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c) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului U.N.B.R. şi ale Comisiei permanente 
a U.N.B.R.; 

d) ordonanţează cheltuielile bugetare şi extrabugetare ale U.N.B.R.; 
e) semnează actele Consiliului şi ale Comisiei permanente ale U.N.B.R.; 
f) supraveghează relaţiile dintre structurile centrale ale profesiei şi barouri, precum 

şi relaţiile dintre barouri;
g) acordă sprijin şi ajutor barourilor în relaţiile lor cu autorităţile centrale şi locale;
h) veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii 

avocaţilor la instanţele judecătoreşti şi la organele de urmărire penală.
(2) Preşedintele este înlocuit, la cerere sau în absenţa sa, de către vicepreşedintele 

pe care îl desemnează în acest scop.

Art. 69. Consiliul U.N.B.R. stabileşte personalul necesar îndeplinirii atribuţiilor 
funcţiei pentru preşedintele U.N.B.R.

Capitolul V. Asistenţa judiciară

Secţiunea 1. Cazurile şi condiţiile de acordare  
a asistenţei judiciare

Art. 70. (1) În cazurile prevăzute de lege, barourile asigură asistenţa judiciară 
în următoarele forme: 

a) în cauzele penale, în care apărarea este obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului 
de procedură penală;

b) în orice alte cauze decât cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului 
public judiciar, în condiţiile legii; 

c) asistenţa judiciară prin avocat, acordată la solicitarea organelor administraţiei 
publice locale.

(2) În cazuri de excepţie, dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale 
ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea cu titlu 
gratuit a asistenţei de specialitate juridică.

Art. 71. (1) În cazul în care, potrivit art. 11-19 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, a fost încuviinţată cererea de ajutor public judiciar sub forma asistenţei 
prin avocat, cererea împreună cu încheierea de încuviinţare se trimit de îndată 
decanului baroului din circumscripţia acelei instanţe.

(2) Decanul baroului sau avocatul căruia decanul i-a delegat această atribuţie va 
desemna, în termen de 3 zile, un avocat înscris în Registrul de asistenţă judiciară, căruia 
îi transmite, odată cu înştiinţarea desemnării, încheierea prevăzută la alin. (1). Decanul 
baroului are obligaţia de a comunica şi beneficiarului ajutorului public judiciar numele 
avocatului desemnat. Beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însuşi 
desemnarea unui anumit avocat, cu consimţământul acestuia, în condiţiile legii.

Art. 72. (1) Avocatul desemnat potrivit art. 71 alin. (2) să acorde ajutorul public 
judiciar nu poate refuza această sarcină profesională decât în caz de conflict de 
interese sau pentru alte motive justificate. 
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(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie 
abatere disciplinară, în condiţiile legii.

(3) Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renunţarea unilaterală şi nejustificată 
a acestuia la asistenţa acordată de avocatul desemnat duce la încetarea ajutorului 
public sub forma asistenţei prin avocat.

Art. 73. (1) Asistenţa extrajudiciară prevăzută la art. 35 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă de Serviciul de 
asistenţă judiciară constituit la nivelul fiecărui barou, pe baza unei cereri al cărei 
model se aprobă de Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare, care va 
cuprinde menţiuni privind obiectul şi natura solicitării de asistenţă, identitatea, codul 
numeric personal, domiciliul şi starea materială ale solicitantului şi ale familiei sale, 
ataşându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale familiei sale, precum 
şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată. Cererea va fi însoţită şi 
de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, în sensul de a preciza dacă în 
cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru 
ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.

