
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI 
 

În mod asemănător Fișelor de drept civil, penal, procedură civilă și procedură penală, Fișele 
privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat reprezintă un instrument necesar și util în 
primul rând candidaților la examenul de primire în profesia de avocat și la examenul de absolvire 
a cursurilor I.N.P.P.A., dar și studenților facultăților de drept și chiar practicienilor în drept. 

Urmărind o sistematizare mai eficientă a materiei, am structurat cuprinsul lucrării încercând să 
prezentăm informațiile într-o manieră cât mai logică, omogenă și concisă, adaptată conceptului 
recapitulativ. În acest fel, participanților la examene li se oferă posibilitatea de a dobândi într-un 
mod facil o viziune clară și de ansamblu asupra materiei. 

Această nouă ediție a Fișelor privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat: 

• este în acord cu tematica examenelor de primire în profesie și de definitivat/absolvire a 
I.N.P.P.A. din anul 2022; 

• prezintă într-o manieră logică și accesibilă totalitatea prevederilor din Legea nr. 51/1995, 
Statutul profesiei de avocat (în forma actualizată), Codul deontologic al avocaților, deciziile 
obligatorii ale organelor profesiei de avocat și din celelalte acte ce alcătuiesc cadrul legal 
al profesiei de avocat; 

• încorporează în cadrul fișelor sediul materiei, pentru facilitarea studiului și identificarea 
dispozițiilor legale tratate; 

• cuprinde informații actualizate, inclusiv recentele modificări aduse Legii nr. 51/1995 
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și decizii interpretative ale 
Consiliului U.N.B.R., Directive ale Parlamentului European și ale Consiliului, Decizii ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului, precum și ale Curții Constituționale; 

• include grilele, cu răspunsuri detaliate și explicate, date la examenele din anii anteriori 
(2013-2022) la disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat; 

• explicațiile grilelor fac trimitere la dispozițiile Legii nr. 51/1995 și ale Statutului profesiei de 
avocat. 



VIII NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI 
 

Față de edițiile anterioare, prin raportare la tematica examenului de primire în profesia de avocat 
pentru sesiunea septembrie 2022, constatând că doar dispozițiile Legii nr. 51/1995 sunt indicate în 
cuprinsul acesteia (fiind eliminate Statutul și Codul deontologic), am încercat în prezenta ediție să 
facem o restructurare a întregului material și, mai ales, o delimitare a dispozițiilor legale de cele 
statutare, astfel încât candidații să parcurgă cu o mai mare ușurință tematica de concurs, fără a zăbovi 
asupra celorlalte reglementări. Din acest motiv, veți observa că dispozițiile statutare și cele ale 
Codului deontologic au fost evidențiate diferit față de cele ale Legii nr. 51/1995, ele fiind redate pe 
un fundal gri, pentru a fi mai ușor de recunoscut. 

În acest fel, dacă vă pregătiți strict pentru examenul de admitere în profesie, puteți sări peste 
aceste pasaje. Dacă însă doriți să aprofundați materia și să dobândiți o imagine de ansamblu asupra 
reglementărilor de bază ale profesiei de avocat, atunci vă recomandăm să citiți în integralitate. Veți 
constata că, de foarte multe ori, dispozițiile din Statut sau Codul deontologic sunt complementare 
celor din Lege, pe care adesea le explică și le nuanțează.  

Sperăm ca această lucrare să vă fie cât mai de folos. Vă dorim mult succes la examene și în 
viitoarea carieră profesională. 

 

Claudiu Constantin Dinu, Mădălina Dinu 

 



 

FIȘA 

NR. 2 DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE AVOCAT 
 
Sediul materiei: 
Legea nr. 51/1995: art. 12-25; 
Statutul profesiei de avocat: art. 14-25, art. 33-38; Anexa XXXI la Statut. 

