferinţe de presa sau au publicat in mass-media - condiţiile 
legale in care se dobândeşte calitatea de avocat si se exercita profesia. 
 Trebuie remarcat însă că, deşi fenomenul este aproape generalizat 
la nivel de ţară, numai următoarele barouri au înţeles să se implice efectiv 
în eradicarea acestui fenomen şi anume: Arad, Argeş, Bistriţa - Năsăud, 
Braşov, Bucureşti, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Harghita, 
Hunedoara, Iaşi, Neamţ, Satu-Mare, Timiş şi Vâlcea. 
 
 4. Reacţia instanţelor, a parchetelor şi a celorlalte instituţii 
ale statului cu atribuţii potrivit legii în asigurarea respectării 
legii. 
 
 Urmare demersurilor făcute de conducerea UNBR si ca răspuns la 
adresa nr.259/22 martie 2004 - Consiliul Superior al Magistraturii a dispus 
efectuarea de verificări prin Corpul de control. 
 Potrivit Raportului întocmit si comunicat UNBR la 2 iunie 2004 s-a 
constatat ca reacţia instanţelor faţă de membrii baroului constituţional a 
fost următoarea: 
 - au acceptat si au permis acestora sa acorde asistenta si 
reprezentare juridică; 
 - au pus in vedere sa prezinte dovezi cu privire la calitatea de avocat 
dobândită în condiţiile Legii 51/1995 - in lipsa nu le-au permis sa pună 
concluzii; 
 - au calificat mandatul a fi de reprezentare dat unui neavocat în 
conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. (4) din C. pr. civilă, le-au permis 
sa pună concluzii. 
 Constatându-se ca instanţele nu au o practica unitara in aprecierea 
calităţii de „avocat” a acestor persoane si apreciindu-se ca „atâta timp cât 
nu s-au organizat în condiţiile impuse de Lg.51/1995, nu pot exercita in 
mod legal activităţile prevăzute de art.3 din lege, printre care se enumera 
si cea de asistenta si reprezentare juridica in fata organelor de jurisdicţie, 
iar înscrisurile întocmite de acest barou in justificarea legitimării lor 
procesuale nu întrunesc cerinţa impusă de dispoziţiile art.68 alin. (1) teza 
finala din C.pr.civilă - s-a propus a se solicita preşedinţilor curţilor de apel 
să pună in dezbaterea colectivului de judecători in cadrul învăţământului 
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profesional, în vederea unificării practicii judiciare - problema 
reprezentării/legitimării/procesuale a parţilor litigiului”. 
 Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Procurorul General adjunct - comunica UNBR - la data de 9 
septembrie 2005 - cu adresa nr.H5/C3/8.09.2005 - NOTA - privind 
obiectul si stadiul cercetărilor penale în dosarul nr.625/P/2005 - ce are ca 
obiect activitatea fostului - Barou Constituţional Român. 
 De menţionat că la dosarul nr. 625/P/2005 - au fost conexate din 
Ordinul nr.5067/2005 al conducerii secţiei de urmărire penala si 
criminalistica aprobat de Procurorul General - toate dosarele de cercetare 
penala aflate pe rolul parchetelor din tara având ca obiect infracţiunea de 
exercitare fără drept a unei profesii - prevăzuta de art.25 din Lg.51/1995 
modificată prin Lg.255/2004 raportat la art.281 Cod penal. 
 Rezulta din NOTA respective ca in perioada 23.06.2004 - 20.05.2005 
- au fost soluţionate un număr de 14 dosare din care 5 prin rechizitor, 5 
prin aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ si 8 cauze prin 
neînceperea urmăririi penale - cu motivarea lipsei laturii subiective a 
infracţiunii. 
 După conexare, dosarul a fost trimis Inspectoratului   General al 
Politiei Române, Direcţia Cercetări Penale, pentru continuarea urmăririi 
penale şi soluţionarea cauzei. 
 La acest dosar au fost trimise spre conexare şi celelalte plângeri 
penale înregistrate după data de 20 mai 2004. 
 S-a mai menţionat in NOTA respectiva următoarele „cu toate 
eforturile depuse, urmărirea penală nu poate progresa semnificativ 
in condiţiile in care au fost desemnaţi doar doi lucrători de politie, 
care sunt implicaţi în efectuarea de cercetări penale şi în alte 
cauze”. 
 Ulterior, ajungându-se la concluzia ca cercetarea penala nu poate fi 
eficienta in dosarul format prin conexare - s-a procedat la de-conexare si 
trimiterea cauzelor la parchetele din tara competente. 
 In prezent, din informaţiile primite de la barouri, sunt spre 
soluţionare pe rolul parchetelor peste 140 de astfel de plângeri. 
 Un număr redus de dosare in care cercetarea a fost finalizata s-au 
soldat cu soluţia de trimitere in judecată a inculpaţilor - majoritatea 
soluţiilor fiind de neîncepere a urmăririi penale, cu aceeaşi motivare a 
lipsei laturii subiective a infracţiunii. 