(2) Dovada stării materiale a solicitantului se face, în principal, cu următoarele 
documente:

a) adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după 
caz, din care să rezulte veniturile profesionale ale solicitantului şi ale celorlalţi membri 
ai familiei supuse, potrivit legii, impozitului pe venit, realizate în perioada prevăzută 
de legislaţia privind ajutorul public judiciar, sau sumele încasate cu titlu de pensie, 
indemnizaţie de şomaj sau asigurări sociale şi altele asemenea, încasate pe aceeaşi 
perioadă; 

b) livretul de familie şi, după caz, certificatele de naştere ale copiilor; 
c) certificatul de persoană cu handicap al solicitantului sau al copilului, după caz; 
d) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul şi ceilalţi 

membri ai familiei nu beneficiază de alte venituri suplimentare; 
e) declaraţie pe propria răspundere privind situaţia patrimonială a solicitantului 

şi a familiei sale; 
f) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul şi/sau celălalt 

părinte natural ori adoptiv sau, după caz, o altă persoană căreia i s-a încredinţat 
copilul în vederea adopţiei ori care are copilul în plasament sau în plasament în regim 
de urgenţă ori a fost numită tutore se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că 
acesta nu este încredinţat sau dat în plasament niciunui organism privat autorizat 
ori serviciu public autorizat sau unei persoane juridice; 

g) dovada eliberată de autorităţile competente privind situaţia bunurilor impozabile 
ale solicitantului sau, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenţă judiciară, potrivit 
legii. 

(3) Cererea de acordare a asistenţei extrajudiciare se depune la serviciul de 
asistenţă judiciară şi se soluţionează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la 
data înregistrării, prin decizie de admitere ori de respingere, după caz.
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(4) În cazul admiterii cererii de acordare a asistenţei extrajudiciare, decizia privind 
acordarea de asistenţă judiciară va cuprinde următoarele: 

a) denumirea actului; 
b) denumirea organului emitent; 
c) temeiul legal şi de fapt pentru emiterea deciziei; 
d) persoana căreia i se acordă asistenţa extrajudiciară; 
e) tipul sau forma asistenţei extrajudiciare acordate; 
f) data eliberării, funcţia şi semnătura persoanei care a eliberat actul respectiv. 
(5) În temeiul deciziei de acordare a asistenţei extrajudiciare, decanul baroului 

competent desemnează un avocat din Registrul de asistenţă judiciară al baroului. 
(6) După posibilităţi, decanul baroului poate aproba acordarea asistenţei extra-

judiciare de către un avocat ales de persoana căreia i se acordă asistenţa judiciară. 
(7) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data emiterii deciziei. 
(8) Decizia de respingere a cererii de acordare a asistenţei extrajudiciare poate 

fi contestată la consiliul baroului, în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia. 
(9) Contestaţiile formulate împotriva deciziei de respingere se soluţionează de 

consiliul baroului, cu caracter de urgenţă la prima şedinţă a consiliului baroului.

Art. 74. Avocatul care acordă asistenţă judiciară potrivit prezentului capitol nu 
are dreptul să primească de la client sau de la cel apărat niciun fel de remuneraţie 
sau de alte mijloace de recompensă, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor.

Secţiunea a 2-a. Organizarea activităţii de acordare  
a asistenţei judiciare

Art. 75. (1) În cadrul U.N.B.R. se organizează Departamentul de coordonare a 
asistenţei judiciare, organ cu activitate permanentă, coordonat de un vicepreşedinte 
al U.N.B.R. Structura organizatorică a acestui departament se stabileşte prin decizie 
a Comisiei permanente a U.N.B.R.

(2) Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare emite decizii şi norme 
metodologice în limitele atribuţiilor conferite prin prezenta lege, în condiţiile şi cu 
procedura prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

Art. 76. Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare exercită, în principal, 
următoarele atribuţii: 

a) desfăşoară conducerea metodologică a activităţii de acordare a asistenţei 
judiciare; 

b) elaborează proiectul de Regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de 
asistenţă judiciară; 

c) propune sau, după caz, avizează, proiecte de protocoale ce se încheie cu 
autorităţile publice competente în scopul obţinerii mijloacelor financiare necesare 
pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară; 

d) organizează Registrul naţional de asistenţă judiciară pe baza registrelor 
întocmite de barouri; 

e) organizează şi coordonează metodologia de plată a onorariilor pentru asistenţa 
judiciară acordată; 



