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Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare 
şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei.

(2) Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul 
baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barou-
rilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.

(3) Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt inter-
zise. Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. 
Nulitatea poate i constatată şi din oiciu.

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. XXVII (M. Of. nr. 772 din 14 noiembrie 
2007), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, a admis recursul în inte-
resul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, cu privire la efectele asistării sau reprezentării părţilor în 
cadrul procesului penal de persoane care nu au dobândit calitatea de avocat în 
condiţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
modiicată şi completată prin Legea nr. 255/2004 şi a stabilit că: 
„Asistenţa juridică acordată în procesul penal unui inculpat sau învinuit de o 
persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, 
modiicată şi completată prin Legea nr. 255/2004, echivalează cu lipsa de apă-

rare a acestuia”.

Art. 2. (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se su-
pune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic.

(2) Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele le-
gitime ale omului.

(3) Avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele izice şi 
juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de juris-
dicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, 
precum şi în faţa altor persoane izice sau juridice, care au obligaţia să per-
mită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, 
în condiţiile legii.

(4) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul.
(5) În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul şi obligaţia 

de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces 
echitabil şi într-un termen rezonabil.

Art. 3. (1) Activitatea avocatului se realizează prin:
a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic;
b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a 

organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a no-
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tarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei pu-
blice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;

c) redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului 
şi a datei actelor prezentate spre autentiicare;

d) asistarea şi reprezentarea persoanelor izice sau juridice interesate 
în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a 
con ţinutului şi a datei actelor încheiate;

e) apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice speciice a drepturilor 
şi intereselor legitime ale persoanelor izice şi juridice în raporturile aces-
tora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau 
străină;

f) activităţi de mediere;
g)[1] activităţi iduciare desfăşurate în condiţiile Codului civil;
h) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul 

profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama 
clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor 
astfel înregistrate;

i) activităţile prevăzute la lit. g) şi h) se pot desfăşura în temeiul unui 
nou contract de asistenţă juridică;

j) orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile 
legii.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă 
legea nu prevede altfel.

Note: 1. A se vedea şi art. 13 din Legea nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipote-
care, potrivit căruia cabinetele individuale, cabinetele asociate sau societăţile 
civile profesionale de avocaţi, în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modiicările şi completările 
ulte rioare, pot i autorizate să presteze serviciile de agent, agentul iind deinit 
de aceeaşi lege ca „persoana juridică sau organizaţia fără personalitate juridică, 
numită şi autorizată în condiţiile cap. IV să reprezinte interesele deţinătorilor de 
obligaţiuni ipotecare aparţinând aceleiaşi emisiuni”.
2. A se vedea şi art. 1 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi orga-
nizarea profesiei de mediator: „Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a 
conlictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calita-

te de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, conidenţialitate şi având 
libe rul consimţământ al părţilor”, iar potrivit art. 75, avocaţii „care dobândesc cali-
tatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfăşura activitatea de 
mediere la sediul unde îşi exercită activitatea de bază”.

Art. 4. În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta avocatul este 
protejat de lege.

[1]  Lit. g) de la alin. (1) al art. 3 este reprodusă astfel cum a fost modiicată prin art. 85 
pct. 1 din Legea nr. 71/2011. 

Art. 4
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Art. 5. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabine-
te individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi 
pro fesionale cu răspundere limitată[1].

(2) În cabinetul individual îşi poate exercita profesia un avocat deinitiv, 
singur sau împreună cu alţi avocaţi colaboratori.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitării în comun a 
profesiei; drepturile şi obligaţiile avocaţilor titulari ai unor cabinete asociate 
îşi păstrează caracterul personal şi nu pot i cedate. În mod corespunzător 
cabinetele individuale se pot asocia şi cu societăţile civile profesionale.

(4) Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-şi crea facilităţi tehnico-
economice în vederea exercitării profesiei şi îşi păstrează individualitatea 
în relaţiile cu clienţii.