 Iată deci, că preocuparea organelor de cercetare penala pentru 
soluţionarea legala si cu celeritate a acestor dosare este aproape 
inexistentă, situaţie care impune a fi analizata si a fi stabilite demersuri 
concrete ce se impun a fi făcute. 
 În ce priveşte instanţele de judecata, in general au o reacţie firească 
si conformă cu legea - nepermiţând asistarea si reprezentarea 
justiţiabililor de persoanele care nu fac dovada calităţii de avocat 
dobândită în condiţiile legii, însă  trebuie să fim conştienţi ca se întâmpină 
dificultăţi serioase de identificare a acestora, în condiţiile în care se 
prezintă în instanţe în robă şi îşi justifica prezenţa cu prezentarea 
înscrisurilor /împuterniciri/ prevăzute de Legea nr. 51/1995 - care poartă 
sigilii identice cu cele care aparţin avocaţilor din barourile membre ale 
UNBR. 
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 Atâta vreme cât barourile si avocaţii nu se implica permanent si 
efectiv in depistarea acestor persoane - rezultatele concrete vor întârzia să 
apără. 
 Congresul avocaţilor, întrunit în anul 2006 a constatat:  
  - că rezultatele în lupta împotriva acestui fenomen nu sunt 
mulţumitoare, situaţia datorându-se in primul rând lipsei de reacţie fermă 
din partea organelor statului abilitate să intervină pentru restabilirea 
legalităţii; 
  - că această stare de lucruri are implicaţii serioase asupra 
ordinii de drept; 
  - că avocaţii din barourile membre UNBR sunt profund afectaţi 
de proliferarea fenomenului; 
 - că mediile de afaceri europene prin intermediul Misiunii Permanente 
a României pe lângă Uniunea Europeana Bruxelles s-au interesat în 
legătură cu valabilitatea unor hotărâri judecătoreşti pronunţate în cauze în 
care investitorii străini au fost reprezentaţi în fata instanţelor de avocaţi 
înscrişi in astfel de entităţi ilegale; 
 - că Uniunea Internaţională a Avocaţilor la care Uniunea Naţională a 
Barourilor din România este membru fondator din 1928 şi Comunitatea 
Barourilor din Uniunea Europeana la care UNBR este membru observator 
din anul 2001, sunt preocupate de încălcarea flagranta a legii, adresând 
memorii Preşedintelui României şi Ministerului Justiţiei: 
 Prin hotărârea luată la Congresul avocaţilor s-a dispus declanşarea 
unui protest naţional prin refuzul prezentării avocaţilor în cauzele penale şi 
civile în care au fost desemnaţi din oficiu, faţă de întârzierea Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de a soluţiona plângerile penale 
introduse de barouri. 
 La cererea Parchetului, Consiliul UNBR a suspendat protestul în luna 
septembrie 2006.  
 Baroul Galaţi a comunicat Uniunii Naţionale a Barourilor din România 
rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, dosar nr. 
1106/P2006 prin care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi trimişi în 
judecată: Grosu Amaria, Cirimbei Violeta Valerica, Arhip Traian, Tiber 
Gheorghe, Corcodel Romeo şi Bota Pompiliu pentru săvârşirea infracţiunii 
prevăzute de art. 26 cod penal raportat la art. 281 cod penal cu aplicarea 
art. 242 alin. (2) cod penal.  
 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dosar nr. 
1108/P/2006 – Rechizitoriu, prin care dispus punerea în mişcare  a acţiunii 
penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a lui Bota Pompiliu 
pentru săvârşirea infracţiunilor de: exercitare fără drept a unei profesii, 
prevăzute de art. 25 din Legea nr. 51/1995 raportat la art. 281 cod penal şi 
complicitate la infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii – art. 26 
cod penal raportat la art. 25 din Legea nr. 51/1995 raportat la art. 281 cod 
penal şi Susan Lucian pentru exercitarea fără drept a unei profesii - 
prevăzute de art. 25 din Legea nr. 51/1995 raportat la art. 281 cod penal.  
 Atât Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj cât, mai apoi şi Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus trimiterea în 
judecată a unor persoane pentru infracţiunea de exercitare fără autorizaţie 
a unei profesii. 
 Prin recursul în interesul legii Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
unificat practica judiciară în sensul recunoaşterii doar a profesiei legale de 
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avocat şi a sancţionării cu nulitatea a actelor de procedura întocmite în 
dispreţul legii nr. 51/1995. 
 Un alt recurs în interesul legii a apreciat asupra nelegalităţii înfiinţării 
de societăţi comerciale cu  obiect de activitate consultanţă juridică.    
 
