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Secţiunea a 2‑a. Uniunea Naţională a Barourilor  
din România – U.N.B.R.

Art. 59. (1) Uniunea Naţională a Barourilor din România – U.N.B.R. este formată 
din toate barourile din România şi are sediul în capitala ţării, municipiul Bucureşti.

(2) U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, are patrimoniu şi buget proprii.
(3) Bugetul U.N.B.R. se formează din contribuţia barourilor în cote stabilite de 

Con gresul avocaţilor. Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit şi în activităţi producătoare 
de venituri, în condiţiile legii.

(4) Baroul de avocaţi se constituie şi funcţionează numai în cadrul U.N.B.R., 
potrivit prezentei legi şi statutului profesiei.

(5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România.
(6) Folosirea fără drept a denumirilor „Barou”, „Uniunea Naţională a Barourilor 

din România”, „U.N.B.R.” ori „Uniunea Avocaţilor din România” sau a denumirilor 
specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor 
specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute 
de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 
la 3 ani sau cu amendă.

Notă. A se vedea şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 160/2018 referitoare la respingerea 
excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) [în prezent, art. 59 alin. (6) – n.r.] 
din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (M. Of. nr. 471 
din 7 iunie 2018).

Art. 60. (1) Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt:
a) Congresul avocaţilor; 
b) Consiliul U.N.B.R.;
c) Comisia permanentă a U.N.B.R.;
d) preşedintele U.N.B.R.
(2) În cadrul U.N.B.R. se constituie şi funcţionează: 
a) Comisia centrală de cenzori;
b) Comisia centrală de disciplină; 
c) aparatul tehnic-administrativ.

Art. 61. (1)[1] Congresul avocaţilor este constituit din delegaţi ai fiecărui barou, 
potrivit normei de reprezentare stabilite de statutul profesiei, din membrii Consiliului 
U.N.B.R. şi din preşedintele Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a 
Avocaţilor.

(2) Congresul avocaţilor se întruneşte anual în sesiune ordinară, la convocarea 
Consiliului U.N.B.R.

(3) La cererea a cel puţin unei treimi din numărul barourilor, Consiliul U.N.B.R. este 
obligat să convoace Congresul avocaţilor în sesiune extraordinară.

Art. 62. (1) Convocarea congresului se face cu cel puţin o lună înainte de data 
stabilită, prin înştiinţarea în scris a barourilor şi prin publicare într-un ziar central. 

[1] Alin. (1) al art. 61 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic din Legea nr. 46/2019.
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Consiliile barourilor sunt obligate să afişeze data convocării şi ordinea de zi la sediul 
baroului şi la instanţele judecătoreşti din raza acestora.

(2) Barourile sunt obligate să îşi aleagă delegaţii cu cel puţin 10 zile înainte de 
congres.

(3) Congresul este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor 
săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 63. (1) Congresul avocaţilor are următoarele atribuţii:
a) analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.;
b) alege şi revocă membrii Consiliului U.N.B.R. dintre membrii congresului, potrivit 

prevederilor art. 64 alin. (1) şi prevederilor Statutului profesiei de avocat;
c) alege şi revocă Comisia centrală de cenzori;
d) face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia 

de avocat;
e) adoptă şi modifică statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, 

în conformitate cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor întocmite de 
Consiliul U.N.B.R.;

f) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii 
profesionale şi respectarea regulilor deontologice ale profesiei;

g) alege şi revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul 
de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină. Competenţa 
şi procedura de judecată ale Comisiei centrale de disciplină se stabilesc prin statut;

h) aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi execuţia bugetară 
anuală;

i) aprobă bugetul anual al U.N.B.R. şi execuţia bugetară anuală a acestuia şi 
stabileşte cota de contribuţie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R. Cheltuielile 
necesare organizării congreselor se suportă de către fiecare barou în funcţie de 
numărul reprezentanţilor săi;

j) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.
(2) Hotărârile congresului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organele profesiei.