(5) Societatea civilă profesională se constituie din 2 sau mai mulţi avo-
caţi deinitivi. În societatea civilă profesională îşi pot exercita profesia şi 
avo caţi colaboratori sau avocaţi salarizaţi. Societatea civilă profesională şi 
avocaţii care profesează în cadrul ei nu pot acorda asistenţă juridică per-
soanelor cu interese contrare.

(6) Cabinetele grupate, cabinetele asociate, societăţile civile profesio-
nale şi societăţile profesionale cu răspundere limitată pot avea şi proprie-
tate comună.

(7) Avocatul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu 
înştiinţarea baroului din care face parte.

(8) Avocatul nu îşi poate exercita profesia, în acelaşi timp, în mai multe 
forme de exercitare a acesteia.

(9) Formele de exercitare a profesiei pot i înstrăinate prin acte între vii 
numai între avocaţi deinitivi şi alaţi în exerciţiul profesiei sau pot i lichidate 
la încetarea calităţii, cu respectarea regimului investiţiilor reglementat prin 
prezenta lege.

Notă: Potrivit Deciziei nr. 386/03.03.2012 (cu caracter interpretativ) privind di-
zolvarea şi lichidarea unei societăţi civile de avocaţi, în situaţia în care unul 
dintre cei doi asociaţi este suspendat din exerciţiul profesiei:
„Din interpretarea textelor care reglementează constituirea şi funcţionarea so
cietăţilor de avocaţi rezultă fără echivoc că premisa funcţionării acestor societăţi 
(ie acestea societăţi civile profesionale, ie societăţi profesionale cu răspundere 
limitată) o reprezintă exercitarea efectivă de către asociaţi a profesiei de avocat. 
Faptul că Legea, la art. 6 alin. (1), prevede numai cu privire la societatea profe-

sională cu răspundere limitată că aceasta se constituie prin asocierea a cel puţin 
doi avocaţi deinitivi, alaţi în exerciţiul profesiei, nu este de natură a permite 
concluzia că societatea civilă profesională nu ar cădea sub imperiul aceleiaşi 
cerinţe.

[1]  Potrivit art. V din Legea nr. 270/2010: „În tot cuprinsul Legii nr. 51/1995, republi-
cată, cu modiicările şi completările ulterioare, sintagma «societate civilă profesională cu 
răspundere limitată» se înlocuieşte cu sintagma «societate profesională cu răspundere 
limitată»”.

Art. 5
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Având în vedere prevederile legale şi statutare susmenţionate, rezultă că, în 
cazul suspendării din exerciţiul profesiei a unuia din cei doi asociaţi ai societăţii 
civile profesionale de avocaţi, neurmată de o cesionare către un terţ, în termenul 
de trei luni prevăzut de art. 22.1 din Statutul societăţii civile profesionale de 
avo caţi cuprins la Anexa nr. XIII din Statut, a părţilor sale sociale, sau de o reor
ga nizare a societăţii civile profesionale în altă formă de exercitare a profesiei, 
de vin aplicabile prevederile art. 29.4 din Statutul societăţii civile profesionale de 
avocaţi, potrivit cărora societatea rămasă cu un singur asociat intră în lichidare. 
Întrucât lichidarea unei societăţi este subsecventă dizolvării sale, dizolvarea 
trebuie considerată a se i produs la împlinirea termenului de trei luni de la data 
la care a avut loc suspendarea din profesie a unuia din cei doi asociaţi”.

Art. 6. (1)[1] Societatea profesională cu răspundere limitată este o so-
cietate cu personalitate juridică, constituită în condiţiile prevăzute de pre-
zenta lege şi de Statutul profesiei de avocat, prin asocierea a cel puţin 2 
avocaţi deinitivi, alaţi în exerciţiul profesiei, indiferent dacă deţin sau nu ori 
dacă aparţin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei.