 Noțiune – primirea în profesia de avocat presupune îndeplinirea anumitor condiții 
cumulative și parcurgerea unor etape. 

exercitarea profesiei de avocat implică inerent un exercițiu specific unei profesii liberale. Însă, 
plecând de la acest fapt „dat”, nu este de conceput ca accesul în această profesie liberală să fie 
liber; 

potrivit legislației în materia profesiei de avocat, la nivel național, nu există o limitare a locurilor 
care pot fi ocupate de către avocați, cum întâlnim în cazul altor profesii juridice (magistrați, notari 
publici); 

se impune însă existența unui examen național de admitere în profesia de avocat, aspect de altfel 
consacrat și de legislația în vigoare[1], având în vedere următoarele argumente: 
este necesar pentru corpul profesional al avocaților să existe o procedură de selecție cu pri-

vire la accesul în profesie. O asemenea selecție nu poate fi decât benefică și vine să întărească 
încrederea în activitatea avocatului și în calitatea acestuia de partener al justiției; 

profesia de avocat, așa cum am arătat, are o dublă componentă: una de ordine privată, care 
vizează relația contractuală cu clientul, și alta de ordine publică, care ține de misiunea avoca-
tului și de atribuțiile acestuia în diferitele faze sau etape ale procesului civil ori penal. În acest 
context, persoana care prestează acest serviciu profesional avocațial trebuie să dețină un bagaj 
solid de cunoștințe juridice și judiciare – aspect care se testează la admiterea în profesie și se 
asigură apoi prin pregătirea inițială și continuă a avocatului; 

cu privire la calitatea avocatului de partener al justiției reținem faptul că această idee a fost 
întărită chiar prin textul legal de la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 care prevede că în 
exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege. 

având în vedere faptul că profesia de avocat are vocație națională, prin reglementarea actuală, 
primirea în avocatură a fost cedată instituției specializate de pregătire inițială, respectiv Institutul 
Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, asigurându-se astfel o platformă cu 
standarde unice de pregătire profesională pentru întreg corpul avocațial. Această „cedare” nu 

 
[1] Potrivit art. 17 alin. (1)-(3) din Legea nr. 51/1995: „(1) Primirea în profesie se realizează numai în baza unui 

examen organizat de U.N.B.R., cel puțin anual și la nivel național, potrivit prezentei legi și Statutului profesiei de avocat. 
(2) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susține în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfec-
ționarea Avocaților și se desfășoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie 
elaborată și aprobată de Consiliul U.N.B.R. (3) Tematica examenului este unică la nivelul U.N.B.R., iar selectarea 
subiectelor se face de comisia națională de examen” (s.n.). 
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este totală, deoarece organizarea examenului de admitere, în ansamblul său, implică mai multe 
organe centrale ale corpului profesional avocațial; 

nici intrarea în profesia de avocat, nici definitivarea în avocatură nu conferă avocatului o specia-
lizare anume cu privire la un domeniu sau o materie juridică.  

I. CONDIȚII LEGALE PENTRU PRIMIREA ÎN PROFESIA DE AVOCAT 

poate fi membru al unui barou din România cel care îndeplinește următoarele condiții (art. 12 din 
Lege): 

1. Are exercițiul drepturilor civile și politice  

condiția este firească prin raportare la statutul și calitățile pe care trebuie să le aibă un avocat; 
dacă există, potrivit procedurilor legale, o limitare a exercitării drepturilor civile și politice ale unui 

cetățean, acesta nu are vocație de a fi primit în profesia de avocat. Cererea depusă de o astfel de 
persoană va fi respinsă pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) din Lege; 

potrivit Constituției României, sunt drepturi politice drepturile electorale, respectiv dreptul la vot 
(art. 36 din Constituție[2]) și dreptul de a fi ales (art. 37 din Constituție[3]). Aceste două drepturi 
electorale (dreptul de a alege și dreptul de a fi ales) sunt drepturi fundamentale care aparțin numai 
cetățenilor români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor, inclusiv. În consecință, 
aceste drepturi exclusiv politice de a alege și de a fi ales nu aparțin, potrivit textelor constitu-
ționale învederate, cetățenilor străini și apatrizilor. Pe cale de consecință, un cetățean străin (care 
nu are și cetățenia română) nu are exercițiul acestor drepturi politice.  