 
 XII. Activitatea curentă 
 
 1. În perioada ce a trecut de la Congresul din iunie 2006 şi până la zi 
au avut loc: 
 - un număr de 5 şedinţe ale Consiliului UNBR, respectiv: 
28/06/2006; 08/09/2006; 11/11/2006; 24/02/2007; 12/05/2007; 
 - un număr de 10 şedinţe al Comisiei Permanente; 26 şi 27/06/2006; 
31/07/2006; 02/09/2006; 10/11/2006; 15/01/2007; 02 şi 03/02/2007; 
23/02/2007; 23/03/2007; 20 şi 21 /04/2007; 11/05/2007. 

 
 

 2. Examenul de primire în profesia de avocat s-a desfăşurat la 
fiecare barou, începând cu data de 15 noiembrie 2006.  
 S-au înscris un număr de 2.507 candidaţi la nivelul întregii ţări, 
dintre care 928 candidaţi la Baroul Bucureşti. Dintre aceştia, au fost 
declaraţi admişi la nivelul întregii ţări un număr de 1.818 candidaţi, dintre 
care la Baroul Bucureşti au fost declaraţi admişi un număr de 789 
candidaţi.  
 Procentul de promovabilitate a fost de 72,52%, în creştere faţă de 
datele prezentate la Congresul trecut, când procentul de promovabilitate a 
fost de 66,49%. 
 
 3. Examenul de definitivare în profesia de avocat, a fost 
organizat în două sesiuni, respectiv ianuarie şi mai 2007. Examenul a fost 
organizat de barouri. 
 La sesiunea din 17 ianuarie 2007, au organizat examen un număr de 
32 barouri, la care au participat un număr de 506 avocaţi stagiari, 504 fiind 
admişi, 1 respins şi un absent motivat.  
 Examenul de definitivare în profesie - sesiunea mai 2007 a început la 
data de 27 mai 2007, fiind înscrişi un număr de 624 avocaţi stagiari; o 
statistică mai amplă este în curs de centralizare la UNBR, urmând a fi 
finalizată pe măsură ce sosesc datele de la barouri.   
 
 4. Numărul total de avocaţi la 1 iunie 2007 înscrişi în tabloul 
avocaţilor ţinut de barouri este de 18.485. Dintre aceştia, un număr de 
15.178 sunt avocaţi definitivi iar 3.307 avocaţi stagiari. 
 Evoluţia numărului de avocaţi, faţă de datele prezentate la Congresul 
trecut, poate fi exprimată astfel: o creştere cu 1.487 a numărului total de 
avocaţi, înregistrându-se o creştere cu 1.712 a numărului de avocaţi 
definitivi şi o scădere de 225 a numărului de avocaţi stagiari. Menţionăm 
faptul că din cei 18.485 de avocaţi înscrişi pe tablourile barourilor, un 
număr de 1.650 avocaţi sunt suspendaţi, respectiv 1.253 avocaţi sunt 
suspendaţi la cerere şi 397 avocaţi suspendaţi ca măsură disciplinară (în 
scădere faţă de anul trecut), marea majoritate pentru neplata taxelor şi 
contribuţiilor profesionale. 
 