(2) Dobândirea personalităţii juridice a societăţii profesionale cu răs-
pundere limitată are loc la data înregistrării la barou a deciziei emise de 
către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se ală sediul ei principal.

(3) Societatea profesională cu răspundere limitată este titulară a unui 
patrimoniu propriu.

(4) Obligaţiile şi răspunderea societăţii profesionale cu răspundere 
limitată sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociaţii răspund personal 
numai în limita aportului social al iecăruia.

(5) În situaţia în care societatea profesională cu răspundere limitată se 
constituie din avocaţi care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, 
acestea din urmă pot să nu ie supuse lichidării, dacă asociaţii convin astfel.

(6) Forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul, dacă 
este cazul, îşi încetează activitatea profesională desfăşurată în nume pro-
priu pe perioada în care avocatul titular sau, după caz, avocaţii titulari ai 
acesteia au calitatea de asociat în societatea profesională cu răspundere 
limitată. Pe perioada în care forma de exercitare a profesiei îşi încetează 
activitatea din această cauză, în Tabloul avocaţilor se menţionează co-
respunzător situaţia privind încetarea activităţii, în condiţiile prevăzute de 
Statutul profesiei de avocat.

(7) În cazul prestaţiilor profesionale constând în asistenţă şi reprezentare 
juridică la instanţe, parchete, organe de cercetare penală sau alte autorităţi, 
societatea profesională cu răspundere limitată are obligaţia de a menţiona 
în contractul încheiat cu clientul numele avocatului/avocaţilor ales/aleşi 
sau acceptat/acceptaţi de client să asigure serviciul profesional, precum şi 
acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului de substituire.

[1]  Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 6 sunt reproduse astfel cum au fost modiicate prin art. 85 
pct. 2 din Legea nr. 71/2011. 
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(8) Societatea profesională cu răspundere limitată conduce contabilita-
tea în partidă simplă şi este supusă regimului transparenţei iscale. Plata 
im  pozitului pe venit se face de către iecare asociat, pentru venitul său 
pro priu.

Art. 7. Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poa-
te să încheie convenţii de colaborare cu experţi sau cu alţi specialişti, în 
con diţiile legii. Societăţile civile profesionale şi societăţile profesionale cu 
răspundere limitată pot încheia astfel de convenţii numai cu acordul tuturor 
asociaţilor.

Art. 8. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat şi cabinetele 
grupate vor i individualizate prin denumire, după cum urmează:

a) în cazul cabinetului individual – numele avocatului titular, urmat de 
sintagma cabinet de avocat;

b) în cazul cabinetelor asociate – numele tuturor titularilor, urmate de 
sintagma cabinete de avocat asociate;

c) în cazul societăţilor civile profesionale şi al societăţilor profesionale 
cu răspundere limitată – numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de 
sintagma societate civilă de avocaţi sau, după caz, societate profesională 
de avocaţi cu răspundere limitată;

d) în cazul cabinetelor grupate – numele iecărui titular de cabinet, ur-
mat de sintagma cabinete de avocat grupate.

(2) Denumirea formei de exercitare a profesiei, individualizată potrivit 
alin. (1), poate i păstrată şi după decesul sau plecarea unuia dintre aso-
ciaţi, cu acordul acestuia, sau, după caz, al tuturor moştenitorilor celui de-
cedat, exprimat în formă autentică.

(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor igura pe irmele cabinetelor 
sau societăţilor, în condiţiile stabilite de statutul profesiei.

(4) În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către avocaţii 
străini se pot utiliza denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei 
din ţară sau din străinătate, în condiţiile prezentului articol.

Art. 9. (1) Convenţiile de grupare şi de asociere a cabinetelor, actele de 
constituire a societăţilor civile profesionale de avocaţi şi a societăţilor pro-
fesionale cu răspundere limitată, precum şi convenţiile prevăzute la art. 7 
se încheie în formă scrisă, cu respectarea condiţiilor de fond prevăzute de 
lege şi de statutul profesiei.