 

Concluzie 
Deși nu este prevăzută expres în art. 12 din Legea nr. 51/1995 condiția cetățeniei 

române, aceasta rezultă indirect din faptul că o persoană, în România, poate avea 
exercițiul drepturilor politice (de a alege și de a fi ales) numai dacă are cetățenia română. 
Așadar, una dintre condițiile legale de înscriere la concursul de admitere în profesia de 
avocat este cetățenia română, persoana în cauză putând avea cetățenia română unică 
sau împreună cu alte cetățenii străine. 

2. Este licențiat al unei facultăți de drept cu durata stabilită de lege 

profesia de avocat este o profesie juridică ce implică o specializare în consecință; 
condiția impusă de lege este promovarea examenului de licență al unei facultăți de drept cu durata 

stabilită de lege; 

 
[2] Art. 36 alin. (1) din Constituție: „Cetățenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor 

inclusiv”. 
[3] Art. 37 alin. (1) din Constituție: „Au dreptul de a fi aleși cetățenii cu drept de vot care îndeplinesc condițiile 

prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 
alineatul (3)”. 
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deși textul legal nu distinge, se subînțelege faptul că această facultate de drept trebuie să existe și 
să funcționeze, la data absolvirii (să fie acreditată de Ministerul Educației Naționale), în confor-
mitate cu toate actele normative în materie, care reglementează problematica unităților de învă-
țământ superior; 

textul legal nu face distincție între o facultate de drept din țară sau din străinătate. În cazul 
licențierii unei facultăți de drept din străinătate (fie din spațiul Uniunii Europene, fie din afara 
acestuia), legislația specială privind profesia de avocat a prevăzut o procedură specială de intrare 
în profesie și de derulare ulterioară a activității de avocatură. 

3. Nu se găsește în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege 

este nedemn de a fi avocat:  
cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru 

săvârșirea unei infracțiuni intenționate[4];  
cel care a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale 

omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârșit abateri disciplinare grave, sancțio-
nate disciplinar cu măsura excluderii din profesie;  

cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotă-
râre judecătorească sau disciplinară; 

cel în sarcina căruia s-a reținut, în baza unei hotărâri judecătorești definitive sau prin acte ale 
organelor profesiei de avocat, fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice formă, exercitarea 
fără drept de către o persoană a profesiei de avocat (art. 14 din Lege). 

 cazurile de nedemnitate se verifică: 
 cu ocazia primirii în profesie; 
 cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei; 
 și pe întreaga durată a exercitării profesiei [art. 26 alin. (1) din Statut]; 

 
[4] Prin Decizia C.C.R. nr. 230/2022 (M. Of. nr. 519 din 26 mai 2022), art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 a fost 

declarat neconstituțional. În esență, prin decizia menționată, s-a apreciat că, deși în paragraful 26 al Deciziei nr. 225 din 
4 aprilie 2017, Curtea Constituțională a precizat expres că „revine legiuitorului sarcina de a conferi normei legale 
criticate un conținut normativ edificator și de a stabili un cadru legislativ coerent și lipsit de echivoc cu privire la 
condițiile concrete în care intervine încetarea calității de avocat, prin excluderea din profesie, ca urmare a incidenței 
cazului de nedemnitate prevăzut de art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995, republicată”, legiuitorul nu a intervenit în niciun 
fel, în intervalul de 5 ani de la momentul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei menționate, până 
la pronunțarea prezentei decizii, pentru a fixa într-o manieră clară și explicită acele infracțiuni a căror săvârșire atrage 
nedemnitatea profesională a avocaților. În acest context, Curtea a apreciat că soluția legislativă rezultată ca urmare a 
pasivității legiuitorului conduce la rezultate mai drastice decât cele produse potrivit normei inițial în vigoare, care, deși 
genera riscul unor aprecieri subiective și discreționare din partea organului de decizie al profesiei de avocat, chemat să 
aprecieze intervenirea nedemnității și, consecutiv, pierderea calității de avocat, permitea totuși acestuia să realizeze o 
selecție a infracțiunilor care să determine excluderea din profesie, în funcție de gravitatea faptei și a prejudiciilor de 
imagine aduse profesiei, chiar dacă lipsea certitudinea cu privire la obiectivitatea și corectitudinea unor astfel de 
aprecieri. De altfel, arbitrarul aprecierii consiliului baroului sub aspectul încadrării infracțiunilor în sintagma „de natură 
să aducă atingere prestigiului profesiei” era determinat tocmai de absența reglementării legale a unor criterii a căror 
îndeplinire să fie urmărită sub acest aspect. 
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 avocații care se găsesc în unul dintre cazurile de nedemnitate, care presupun existența unor hotă-
râri în acest sens, sunt obligați să prezinte baroului hotărârile judecătorești prin care au fost con-
damnați definitiv la pedeapsa cu închisoarea pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, prin 
care li s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, prin care au fost declarați faliți 
frauduloși sau prin care au fost condamnați definitiv pentru fapte săvârșite în legătură cu exer-
citarea profesiei [art. 26 alin. (3) din Statut]; 