legea nr. 51/1995 • 32Art. 77-79

f) efectuează controlul asupra asistenţei judiciare acordate; 
g) elaborează proiecte de acte normative în domeniul asistenţei judiciare, pe 

care le propune Ministerului Justiţiei în vederea promovării; 
h) stabileşte, împreună cu Ministerul Justiţiei, indicii statistici, ţine evidenţă statistică 

a sistemului de asistenţă judiciară şi analizează informaţiile necesare pentru planificarea 
şi coordonarea corectă a sistemului de asistenţă judiciară; 

i) colaborează cu Ministerul Justiţiei pentru buna funcţionare şi planificarea, 
inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asistenţă judiciară; 

j) popularizează sistemul de asistenţă judiciară; 
k) stabileşte formularistica utilizată de barouri pentru organizarea activităţii de 

asistenţă judiciară şi extrajudiciară, în condiţiile legii; 
l) reprezintă U.N.B.R. în domeniul asistenţei judiciare, în cadrul colaborării 

internaţionale în materie, în condiţiile legii sau ale Statutului profesiei de avocat.

Art. 77. În vederea organizării activităţii de asistenţă judiciară, barourile îndeplinesc 
următoarele atribuţii: 

a) organizează serviciile de asistenţă judiciară atât la nivelul fiecărui barou, cât 
şi la sediul fiecărei instanţe judecătoreşti;

b) organizează şi actualizează Registrul de asistenţă judiciară al fiecărui barou 
pe baza cererilor avocaţilor, aprobate de consiliul baroului; 

c) desemnează avocaţii înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară pentru acordarea 
asistenţei judiciare, ţinând cont de experienţa profesională şi de calificarea avocatului, 
precum şi de natura şi complexitatea cazului, de celelalte desemnări ale acestuia 
potrivit prezentei legi şi de gradul de angajare al acestuia; 

d) efectuează controlul asupra acordării asistenţei judiciare de către avocaţii 
din cadrul baroului;

e) organizează şi execută programe de popularizare a sistemului de asistenţă 
judiciară; 

f) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Regulamentul-cadru 
pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară.

Art. 78. (1) Baroul organizează serviciile de asistenţă judiciară la sediile tuturor 
instanţelor judecătoreşti din judeţ, în spaţii destinate exclusiv desfăşurării acestei 
activităţi, care se pun la dispoziţie, în mod obligatoriu şi cu titlu gratuit de Ministerul 
Justiţiei sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Serviciile de asistenţă prevăzute la alin. (1) sunt conduse de un avocat definitiv, 
numit de consiliul baroului, şi sunt coordonate de un membru al consiliului. Organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară se realizează potrivit 
regulamentului aprobat de consiliul baroului, în baza Regulamentului-cadru pentru 
organizarea serviciilor de asistenţă judiciară, aprobat de Consiliul U.N.B.R.

Art. 79. (1) Fiecare barou organizează Registrul de asistenţă judiciară în care 
sunt înscrişi avocaţii ce pot fi desemnaţi pentru acordarea asistenţei judiciare şi a 
asistenţei extrajudiciare. 

(2) Registrul este public, se păstrează pe suport hârtie şi în format electronic şi 
se publică pe pagina de internet a fiecărui barou. 
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(3) Actualizarea Registrului de asistenţă judiciară pentru următorul an calendaristic 
se efectuează până la sfârşitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent. 

(4) În cazuri excepţionale, în Registrul de asistenţă judiciară pot fi operate modificări 
şi în cursul anului, potrivit procedurii prevăzute pentru înscrierea în registru. 

(5) U.N.B.R. organizează Registrul naţional de asistenţă judiciară, constituit din 
registrele de asistenţă judiciară ale tuturor barourilor. 

(6) Registrul naţional de asistenţă judiciară se publică pe pagina de internet 
a U.N.B.R. şi se actualizează în mod automat odată cu actualizarea datelor din 
registrul fiecărui barou.

Art. 80. (1) Pentru înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară, avocatul depune 
o cerere la baroul din care face parte.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se completează conform formularului aprobat 
de Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare din cadrul U.N.B.R. 