(2) Consiliul baroului sesizat veriică îndeplinirea condiţiilor legale şi, 
constatând îndeplinirea lor, dispune înregistrarea convenţiei în termen de 
o lună de la înregistrarea cererii.

(3) Împotriva deciziei consiliului baroului orice persoană care se consi-
deră vătămată într-un drept sau interes legitim al său poate formula plân-
gere la organele de jurisdicţie profesională, în condiţiile prezentei legi şi ale 
statutului profesiei.
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(4) Barourile ţin evidenţa separată a avocaţilor pentru iecare formă de 
exercitare a profesiei.

Art. 10. (1) Barourile şi U.N.B.R. asigură exercitarea caliicată a drep-
tului de apărare, competenţa şi disciplina profesională, protecţia demnităţii 
şi onoarei avocaţilor membri.

(2) În iecare judeţ există şi funcţionează un singur barou membru al 
U.N.B.R., cu sediul în localitatea de reşedinţă a judeţului.

(3) Fiecare barou organizează şi asigură funcţionarea a câte unui ser-
viciu de asistenţă judiciară pe lângă iecare judecătorie. Consiliul baroului 
răspunde de organizarea şi funcţionarea acestui serviciu.

Art. 11. Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor 
la orice aspect al cauzei care i-a fost încredinţată, cu excepţia cazurilor 
prevăzute expres de lege.

Capitolul II. Dobândirea calităţii de avocat

Secţiunea 1. Condiţiile de înscriere în avocatură

Art. 12. (1) Poate i membru al unui barou din România cel care înde-
plineşte următoarele condiţii:

a) are exerciţiul drepturilor civile şi politice;
b) este licenţiat al unei facultăţi de drept cu durata stabilită de lege;
c) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute 

de prezenta lege;
d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei.
(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la lit. d) a alin. (1) trebuie dovedită 

cu certiicat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de 
o comisie medicală constituită în condiţiile prevăzute în statutul profesiei.

Art. 13. (1) Membrul unui barou dintr-o altă ţară poate exercita profesia 
de avocat în România, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta 
lege.

(2) Pentru a acorda consultanţă juridică privind dreptul românesc, avo-
catul străin are obligaţia de a susţine un examen de veriicare a cunoştinţe-
lor de drept românesc şi de limbă română, organizat de U.N.B.R.

(3) Avocatul străin poate exercita profesia de avocat în România, la 
alegere, în cadrul uneia dintre formele de organizare prevăzute la art. 5.

(4) Avocatul străin nu poate pune concluzii orale sau scrise în faţa 
instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe jurisdicţionale şi judiciare, cu 
excepţia celor de arbitraj internaţional.

(5) Onorariile cuvenite avocatului străin se vor înregistra şi se vor plăti 
integral în România.
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(6) Avocatul străin care exercită profesia în România este obligat să se 
înscrie în tabloul special ţinut de iecare barou şi se supune prevederilor 
prezentei legi, ale statutului profesiei şi codului deontologic.

Art. 14. Este nedemn de a i avocat:
a) cel condamnat deinitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa 

cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să 
aducă atingere prestigiului profesiei;

b) cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, 
sau a săvârşit abateri disciplinare grave, sancţionate cu măsura excluderii 
din profesie, ca sancţiune disciplinară;

c) cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe 
durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;

d)[1] abrogată.

Art. 15. Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu:
a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat;
b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avo-

cat sau bunele moravuri;
c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ.

Art. 16. Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu:
a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau ju-

de ţene;
b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul juridic superior;
c) activitatea literară şi publicistică;
d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier is-

cal, consilier în proprietate intelectuală, consilier în proprietate industrială, 
traducător autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de 
reorganizare şi lichidare judiciară, în condiţiile legii.