Art. 64. (1) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi reprezentanţii 
barourilor aleşi potrivit normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei.

(2) Mandatul de membru al Consiliului U.N.B.R. este de 4 ani. În cazul încetării 
mandatului unuia dintre ei, înlocuitorul său execută diferenţa de mandat. Înlocuitorul 
este desemnat în condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3) În caz de schimbare a decanului unui barou noul decan îl înlocuieşte de 
drept pe predecesorul său. Celelalte vacanţe sunt completate la proximul congres 
al avocaţilor.

(4) Consiliul U.N.B.R. se întruneşte trimestrial la convocarea preşedintelui U.N.B.R. 
Convocarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei.

(5) La cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R. sau 
în situaţii excepţionale, preşedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. în şedinţă 
extraordinară, în cel mult 10 zile de la data solicitării sau a evenimentului justificativ.

(6) Consiliul U.N.B.R. lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
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Art. 65. Consiliul U.N.B.R. are următoarele atribuţii: 
a) este organul reprezentativ şi deliberativ al barourilor din România şi asigură 

activitatea permanentă a U.N.B.R.;
b) duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor; 
c) rezolvă orice probleme interesând profesia de avocat între sesiunile Congresului 

avocaţilor, cu excepţia acelora care sunt date în competenţa exclusivă a Congresului 
avocaţilor;

d) exercită controlul asupra activităţii şi asupra hotărârilor Comisiei permanente 
a U.N.B.R.;

e) organizează examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de 
limba română ale avocaţilor străini;

f) organizează şi conduce activitatea Institutului Naţional de Pregătire şi 
Perfecţionare a Avocaţilor, constituit ca persoană juridică de drept privat nonprofit 
şi care nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor 
de autorizare şi acreditare;

g) aprobă folosirea patrimoniului U.N.B.R. şi C.A.A. în activităţi producătoare 
de venituri, potrivit legii;

h) adoptă hotărâri în toate problemele privind pregătirea şi perfecţionarea 
profesională a avocaţilor, precum şi recomandări privind relaţiile dintre barouri;

i) organizează examenul de primire în profesia de avocat şi de dobândire a titlului 
profesional de avocat definitiv, în condiţiile art. 17 şi cu respectarea prevederilor 
Statutului profesiei de avocat;

j) organizează şi supraveghează serviciul statistic general al U.N.B.R.;
k) organizează şi editează publicaţiile U.N.B.R. şi sprijină publicaţiile barourilor;
l) întocmeşte proiectul de buget al U.N.B.R. şi îl supune spre aprobare Congresului 

avocaţilor, precum şi execuţia bugetară anuală a bugetului U.N.B.R.; 
m) întocmeşte raportul anual de activitate şi de gestiune a patrimoniului U.N.B.R. şi 

le supune spre aprobare Congresului avocaţilor;
n) stăruie pentru realizarea bugetului U.N.B.R. şi executarea de către barouri a 

hotărârilor adoptate de Congresul avocaţilor şi de Consiliul U.N.B.R.;
o) alege şi revocă preşedintele şi vicepreşedinţii U.N.B.R. şi membrii Comisiei 

permanente a U.N.B.R., dintre membrii săi, avocaţi cu o vechime mai mare de 10 ani 
în profesie, pentru un mandat de 4 ani;

p) verifică legalitatea şi temeinicia deciziilor de primire în profesie şi de înscriere în 
tabloul avocaţilor, date de către consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate;

q) anulează, pentru cauze de nelegalitate, hotărârile şi deciziile adoptate de 
organele de conducere ale barourilor, cu excepţia celor care vizează plângeri ale 
terţilor sau ale avocaţilor împotriva deciziilor adoptate în materia plângerilor îndreptate 
împotriva avocaţilor, care încalcă legea şi Statutul profesiei de avocat, ca urmare 
a contestaţiei formulate de membrii baroului respectiv sau a sesizării preşedintelui 
U.N.B.R.;

r) înfiinţează Casa Centrală de Credit şi Ajutor a Avocaţilor şi controlează activitatea 
acesteia;
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Capitolul I. Principiile şi regulile fundamentale  
ale exercitării profesiei de avocat

Art. 1. (1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare, funcţionare 
şi conducere autonome, stabilite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, 
denumită în continuare Lege, şi ale prezentului statut.