(3) Înscrierea avocatului în Registrul de asistenţă judiciară se efectuează în baza 
deciziei consiliului baroului.

(4) Consiliul baroului poate, motivat, să refuze înscrierea în registru sau să 
radieze din registru un avocat în următoarele cazuri:

a) dacă avocatului solicitant i s-a aplicat o sancţiune disciplinară;
b) dacă avocatul este învinuit pentru săvârşirea unei infracţiuni de drept comun; 
c) dacă s-a constatat încălcarea repetată a dispoziţiilor prezentei legi sau calitatea 

inferioară a asistenţei judiciare acordate. 
(2) Radierea din registru poate fi dispusă pentru o perioadă de un an, iar dacă 

se constată săvârşirea consecutivă a trei sau a mai multor abateri de la obligaţiile 
prevăzute de prezenta lege, radierea se poate dispune pentru o perioadă de până 
la 3 ani.

(3) Refuzul baroului de înscriere a avocatului solicitant în registru, precum şi 
măsura radierii unui avocat din registru pot fi contestate potrivit procedurii prevăzute 
la cap. VI din prezenta lege.

(4) Decizia de radiere din registru se aduce la cunoştinţă publicului prin afişare 
pe pagina de internet a baroului, precum şi pe pagina de internet a U.N.B.R.

Art. 81. (1) Pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la 
un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate, 
în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei. 

(2) Prin actul de încuviinţare a asistenţei judiciare, organul judiciar stabileşte şi 
valoarea provizorie a onorariului avocatului. 

(3) După acordarea asistenţei judiciare, avocatul întocmeşte un referat scris cu 
privire la prestaţia avocaţială efectivă, conform formularului aprobat de Departamentul 
de coordonare a asistenţei judiciare din cadrul U.N.B.R. Referatul este supus confirmării 
organului judiciar, care, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii desfăşurate 
de avocat, precum şi în raport cu durata, tipul şi particularităţile cauzei, poate dispune 
menţinerea sau majorarea onorariului stabilit iniţial. 

(4) Referatul confirmat potrivit alin. (3) se înaintează baroului, în vederea efectuării 
formalităţilor prevăzute de lege pentru plata onorariilor.



legea nr. 51/1995 • 34Art. 82-85

(5) În cazul în care avocatul este sancţionat disciplinar, potrivit art. 85 alin. (1), 
avocatul nu va primi onorariul în asigurarea asistenţei judiciare pentru care a fost 
desemnat, pentru acel caz.

Art. 82. (1) Plata onorariului pentru asistenţa judiciară acordată se face lunar 
prin virament bancar, pe baza documentelor pentru decontare prevăzute la art. 81 
alin. (2), avizate de consiliul baroului.

(2) Sumele necesare pentru plata onorariilor sau, după caz, a remuneraţiilor pentru 
asistenţa judiciară se virează, lunar, în condiţiile legii, într-un cont distinct, deschis de 
fiecare barou. Respectarea de către barouri a destinaţiei fondurilor astfel virate face 
şi obiect al controlului U.N.B.R., în condiţiile stabilite de Statutul profesiei de avocat.

Art. 83. U.N.B.R. şi barourile conlucrează cu Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior 
al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, precum şi cu parchetele de pe lângă acestea, 
în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de acordare a asistenţei judiciare 
prevăzute de prezentul capitol.

Art. 84. (1) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele 
prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R., 
Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public. 

(2) Plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 45 de zile de la 
data depunerii deconturilor de către barouri la organul judiciar competent. Pentru 
întârzierea la plată a onorariilor se calculează şi se plătesc dobânzi/penalităţi la nivelul 
prevăzut de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la bugetul 
de stat. Plata dobânzilor/penalităţilor se face la cererea barourilor. 