Notă: A se vedea şi art. 821 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, articol introdus prin 
O.U.G. nr. 77/2003, aprobată cu modiicări prin Legea nr. 280/2004, potrivit că-
ruia „Art. 821. (1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitării mandatului 
de parlamentar, doreşte să exercite şi profesia de avocat nu poate să pledeze 
în cauzele ce se judecă de către judecătorii sau tribunale şi nici nu poate acorda 
asistenţă juridică la parchetele de pe lângă aceste instanţe.
(2) Deputatul sau senatorul alat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate acorda 
asistenţă juridică suspecţilor ori inculpaţilor şi nici nu îi poate asista sau repre-

zenta în instanţe în cauzele penale privind:
a) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, pre-

cum şi infracţiunile împotriva intereselor inanciare ale Uniunii Europene, pre-

[1]  Lit. d) de la art. 14 a fost abrogată prin art. 51 pct. 1 din Legea nr. 187/2012, în 
vigoare de la 1 februarie 2014.
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văzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, cu modiicările şi completările ulterioare;
b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
traicului şi consumului ilicit de droguri, cu modiicările şi completările ulterioare;
c) infracţiunile de traic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la 
art. 209217 din Codul penal;
d) infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru pre-

venirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire şi combatere a inanţării actelor de terorism, republicată;
e) infracţiunile contra securităţii naţionale, prevăzute la art. 394410 şi 412 din 
Codul penal, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranţa 
naţională a României;
f) infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei, prevăzute la art. 266288 din Codul penal;
g) infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi de război, prevăzute la art. 438
445 din Codul penal.
(3) Deputatul sau senatorul alat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate să 
pledeze în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autorităţilor sau 
instituţiilor publice, a companiilor naţionale ori a societăţilor naţionale în care 
acestea sunt părţi. De asemenea, nu poate să pledeze în procese intentate 
statului român, în faţa instanţelor internaţionale.
(4) Prevederile alin. (1)(3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în 
proces sau acordă asistenţă ori reprezentare soţului sau rudelor până la gradul 
IV inclusiv.”

Art. 17. (1) Primirea în profesie se realizează numai în baza unui exa-
men organizat de U.N.B.R., cel puţin anual şi la nivel naţional, potrivit pre-
zentei legi şi Statutului profesiei de avocat.

(2) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susţine în cadrul 
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi se 
desfăşoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază 
o metodologie elaborată şi 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 naţională de examen.

(4) Comisia naţională de examen este formată cu precădere din avo-
caţi – 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.

(5) Dispoziţiile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modiicările şi completările ulte-
rioare, se aplică în mod corespunzător, precum şi judecătorilor de la instan-
ţele internaţionale.

Notă: Potrivit art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004: „Judecătorii Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie cărora lea expirat mandatul pentru care au fost numiţi ori, 
după caz, sunt eliberaţi din motive neimputabile îşi păstrează gradul dobândit în 
ierarhie şi pot ocupa o funcţie de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
şi pot reveni pe funcţia de magistrat deţinută anterior sau pe o altă funcţie de 
judecător ori procuror sau pot opta pentru intrarea în avocatură sau notariat, 
fără examen”.
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Art. 18. (1) La începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în 
mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp 
în care are calitatea de avocat stagiar.

(2) Condiţiile efectuării stagiului, drepturile şi obligaţiile avocatului sta-
giar, ale avocatului îndrumător, precum şi ale baroului faţă de aceştia sunt 
reglementate prin statutul profesiei.

(3) În perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrumător, avocaţii 
stagiari pot urma cursuri de masterat, care sunt luate în considerare la 
apre cierea formării profesionale iniţiale, în condiţiile prevăzute de Statutul 
pro fesiei de avocat.

(4) Stagiul se suspendă în caz de lipsă motivată din profesie ori în caz 
de încetare a îndrumării profesionale fără culpa avocatului stagiar. Perioa-
da de stagiu anterior efectuată se socoteşte pentru îndeplinirea stagiului.