 în ceea ce privește verificarea cazurilor de nedemnitate la momentul intrării în profesie, persoana 
care solicită primirea va înfățișa consiliului baroului la care depune cererea înscrisuri din care să 
rezulte condițiile de încetare a exercițiului profesiei din care provine, respectiv a celei pe care a 
exercitat-o în perioada de incompatibilitate [art. 26 alin. (2) din Statut]; 

 cererea de primire în profesie este supusă publicității, în sensul că, în termen de 3 zile de la înre-
gistrare, aceasta se comunică de către baroul la care este depusă U.N.B.R.-ului și se afișează la 
sediul baroului și pe pagina de web a baroului și a U.N.B.R., orice persoană având posibilitatea de 
a formula opoziție (art. 17 din Statut); această procedură este utilă având în vedere că pot exista 
cazuri de nedemnitate care nu rezultă expres din actele atașate cererii de înscriere și care sunt 
descoperite cu ocazia formulării opoziției; 

se poate observa că, deși legea reglementează cele patru cazuri de nedemnitate, totuși: 
nu orice hotărâre disciplinară prin care s-a hotărât excluderea din profesie va face persoana 

respectivă să fie nedemnă pentru profesia de avocat, ci numai acele hotărâri generate de o 
abatere disciplinară gravă. 

4. Este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei 

această condiție trebuie dovedită cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor 
făcute de o comisie medicală constituită în condițiile prevăzute în statutul profesiei; 

 certificatul privind starea de sănătate a candidatului trebuie eliberat de instituția sanitară stabilită 
de barou conform hotărârii U.N.B.R. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la 
data emiterii [art. 15 alin. (2) lit. d) din Statut]; 

îndeplinirea acestor patru condiții impuse de lege pentru primirea în profesie trebuie probată de 
persoana care solicită această primire; 

 cererea de intrare va fi însoțită de o serie de înscrisuri probatorii, conform art. 15 alin. (2) din 
Statut: 
 copie a actului de identitate și a actelor de stare civilă; 
 copie a diplomei de licență și, după caz, copii ale înscrisurilor care dovedesc îndeplinirea, timp 

de cel puțin 5 ani, a funcției de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau juris-
consult, precum și promovarea examenului de definitivat în profesia respectivă ori îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) din Statut. În cazul în care se solicită primirea în profesie 
pe bază de diplome eliberate de instituțiile de învățământ superior din altă țară, se va depune 
și dovada de echivalare, în condițiile legii; 

 copie a cazierului judiciar, eliberată cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; 
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 certificat privind starea de sănătate a candidatului, eliberat de instituția sanitară stabilită de 
barou conform hotărârii U.N.B.R. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la 
data emiterii; 

 certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să 
ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri 
anterioare de primire în profesie; 

 două fotografii de tip legitimație. 
 parcursul administrativ al cererii de dobândire a calității de avocat, cu înscrisurile anexate potrivit 

aspectelor mai sus menționate, va urma procedura prevăzută de art. 17-20 din Statut. 

