
Propuneri de modificare a Legislației profesiei de avocat
sub aspectul

digitalizării profesiei, a transparenței decizionale și a publicității

A. Propuneri de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată

Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

1. Art. 4:

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

Art. 4 se completează cu alin. 2-6 care vor avea următorul conținut:

(2) Avocatul se legitimează faţă de terţi prin împuternicirea avocaţială emisă
în baza contractului de asistenţă juridică, care ţine loc de procură autentică
pentru mandatul special conferit de către client.
(3) Nu este necesară semnarea de către client a împuternicirii prezentate în
condiţiile  alin.  (2)  dacă  forma de  exercitare  a  profesiei  de  avocat  atestă
identitatea părţilor, a conţinutului şi data contractului de asistenţă juridică în
baza căruia s-a eliberat împuternicirea.
(4)  În baza unei  cereri  justificate  de exercitarea sau apărarea drepturilor
clientului  pe  care  avocatul  îl  asistă  sau  reprezintă,  acesta  poate  solicita
autorităţilor  publice  furnizarea  datelor  deţinute  de  acestea,  necesare  în
exercitarea mandatului pentru care a fost angajat.
(5)  În  relaţia  cu  autorităţile  publice,  avocatul  poate  folosi  semnătura
electronică pentru semnarea documentelor transmise acestora.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în relaţia cu autorităţilor publice
care nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documentele emise, astfel cum
sunt ele stabilite prin art. V din O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor
măsuri  fiscal-bugetare şi  modificarea şi  completarea unor acte  normative,
avocatul  poate depune documente sau solicita  informaţii  prin mijloace de
comunicare electronice, fără a fi necesară semnătura electronică.
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Expunere de motive:  Propunerea are  în  vedere necesitatea introducerii  în  Lege a  faptului  că procurile  avocațiale  pot  fi  prezentate  și  în  lipsa
semnăturii clientului,  având în vedere că deseori,  în practică, acestea se solicitau semnate în original de către client.  De asemenea,  modificarea
introduce posibilitatea accesului avocatului la bazele de date ale autorităților publice, acces justificat de necesitatea îndeplinirii mandatului. Astfel, se
introduce posibilitatea avocatului de a obține anumite date necesare unor eventuale litigii (ex: date de identificare a pârâtului), anterior demarării lor și
fără intervenția instanței de judecată. Se adaugă opțiunea folosirii de către avocat a semnăturii electronice în relația cu autoritățile publice, dar și
posibilitatea ca în anumite situații să nu existe obligativitatea acestei semnături, chiar dacă documentele sau cererile sunt transmise prin mijloace de
comunicare la distanță (ex: cerere scanată).

Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

2. Art. 14 lit. a):

Este nedemn de a fi avocat:
a)  cel  condamnat  definitiv  prin  hotărâre  judecătorească  la
pedeapsa  cu  închisoare  pentru  săvârşirea  unei  infracţiuni
intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; 

Art. 14 lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

Este nedemn de a fi avocat:
a)  cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească  pentru săvârşirea
unei  infracţiuni  intenţionate  în  exercitarea  profesiei  de  avocat  sau  în
legătură cu aceasta;

Expunere de motive:  Modificarea nu ține de cele trei elemente indicate în titlu (transparență, digitalizare, publicitate), dar este impusă de decizia
CCR nr.  225 din 4 aprilie  2017, care a declarat  neconstituțională  sintagma „  de natură să  aducă atingere prestigiului  profesiei”.  De asemenea,
propunerea a fost înaintată Consiliului UNBR în anul 2019 de către A.G. a Baroului Cluj.

Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

3. Art. 17:

(1)  Primirea  în  profesie  se  realizează  numai  în  baza  unui
examen  organizat  de  U.N.B.R.,  cel  puţin  anual  şi  la  nivel
naţional,  potrivit  prezentei  legi  şi  Statutului  profesiei  de
avocat. 
(2) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susţine
în  cadrul  Institutului  Naţional  pentru  Pregătirea  şi

Art. 17 alin. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Comisia naţională de examen este formată cu precădere din avocaţi  -
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.  Componenţa nominală a Comisiei se va publica o
dată cu publicarea baremului de examen.
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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 avocaţi - 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
modificările  şi  completările  ulterioare,  se  aplică  în  mod
corespunzător,  precum  şi  judecătorilor  de  la  instanţele
internaţionale. 

Expunere de motive:  Modificarea este necesară prin prisma transparentizării procedurii  de admitere în profesia de avocat,  în condițiile în care
comisiile de examinare din cadrul I.N.M. sunt cunoscute nominal anterior susținerii examenelor. La fel sunt cunoscute și comisiile de examinare
pentru promovarea judecătorilor la Î.C.C.J. Consiliul Baroului Cluj a transmis o adresă în acest sens Consilului UNBR și Comisiei Permanente la data
de 1.10.2018 pentru a publica lista nominală a comisiei de examen pentru anul 2018 și pentru a proceda astfel pentru viitor. Răspunsul transmis a fost
că membrii comisiei de examen nu și-au dat acordul GDPR pentru a li se publica numele. Prin urmare, prin introducerea în Lege a acestei prevederi, ar
exista temei legal pentru publicarea numelor fără acordul comisiei.

Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

4. Art. 26 lit. d):

Calitatea de avocat încetează:
d) dacă  avocatul  a  fost  condamnat  definitiv  pentru  o  faptă
prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat,
conform legii.

Art. 26 lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

d) dacă  faţă  de  avocat  s-a  pronunţat  definitiv  condamnarea  pentru  o
infracţiune care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.

Expunere de motive: Modificarea este necesară pentru corelarea cu modificarea de la art. 14 lit. a) din Lege.
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Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

5. Art. 28 alin. 1:

Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste şi să
reprezinte orice persoană fizică sau juridică, în temeiul unui
contract încheiat  în formă scrisă, care dobândeşte dată certă
prin înregistrarea în registrul oficial de evidenţă.

Art. 28 se completează cu alin. 11 și alin. 12 care vor avea următorul conținut:

(11)  Contractul  poate  fi  încheiat  şi  prin  intermediul  mijloacelor  de
comunicare  la  distanţă,  nefiind  necesar  ca  toate  exemplarele  acestuia  să
poarte, în original, semnăturile părţilor.
(12)  Pentru  activitatea  avocaţială  prestată  ca  serviciu  al  societăţii
informaţionale, astfel cum acesta este definit de Legea nr. 365/2002 privind
comerţul  electronic,  republicată,  încheierea  contractului  va  fi  supusă
condiţiilor  stabilite  de  art.  9  din  Legea  nr.  365/2002  privind  comerţul
electronic, republicată.

Expunere de motive:  Modificarea este necesară la capitolul digitalizarea profesiei. Astfel, primul alin. conferă valabilitate contractului chiar dacă
acesta este semnat de către avocat și transmis scanat pentru semnare de client, iar clientul procedează la fel. De asemenea, alin. 2 dorește să consacre
încheierea contractelor și prin alte metode decât cele scrise, respectiv în situația în care clientul apelează la avocat printr-o platformă online. În acest
caz, elementele furnizate de platformă vor colecta datele sale, îl vor înștiința asupra condițiilor contractuale, a onorariului, iar parcurgerea pașilor și
acordul asupra acestora vor constitui consimțământ la încheierea contractului. Chiar dacă acesta nu va avea forma scrisă stabilită de statutul profesiei
toate elementele de valabilitate necesare încheierii unui act juridic valabil vor fi prezente în interacțiunea dintre client și platformă. Pentru evitarea
dublării textelor legale, am făcut referire la temeiurile legale din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată.

Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

6. Art. 30:

(1)  Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la
onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul
procesual al clientului său.
(2)  Activitatea desfăşurată de avocat în condiţiile legii şi ale
Statutului  profesiei  de  avocat,  indiferent  de  forma  şi

Art. 30 se completează cu alin. 6 care va avea următorul conținut:

(6) Distinct de situaţiile de asistenţă juridică gratuită stabilite de art. 40 şi 70
alin.  (2),  avocatul  poate  decide  acordarea  de  asistenţă  juridică  gratuită,
pentru soţ, partener de viaţă, rude şi afini până la gradul 4, inclusiv.
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modalitatea de exercitare a profesiei, care generează venituri
profesionale, nu poate fi reconsiderată ca activitate dependentă
în conformitate cu prevederile din Codul fiscal.
(3) Avocaţii pot conveni cu clienţii onorarii superioare celor
stabilite în tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul
U.N.B.R.
(4) În acest scop, avocatul poate să îşi deschidă un cont bancar
pentru încasarea onorariilor şi altul pentru depunerea sumelor
primite  de la  client  pentru cheltuieli  procesuale  în  interesul
acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client
avocatului, pentru cheltuieli procesuale în interesul său, va fi
stabilit  prin  convenţia  dintre  avocat  şi  client,  în  condiţiile
prevăzute de statutul profesiei.
(5) Contractul  de asistenţă  juridică,  legal  încheiat,  este  titlu
executoriu.  Învestirea  cu  formulă  executorie  este  de
competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul
profesional  al  avocatului.  Restanţele  din  onorarii  şi  alte
cheltuieli  efectuate  de  avocat  în  interesul  procesual  al
clientului  său  se  recuperează  potrivit  dispoziţiilor  statutului
profesiei.

Expunere de motive: Modificarea stabilește o regulă firească, de evitare a stabilirii unui onorariu pentru serviciile prestate persoanelor din familia
extinsă a avocatului.

Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

7. Art. 32 alin. 4:

Avocatul are dreptul la recuperarea capacităţii  de muncă,  în
condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

Art. 32 alin. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Avocatul are dreptul la recuperarea capacităţii de muncă, în condiţiile
prevăzute de Statutul profesiei de avocat, cheltuielile efectuate în acest sens,
fiind cheltuieli deductibile integral.
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Expunere de motive: Modificarea este necesară pentru stabilirea unui echilibru echitabil între obligațiile și drepturile avocatului în raport cu Statul.
Apare firesc ca și profesiile liberare să aibă dreptul la un așa numit concediu plătit, care, chiar dacă nu ia forma directă a unui salariu ce urmează a fi
folosit pentru cheltuielile cu concediul, ia forma indirectă a deducerii integrale a cheltuielilor cu acesta. Prevederea va trebui corelată cu modificarea
în același sens a Codului fiscal la capitolul cheltuieli deductibile integral la calculul impozitului pe venit.

Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

8. Art. 35:

(1) Contactul dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit
sau controlat, direct sau indirect, de niciun organ al statului.
(2)  În  cazul  în  care  clientul  se  află  în  stare  de  arest  sau
detenţie,  administraţia  locului  de  arest  ori  detenţie  are
obligaţia  de  a  lua  măsurile  necesare  pentru  respectarea
drepturilor prevăzute la alin. (1).

Art. 35 se completează cu alin. 3 care va avea următorul conținut:

(3) La cererea avocatului, contactul dintre acesta şi clientul aflat în stare de
arest  sau  detenţie,  se  va  realiza  prin  intermediul  videoconferinţei,  cu
asigurarea  confidenţialităţii  convorbirii,  fiind  interzisă  supravegherea
tehnică a acesteia, cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 34 alin. (4).

Expunere de motive: Modificarea este necesară atât în actualul context în care se impun luarea măsurilor de distranțare socială, dar și pe viitor,
pentru ușurarea muncii avocatului, care economisește timpul de deplasare și așteptare pentru a lua contact cu clientul aflat în arest sau în executarea
unei pedepse. Mai mult, este o măsură care ajută la digitalizarea profesiei. Textul este corelat cu art. 34 alin. 4 din Lege în ceea ce privește necesitatea
interdicției supravegherii tehnice a convorbirii avocat-client, cu excepția situaților amintite și în cadrul textului legal anterior citat.

Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

9. Art. 48:

(1) Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza
principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în
prezenta lege.
(2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se
face numai prin vot secret.
(3)  Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin

Art. 48 alin. 3 se modifică și, de asemenea, art. 48 se completează cu alin. 4.
Acestea vor avea următorul conținut:

(3) Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot deschis. În
procesele-verbale ale şedinţei Consiliului baroului, Consiliului U.N.B.R şi,
după caz, ale Comisiei Permanente a U.N.B.R., în cazul în care votul nu
este unanim se vor menţiona nominal voturile minoritare şi, întotdeauna,
abţinerile.
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vot deschis. Deliberările şi votul constituie secret profesional. (4) Bugetul pentru exerciţiul financiar încheiat, precum şi proiectele de buget
ale U.N.B.R., ale Barourilor şi ale Casei de Asigurări a Avocaţilor, precum şi
ale  filialelor  acesteia  vor  fi  publicate  în  format  electronic  pe  pagina  de
internet a U.N.B.R., respectiv a Baroului, Casei de Asigurări a Avocaţilor sau
filialei acesteia, anterior aprobării lor. Acestea vor fi defalcate pe venituri şi
cheltuieli, categorii care vor fi detaliate.

Expunere de motive: Modificarea este necesară pentru transparentizarea procesului decizional al organelor de conducere ale profesiei. De asemenea,
modificarea elimină prevederea legată de faptul că „Deliberările şi  votul  constituie secret profesional.” Prevederea,  dincolo de faptul că este în
dezacord cu noțiunea de secret profesional, care se raportează, în foarte mare măsură, la relația avocat-client, pare să încerce o eludare de la asumarea
deciziilor luate de membrii organelor de conducere. Prin urmare, este necesară o „desecretizare” a deliberărilor și votului acestor organe, fiecare
membru trebuind să-și asume atât opiniile exprimate în cadrul ședințelor organelor de conducere, cât și votul dat. Modificarea referitoare la modul de
consemnare a voturilor are în vedere evidența nominală a acestora, dar încearcă ușurarea sarcinii secretarului de ședință, prin consemnarea doar a
voturilor cu număr mai mic, restul voturilor deducându-se din cvorumul de ședință, respectiv membrii prezenți la luarea deciziei.

Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

10. Art. 52:

(1) Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, în primul
trimestru, la convocarea consiliului baroului.
(2) Convocarea se face prin afişare la sediul baroului, la sediul
serviciilor de asistenţă din judeţ şi prin publicare într-un ziar
local cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.