(5) După efectuarea stagiului avocatul stagiar va susţine examenul de 
deinitivare.

(6) Avocatul stagiar respins de trei ori la examenul de deinitivare va i 
exclus din profesie.

Art. 19. Activitatea unui avocat stagiar poate i îndrumată numai de 
avocaţi deinitivi cu o vechime de cel puţin 6 ani în această calitate şi care 
se bucură de o reputaţie profesională neştirbită.

Art. 20. (1) Calitatea de avocat deinitiv se dobândeşte în baza unui 
examen organizat de U.N.B.R., anual şi la nivel naţional, potrivit prezentei 
legi şi Statutului profesiei de avocat sau prin promovarea examenului de 
absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avo-
caţilor, în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

(2) Examenul de deinitivare se susţine în cadrul Institutului Naţional 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi se desfăşoară în mod 
unitar, pe centre teritoriale, având la bază o metodologie elaborată şi apro-
bată de Consiliul U.N.B.R.

(3) Tematica examenului de deinitivare este unică la nivelul U.N.B.R., 
iar selectarea subiectelor se face de comisia naţională de examen.

(4) Comisia naţională de examen este formată, cu precădere, din avo-
caţi – cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în pro-
fesie. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanentă a U.N.B.R., 
la propunerea barourilor.

(5) Cel care a promovat examenul de primire în profesia de avocat şi 
care până la data susţinerii examenului de primire în profesia de avocat a 
îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau 
juris consult timp de 5 ani, dobândeşte calitatea de avocat deinitiv, fără 
susţinerea examenului de deinitivare prevăzut la alin. (1), cu condiţia pro-
movării examenului de deinitivat în profesia din care provine.

(6) Dispoziţiile alin. (5) se aplică şi persoanelor care au promovat exa-
menul de intrare în profesia de avocat şi care au îndeplinit funcţii de spe-
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cialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Gu-
vernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi 
Consiliului Legislativ timp de 5 ani neîntrerupţi.

(7) Avocatul stagiar care a exercitat cel puţin un mandat de parlamentar, 
primar, viceprimar, preşedinte de consiliu judeţean sau vicepreşedinte de 
consiliu judeţean, dobândeşte la cerere calitatea de avocat deinitiv.

(8) Avocaţii - foşti judecători nu pot pune concluzii la instanţele unde au 
funcţionat, iar foştii procurori şi cadrele de poliţie nu pot acorda asistenţă 
juridică la unitatea de urmărire penală la care şi-au desfăşurat activitatea, 
timp de 5 ani de la încetarea funcţiei respective.

Note: 1. Potrivit Deciziei nr. 557/15.12.2012 (cu caracter interpretativ) referitoa-
re la aplicarea corectă a prevederilor art. 20 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată:
„prevederile art. 20 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 51/1995, republicată, astfel cum 
au fost modiicate şi completate de Legea nr. 270/2010 nu se pot aplica în ur-
mătoarele cazuri:
1. situaţia persoanei care a promovat examenul primire în profesie ca avocat 
stagiar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 270/28.12.2010 şi care a fost res-

pinsă sau care nu sa prezentat la 3 sesiuni ale examenului de deinitivat/absol-
vire a INPPA;
2. persoana care a promovat examenul primire în profesie ca avocat stagiar 
ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 270/28.12.2010.
Pe de altă parte, aceste prevederi se vor aplica în cazul persoanei care a pro-

