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FIŞA nr. 1 
Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării 

profesiei de avocat 
 

I. SINTEZĂ 
  
1. Aspecte prealabile 
 

1.1. Rolul profesiei de avocat  
 

 avocatura este o profesie de interes public;  
 avocatul are un rol esenţial în funcţionarea eficientă a justiţiei [art. 10 alin. (2) 

din Codul deontologic al avocatului român]; 
 avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui, prin toate mijloacele legale, 

pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi 
soluţionat într-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de 
calitatea părţilor; 

 

1.2. Scopul exercitării profesiei de avocat  
 

 promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale 
persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat; 

 avocatul are un rol esenţial în societatea întemeiată pe valorile democraţiei şi 
ale statului de drept1;  

 avocatul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra 
drepturile şi interesele acestora2;  

 este deopotrivă sfătuitorul şi apărătorul clientului său3;  
 este în strânsă legătură cu exercitarea dreptului la apărare recunoscut şi 

garantat de Constituţia României, de lege, de pactele şi de tratatele la care 
România este parte; 

 prin toate demersurile sale, avocatul va combate tendinţele, acţiunile şi 
măsurile totalitariste, specifice statului dictatorial, pledând pentru libertate, 
transparenţa procedurilor judiciare şi soluţii în conformitate cu principiile 
statului de drept4. 

 
 

Dispoziţiile Statutului se aplică atât avocaţilor români, cât şi avocaţilor străini.  
                                                            

1 Art. 6, art. 7 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat. 
2 Art. 7 alin. (1) din Statut. 
3 Art. 7 alin. (1) din Statut. 
4 Art. 4 din Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană. 
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2. Principiile exercitării profesiei de avocat 
 
Sediul materiei  

 Legea nr. 51/1995: art. 39, art. 72;  
 Statut profesiei de avocat: art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (5), art. 108, 

art. 109, art. 112, art. 114-117, art. 227, art. 229; 
 Codul deontologic al avocatului român: art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (2) şi (3), 

art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1), art. 14-18; 
 Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană: art. 2.1.1, art. 2.1.2. 
 
Principiile definesc statutul profesional al avocatului şi garantează activitatea sa 

profesională.  
Principiile şi regulile de bază privesc atât exercitarea profesiei de avocat în 

ansamblu, cât şi relaţia avocat-client şi relaţia avocat-autorităţi şi instituţii publice sau 
persoane fizice ori juridice private1.  
 
2.1. Identificarea principiilor exercitării profesiei de avocat 

 

 Exercitarea profesiei de avocat este supusă mai multor principii fundamentale, 
prevăzute în Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat, Cod deontologic al 
avocatului român, Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană.  

 

Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat consacră următoarele principii:  
1. principiul legalităţii;  
2. principiul libertăţii;  
3. principiul independenţei;  
4. principiul autonomiei şi descentralizării;  
5. principiul păstrării secretului profesional (principiul confidenţialităţii). 
 

Codul deontologic al avocatului român consacră următoarele principii: 
1. principiul legalităţii şi al respectării Statului de drept; 
2. principiul respectării secretului profesional; 
3. principiul evitării conflictelor de interese; 
4. principiul demnităţii, al onoarei şi al probităţii; 
5. principiul profesionalismului şi loialităţii faţă de client; 
6. principiul competenţei profesionale; 
7. principiul respectării confraţilor şi a tuturor persoanelor cu care avocatul 

intră în relaţii profesionale; 
8. principiul autonomiei şi al auto-reglementării profesiei de avocat; 
9. principiul loialităţii faţă de profesia de avocat. 