Art. 52 alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Convocarea se face prin afişare la sediul baroului, la sediul serviciilor de
asistenţă din judeţ,  prin afişarea pe pagina de internet a Baroului şi prin
transmiterea convocatorului în format electronic pe adresele de e-mail ale
avocaţilor.

Expunere  de  motive: Modificarea  este  necesară  pentru  digitalizarea  profesiei  și  renunțarea  la  forme  anacronice  de  publicitate,  care  de  altfel
presupune și anumite costuri, chiar nesemnificative fiind (cu anunțul în sine). Mai mult, modalitatea electronică de comunicare este mai rapidă, mai
sigură că ajunge la cunoștința avocatului și, mai mult, este deja faptic consacrată de practica majorității barourilor.
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Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

11. Art. 56:

(1) Şedinţele consiliului baroului sunt convocate de decan sau
de înlocuitorul acestuia.  Consiliul  poate fi  convocat  şi  de o
treime din membrii acestuia.
(2) Consiliul baroului lucrează legal în prezenţa a două treimi
din  numărul  membrilor  săi  şi  ia  hotărâri  valabile  cu  votul
majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 56 se completează cu alin. 3-7 și vor avea următorul conținut:

(3) Ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului baroului se publică pe
pagina  de  internet  a  baroului  cu  cel  puţin  24  de  ore  anterior  şedinţei.
Conţinutul  acesteia  va  respecta  obligaţia  de  anonimizare  a  datelor  cu
caracter personal.
(4) Ședinţele consiliului baroului se înregistrează în format audio sau audio-
video şi se păstrează pe o perioadă de minim 5 ani de la data înregistrării, în
format electronic.
(5) Înregistrările pot fi consultate în timpul mandatului de consilieri, decan
sau prodecan, fără o aprobare prealabilă.
(6) Personalul administrativ care are, conform fişei postului, atribuţii privind
redactarea procesului-verbal  de  şedinţă  şi  a  hotărârilor  de consiliu  poate
consulta înregistrările doar în vederea redactării acestora, fără a fi necesară
aprobarea prealabilă.
(7) Înregistrările nu constituie informaţii de interes public şi nu vor putea fi
consultate  decât  în  condiţiile  stabilite  de  alin.  (5)-(6)  şi  ale  Statutului
profesiei.

Expunere de motive: Modificarea este necesară pentru transparentizarea procesului decizional al organelor de conducere ale profesiei. Ordinea de zi
necesită la publicare anonimizarea elementelor care ar putea duce la încălcarea GDPR. De asemenea, modalitatea de înregistrare a ședințelor este
lăsată la latitudinea și posibilitățile tehnice ale barourilor. Termenul de 5 ani este prevăzut pentru a acoperi perioada de mandat a unui consiliu lăsând
un an de grație, în caz de nevoie. Mai mult, dacă se ivește vreo problemă în privința hotărârilor luate de membrii anteriori ai consiliului, membrii
actuali ai consiliului pot verifica modul de desfășurare a ședinței prin care s-a luat respectiva decizie. Accesul la înregistrare a fost debirocratizat
pentru membrii în funcție a consiliului și personalul administrativ cu atribuții în redactarea proceselor verbale și a hotărârilor, la acesta din urmă fiind
restricționat accesul pe principiul nevoii de a cunoaște.
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Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

12. 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.  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.  62  alin.  1  se  modifică  și  se  completează  cu  alin.  4,  care  vor  avea
următorul conținut:

(1)  Convocarea  congresului  se  face  cu  cel  puţin  o  lună  înainte  de  data
stabilită, prin înştiinţarea în scris a barourilor, prin publicarea pe pagina de
internet  a  U.N.B.R.  Consiliile  barourilor  sunt  obligate  să  afişeze  data
convocării  şi  ordinea  de  zi  pe  pagina  de  internet  a  Baroului  şi  prin
transmiterea convocatorului şi ordinii de zi în format electronic pe adresele
de e-mail ale avocaţilor.
(4)  Lucrările  Congresului  avocaţilor  se  înregistrează  audio-video  şi  se
transmit în direct prin intermediul site-ului U.N.B.R. Accesul la transmisia în
direct şi, ulterior, la înregistrarea acestuia se face prin intermediul contului
avocatului, accesibil din site-ul U.N.B.R. sau prin orice alt mijloc tehnic pus
la dispoziţie prin grija U.N.B.R.

Expunere  de  motive: Modificarea  este  necesară  pentru  digitalizarea  profesiei  și  renunțarea  la  forme  anacronice  de  publicitate,  care  de  altfel
presupune și anumite costuri, chiar nesemnificative fiind (cu anunțul în sine). Mai mult, modalitatea electronică de comunicare este mai rapidă, mai
sigură că ajunge la cunoștința avocatului și, mai mult, este deja faptic consacrată de practica U.N.B.R. Completarea prezentului articol cu un nou alin.
se impune pentru transparentizarea procesului decizional al organelor de conducere ale profesiei. Având în vedere importanța Congresului, nu s-a
prevăzut  condiția  birocratică  a  cererii  făcute  individual  de  către  fiecare  avocat,  dar  s-a  stabilit  o  restricție  de  la  accesul  publicului  la  lucrările
Congresului, acesta fiind accesibil doar avocaților prin contul special dedicat lor din site-ul U.N.B.R. sau, în cazul identificării unei soluții alternative,
printr-o astfel de metodă, textul legal lăsând organelor centrale a U.N.B.R. de a folosi orice modalitate alternativă.
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Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

13. 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.

