Nr. înregistrare ……….. data ……………….
CERERE
de avizare / atestare a calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul baroului ………………..
I. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ..................................................................
............................................................................................................ , fiul/fiica lui……………………..şi al
…………………………………, născut în ……………………………….. la data de ……………………
domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) ............................................................................... …
................................................ ţara………………….., cod numeric personal ............ ………, legitimat prin
…..…………… eliberat de ……………….. telefon/fax: ………………………., e-mail: ………………….
solicit avizarea / atestarea calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul baroului …………...……………..
în conformitate cu dispoziţiile art. 100, 103 / 109 din Legea nr. 51/1995.
Menţionez că solicit să mi se aplice / să nu mi se aplice dispoziţiile art. 13 alin. (2) din Legea
nr. 51/1995.
II. Anexez următoarele documente:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

curriculum vitae – original semnat;
fotografie tip paşaport;
paşaport – copie xerox (fără legalizare);
certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autorităţii publice din statul al
cărui cetăţean este solicitantul sau, după caz, unde acesta îşi are domiciliul ori sediul
profesional, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv şi cu traducere
autorizată (efectuata de un notar public din România), ambele prezentate în termen de
3 luni de la data eliberării lor;
diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifică
încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minima de 3 ani,
în copie legalizată, cu legalizarea în statul respectiv şi cu traducere autorizată
(efectuată de un notar public din România) – ambele prezentate în termen de 3 luni de
la data eliberării lor;
certificat de onorabilitate eliberat de autorităţile profesionale competente sau
declaraţie dată în faţa unei autorităţi competente din statul de origine sau de
provenienţă al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original, efectuată în
statul membru al Uniunii Europene şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar
public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;
declaraţie pe propria răspundere dată la un notariat din România, reprezentând
angajamentul de a nu desfăşura alte activităţi în afara celei de avocat ori compatibile
cu exercitarea profesiei de avocat în România;
precizarea în scris (distinctă) a opţiunii pentru:
a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 3 ani;
b) prestarea unei probe de aptitudini.

III. În ipoteza în care mi se comunică avizarea / atestarea calificării sunt de acord să achit taxa
pentru eliberarea Avizului conform de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., prevăzută în Decizia
Consiliului U.N.B.R nr. 63/03 decembrie 2011 şi să procedez la înscrierea în tabloul unui barou conform
Anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat.

Data …………..

Semnătura………………..
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