 
22

 
 5. Activitatea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România reflectată în lucrări:  
 

 lucrări înregistrate la UNBR – 1.110 
 dosare înregistrate la Comisia Centrală de Disciplină – 11  
 reclamaţii împotriva avocaţilor – 174 
 dosare instanţă (soluţionate sau în curs de soluţionare) cu UNBR 

parte - 78 
 decizii şi hotărâri emise de Consiliul UNBR – 101 
 Total lucrări: - 1.474 

 
 
 6. Arhiva  Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
  
 Uniunea Naţională a Barourilor din România – ca operator al Arhivei 
Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, autorizată de Ministerul Justiţiei – 
desfăşoară această activitate din ianuarie 2004. 
 Autorizaţia a fost emisă de Ministerul Justiţiei pentru o perioadă de 
trei ani (2004, 2005, 2006), iar în luna decembrie 2006 la cererea Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România a reînnoit autorizaţia prin Ordinul 
Ministrului Justiţiei nr. 2812/C din 19.12.2006 pentru o perioadă de încă 
trei ani (2007, 2008, 2009). 
 Uniunea Naţională a Barourilor din România - ca operator – 
desfăşoară activitatea de AEGRM prin agenţi (Cabinete de Avocatură, 
Societăţi Civile Profesionale, Cabinete Asociate) autorizaţi de Ministerul 
Justiţiei. 
 În prezent funcţionează un număr de 50 agenţi din 56 agenţi 
autorizaţi. 
 Veniturile nete la 15.01.2007 obţinute de Uniunea Naţională a 
Barourilor din România din comisionul de 20% plătit de agenţi în perioada 
2004, 2005, 2006 sunt de 1.363.069 lei (RON) echivalent a 400.945 EURO. 
 În perioada celor trei ani de funcţionare nu s-au semnalat probleme 
deosebite în desfăşurarea acestei activităţi. 

 
 Lista agenţilor autorizaţi de către operatorul Uniunea Naţională a 
Barourilor din România:  
NR. 

CRT 
Agent Stare Adresa Localitate Judeţ 

1. AVOCATI 
ASOCIATI 
UNGUR-
MOLDOVAN 

ACTIV Str. Mihai Viteazul 
Nr. 9 

SATU MARE SATU MARE 

2. CABINET DE 
AVOCAT BARA 
CIPRIAN 

ACTIV Str. Drumul 
Murgului NR. 4, Bl. 
C4, Sc. 3, Ap. 33 

Bucuresti 3 

3. CABINET DE 
AVOCAT COSMIN 
VALERIU MANTA 

ACTIV Spl. Independentei 
Nr. 3, Bl. 17, Sc. A, 
Et. 6, Ap. 17 

Bucuresti 5 

4. CABINET DE 
AVOCAT CRISTEA 
CRISTIAN 

INACTIV STR. IULIU MANIU 
NR. 10, AP. 4 

SATU MARE SATU MARE 

5. CABINET DE 
AVOCAT 
DIACONESCU 

INACTIV Str. Enachita 
Vacarescu Nr. 2B 

Constanta Constanta 
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NR. 

CRT 
Agent Stare Adresa Localitate Judeţ 

ADELA 
6. CABINET DE 

AVOCAT 
MERLUSCA Mirela 
Liusiana 

ACTIV Str. Mihai Eminescu 
Nr. 53, Bl. C1, Sc. A, 
Ap. 3 

PIATRA 
NEAMT 

NEAMT 

7. CABINET DE 
AVOCAT POP 
DELIA 

ACTIV Str. Penes Curcanul 
nr. 28; bl. Q28, ap. 
10 

Oradea Bihor 

8. CABINET DE 
AVOCAT SIMONA 
BURUIANA 

ACTIV Str. Stirbei Voda nr. 
168, bl. 20B, Sc. 1, 
Ap. 29 

Bucuresti 1 

9. CABINET DE 
AVOCAT TUDOR 
FLORIN 

ACTIV Bd. Dunarea, nr. 61, 
Bl. D2, Ap. 6 

Galati Galati 

10 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA ALBU 
SANDA LUCIA 

ACTIV STR. N. TITULESCU 
NR. 147, AP. 35 

Cluj Napoca Cluj 

11 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
ANGELESCU 
LOREDANA 

ACTIV str. George Cosbuc 
nr. 28/17 

Baia Mare Maramures 

12 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
BACIU RALUCA 
MIHAELA 

ACTIV STR. TOAMNEI NR. 
59 

Bucuresti 2 

13 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
BODAN MIRELA 

INACTIV STR. TINCARI NR. 2, 
BL. Z44, ET. 3, AP. 
22 

Bucuresti 6 

14 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
BOGDAN 
MUNTEANU 

ACTIV STR. Leonardo Da 
Vinci, Nr. 24, BL. 
PC29, AP.6 

Oradea Bihor 

15 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
BRASOVEANU 
LARISA 

ACTIV Bd. Ionita Sandu 
Sturza nr. 96 

BACAU BACAU 

16 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
BURTESCU 
ALEXANDRU 

ACTIV Str. I.L. Caragiale 
nr. 5, bl. L115B, Sc. 
A, Ap. 3 

CONSTANTA CONSTANTA 

17 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
CHIRILA NICOLAE 
 

ACTIV STR. DOAMNEI NR. 
17-19 

BUCURESTI 3 

18 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
CRISTIAN 
BLENDEA 

ACTIV Str. Vasile Conta, bl. 
U5, et. 3, ap. 23 

CRAIOVA DOLJ 

19 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA DR. 