(3) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură 
din sumele prevăzute la art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru cheltuielile curente necesare funcţionării serviciilor de asistenţă judiciară 
a barourilor, din sumele virate lunar pentru remunerarea avocaţilor, fiecare barou 
îşi constituie un fond prin reţinerea a 2% din valoarea acestor sume aprobate şi 
efectiv vărsate, conform regulilor stabilite prin Statutul profesiei de avocat. Reţinerea 
procentului de 2% se face la achitarea efectivă s onorariului către avocatul îndreptăţit. 

(5) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute 
de prezentul capitol, la solicitarea organelor administraţiei publice locale, se acordă 
din fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocol încheiat de 
fiecare barou cu acestea. în lipsa protocolului, sunt aplicabile limitele stabilite prin 
protocolul prevăzut la art. 81 alin. (1).

Capitolul VI. Răspunderea disciplinară

Art. 85. (1) Avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor 
prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate 
de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum şi pentru orice fapte 
săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să 
prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei, ale corpului de avocaţi sau ale instituţiei. 
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(2) Avocatul care conduce asistenţa judiciară de pe lângă fiecare instanţă este 
obligat să sesizeze în scris consiliului baroului faptele comise de orice avocat, în 
condiţiile prevederilor alin. (1). 

(3) Instanţele judecătoreşti şi parchetele Ministerului Public sunt obligate să 
înainteze consiliului baroului orice plângere făcută împotriva unui avocat şi să îl 
înştiinţeze despre orice acţiune de urmărire penală sau de judecată pornită împotriva 
unui avocat. 

(4) Constituie abatere disciplinară gravă încălcarea dispoziţiilor din lege şi din 
Statutul profesiei de avocat care prevăd expres o astfel de calificare.

Art. 86. (1) Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare sunt de 
competenţa consiliului baroului.

(2) Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare privind decanii barourilor 
şi membrii Consiliului U.N.B.R. sunt de competenţa Consiliului U.N.B.R. Persoana 
anchetată sau trimisă în judecată disciplinară nu participă la luarea hotărârii.

(3) Membrii comisiei permanente care sunt anchetaţi nu pot participa la dezbaterile 
privind luarea deciziei de exercitare a acţiunii disciplinare. 

(4) În toate cazurile, acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult 
un an de la data luării la cunoştinţă, de către consiliul baroului, despre săvârşirea 
abaterii, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.

Art. 87. (1) În cadrul fiecărui barou se organizează şi funcţionează o comisie 
de disciplină care judecă, în primă instanţă şi în complet de 3 membri, abaterile 
disciplinare săvârşite de avocaţii din acel barou. 

(2) În cadrul U.N.B.R. este organizată şi funcţionează Comisia centrală de 
disciplină, care judecă:

a) ca instanţă de fond, în complet de 3 membri, abaterile săvârşite de membrii 
Consiliului U.N.B.R. şi de decanii barourilor;

b) în contestaţie, în complet de 5 membri, potrivit prevederilor statutului profesiei. 
(3) Recursul declarat împotriva deciziei disciplinare a Comisiei centrale de 

disciplină, ca instanţă de fond, este judecat de Consiliul U.N.B.R. constituit ca instanţă 
disciplinară în plenul său, în afară de persoana implicată în cauză.

(4) Împotriva hotărârilor pronunţate potrivit alin. (2) şi (3) partea interesată poate 
formula contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel 
Bucureşti. 

(5) Procedura judecării abaterilor disciplinare este stabilită în statutul profesiei 
şi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

Art. 88. (1) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrarea; 
b) avertismentul; 
c) amendă de la 500 lei la 5.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata 

amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii 
disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul 
profesiei, până la achitarea sumei. Limitele amenzii disciplinare se actualizează 
periodic de către Consiliul U.N.B.R., în funcţie de rata inflaţiei;

d) interdicţia de a exercita profesia pe o perioadă de la o lună la un an;
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e) excluderea din profesie. 
(2) În perioada interdicţiei avocatul nu poate presta sub nicio formă asistenţă 

juridică, nu poate face uz de calitatea de avocat şi nu poate participa la activitatea 
organelor profesiei. 

