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Motto: „Lucrează ca şi cum faptele tale
ar trebui să fie pildă şi lege întregii omeniri”.
(Immanuel Kant)

Lucian Drăgoi

5

] TEMA 1 ]

Abrevieri
alin.
art.
C.A.A.
CCBE
C. proc. civ.
I.N.P.P.A.
lit.
NCC
NCPC
O.U.G.
U.N.B.R.

‐ alineatul
‐ articolul
‐ Casa de Asigurări a Avocaților
‐ Consiliul Barourilor Uniunii Europene
‐ Codul de procedură civilă
‐ Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea
Avocaților
‐ litera
‐ Noul Cod civil
‐ Noul Cod de procedură civilă
‐ Ordonanța de urgență a Guvernului
‐ Uniunea Națională a Barourilor din România

Nota 1:
Urmare a apariției noului Cod civil (Legea nr. 287/2009, republicată în M. Of. nr. 505
din 15 iulie 2011) a dispărut sintagma „societate comercială”, care a fost înlocuită cu
sintagma „societate reglementată de Legea nr. 31/1990 a societăților”. Această schimbare a
fost marcată expres prin reglementarea art. 77 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedură civilă (care a intrat în vigoare la
data de 15 februarie 2013), astfel: „ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face
trimitere la ... «societatea comercială/societățile comerciale», (...) trimiterea se consideră a fi
făcută la «societatea/societățile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare»”.

Nota autorilor:
Prezenta lucrare nu îşi propune a fi o expunere exhaustivă a tematicii materiei
„Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat”, ci o abordare cu caracter preponderent
practic şi sintetic a tematicii evidențiate, utilă şi necesară pentru examenele de admitere
în profesia de avocat şi definitivarea în profesie.
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Cuvânt‐înainte
Fiecare carte merită un cuvânt‐înainte. Un cuvânt‐înainte în care se spune câte ceva
despre cartea care începe în paginile următoare.
Această carte s‐a născut foarte repede, aproape miraculos, în vara anului 2012, din
efortul conjugat al unor apărători de profesie, toți membri ai societății profesionale de
avocați „Ligia Cătuna şi Asociații” din Timişoara.
Autorii au crezut în această carte şi crezul lor s‐a împlinit, cartea ajungând la a patra
ediție. Aşa cum am arătat şi în cuvântul‐înainte al edițiilor anterioare, autorii îşi doresc
ca cititorii să regăsească în paginile ei întregul lor crez profesional şi dăruirea cu care au
lucrat în realizarea acestui proiect.
Este o carte scrisă de avocați, despre avocați, pentru avocați. Viitori şi stagiari. Tineri
şi mai puțin tineri. Este un mod de a spune tuturor celor care cumpără această carte că
profesia aceasta este o profesie nobilă, ale cărei principii trebuie cunoscute şi duse mai
departe de fiecare nouă generație de tineri avocați.
Cartea cuprinde sinteze realizate exclusiv în baza materialului legislativ şi a tematicii
indicate de către Uniunea Națională a Barourilor din România pentru examenul de
admitere în profesia de avocat, precum şi un număr de 600 de grile grupate la finalul
fiecărei sinteze.
Modul în care a fost realizată cartea permite şi tinerilor stagiari care se pregătesc
pentru examenul de definitivat să o utilizeze ca pe un bun instrument de aprofundare a
cunoştințelor deja acumulate.
Această a patra ediție a cărții nu reprezintă altceva decât o formă de „mulțumesc” pe
care autorii o aduc celor ce au crezut în ei şi în ea.
Autorii,
Timişoara, martie 2016
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TEMA 1
Principiile şi regulile fundamentale
ale exercitării profesiei de avocat
I. SINTEZE
Sediul materiei:
9 Legea nr. 51/1995: art. 1 şi 2, art. 14, art. 35, art. 36, art. 39 alin. (2) şi (3), art. 41,
art. 43, art. 44 alin. (1), art. 46, art. 48, art. 49;
9 Statutul profesiei de avocat: art. 1‐13, art. 26, art. 109, art. 128 alin. (1), art. 173‐178,
art. 228, art. 238 art. 243 şi urm.;
9 Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană: art. 2.1, art. 2.3, art. 2.4,
art. 4.1, art. 4.3, art. 4.4, art. 5.1, art. 5.2, art. 5.3, art. 5.5.
Principii fundamentale prevăzute expres de lege (art. 1 şi 2 din Lege, art. 1‐13, art. 109
din Statut):
1. Principiul legalității;
2. Principiul libertății;
3. Principiul independenței;
4. Principiul autonomiei şi descentralizării;
5. Principiul păstrării secretului profesional.
Mai pot fi reținute ca principii ale profesiei şi:
6. Principiul monopolului avocaților asupra activităților specifice profesiei;
7. Principiul confraternității şi respectului reciproc;
8. Principiul demnității şi onoarei profesiei de avocat;
9. Principiul potrivit cu care avocatul îndeplineşte atât o funcție de ordin public, cât
şi o funcție de ordin privat;
10. Principiul exercitării profesiei cu bună‐credință (care derivă din noul Cod civil – în
contextul în care relația dintre avocat şi client este o relație civilă, chiar dacă există
şi o reglementare specială a acesteia în legislația care guvernează exercitarea
profesiei de avocat);
11. Principiul confidențialității (denumire întâlnită frecvent în doctrină pentru principiul
păstrării secretului profesional).
1. Principiul legalității [art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 din Statut; art. 1 şi 2 din Lege]:
9 exercitarea profesiei numai de către avocați înscrişi în cadrul Uniunii Naționale
a Barourilor din România; singura modalitate legală de exercitare a profesiei de
Ligia Cătuna
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