                                                            
1 Art. 108 din Statut. 
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2.2. Interdicţia exercitării profesiei de avocat de către persoane care nu au calitatea 
de avocat înscris într-un barou (Principiul monopolului asupra profesiei de avocat)  
 

 se referă atât la persoanele fizice, cât şi la cele juridice; în privinţa persoa-
nelor juridice, excepţia o constituie societatea profesională de avocaţi cu 
răspundere limitată; 

 exercitarea oricărei activităţi de asistenţă juridică specifică profesiei de 
avocat de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat 
înscris într-un barou şi în tabloul avocaţilor acelui barou constituie infrac-
ţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale;  

 se referă şi la folosirea însemnelor specifice profesiei de avocat; 
 garanţie a acestui principiu: instanţelor le revine obligaţia de a verifica şi a se 

pronunţa asupra calităţii de reprezentant a unei persoane care se prezintă ca 
avocat, exercitând acte specifice acestei profesii şi folosind însemnele profe-
siei de avocat; 

 dovada calităţii de reprezentant al unei părţi se face cu împuternicirea avocaţială;  
 sancţiune cu privire la actele specifice încheiate de către persoana care nu are 

calitatea de avocat: nulitatea; condiţii: au fost efectuate în mod public de o 
persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condiţiile legii; s-a produs 
o vătămare ce nu poate fi remediată în alt mod. 
o excepţie: modul de îndeplinire a acestora a fost de natură să producă o 

eroare comună cu privire la calitatea celui care le-a săvârşit.  
 consecinţe pentru barou: are dreptul la acţiune în despăgubiri împotriva 

persoanei fizice sau juridice care exercită fără drept profesia de avocat. 
Sumele obţinute cu titlu de despăgubiri vor fi cuprinse în bugetele barourilor 
şi vor fi folosite în mod exclusiv pentru organizarea activităţii de pregătire 
profesională a avocaţilor, în condiţiile legii; 

 constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. 
Actele de constituire şi de înregistrare a barourilor în afara U.N.B.R. sunt 
nule de drept. Nulitatea poate fi oricând constatată de către instanţă sau alt 
organ judiciar, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu. 

 
 Curtea Constituţională, Decizia nr. 660 din 24 octombrie 20171 referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 4 aprilie 2016 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept 

                                                            
1 Publicată în M. Of. nr. 172 din 23 februarie 2018. 



Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat 

14  

- Extras - 
 

„(...) 19. (...) activitatea de reprezentare convenţională în faţa instanţelor de 
judecată este o activitate necomercială, rezervată prin lege avocaţilor şi consilierilor 
juridici, astfel cum rezultă şi din Decizia nr. XXII din 12 iunie 2006, pronunţată în 
soluţionarea unui recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 936 din 20 noiembrie 2006, prin care s-a statuat că nu este permisă 
înfiinţarea societăţilor comerciale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică.” 
 
 ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Decizia nr. 9 din  

4 aprilie 20161 referitoare la examinarea sesizării formulate de Tribunalul Braşov 
– Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
următoarei chestiuni de drept: modul de interpretare a dispoziţiilor art. 84  
alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a şti dacă acestea permit 
reprezentarea convenţională a persoanelor juridice în faţa instanţelor de judecată 
printr-un mandatar persoană juridică, inclusiv formularea cererii introductive de 
instanţă printr-o astfel de persoană juridică, respectiv prin consilierul juridic sau 
avocatul acesteia din urmă 
 

- Extras -  
 

„(...) 35. Activitatea de reprezentare convenţională în faţa instanţelor de judecată 
este o activitate necomercială, rezervată prin lege avocaţilor şi consilierilor juridici. 
Or, dacă s-ar agrea ideea ca o persoană juridică să fie reprezentată de o altă persoană 
juridică, s-ar ajunge la concluzia, de neacceptat, că reprezentarea în sine ar putea 
constitui obiect de activitate al mandatarului. 

36. Având în vedere caracterul imperativ al normei de procedură, interpretarea 
potrivit căreia persoana juridică ar putea fi reprezentată în faţa instanţei printr-o altă 
persoană juridică, inclusiv sub aspectul formulării cererii de chemare în judecată, este 
lipsită de fundament legal. 

(...) în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a 
persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar 
persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.” 

                                                            
1 Publicată în M. Of. nr. 400 din 26 mai 2016. 