Art. 64 se completează cu alin. 7-12 și vor avea următorul conținut:

(7) Ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului U.N.B.R. se publică pe
pagina  de  internet  a  U.N.B.R.  cu  cel  puţin  48  de  ore  anterior  şedinţei.
Conţinutul  acesteia  va  respecta  obligaţia  de  anonimizare  a  datelor  cu
caracter personal.
(8) Ședinţele consiliului U.N.B.R. se înregistrează în format audio sau audio-
video şi se păstrează pe o perioadă de minim 5 ani de la data înregistrării, în
format electronic.
(9)  Înregistrările  pot  fi  consultate  în  timpul  mandatului  de  consilierii
U.N.B.R., preşedinte şi vicepreşedinţi, fără o aprobare prealabilă.
(10) Personalul administrativ al Consiliului U.N.B.R. care are, conform fişei
postului,  atribuţii  privind  redactarea  procesului-verbal  de  şedinţă  şi  a
hotărârilor  de  consiliu  poate  consulta  înregistrările  doar  în  vederea
redactării acestora, fără a fi necesară aprobarea prealabilă.
(11) Înregistrările nu constituie informaţii de interes public şi nu vor putea fi
consultate  decât  în  condiţiile  stabilite  de  alin.  (9)-(10)  şi  ale  Statutului
profesiei.
(12)  Prevederile  alin.  (7)-(11)  se  aplică  în  mod  corespunzător  şi  pentru
ordinea de zi şi şedinţele Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Expunere de motive: Similar ca la art. 56, modificarea este necesară pentru transparentizarea procesului decizional al organelor de conducere ale
profesiei. Ordinea de zi necesită la publicare anonimizarea elementelor care ar putea duce la încălcarea GDPR. Modalitatea de înregistrare a ședințelor
este lăsată la latitudinea și posibilitățile tehnice ale U.N.B.R. Termenul de 5 ani este prevăzut pentru a acoperi perioada de mandat a unui consiliu
lăsând un an de grație în caz de nevoie. Dacă se ivește vreo problemă în privința hotărârilor luate de membrii anteriori ai consiliului, membrii actuali ai
consiliului pot verifica modul de desfășurare a ședinței prin care s-a luat respectiva decizie. Accesul la înregistrare a fost debirocratizat pentru membrii
în funcție și personalul administrativ, la acesta din urmă fiind restricționat accesul pe principiul nevoii de a cunoaște.
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B. Propuneri de modificare a Statutului profesiei de avocat

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

1. Art. 26 alin. 3:

(3)  Avocaţii  care  se  găsesc  în  unul  dintre  cazurile  de
nedemnitate prevăzute de art. 14 lit. a), lit. b) teza I, lit. c) şi d)
din  Lege  sunt  obligaţi  să  prezinte  baroului  hotărârile
judecătoreşti  prin  care  au  fost  condamnaţi  definitiv  la
pedeapsa  cu  închisoarea  pentru  săvârşirea  unei  infracţiuni
intenţionate de natură să aducă atingere prestigiului profesiei,
prin  care  li  s-a  aplicat  pedeapsa  interdicţiei  de  a  exercita
profesia, prin care au fost declaraţi faliţi frauduloşi sau prin
care  au  fost  condamnaţi  definitiv  pentru  fapte  săvârşite  în
legătură cu exercitarea profesiei.

Art. 26 alin. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Avocaţii care se găsesc în unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute
de art. 14 lit. a), lit. b) teza I, lit. c) şi d) din Lege sunt obligaţi să prezinte
baroului  hotărârile  judecătoreşti  din  care  reiese  cazul  sau  cazurile  de
nedemnitate reţinute de respectivul articol.

Expunere de motive: Modificarea este o corelare a Statutului cu propunerea de modificare a art. 14 alin. 1 lit. a) din Lege.

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

2. Art. 33 alin. 5:

Comisia  permanentă  a  U.N.B.R.  desemnează  comisia
naţională de examinare, ai cărei membri vor fi, în majoritate,
avocaţi cadre didactice universitare cu o vechime în profesia
de avocat de cel puţin 10 ani. Din rândul membrilor comisiei
naţionale  de  examinare,  Comisia  permanentă  a  U.N.B.R.
stabileşte, cu luarea în considerare a propunerilor barourilor,
componenţa  comisiei  teritoriale/comisiilor  teritoriale  care
este/sunt  delegată/delegate  la  centrul/centrele
teritorial/teritoriale  de  examen.  De  asemenea,  Comisia

Art. 33 se completează cu alin. 6 și va avea următorul conținut:

(6)  Componenţa  nominală  a  comisiilor  de  examen desemnate  de  Comisia
permanentă a U.N.B.R. se vor publica o dată cu  publicarea baremului de
examen.
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permanentă  a  U.N.B.R.  stabileşte  materiile  la  care  se
organizează probe scrise şi orale şi organizează activitatea de
examen.

