
Sumar al modificărilor aduse legii avocaţilor
(art. din legea modificatoare şi art. din legea avocaţilor)

1. Avocatul trebuie să înscrie în registrul electronic actele atestate precum şi contractele 
de asistenţă juridică în termen de 3 zile de la încheiere sub sancţiunea inopozabilităţii 
faţă de terţi (art. 1 pct. 1 –> art. 3 alin (3);

2. Avocaţii înregistrează patrimoniul afectat exercitării profesiei în Registrul Electronic 
pentru opozabilitate față de terți (art. 1 pct. 2 –> art. 5 alin (10);

3. UNBR va centraliza situația avocaților incompatibili (art. 1 pct. 3 –> art. 24 alin (3).
4. Exercitarea profesiei de avocat fără drept nu mai este pedepsită ca infracțiune; actele 

specifice efectuate de o persoană care nu are calitatea de avocat se anulează în toate 
cazurile indiferent de existența unei vătămări și indiferent de eroarea comună asupra 
calității persoanei. (art. 1 pct. 4 –> art. 26)

5. Decizia  decanului  în  domeniul  contestațiilor  poate  fi  atacată  de  acum înainte  în 
termen de 15 zile (art. 1 pct. 5 –> art. 32)

6. Se elimină infracțiunea specifică de lovire sau amenințare a unui avocat; avocatul 
trebuie  să  respecte  solemnitatea  ședinței  de  judecată  și  onoarea  participanților  la 
proces; av. nu răspunde penal pentru susținerile făcute în legătură cu apărarea dacă 
sunt făcute potrivit crezului său profesional(art. 1 pct. 6 –> art. 39)

7. Adunarea generală va propune de acum înainte candidații pentru Comisia Centrală de 
Disciplină(art. 1 pct. 7 –> art. 52 lit. c1)

8. Consiliul  Baroului  duce  la  îndeplinire  și  deciziile  Congresului  Avocaților  și  ale 
Comisiei Permanente a UNBR; Consiliul Baroului autorizează funcționarea formelor 
de exercitare a profesiei (art. 1 pct. 8 –> art. 56 lit. b și h)

9. Consiliul  Baroul  formulează  sesizări  împotriva  persoanelor  care  exercită  profesia 
ilegal (art. 1 pct. 9 –> art. 56 lit. h1)

10. Consiliul  Baroului  aprobă  și  organigrama baroului;  Consiliul  Baroului  exercită  și 
controlul asupra activității sucursalei CAA; Consiliul Baroului va îndeplini orice alte 
atribuții prevăzute în alte acte normative ( Comisia Permanentă; Congresul UNBR, 
etc. ) (art. 1 pct. 10 –> art. 56 lit. i q și v)

11. Ședințele Consiliului Baroului pot fi convocate de decan, înlocuitor sau de 1/3 din 
membrii (art. 1 pct. 11 –> art. 57)

12. Se elimină prevederea referitoare la dreptul de a convoca Consiliul Baroului (art. 1 
pct. 12 –> art. 58)

13. Decizia decanului poate fi atacată de avocat în termen de 15 zile (art. 1 pct. 13 –> art. 
59)

14. Se elimină prevederea care incriminează penal: folosirea fără drept a denumirii de 
Barou, UNBR, folosirea însemnelor specifice și purtarea robei în alte condiții decât 
cele legale (art. 1 pct. 14 –> art. 60 alin (6))

15. Congresul avocaților va alege și va revoca dintre membrii săi membrii Consiliului 
UNBR (art. 1 pct. 15 –> art. 64 lit. a1)

16. Congresul avocaților alege și revocă Comisia centrală de cenzori, dar nu mai alege 
consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților (art. 1 pct. 16 –> art. 64 lit. 
b)

17. Congresul avocaților va exercita și alte atribuții prevăzute lege (art. 1 pct. 17 –> art.  
64 lit. i)



18. Consiliul  UNBR  va  aproba  folosirea  patrimoniului  UNBR  și  CAA în  activități 
producătoare de venituri (art. 1 pct. 18 –> art. 66 lit. f1)

19. Consiliul UNBR va verifica legalitatea înscrierii în profesie ȘI în tabloul avocaților; 
Consiliul  UNBR  anulează  actele  normative  și  nenormative  ale  organelor  de 
conducere a Barourilor mai puțin cele în materie disciplinară; Consiliul UNBR alege 
și  revocă  membrii  Consiliului  de  administrație  al  CAA;  exercită  control  asupra 
activității acesteia (art. 1 pct. 19 –> art. 66 lit. o, p și r);

20. Consiliul UNBR poate emite decizii cu caracter interpretativ pentru aplicarea legii 
51/1995,  a  statutului  profesiei  și  a  statutului  CAA;  Consiliul  UNBR  numește 
conducerea INPPA; Consiliul UNBR aprobă bugetul INPPA (art. 1 pct. 20 –> art. 66 
lit. ț, u și v);

21. Comisia Permanentă aprobă organigramele și statele de funcții ale UNBR, CAA și 
INPPA la propunerea instituțiilor respective (art. 1 pct. 21 –> art. 68 lit. c1);

22. Comisia Permanentă va exercita atribuțiile prevăzute de lege cu privire la Adunările 
Generale pentru folosirea patrimoniului UNBR (art. 1 pct. 22 –> art. 68 lit. d1);

23. Comisia Permanentă are obligația să apere reputația profesională a avocatului în urma 
cererii acestuia și a cercetărilor efectuate (art. 1 pct. 23 –> art. 68 lit. h);