ACTIV BD. REVOLUTIEI NR. 
91, SC. A, AP. 2, 
PARTER 

ARAD ARAD 
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NR. 

CRT 
Agent Stare Adresa Localitate Judeţ 

CIACLI PETRU 
20 CABINET 

INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
ELEONORA 
SCARLET- RITTER 

ACTIV STR. DOMNEASCA 
NR. 13, BL. L, AP. 8 

Galati Galati 

21 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA FILIP 
VIRGIL 

ACTIV Str. Razboieni nr. 21 DOROHOI BOTOSANI 

22 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
FLOREA MIOARA 
 

ACTIV Str. Libertatii nr. 9, 
bl. 9, sc. A, ap. 1 

Slatina Olt 

23 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
FOROGAU 
MIHAELA 

ACTIV Str. Parcul Traian nr. 
29, Sc. A, Ap. 8 

Oradea Bihor 

24 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA ION 
PLOESTEANU 

ACTIV STR. MIHAI 
EMINESCU, BL.13A, 
PARTER 

Deva Hunedoara 

25 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA ION 
TUFEANU 

INACTIV Str Eroilor nr. 6 PITESTI ARGES 

26 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
MACARESCU 
CRIANA 

ACTIV STR. DRUMUL 
TABEREI NR. 20, BL. 
C-2, SC. 2, ET. 1, 
AP. 44, SECTOR 6 

Bucuresti BUCURESTI 

27 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
MARIN ELENA 

ACTIV STR. 
CRIZANTEMELOR 
NR. 2, BL. 7, AP. 16, 
SC. B 

Ploiesti Prahova 

28 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
MARTON IOSIF 
GABRIEL 

ACTIV STR. Sibiel NR. 21, 
SC. A, ET. 3, AP. 7 

SIBIU SIBIU 

29 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
MIRCEA POP 

ACTIV Str. Septimiu Albini 
nr. 148 

CLUJ - 
NAPOCA 

CLUJ 

30 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
MOLNAR 
LAURENTIU 
 

ACTIV Str. Al. Odobescu 
Nr. 17 

Bistrita 
Nasaud 

BISTRITA-
NASAUD 

31 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
MONICA BRATU 

ACTIV Str. Crizantemelor 
nr. 2, Bl. 7, Sc. B, 
Ap. 16 

PLOIESTI PRAHOVA 

32 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
NAPRUIU COSMIN 

ACTIV Calea Bucuresti, BL. 
D2, SC. 6, AP. 7 

Craiova Dolj 
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NR. 

CRT 
Agent Stare Adresa Localitate Judeţ 

ADRIAN 
33 CABINET 

INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
NEAGOE MARIUS 

ACTIV STR. POET PANAIT 
CERNA NR. 7, BL. 
M44, SC. 3, AP. 93 

Bucuresti 3 

34 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
NUCA VALENTINA 

ACTIV Str. Anghel Saligny 
nr. 8 

Bucuresti 5 

35 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
ODOBESCU 
LAURENTIA 
 

ACTIV BD. CAROL I NR. 4 Iasi Iasi 

36 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
OSTAFICIUC 
CRISTINA 

ACTIV STR. MIHAI 
VITEAZU NR. 29, 
SC. A, AP. 3 

SUCEAVA SUCEAVA 

37 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
POMIRLEANU 
RADU 

ACTIV Bd. Tudor 
Vladimirescu nr. 49 

IASI IASI 

38 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA POPA 
DANIEL 

ACTIV Str. Unirii, bl. B1, sc. 
C, parter 

BUZAU BUZAU 

39 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
POPESCU MIRUNA 
- LAVINIA 

INACTIV Calea Bucuresti, bl. 
M12, sc. 1, ap. 2, 
parter 

Craiova Dolj 

40 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
PROHIB IONUT 

ACTIV SOS. PACURARI NR. 
15-17, BL. 538, 
PARTER 

IASI IASI 

41 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA SAVA 
MANUELA 

ACTIV BD. 9MAI, BL. B11, 
SC. D, AP.59 

PIATRA 
NEAMT 

NEAMT 

42 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
SPATARIU 
ADRIAN PETRICA 