(3) Împotriva deciziei disciplinare pot declara recurs persoana interesată, decanul 
baroului şi preşedintele uniunii, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 89. (1) În caz de abatere evidentă şi gravă, instanţa disciplinară poate lua 
măsura suspendării avocatului din exerciţiul profesiei până la judecarea definitivă 
a cauzei. 

(2) Împotriva încheierii prin care s-a luat această măsură se poate declara recurs 
în termen de 5 zile de la comunicare. 

(3) Recursul este suspensiv de executare şi va fi soluţionat de urgenţă.

Capitolul VII. Exercitarea în România a profesiei de către  
avocaţii care au obţinut calificarea profesională în unul  

dintre statele membre ale Uniunii Europene şi  
ale Spaţiului Economic European

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Art. 90. (1) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică avocaţilor care şi-au obţinut 
calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale 
Spaţiului Economic European, care îşi exercită profesia pe teritoriul României: 

a) în mod independent sau în asociere; 
b) ca avocaţi salariaţi în România;
c) prin prestare de servicii.
(2) Dispoziţiile prezentului capitol sunt aplicabile şi avocaţilor care şi-au obţinut 

calificarea profesională în Confederaţia Elveţiană, care îşi exercită profesia pe teritoriul 
României în oricare dintre modalităţile prevăzute la alin. (1).

Art. 91. În sensul prezentului capitol: 
a) avocat reprezintă orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii 

Europene sau al Spaţiului Economic European, care este autorizată să-şi desfăşoare 
activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru; 

b) stat membru de origine reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau 
al Spaţiului Economic European, în care un avocat a obţinut dreptul de a utiliza 
unul dintre titlurile profesionale prevăzute la lit. a), înainte de a practica profesia de 
avocat în România: 

c) titlu profesional din statul membru de origine reprezintă titlul profesional utilizat 
în statul membru unde un avocat a obţinut dreptul de a folosi acest titlu, înainte de 
a practica profesia de avocat în România; 

d) grupare reprezintă orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, organizată 
potrivit legislaţiei unui stat membru, în cadrul căreia avocaţii îşi desfăşoară activităţile 
profesionale împreună, sub nume comun; 

e) titlu profesional din România reprezintă titlul profesional sub care un avocat 
este înscris în Tabloul avocaţilor din România; 
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f) autoritatea română competentă este structura din cadrul U.N.B.R., desemnată 
potrivit statutului.

Art. 92. Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul 
membru de origine pot desfăşura aceleaşi activităţi profesionale ca şi avocaţii care 
profesează sub titlul profesional obţinut în România, pot acorda asistenţă juridică 
şi pot reprezenta persoane fizice sau persoane juridice în faţa instanţelor române, 
referitor la dreptul statului membru de origine, dreptul comunitar, dreptul internaţional, 
precum şi dreptul românesc, cu respectarea regulilor de procedură aplicabile în faţa 
instanţelor române.

Art. 93. (1) Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul 
membru de origine vor folosi denumirea sub care îşi desfăşoară profesia în statul 
membru de origine, exprimata în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale 
statului membru de origine respectiv.

(2) Pe lângă denumirea prevăzută la alin. (1), în denumire se va menţiona, alături 
de forma juridică de exercitare a profesiei în România, şi forma juridică a grupării 
din statul membru de origine. 

(3) Autoritatea română competentă poate cere unui avocat care profesează sub 
titlul profesional obţinut în statul membru de origine să indice gruparea profesională 
din care face parte în statul membru de origine sau autoritatea judiciară în cadrul 
căreia este admis să-şi exercite profesia, potrivit legii din statul membru de origine.

(4) Avocatul care obţine admiterea în profesia de avocat în România în condiţiile 
art. 94 sau 103 are dreptul să folosească titlul profesional din statul membru de origine, 
exprimat în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru de 
origine, alături de titlul profesional corespunzător profesiei de avocat din România.

Art. 94. (1) Indiferent de forma de exercitare a activităţii pe teritoriul României, 
avocaţii care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine pot solicita 
oricând recunoaşterea diplomelor, în vederea admiterii în profesia de avocat şi a 
practicării acesteia sub titlul profesional din România. 