Expunere de motive: Modificarea este o corelare a Statutului cu propunerea de modificare a art. 17 alin. 4 din Lege.

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

3. Art. 50:

Dreptul de a exercita profesia de avocat poate fi suspendat în
cazul în care împotriva avocatului s-a pus în mişcare acţiunea
penală sau s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea
unei  infracţiuni  de  natură  să  aducă  atingere  prestigiului
profesiei,  până  la  pronunţarea  unei  hotărâri  judecătoreşti
definitive.

Art. 50 se abrogă.

Expunere de motive: Abrogarea art. 50 se impune ca urmare a respectării prezumției de nevinovăție, care se aplică și avocatului pentru care s-a pus în
mișcare acțiunea penală. Textul nu are corespondent în prevederile Legii nr. 51/1995, republicată, fiind o reglementare care încalcă acte normative de
forță juridică superioară.

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

4. Art. 89:

Consultaţiile  juridice  pot  fi  acordate  în  scris  sau  verbal  în
domenii de interes pentru client, precum:
a) redactarea şi/sau furnizarea către client, prin orice mijloace,
după  caz,  a  opiniilor  juridice  şi  informaţiilor  cu  privire  la
problematica solicitată a fi analizată;
b) elaborarea de opinii legale;
c) elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenţii,

Art. 89 alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Consultaţiile juridice pot fi acordate în scris sau verbal,  fie direct, fie prin
intermediul  mijloacelor  de  comunicare  la  distanţă, în  domenii  de interes
pentru client, precum:
a) redactarea şi/sau furnizarea către client, prin orice mijloace, după caz, a
opiniilor juridice şi  informaţiilor cu privire la problematica solicitată a fi
analizată;
b) elaborarea de opinii legale;
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statute etc.) şi asistarea clientului la negocierile referitoare la
acestea;
d) elaborarea proiectelor de acte normative;
e) participarea în calitate de consultant la activitatea organelor
deliberative ale unei persoane juridice, în condiţiile legii;
f) orice alte consultaţii în domeniul juridic.

c) elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenţii, statute etc.) şi
asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;
e) participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative
ale unei persoane juridice, în condiţiile legii;
f) orice alte consultaţii în domeniul juridic.

Expunere de motive: Modificarea este o corelare a Statutului cu prevederile art. 28 alin. 11 și alin. 12 din Lege.

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

5. Art. 121 alin. 1:

(1)  Contractul  de  asistenţă  juridică  este  încheiat  în  formă
scrisă, cerută ad probationem. Acesta trebuie să îndeplinească
toate condiţiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei
convenţii  şi  dobândeşte  dată  certă  prin  înregistrarea  sa  în
registrul  oficial  de  evidenţă  al  avocatului,  indiferent  de
modalitatea în care a fost încheiat.
[...]
(8) Avocatul va ţine o evidenţă strictă a contractelor încheiate
într-un registru special şi va păstra în arhiva sa un exemplar al
fiecărui  contract  şi  un  duplicat  sau  o  copie  a  oricărei
împuterniciri  de  reprezentare  primite  în  executarea
contractelor.

Art. 121 se completează cu alin. 11 și 12 și vor avea următorul conținut:

(11)  Prin  excepţie  de  la  alin.  1,  pentru  activitatea  avocaţială  prestată  ca
serviciu al societăţii informaţionale, astfel cum acesta este definit de Legea
nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, încheierea contractului
va fi  supusă condiţiilor  stabilite  de art.  9 din Legea nr.  365/2002 privind
comerţul electronic, republicată.
(12)  În acest caz, registrul oficial de evidenţă a contractelor se completează
cu datele necesare, chiar dacă nu există un contract semnat în forma stabilită
de modelul din anexa nr. I la prezentul Statut. Dispoziţiile alin. (8) nu vor fi
aplicabile.