INACTIV str. Laminoristilor 
nr. 31, ap. 1 

Campia 
Turzii 

Cluj 

43 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
STAICU VIOLETA 
 

ACTIV STR. 
SARMIZEGETUSA 
NR. 8 

Constanta Constanta 

44 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
STIRBU CARMEN 

ACTIV Str. Traian NR. 2, 
BL. F1, SC. 2, ET. 6, 
AP. 44 

Bucuresti 3 

45 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
TUDORIE ANCA 

ACTIV STR. 
SIDERURGISTRILOR 
NR. 19-23, BL. 
SD9D, AP. 157 

GALATI GALATI 
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NR. 

CRT 
Agent Stare Adresa Localitate Judeţ 

46 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
TUGLUI BOGDAN 

ACTIV Str. Carol I nr. 30, 
bl. D6, sc. C, et. 3, 
ap. 7 

RM - 
VALCEA 

VALCEA 

47 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
UNGUREANU 
STEFAN 

ACTIV STR, GHEORGHE 
SINCAI NR. 6 

BRASOV BRASOV 

48 CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCATURA 
VIERU IULIAN 
 

ACTIV STR. 
CRIZANTEMELOR 
NR. 2, BL. 7, AP. 16, 
SC. B 

Ploiesti Prahova 

49 CABINETE 
ASOCIATE AV. 
DR. DANA 
SAVULOV SI AV. 
ALIN SERBAN 

ACTIV STR. G-RAL VASILE 
MILEA NR. 5-7, SC. 
A, AP. 33 

ARAD ARAD 

50 CABINETE 
ASOCIATE DE 
AVOCATURA 
VIDAEFF - 
NEDELCU 

ACTIV P-ta Natiunile Unite 
Nr. 3-5, Bl. A, Sc. A, 
Ap. 90 

Bucuresti 4 

51 S.C.P.A BUSTEA 
DEHEZA SI 
ASOCIATII 

ACTIV Bd. Dacia nr. 29, ap. 
2 

Bucuresti 1 

52 SCPA Andrei & 
Asociatii 

ACTIV Bd. Take Ionescu nr. 
11-13, sc. a, ap. 14 

TIMISOARA TIMIS 

53 SOCIETATE 
CIVILA DE 
AVOCATI 
TUNDREA & 
ASOCIATII 

ACTIV Str. Eugeniu de 
Savoya nr. 6 

Timisoara Timis 

54 SOCIETATE 
CIVILA 
PROFESIONALA 
DE AVOCATI 
OANCEA 
RADULETU 

ACTIV Str. Simion 
Barnutiu, nr. 17, ap. 
2,  

Craiova Dolj 

55 SOCIETATE DE 
AVOCATI 
POPOVICI SI 
ASOCIATII 

ACTIV CALEA DOROBANTI 
NR. 239, ET. 6 

Bucuresti 1 

56 SOCIETATEA 
CIVILA DE 
AVOCATI 
SUCIU&ASOCIATII 

ACTIV Str. Emil Cioran nr. 
2 

SIBIU SIBIU 

 
 
 XIII. Activitatea serviciilor de asistenţă judiciară în perioada 
iunie 2006 - iunie 2007 
 
 Cu privire la activitatea serviciilor de asistenţă judiciară, în perioada 
supusă analizei, respectiv iunie 2006 – iunie 2007, se constată că numărul 
de oficii a scăzut, de la 273.380 la 269.780 de cauze.  
 Îmbucurător este faptul că odată cu această scădere a numărului de 
cauze din oficiu au crescut semnificativ sumele încasate de barouri de la 
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Ministerul Justiţiei, de la 13.120.623 lei la 20.258.002 lei. Au crescut şi 
cheltuielile barourilor legate de organizarea activităţii de asistenţă 
judiciară, de la 259.912 lei  la 829.848 lei. 
 În schimb, numărul de avocaţi care au acordat asistenţă judiciară din 
oficiu sau gratuită a scăzut de la 13.500 la doar 5.869. 
 A rămas aproape constantă cifra reprezentând numărul de gratuităţi 
aprobate de către barouri, respectiv o scădere nesemnificativă de la 1.377 
la 1.307.  
  