24. Plata  onorariilor  pentru  avocații  din  oficiu  se  face  în  termen  de  45  de  zile  sub 
sancțiunea plății de dobânzi și penalități în conformitate cu prevederile Codului de 
procedură Fiscală (art. 1 pct. 24 –> art. 85 alin (11));

25. Se face referire la OUG 80/2013 în locul legii 146/1997 ca temei de drept pentru 
finanțarea onorariilor pentru asistență judiciară; pentru serviciile de asistență judiciară 
se va aloca de acum înainte 2% (față de 1%) din onorariile efectiv vărsate pentru 
avocați (art. 1 pct. 25 –> art. 85 alin 2 și 3)

26. Avocatul  răspunde  disciplinar  ȘI  pentru  faptele  care  aduc  atingere  onoarei  și 
prestigiului corpului de avocați (art. 1 pct. 26 –> art. 86 alin 1)

27. Abaterile disciplinare grave sunt cele prevăzute expres în lege și prezentul statut(art. 
1 pct. 27 –> art. 86 alin 3)

28. Termenul  de 1 an pentru constatarea abaterii  disciplinare curge de la data la  care 
Consiliul Baroului a luat la cunoștiință despre aceasta dar nu mai târziu de 3 ani de la 
data săvârșiri acesteia (art. 1 pct. 28 –> art. 87 alin 4)

29. Se măresc de 10 ori amenzile ca sancțiuni disciplinare pentru avocat (500 – 5000 
Ron); Neachitarea în termen a amenzii atrage suspendarea de drept a avocatului (art. 
1 pct. 29 –> art. 89 alin 1)

30. CAA își  poate  folosi  patrimoniul  pentru  a  obține  venituri  numai  cu  aprobarea 
Consiliului UNBR (art. 1 pct. 30 –> art. 93 alin 1);

31. CAA  Casa de Asigurări a Avocaţilor exercită atribuţiile prevăzute de lege cu privire 
la adunările generale  ale  acţionarilor/  asociaţilor  societăţilor  comerciale  înfiinţate 
pentru  folosirea patrimoniului C.A.A. în activităţi producătoare de venituri. (art. 1 
pct. 31 –> art. 93 alin 3);

32. Consiliul de administrație al CAA este format din 7 avocați – 5 care profesează și 2 
avocați pensionari aleși de Consiliul UNBR (art. 1 pct. 32 –> art. 94 alin 1)

33. Consiliile  și  decanii  barourilor  care  nu  se  asigură  că  a  încetat  orice  activitate  de 
reprezentare sau consultanţă juridică în afara cadrului legal comit abatere disciplinară 
(art. 1 pct. 30 –> art. 113 alin 41);



34. Avocatul definitiv va putea pune concluzii la Curțile de Apel după o vechime de 3 ani 
și în urma susținerii unui examen; avocatul definitiv va putea pune concluzii la ICC și 
CCR după o vechime de 5 ani și în urma susținerii unui examne (art. 2 pct. 1 –> art. 
23 alin 1)

35. Examenul va fi organizat de UNBR prin INPPA și din comisia de examinre va face 
parte  un judecător  de la  instanța  corespunzătoare,  un cadru didactic  universitar  și 
avocați desemnați de barouri (art. 2 pct. 1 –> art. 23 alin 31)

36. Dreptul  de  a  pune  concluzii  la  instanțele  respective  va  fi  menționat   în  tabloul 
avocaților (art. 2 pct. 1 –> art. 23 alin 32)

37. Avocații care anterior intrării în profesie au exercitat funcția de judecător au dreptul 
să fie înscriși în tabloul avocaților cu dreptul de pune concluzii în funcție de gradul 
profesional dobândit  (art. 2 pct. 1 –> art. 23 alin 33)

38. Condiția examenului nu va fi aplicabilă avocaților înscriși în profesie la data intrării 
în vigoare a legii (art. 2 pct. 1 –> art. 23 alin 34);

Comentarii

Modificările  legislative  propuse  de  Consiliul  UNBR duc  în  primul  rând  la  o  scădere  a 
reprezentativității avocaților și la o reducere a transparenței administrării fondurilor UNBR și 
CAA. Organele de conducere ale UNBR capătă atribuții noi în timp ce Congresul avocaților 
pierde din atribuții. Cu titlu de exemplu, Consiliul UNBR poate emite decizii interpretative 
ale  legii  și  ale  statului  deși  nu  este  organ  emitent  pentru  nici  unul  dintre  aceste  acte 
normative.

Pe  lângă  aceste  modificări  se  va  impune  un  control  mai  dur  al  UNBR asupra  corpului 
profesional și sancțiunea nulității  sau inopozabilităţii pentru actele pentru actele efectuate 
fără respectarea noilor condiții. 

Termenul de prescripție pentru abaterile discplinare începe să curgă mai târziu, violențele și 
amenințările împotriva avocaților nu mai sunt incriminate în mod distinct.

Atribuţiile Congresului Avocaților

Congresul Avocaților nu va mai alege consiliul de administrație al CAA. Acesta va fi ales de 
Consiliul UNBR. Deși, administrarea contribuțiilor avocaților este o problemă care privește 
fiecare avocat, controlul acestei activități este delegat la persoane care sunt alese indirect. 
Consiliul de Administrație al CAA e ales de Consiliul UNBR, care este ales de Congresul 
Avocaților, care este format din membrii delegați de Adunările Generale ale fiecărui Barou. 
Existența acestor delegări succesive face imposibil un control efectiv asupra activității CAA. 

Atribuțiile Consiliului UNBR

Consiliul  UNBR își  lărgește  considerabil  atribuțiile  în  timp  ce  posibilitatea  de  control  a 
activității acestuia de către avocați rămâne indirectă. 