(2) Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale:
a) principiul legalităţii;
b) principiul libertăţii;
c) principiul independenţei;
d) principiul autonomiei şi descentralizării;
e) principiul păstrării secretului profesional.

Art. 2. (1) Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea 
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor 
juridice, de drept public şi de drept privat.

(2) În exercitarea dreptului la apărare recunoscut şi garantat de Constituţia 
României, republicată, de lege, de pactele şi de tratatele la care România este 
parte, 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.

Art. 3. (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai 
legii, prezentului statut şi codului deontologic.

(2) Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul avocaţilor 
întocmit de baroul din care fac parte.

(3) Un avocat nu poate fi înscris decât într-un singur barou şi nu îşi poate exercita 
concomitent activitatea în două sau mai multe forme de exercitare a profesiei.

(4) Este interzisă, sub sancţiunile prevăzute de Lege, exercitarea oricărei activităţi 
specifice profesiei de avocat de către o persoană fizică ce nu are calitatea de avocat 
înscris într-un barou şi în tabloul avocaţilor sau, după caz, de către orice persoană 
juridică, cu excepţia societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată.

Art. 4. (1) Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza principiului 
autonomiei şi descentralizării, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut.

(2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin 
vot secret.

(3) Avocatul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale 
profesiei, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut.

(4) Competenţa şi atribuţiile organelor de conducere ale profesiei sunt prevăzute 
de Lege şi de prezentul statut.

Art. 41.[1] (1) Persoanele care îndeplinesc funcţii în cadrul organelor de conducere 
ale baroului, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi instituţiilor aflate sub 
autoritatea acesteia, Casei de Asigurări a Avocaţilor şi filialelor acesteia nu pot 

[1] Art. 41 a fost introdus prin art. I pct. 1 din Hotărârea nr. 7/2012.

Art. 1-41
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participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotărâri sau decizii ori la încheierea 
unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pentru soţul/
soţia ori pentru rudele sau afinii până la gradul III inclusiv ale acestora.

(2) De asemenea, persoanele indicate la alin. (1) nu pot participa la rezolvarea 
unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care au 
relaţii cu caracter patrimonial.

(3) În cazul existenţei unui conflict de interese, persoanele indicate la alin. (1) sunt 
obligate să se abţină de la soluţionarea cererii, de la participarea la luarea hotărârii 
sau deciziei, informând în prealabil, în acest sens, organul profesional corespunzător.

(4) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana indicată la 
alin. (1), soţul/soţia, rudele sau afinii acesteia până la gradul al III-lea inclusiv are/
au un interes personal de natură patrimonială, care poate influenţa îndeplinirea cu 
obiectivitate a atribuţiilor acesteia.

(5) Încălcarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinară gravă.

Art. 5. (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti există şi funcţionează, în 
temeiul Legii, un singur barou, persoană juridică de interes public. Baroul este 
constituit din toţi avocaţii înscrişi în tabloul avocaţilor care au sediul profesional 
principal în localităţile de pe raza acestuia.

(2) Toate barourile din România, constituite potrivit Legii, sunt membre de drept 
ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.

(3) U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, înfiinţată prin Lege. U.N.B.R. 
este unica succesoare de drept a Uniunii Avocaţilor din România.

(4) 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.

(5) Sunt interzise, sub sancţiunea prevăzută de Lege, folosirea, fără drept, de către 
orice persoană a denumirilor „Barou”, „Uniunea Naţională a Barourilor din România”, 
„U.N.B.R.” ori „Uniunea Avocaţilor din România” sau a denumirilor specifice formelor 
de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea fără drept a însemnelor 
specifice profesiei de avocat ori purtarea fără drept a robei.