 
 XIV. Activitatea internaţională 
 
 Activitatea internaţională desfăşurată de Uniunea Naţională a 
Barourilor din România, în perioada ce s-a scurs de la Congresul Avocaţilor 
din 2006, a fost canalizată pe câteva direcţii principale, dictate îndeosebi 
de obiectivele pe care Uniunea Naţională a Barourilor din România şi-a 
propus să le atingă, respectiv: 
 

1. Consolidarea poziţiei Uniunii Naţionale a Barourilor din România în 
relaţiile cu forurile internaţionale ale profesiei, cu Uniunile de avocaţi 
şi cu alte organizaţii  internaţionale ale profesiei, în vederea obţinerii 
unei susţineri concrete din partea acestora la rezolvarea problemelor 
grave cu care Uniunea Naţională a Barourilor din România s-a 
confruntat, îndeosebi cele legate de existenţa sine die a baroului 
paralel, auto-intitulat „Constituţional”; 

 
2. Dobândirea calităţii de membru plin în cadrul Consiliului European al 

Barourilor – CCBE; 
 

3. Îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin, în calitatea sa de organizaţie ce 
asigură Preşedinţia Uniunii Asociaţiilor de Barouri din Balcani – 
UBBA, în perioada 2006-2007; 

 
4. Perfectarea unor relaţii de colaborare cu Law Society of England and 

Wales, cu Consiliul Naţional al Barourilor Franceze şi cu Baroul din 
Paris, prin încheierea de convenţii pe termen lung, privind, pe de o 
parte, adoptarea de poziţii şi iniţiative comune cu privire la 
problemele internaţionale de interes pentru profesie, iar pe de altă 
parte, acordarea de sprijin reciproc în activitatea de pregătire iniţială 
şi continuă a avocaţilor; 

 
5. Depunerea de proiecte de aplicaţii, în colaborare cu parteneri 

externi, în vederea participării la programele comunitare de 
parteneriat (programele „Twining”) finanţate de Comisia Europeană; 

 
6.  Organizarea, la Bucureşti, sub patronajul IBA, a Conferinţei „Balkan 

Legal Forum 2006”; 
 

7. Participarea activă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România la 
evenimentele internaţionale importante, legate de profesie. 
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8. Implicarea tinerilor avocaţi în activitatea internaţională desfăşurată 
de Uniunea Naţională a Barourilor din România. 

 
 Majoritatea obiectivelor propuse au fost îndeplinite cu succes. Ca 
rezultate, sunt de menţionat: 
 
- Dobândirea, de către Uniunea Naţională a Barourilor din România, a 

calităţii de membru plin al CCBE, cu începere de la data de 01.01.2007; 
 
- Obţinerea acordului, din partea membrilor Consiliului UBBA, cu privire 

la crearea unui Centru de Pregătire a Avocaţilor din Balcani. Urmare a 
negocierilor purtate de Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România şi de Decanul Baroului Bucureşti, s-a convenit ca acest Centru 
de pregătire să fie creat la Bucureşti. În contra-partidă, s-a convenit 
ca, la Salonic, să fie creat un Centru de Arbitraj; 

 
- Încheierea Convenţiei de colaborare pe termen lung între Uniunea 

Naţională a Barourilor din România şi Consiliul Naţional al Barourilor 
Franceze. Convenţia a fost semnată, în cadru solemn, la Paris şi la 
Bucureşti, în luna martie şi, respectiv, în luna aprilie 2007. Dintre 
angajamentele mutuale asumate, menţionez doar câteva, cu titlu de 
exemplu: 

 
                   ■ Informarea reciprocă despre orice modificare legislativă şi 

orice reglementare naţională care afectează exercitarea profesiei ■ 
Consultarea în vederea adoptării de poziţii şi iniţiative comune cu 
privire la problemele internaţionale de interes pentru profesie. ■ 
Schimbul de informaţii permanent în materie de deontologie şi 
disciplină, de admitere în profesie, de organizare a profesiei şi de 
pregătire profesională. ■ Promovarea colaborării şi a exercitării 
trasfrontaliere, în conformitate cu legile aflate în vigoare în fiecare 
dintre cele două ţări. ■ Apropierea avocaţilor din cele două 
organizaţii şi facilitarea contactele între Tinerele Barouri, român şi 
francez. ■ Favorizarea cooperării dintre Institutul Naţional pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA) şi Centrele 
Regionale de Pregătire Profesională a Avocaţilor Francezi. 