movat examenul primire în profesie ca avocat stagiar anterior intrării în vigoare 
a Legii nr. 270/28.12.2010 şi se ală în derularea stagiului. În acest caz, însă, 
pentru clariicarea situaţiei, se impune legiferarea unui termen de decădere 
în care persoana în cauză să solicite aplicarea prevederilor în cauză”.
2. Potrivit Deciziei nr. 558/15.12.2012 (cu caracter interpretativ) referitoare la 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească examenul de deinitivare în profe-
siile prevăzute de art. 20 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organiza-
rea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, pentru dobândirea calităţii de 
avocat deinitiv, fără susţinerea examenului de deinitivare:
„examenul de deinitivare în alte profesii va trebui să respecte următoarele 
condiţii:
1. Condiţii generale
Examenul de deinitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise;
a. Examenul de deinitivare în altă profesie juridică sa desfăşurat în baza unei 
programe compatibile cu cea a examenului de deinitivat în profesia de avocat; 
în sensul prezentului Regulament, este compatibilă cu programa de examen 
pen tru admiterea în profesia de avocat o programă de examen ce cuprinde cel 
puţin 3 materii din cele prevăzute la punctul 2;
b. Un document oicial, emis de autoritatea organizatoare care, prin lege, a fost 
autorizată să organizeze examenul de deinitivare, atestă îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute mai sus. 
2. Materii de examen
a) Materia privind organizarea şi exercitarea profesiei juridice în care sa de-

initivat candidatul anterior prezentului examen (Legea nr. 514/2003, Legea 
nr. 92/1992, Legea nr. 303/2004 etc.), care este considerat, prin asimilare, exa-

men suicient şi compatibil cu examenul organizat în profesia de avocat pentru 
materia „Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat”; 

Art. 20
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b) Drept civil sau drept penal (alternativ);
c) Drept procesual civil sau drept procesual penal (alternativ);
d) Contencios constituţional şi electoral;
e) Contencios administrativ şi contravenţional;
f) Elemente de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi parchete-

lor, a activităţii notariale şi activităţii executorilor judecătoreşti;
g) Drept european şi instituţii europene;
h) Contenciosul european al drepturilor omului;
i) Elemente de drept iscal. Procedură iscală şi contencios iscal;
j) Drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale (contracte comerciale; socie
tăţi comerciale); 
k) Drept bancar şi instituţii de credit. Elemente ale procedurii insolvenţei;
l) Dreptul român al concurenţei şi protecţiei consumatorilor;
m) Dreptul proprietăţii intelectuale;
n) Dreptul muncii şi securităţii sociale;
o) Dreptul familiei;
p) Dreptul mediului.
Susţinerea examenului la cel puţin 3 din materiile de la subpunctul 2 trebuie 
probată prin acte doveditoare. 
Îndeplinirea condiţiei privind deinitivarea în funcţia juridică exercitată anterior se 
veriică de către consiliul baroului cu ocazia soluţionării cererii”. 
3. Potrivit Deciziei nr. 385/03.03.2012 (cu caracter interpretativ) despre aplica-
rea corectă a prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 51/1995 pentru organi-
zarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată: 
„Având în vedere natura interdicţiei instituite prin textele legale şi statutare 
incidente şi faptul că acestea instituie o limitare temporară a exercitării profesiei, 
fără incidenţă asupra calităţii de avocat, prevederea inserată în articolul 20 
alin. (8) din Legea nr. 51/1995, republicată, şi în articolele 39 şi 40 din Statutul 
profesiei de avocat, se va aplica în funcţie de data înscrierii în tabloul avocaţilor 
cu drept de exercitare a profesiei şi nu în funcţie de data emiterii deciziei de 
primire în profesie. Un astfel de mod de aplicare a prevederilor legale şi statutare 
sus menţionate nu constituie un caz de retroactivare a legii, în situaţia în care 
dreptul de exercitare efectivă a profesiei a fost dobândit după intrarea în vigoare 
a Legii nr. 270/2011, respectiv după data de 3 ianuarie 2011. Înţelesul sintagmei 
„nu pot pune concluzii” este acela al interdicţiei de a pune orice concluzii la 
instanţele unde au funcţionat, textul vizând nu numai concluziile pe fondul cau
zei ci şi cele formulate pentru orice cerere adresată instanţei”.

