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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONGRESUL AVOCAŢILOR 
BUCUREŞTI, 29-30 martie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 9 
privind imperativele actuale pentru apărarea profesiei de avocat exercitată pe baza legii şi 

pentru garantarea statului de drept în România 
 
 
 Congresul Avocaţilor, în calitatea sa de organ suprem de conducere a profesiei de 
avocat, întrunit la Bucureşti, în zilele de 29-30 martie 2013;  
 Constatând existenţa a numeroase cazuri de exercitare a profesiei de avocat în afara  
legii, de către persoane care nu au dobândit titlul profesional de avocat, în condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 51/1995, republicată, dar şi existenţa unor demersuri iniţiate de către entităţi care 
funcţionează în condiţii nelegale şi care au drept scop primirea în profesie şi exercitarea acesteia 
de către  persoanele sus menţionate;  

Având în vedere că unele organe judiciare manifestă toleranţă faţă de asemenea cazuri, 
tergiversând sau refuzând să ia măsurile prevăzute de lege;  
 Având în vedere Raportul prezentat Congresului avocaţilor de către Consiliul U.N.B.R. 
precum şi poziţia adoptată de delegaţii la Congres, prin care se solicită apărarea profesiei de 
avocat prin toate mijloacele prevăzute de lege;  
 Văzând Hotărârea nr. 9 adoptată la Congresul avocaţilor din 15-16 iunie 2012, Hotărârea 
nr. 10 adoptată la Congresul avocaţilor din 3 iulie 2009 privind apărarea pe baza legii a profesiei 
de avocat prin combaterea avocaturii clandestine, Cartea Albă privind profesia de avocat 
întocmită de Consiliul U.N.B.R., poziţia adoptată de Comisia Permanentă a U.N.B.R., de 
consiliile şi decanii barourilor precum şi demersurile hotărâte în adunările generale ale barourilor;  
 Având în vedere prevederile art. 24 din Constituţia României privind garantarea dreptului 
la apărare, exercitat prin avocat ales sau numit din oficiu, dispoziţiile art. 13 din Codul de 
procedură civilă, ale art. 6 din Codul de procedură penală, dispoziţiile art. 26 şi 113 din Legea nr. 
51/1995, precum şi cele ale art. 281 din Codul penal,  
 În temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 – Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi Comisia Permanentă vor 
intensifica demersurile la nivel naţional către instituţiile şi autorităţile publice, respectiv 
Parlamentul României, Guvernul României, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei 
şi Ministerul Public, dar şi la nivel european, în special către Consiliul Barourilor Europene 
(C.C.B.E.), în vederea integrării profesiei de avocat în sistemul judiciar, ca profesie conexă celei 
de magistrat, în considerarea rolului  avocaţilor în înfăptuirea actului de justiţie şi în apărarea 
drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor.  
 
 Art. 2 – Comisia Permanentă şi Consiliul U.N.B.R. vor redacta şi promova, cu sprijinul 
avocaţilor parlamentari, un nou proiect de lege prin care să se asigure exercitarea profesiei de 
avocat exclusiv  în condiţiile legii, şi care să urmărească sancţionarea mai aspră a persoanelor 
care practică avocatura în condiţii de nelegalitate.   
 
 Art. 3 – Consiliul U.N.B.R., Comisia Permanentă şi barourile vor promova plângeri penale 
şi  solicita tragerea la răspundere a persoanelor vinovate ori de câte ori vor constata existenţa 
unor acte sau fapte de încălcare a legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.  
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 Art. 4 – Consiliul U.N.B.R. va analiza şi decide în legătură cu necesitatea introducerii, în 
înscrisurile de identificare a avocaţilor (legitimaţii, carduri profesionale) sau în formularele 
utilizate de avocaţi pentru desfăşurarea activităţii profesionale (contract de asistenţă juridică, 
împuternicirea avocaţială), de elemente de securizare destinate împiedicării contrafacerii 
acestora.  
 
 Art. 5 – Consiliile şi decanii barourilor vor solicita instanţelor precum şi organelor de 
urmărire şi cercetare penală să procedeze la legitimarea – cu legitimaţia sau cardul de avocat 
emise în condiţiile legii – a persoanelor care se prezintă ca fiind avocaţi şi să nu permită 
desfăşurarea de activităţi de asistenţă juridică sau reprezentare de către persoanele care nu sunt 
înscrise în Tabloul avocaţilor, constituit în baza Legii nr. 51/1995 şi a Statutului profesiei de 
avocat, precum şi să informeze, în baza bunelor relaţii de colaborare instituţională, conducerea 
baroului asupra cazurilor de încălcare a legii constatate.  
 

 
 

pentru Prezidiul Congresului 
P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R. , 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 
 
 