II. MODALITĂȚILE DE PRIMIRE ÎN PROFESIE 

primirea în profesia de avocat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se poate realiza prin 
două modalități: 
regula: în baza promovării examenului organizat de către U.N.B.R., cel puțin anual și la nivel 

național [art. 17 alin. (1) din Lege]; 
 regula se desprinde și din art. 14 alin. (1) din Statut (deoarece textul legal folosește expresia 

„numai în baza promovării examenului”); 
excepția: pot accede în profesie, fără susținerea examenului, judecătorii Înaltei Curți de Casa-

ție și Justiție cărora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiți ori, după caz, care au fost 
eliberați din motive neimputabile, precum și, în aceleași condiții, judecătorii de la instanțele 
internaționale [art. 17 alin. (5) din Lege]; totodată, conform art. 102 alin. (2) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Judecătorii Înaltei Curți de Casație și 
Justiție cărora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiți ori, după caz, sunt eliberați din 
motive neimputabile își păstrează gradul dobândit în ierarhie și pot ocupa o funcție de jude-
cător la Înalta Curte de Casație și Justiție și pot reveni pe funcția de magistrat deținută anterior 
sau pe o altă funcție de judecător ori procuror sau pot opta pentru intrarea în avocatură sau 
notariat, fără examen; 

 excepția se desprinde și din art. 14 alin. (2) din Statut] (deoarece textul legal folosește formu-
larea „cu titlu de excepție, în condițiile legii, pot accede în profesie, fără susținerea exame-
nului”). 

 cu privire la modalitatea de excepție de primire în profesie fără susținerea examenului, procedura 
este simplificată: la cererea de primire, pe lângă înscrisurile cerute de art. 15 alin. (2) din Statut, 
judecătorul care a activat la instanțe internaționale va prezenta adeverință în original și în traducere 
legalizată, eliberată de către respectiva instanță, atestând că acesta a îndeplinit calitatea de 
judecător și că încetarea acestei calități a avut loc din motive neimputabile [art. 15 alin. (3) din 
Statut]; 

cu privire la examenul de primire în profesia de avocat, menționăm faptul că sunt stabilite două 
tipuri de examen: 
examen pentru cei care doresc să devină avocați stagiari; 
examen pentru cei care doresc primirea în profesie ca avocați definitivi. 
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NB 

Indiferent de tipul examenului de primire în profesie, trebuie reținute următoarele: 
1) examenul pentru primirea în profesia de avocat se susține în cadrul Institutului Națio-

nal pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților;  
2) examenul va fi anunțat pe pagina web a U.N.B.R. cu cel puțin 60 de zile înainte de data 

susținerii acestuia; 
3) examenul se desfășoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. (Consiliul 

U.N.B.R. va stabili dacă examenul va fi desfășurat în localitatea sediului central al 
I.N.P.P.A. și/sau, după caz, în unul ori mai multe centre teritoriale ale I.N.P.P.A.); 

4) examenul are la bază o metodologie elaborată și aprobată de Consiliul U.N.B.R.; 
5) tematica examenului este unică la nivelul U.N.B.R.; 
6) metodologia de examinare stabilită de U.N.B.R. va fi adusă la cunoștința celor interesați 

cu cel puțin 30 de zile înainte de data examenului, prin afișare pe pagina web a U.N.B.R.; 
7) selectarea subiectelor se face de comisia națională de examen. Comisia națională de 

examen este formată cu precădere din avocați – cadre didactice universitare, care au 
minimum 10 ani vechime în profesia de avocat. Desemnarea acesteia se face de Comisia 
permanentă a U.N.B.R., la propunerea barourilor; 

8) examinarea se face la 5 materii de examen, din care cel puțin la 3 materii examinarea 
se face în scris (materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat, 
drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal). Comisia perma-
nentă a U.N.B.R. stabilește materiile la care se organizează probe scrise și orale și organi-
zează activitatea de examen; 

9) subiectele de examen la probele scrise se vor trage la sorți de comisia națională de 
examinare. 