Art. 21. (1) Profesia de avocat nu poate i exercitată la instanţele, pre
cum şi la parchetele de pe lângă acestea, inclusiv la Direcţia Naţională 
Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Orga-

nizată şi Terorism, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde soţul avocatului sau ruda ori 
ainul său până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător 
sau procuror, indiferent de secţia, direcţia, serviciul sau biroul în care îşi 
desfăşoară activitatea.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi avocatului al 
cărui soţ, rudă ori ain până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte funcţia 
de judecător la Curtea Constituţională ori funcţia de judecător inanciar, 
con  silier de conturi sau procuror inanciar la instanţele Curţii de Conturi.

Art. 21
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(3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică cabinetului asociat, societăţii civile 
sau societăţii profesionale cu răspundere limitată în care este asociat ori 
angajat cel căruia i se aplică interdicţia menţionată la alin. (1) şi (2).

(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi avocatului titular, avocatului 
asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se fo-

loseşte de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare 
profesională stabilite în condiţiile legii în scopul eludării acestor interdicţii.

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 1519/2011 (M. Of. nr. 67 din 27 ianuarie 
2012) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) 
din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că 
dispoziţiile art. 21 alin. (1) sunt neconstituţionale.
„Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că motivarea 
formulată de autorul excepţiei supune controlului instanţei de contencios consti
tuţional textul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 dintro dublă perspectivă: pe 
de o parte, sub aspectul încălcării dreptului la apărare al justiţiabilului, şi, pe de 
altă parte, prin prisma încălcării dreptului la muncă al avocatului.
I. În ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea dreptului la apărare, Curtea 
constată că aceasta este întemeiată, prevederile art. 21 alin. (1) din Legea  
nr. 51/1995 contravenind dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Constituţie care garan
tează dreptul părţilor dintrun proces de a i asistate de un avocat, ales sau 
numit din oiciu. Curtea observă că dreptul la un avocat ales conferă dreptului 
la apărare plenitudinea atributelor exercitării sale, în condiţiile în care o apărare 
eicientă nu poate i realizată decât dacă între parte şi avocatul care îi reprezintă 
interesele există o relaţie bazată pe încredere deplină, având în vedere faptul 
că partea urmează să îi încredinţeze avocatului informaţii de natură personală, 
pe baza cărora acesta va construi o apărare adecvată. De aceea, justiţiabilul 
trebuie să beneicieze de dreptul de aşi alege acel avocat faţă de care are 
certitudinea că îi va apăra în mod corespunzător interesele legitime. [………]
Aşadar, restricţia prevăzută de art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 aduce 
atin gere însăşi existenţei dreptului la apărare, acesta neputând i exercitat în 
plenitudinea sa.
De altfel, Curtea reţine că interdicţia instituită prin textul de lege criticat nu repre-

zintă o incompatibilitate pentru avocaţi, întrucât incompatibilităţile sunt aferente 
îndeplinirii unei funcţii, nicidecum exercitării unei profesii. În procesele în care 
asigură asistenţa judiciară, avocatul are o poziţie specială, distinctă de cea a 
părţilor din proces, precum şi de cea a judecătorului sau a procurorului. Avo-

catul este un profesionist chemat să susţină apărarea drepturilor substanţiale 
şi procedurale ale părţii pe care o reprezintă. Interzicerea exercitării profesiei 
la instanţele sau parchetele unde soţul avocatului sau ruda ori ainul său până 
la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror, indi-
ferent de secţia, direcţia, serviciul sau biroul în care îşi desfăşoară activitatea, 
reprezintă o veritabilă sancţiune pentru avocatul respectiv. Imparţialitatea jude-

cătorului şi a procurorului nu poate i asigurată însă printro asemenea sancţiune 
aplicată avocatului.
Aşadar, Curtea constată că dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr 51/1995 sunt 
neconstituţionale, contravenind art. 24 alin. (2) coroborat cu art. 53 din Consti-
tuţie. [………]