(2) În vederea recunoaşterii diplomelor în România, solicitantul va trebui să 
susţină, la alegere, un examen de verificare a cunoştinţelor sau să efectueze un 
stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc. 

(3) U.N.B.R. va stabili componenţa comisiei de evaluare, precum şi conţinutul şi 
modul de desfăşurare ale examenului sau ale stagiului, după caz.

(4) La depunerea cererii de recunoaştere a diplomei, în vederea determinării 
conţinutului şi modului de desfăşurare ale examenului sau ale perioadei de stagiu, 
comisia de evaluare va verifica în prealabil dacă experienţa profesională dobândită 
de solicitant este de natură să acopere în tot sau în parte diferenţele existente între 
dreptul românesc şi cel al statului membru de origine în care a fost obţinută diploma, 
în vederea exceptării parţiale sau totale de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 
alin. (2). 

(5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile legislaţiei-cadru 
privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale.

Art. 95. (1) Autoritatea competentă română şi autorităţile competente din statele 
membre de origine colaborează în vederea aplicării corespunzătoare a dispoziţiilor 
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prezentei legi, informaţiile care se obţin în cadrul acestor colaborări fiind confi-
denţiale. Colaborarea se poate realiza şi prin intermediul sistemului de informare 
în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare.

(2) Autoritatea competentă din statul membru de origine poate formula observaţii 
în cadrul procedurilor disciplinare care se desfăşoară împotriva unui avocat care 
profesează subtitlul profesional din acel stat.

Secţiunea a 2-a. Exercitarea cu caracter permanent a profesiei 
 în România de către avocaţii care au obţinut calificarea  

profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene  
şi ale Spaţiului Economic European

Art. 96. (1) În condiţiile prezentei secţiuni, oricare dintre avocaţii prevăzuţi la 
art. 91 lit. a) poate desfăşura pe teritoriul României, cu caracter permanent şi sub 
titlul profesional din statul membru de origine, activităţile prevăzute la art. 92.

(2) Avocaţii care îşi exercită în mod permanent activitatea pe teritoriul României 
pot dobândi titlul profesional din România fie în condiţiile prevăzute la art. 94, fie 
potrivit art. 103.

Art. 97. (1) Avocatul care doreşte să profeseze în România sub titlul profesional 
din statul membru în care şi-a obţinut calificarea profesională se înscrie în tabloul 
special ţinut de barourile române, în condiţiile prezentului articol, ale art. 13 alin. (6) 
şi ale statutului profesiei. 

(2) Autoritatea română competentă înscrie avocatul solicitant pe baza prezentării 
unui certificat care atestă înregistrarea lui la autoritatea competentă din statul membru 
de origine. Autoritatea română competentă informează autoritatea competentă din 
statul membru de origine despre înscriere.

(3) Certificatul prevăzut la alin. (2) trebuie să fie eliberat cu cel mult 3 luni înainte 
de formularea cererii de înscriere în Tabloul avocaţilor din România. 

(4) La publicarea numelor avocaţilor înscrişi în România, autoritatea română 
competentă va publica şi numele avocaţilor înscrişi potrivit prezentei secţiuni.

Art. 98. (1) Avocaţilor care profesează sub titlul profesional din statul membru 
de origine li se asigură reprezentarea corespunzătoare în asociaţiile profesionale ale 
avocaţilor din România, potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale statutului profesiei; 
ei au cel puţin dreptul de a participa la alegerea organelor de conducere ale acestor 
asociaţii. 

(2) Avocaţii care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine 
sunt obligaţi fie să se asigure pentru răspundere profesională, în condiţiile stabilite 
prin statutul profesiei, fie să devină membri ai Casei de Asigurări a Avocaţilor, în 
condiţiile prevăzute la cap. VII[1] 

[1] Prevederile alin. (2) se referă la fostul cap. VII care, anterior renumerotării, a fost abrogat prin 
art. 139 lit. b) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 5 mai 2016.