 
 -   În cadrul mai multor întrevederi avute de Preşedintele Uniunii Naţionale 

a Barourilor din România cu domnul Yves Repiquet, Decanul Baroului 
din Paris,  s-au pus bazele perfectării unei convenţii de cooperare 
similare între Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Baroul din 
Paris; 

 
- Pentru aplicaţia „REMOR PROJECT” depusă de Uniunea Naţională a 

Barourilor din România, în parteneriat cu: Universitatea din Genova, 
Camera de Avocaţi din Malta şi Facultatea de Drept din Riga, la 
programul intitulat „FRAMEWORK PROGRAMME FOR JUDICIAL 
COOPERATION IN CIVIL MATTERS” a fost acceptată finanţarea, de 
către Comisia Europeană, în luna martie 2007. Cota parte ce revine 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România este de aproximativ 27.000 
Euro. Programul trebuie să fie finalizat în luna martie 2008 şi se află 
deja în curs de derulare. Coordonator de program, din partea Uniunii 
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Naţionale a Barourilor din România, a fost desemnată  doamna avocat 
Alina-Mioara COBUZ-BĂGNARU care a avut în acest an o contribuţie 
remarcabilă şi la alte activităţi desfăşurate de Uniunea Naţională a 
Barourilor din România, pe plan internaţional.  

 
- Îmi face plăcere şi sunt totodată bucuros să remarc interesul şi 

profesionalismul cu care tinerii avocaţi s-au implicat în acest an, pot 
spune chiar în proporţie majoritară, în activitatea internaţională a 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Acest lucru se datorează, 
desigur, şi preocupării noastre de a forma „aripa tânără”, pe de o 
parte, pentru a continua, consolida şi dezvolta relaţiile de colaborare şi 
cooperare internaţională pe care le-am  perfectat de-a lungul anilor, 
iar, pe de altă parte, pentru a-i pregăti să facă faţă impactului integrării 
europene. Însă, pentru modul în care ne-au reprezentat la conferinţele 
şi seminarele internaţionale ori ca purtători de cuvânt ai Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România, în situaţii uneori critice, meritul le 
aparţine în întregime. Sunt onorat să menţionez contribuţia de excepţie 
la succesul acţiunilor noastre a următorilor tineri avocaţi: Alina-Mioara 
Cobuz-Băgnaru, Mădălin Niculeasa, Alexandru Penescu, Cătălin Marian 
Predoiu, Tiberiu Savu, Alexandru Suciu, Alina Tugearu, Cosmin Vasile;  

 
- Conferinţa „Balkan Legal Forum 2006” s-a desfăşurat, la Bucureşti, în 

perioada 25-27 octombrie 2007. UNBR a împărţit cu International Bar 
Association onoarea de a fi organizator al acestui important eveniment 
juridic, găzduit pentru prima oară în România. Conferinţa, având ca 
temă generică „Europa de Sud-Est – Afaceri şi Drept”, a fost 
structurată pe cinci secţiuni (Dreptul mediului, Dreptul concurenţei: 
„Aplicarea legislaţiei antitrust”, Dreptul proprietăţii intelectuale: 
„Protecţia mărcii în Europa. Momentul aderării din 2007”, Litigii în 
Europa,  Managementul firmelor de avocatură) şi a reunit 175 de 
participanţi din 18 ţări.  

 Desigur, nu toate acţiunile întreprinse au fost încununate de succes. 
 De exemplu, dintre cele şase programe finanţate de Uniunea 
Europeană la care UNBR a aplicat în ultimii doi ani, doar „REMOR PROJECT” 
a obţinut aprobarea de finanţare. Pe de altă parte, în ciuda eforturilor 
UNBR de a realiza o colaborare mai susţinută cu Law Society of England 
and Wales, în domeniul pregătirii profesionale a avocaţilor, nici unul dintre 
proiectele iniţiate în perioada 2006-2007 nu a fost finalizat.  
 Cu toate acestea, atât rezultatele obţinute, cât şi numărul mare de 
acţiuni la care Uniunea Naţională a Barourilor din România a participat 
activ sau în care s-a implicat în această perioadă mă îndreptăţesc să afirm 
că, pe planul relaţiilor internaţionale, 2006-2007 a fost pentru Uniunea 
Naţională a Barourilor din România cel mai fructuos din ultimii opt ani. 
 

* * *  
 Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi Consiliul 
UNBR mulţumesc pe această cale barourilor, avocaţilor consilieri ai 
barourilor, ai Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România ai 
Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor, membrilor Comisiei Centrale de 
Disciplină, personalului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, 
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi 
colaboratorilor externi pe care i-am avut întotdeauna aproape. 