Expunere de motive: Modificarea este o corelare a Statutului cu prevederile art. 28 alin. 11 și alin. 12 din Lege. De asemenea, s-a făcut precizarea că
registrul de evidență al contractelor se completează, chiar în lipsa contractului în format fizic.
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Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

6. Art. 122 alin. 1 și 2:

(1) Contractul de asistenţă juridică trebuie să cuprindă în mod
obligatoriu următoarele elemente:
a)  datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei,
denumirea, sediul profesional şi reprezentantul acesteia;
b)  datele  de  identificare  ale  clientului:  se  indică  persoana
reprezentantului legal, precum şi mandatarul clientului, dacă
este cazul;
c)  obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai
multe dintre activităţile prevăzute de art. 3 din Lege ori poate
avea  caracter  general,  dând  dreptul  avocatului  la  acte  de
administrare şi conservare a patrimoniului clientului;
d) onorariul;
e)  atestarea  identităţii  clientului  sau  a  reprezentantului
acestuia;
f) modul de soluţionare a litigiilor între avocat şi client;
g) semnăturile părţilor.
(2)  Lipsa  elementelor  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  a)-e)  şi  g)
atrage nevalabilitatea contractului, dacă s-a produs o vătămare
ce nu poate fi altfel remediată.

Art. 122 se completează cu alin. 21 și va avea următorul conținut:

(21) Prin excepţie de la alin. 1 şi 2, pentru contractul încheiat în condiţiile
art. 121 alin. (11) din Statut semnătura părţilor nu este necesară şi nu atrage
nevalabilitatea contractului.

Expunere de motive: Modificarea este o corelare a Statutului cu prevederile art. 28 alin. 11 și alin. 12 din Lege. De asemenea, s-a făcut precizarea că
în cazul acestor contracte nu este necesară semnătura ca o condiție de valabilitate a contractului.
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Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

7. Art. 174:

(1) Avocatul nu poate nici să pretindă şi nici să accepte din
partea unui alt avocat sau din partea vreunui terţ un onorariu,
un  comision  ori  vreo  altă  compensaţie  pentru  faptul  că  a
recomandat un avocat unui client sau că a trimis un client la
un avocat.
(2) Avocatul nu poate vărsa nimănui un onorariu, un comision
şi nici vreo altă compensaţie în contrapartidă pentru că i-a fost
procurat un caz.
(3) Nu intră sub incidenţa alin. (1) şi (2) cazurile în care în
raporturile  de  conlucrare  profesională  se  practică  onorarii
retrocedate  pentru  încredinţarea  parţială  sau  totală  a  unei
cauze.

Art. 174 se completează cu alin. 4 și va avea următorul conținut:

(4) De asemenea, nu intră sub incidenţa alin. (1) şi (2) plata unui abonament
pe  durată  de  timp  determinată  pentru  furnizarea  de  către  un  terţ  a  unui
serviciu online, specializat în intermedierea contactului direct dintre avocat şi
un potenţial client. Costul abonamentului nu poate fi reprezentat de o valoare
procentuală raportat la onorariul ce urmează a fi plătit de client avocatului.
Avocatul se va asigura că în această situaţie păstrarea secretului profesional
este garantată.

Expunere de motive: Modificarea este o corelare cu propunerile de digitalizare a profesiei și cu necesitatea de a permite avocaților accesul la cât mai
multe alternative de a se poate face vizibili în piață. Pentru că serviciile care pot intermedia contactul dintre avocat și client, la inițiativa clientului
presupun un cost al  terțului intermediator,  acesta este cosiderat legal de modificarea statutară doar dacă acesta are forma unei sume fixe pentru
serviciul prestat (respectiv găzduirea profilului avocatului pe platformă). Este interzisă transformarea acestor intermediatori în persoane care percep
comision procentual din onorariul efectiv perceput de avocat. Prin urmare, serviciul este unul aproape simiar cu serviciul de găzduire a unui site, atât
doar că în acest caz prestatorul de serviciu IT specializează platforma în una de întâlnire a cererii cu oferta.
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Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

8. Art. 211:

Dacă,  din  orice  motive,  în  societate  rămâne un singur  asociat,
acesta  nu  poate  deţine  această  calitate  mai  mult  de  3  luni.  În
situaţia  în  care  societatea  nu  este  transformată  în  cabinet
individual, aceasta se dizolvă de drept şi intră în lichidare. 

Art. 211 se modifică și va avea următorul conținut:

Dacă, din orice motive,  cu excepţia suspendării din profesie la cererea
scrisă a avocatului formulată în temeiul art. 49 alin. 1 lit. d) din Statut,
pentru  concediul  de  creştere  al  copilului  sau,  cu  încuviinţarea
consiliului  baroului,  pentru  orice  alt  motiv  întemeiat  pentru  care  se
indică o perioadă de timp determinată, în societate rămâne un singur
asociat,  acesta nu poate deţine această calitate mai mult  de 3 luni.  În
situaţia  în  care  societatea  nu  este  transformată  în  cabinet  individual,
aceasta se dizolvă de drept şi intră în lichidare.