 după validarea examenului, Consiliul U.N.B.R. va dispune primirea în profesie a candidaților admiși 
și va emite decizia de primire în profesie;  

 rezultatele examenului vor fi comunicate barourilor de către Consiliul U.N.B.R. (art. 37 din Statut); 
procedura de validare a examenului de către Consiliul U.N.B.R. va include obligatoriu analiza activi-

tății Comisiei Permanente a U.N.B.R. și a I.N.P.P.A. privind organizarea și desfășurarea examenului; 
 toate cazurile de primire în profesie cu scutire de examen sunt soluționate individual de către 

Consiliul baroului la care s-a depus cererea, decizia de primire în profesie urmând a fi comunicată 
și U.N.B.R.; 

ulterior promovării examenului de admitere în profesia de avocat, persoana în cauză trebuie să 
mai parcurgă următoarele etape, prevăzute în cuprinsul legii și al dispozițiilor statutare: 
Consiliul baroului va dispune înscrierea în tabloul avocaților, la cerere, pe baza deciziei de 

primire în profesie emise de U.N.B.R. [art. 25 alin. (2) din Statut];  
la înscrierea în barou avocatul depune în fața Consiliului baroului, în cadru solemn, următorul 

jurământ: „Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului și să 
exercit profesia de avocat cu cinste și demnitate. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”. Jurământul 
poate fi depus și fără formula religioasă. În acest caz, jurământul va începe cu formula: „Jur pe 
onoare și conștiință!” (art. 21 din Lege); 
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dacă este cazul, trebuie rezolvată starea de incompatibilitate, deoarece pentru primirea în 
profesie avocatul trebuie să nu se găsească în niciunul dintre cazurile de incompatibilitate 
prevăzute de Lege. 

exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu: 
activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat; 
ocupațiile care lezează demnitatea și independența profesiei de avocat sau bunele moravuri; 
exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerț (cu sau fără autorizație); cu privire la 

expresia „fapte materiale de comerț” trebuie avut în vedere că Legea nr. 71/2011[5] pentru 
punerea în aplicare a Codului civil prevede în art. 8 alin. (2) că „în toate actele normative în 
vigoare, expresiile «acte de comerț», respectiv «fapte de comerț» se înlocuiesc cu expresia 
«activități de producție, comerț sau prestări de servicii»”; 

 de asemenea, sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat [art. 29 alin. (1) din Statut]: 
 calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, de comanditar într-o societate în coman-

dită simplă sau în comandită pe acțiuni (reglementate de Legea nr. 31/1990); 
 calitatea de administrator într-o societate în comandită pe acțiuni (reglementată de Legea 

nr. 31/1990); 
 calitatea de administrator unic sau, în cazul unei pluralități de administratori, aceea de admi-

nistrator cu puteri depline de reprezentare și administrare, de președinte al consiliului de 
administrație ori de membru în comitetul de direcție al unei societăți cu răspundere limitată 
(reglementate de Legea nr. 31/1990); 

 calitatea de președinte al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere ori de 
membru în comitetul de direcție sau în directoratul unei societăți pe acțiuni (reglementate de 
Legea nr. 31/1990). 

 nu există o stare de incompatibilitate în următoarele situații: 
 calitatea de asociat sau acționar la societățile cu răspundere limitată sau la cele pe acțiuni 

reglementate de Legea nr. 31/1990; 
 calitatea de membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere al unei 

societăți pe acțiuni ori de membru al consiliului de administrație al unei societăți cu răspundere 
limitată reglementate de Legea nr. 31/1990, cu obligația de a aduce acest fapt la cunoștința 
decanului baroului în care își exercită profesia (avocatul va furniza toate explicațiile asupra 
condițiilor în care exercită funcția de membru al consiliului de administrație sau al consiliului 
de supraveghere și va prezenta toate documentele doveditoare în acest sens, cu respectarea 
regulilor confidențialității. Dacă Consiliul baroului apreciază că exercitarea funcției de membru 
al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este ori devine incompatibilă 
cu demnitatea și cu regulile de conduită impuse avocaților, poate, în orice moment, să solicite 
celui interesat să părăsească funcția pe care o ocupă). 

 
[5] M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011. 