Art. 6. (1) Libertatea şi independenţa profesiei de avocat sunt principii în baza 
cărora avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale 
clienţilor potrivit Legii şi prezentului statut. Aceste principii definesc statutul profesional 
al avocatului şi garantează activitatea sa profesională.

(2) Avocatul este liber să îşi aleagă, să schimbe şi să dispună în tot sau în parte de 
forma de exercitare a profesiei, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut.

(3) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. Nimeni nu 
poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la 
acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dispuse de către organul judiciar, a 
asistenţei judiciare prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar şi a asistenţei 
gratuite. Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau restrictivă este lovită 
de nulitate absolută.
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(4) Relaţiile dintre avocat şi clienţii săi se bazează pe onestitate, probitate, 
corectitudine, sinceritate, loialitate şi confidenţialitate. Drepturile şi obligaţiile avocatului 
sunt prevăzute de Lege, prezentul statut, codul deontologic şi de contractul de 
asistenţă juridică legal încheiat.

Art. 7. (1) Într-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de 
drept, avocatul are un rol esenţial. Avocatul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi 
are sarcina de a apăra drepturile şi interesele acestora. El este deopotrivă sfătuitorul 
şi apărătorul clientului său.

(2) Avocatul, exercitând drepturile care îi sunt conferite de Lege şi de prezentul 
statut, îşi îndeplineşte îndatoririle şi obligaţiile faţă de client în raporturile cu autorităţile 
şi instituţiile în relaţie cu care îşi asistă sau îşi reprezintă clientul, faţă de profesia sa 
în general şi faţă de fiecare confrate în particular, precum şi faţă de public. Avocatul 
are îndatorirea de a-şi îndeplini cu conştiinciozitate, onoare şi probitate profesională 
obligaţiile faţă de client, în raporturile cu persoanele fizice, cu autorităţile şi instituţiile 
publice sau private, cu alte persoane juridice, cu ceilalţi avocaţi, precum şi în relaţia 
sa cu publicul în general.

(3) În exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus niciunei restricţii, presiuni, 
constrângeri sau intimidări din partea autorităţilor sau instituţiilor publice ori a altor 
persoane fizice sau persoane juridice. Libertatea şi independenţa avocatului sunt 
garantate de lege.

(4) Independenţa avocatului nu poate prejudicia interesele clientului său. Avocatul 
este dator să dea clientului sfaturi juridice corespunzătoare legii şi să acţioneze 
numai în limitele legii, ale prezentului statut şi ale codului deontologic, potrivit crezului 
său profesional.

(5)[1] Avocatul nu răspunde disciplinar pentru susţinerile făcute oral sau în scris 
în faţa instanţelor de judecată, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire 
penală ori a altor autorităţi, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie 
profesională.

(6)[2] Abrogat.

Art. 8. (1) Secretul profesional este de ordine publică.
(2) Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect 

al cauzei care i-a fost încredinţată.
(3) Avocatul nu poate fi obligat în nicio circumstanţă şi de către nicio persoană să 

divulge secretul profesional. Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici 
de către clientul său şi nici de către o altă autoritate sau persoană. Se exceptează 
însă cazurile în care avocatul este urmărit penal, disciplinar sau atunci când există 
o contestaţie în privinţa onorariilor convenite, exclusiv pentru necesităţi stricte pentru 
apărarea sa.

(4) Obligaţia de a păstra secretul profesional nu împiedică avocatul să folosească 
informaţiile cu privire la un fost client, dacă acestea au devenit publice.

[1] Alin. (5) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Hotărârea 
nr. 428/2018.

[2] Alin. (6) al art. 7 a fost abrogat prin art. I pct. 2 din Hotărârea nr. 428/2018.