Mențiune:  Modificarea  este  necesară  în  vederea  evitării  dizolvării  societăților  cu  doi  avocați  pentru  situațiile  obiective  prevăzute  în  textul
modificator, cea mai des întâlnită fiind cea a intrării în concediu de maternitate a unuia dintre cei doi avocați.
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Modificări ale prevederilor statutare privind publicitatea

Expunere de motive generală: Textele care urmează a fi propuse spre modificare (art. 243-249 din Statut) doresc aducerea Statutului la zi, prin prisma
modificării art. 47 din Lege în anul 2017. În mod evident, concepția asupra publicității formelor de exercitare a profesiei s-a schimbat cu 180 de grade
prin modificarea din 2017, Statutul nefiind adus la zi în acest sens. Astfel, concepția nouă a legiuitorului a fost de a trece de la interdicția publicității la
permisiunea publicității, cu respectarea criteriilor stabilite, în principal, de art. 47 din Lege. Modificarea este necesară și pentru că prevederile statutare
sunt anacronice și depășite de realitățile actuale și respectiv de necesitatea existenței unor mijloace de obținere a clientelei corelată cu anul (2020) în
care  ne aflăm.  Fiind  făcută  o  expunere  generală  pentru  aceste  texte,  au  fost  făcute  mențiuni  particulare  doar  la  textele  care  necesitau  explicații
suplimentare.

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

9. Art. 243:

(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distinctă de
publicitatea profesională, care urmăreşte promovarea profesiei de
avocat.
(2) Publicitatea formelor de exercitare este constituită din orice
formă de comunicare publică, indiferent de mijloacele utilizate,
care urmăreşte să aducă la cunoştinţa publicului informaţii asupra
naturii ori calităţii practicii profesionale.

Art. 243 alin. 2 se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) Publicitatea formelor de exercitare este constituită din orice formă de
comunicare publică, indiferent de mijloacele utilizate, care urmăreşte să
aducă  la  cunoştinţa  publicului  informaţii  asupra  naturii  ori  calităţii
practicii profesionale şi să atragă clientelă.
[...]

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

10. Art. 244 alin. 1 și 2:

(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau
mai multe mijloace de publicitate, respectiv:
a) amplasarea unei firme conforme cu prevederile art. 245;
b) anunţuri de publicitate potrivit prezentului statut;
c) anunţuri şi menţiuni în anuare şi cărţi de telefon;

Art. 244 alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai
multe mijloace de publicitate, respectiv:
a) amplasarea unei firme, conforme cu prevederile art. 245;
b) anunţuri, astfel cum sunt reglementate la art. 246;
c) Se abrogă.
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d) invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii
etc. profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică;
e) corespondenţă profesională şi cărţi de vizită profesionale;
f) domeniu de internet şi adrese de e-mail;
g) pagină web;
h) publicarea de articole în reviste sau alte publicaţii de specialitate
ori care nu sunt destinate publicului larg.

d) invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii etc.
profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică;
e) corespondenţă profesională şi cărţi de vizită profesionale;
f) domeniu de internet, adrese de e-mail, pagină web, pagini oficiale şi
conturi  de  utilizator  pe  orice  reţea  de  socializare  şi  pe  orice  reţea
profesională;
g) Se abrogă.
h) publicarea de articole în reviste sau alte publicaţii de specialitate ori
care nu sunt destinate publicului larg;
i)  orice  alte  mijloace  de  publicitate  care  respectă  reglementările
profesionale  privind  independenţa,  demnitatea,  integritatea profesiei,
păstrarea  secretului  profesional,  care  este  obiectivă  şi  corespunde
adevărului.

Mențiune: Modificarea a deschis prin pct. i) sfera mijloacelor de publicitate, singurele condiții pe care acestea trebuie să respecte fiind cele stabilite
de art. 47 din Lege.

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

11. Art. 247 alin. 1 și 2:

(1)  Invitaţiile  şi  anunţurile  de  participare  la  întruniri  şi
colocviile de specialitate pot menţiona denumirea formei de
exercitare a profesiei şi baroul din care aceasta face parte.
(2) În vederea participării la manifestările menţionate la alin.
(1),  formele  de  exercitare  a  profesiei  pot  edita  broşuri  de
prezentare  generală,  ale  căror  formă  şi  conţinut  trebuie
transmise,  în  prealabil,  consiliului  baroului,  în  vederea
autorizării comunicării acestora către public.

Art. 247 alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

(1)  Invitaţiile  şi  anunţurile  de  participare  la  întruniri  şi  colocviile  de
specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei şi baroul
din care aceasta face parte.
(2) În vederea participării la manifestările menţionate la alin. (1), formele
de exercitare a profesiei pot edita broşuri de prezentare generală.

Nr. Text Statut Forma propusă
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modif. (forma actuală)

12. Art. 249:

(1)  Formele  de  exercitare  a  profesiei  pot  avea  adresă  proprie  de
internet,  care  poate  cuprinde  menţiuni  referitoare  la  activitatea
desfăşurată,  la  avocaţii  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în  cadrul
acestora, precum şi la modul de realizare a corespondenţei.
(2)  Conţinutul  şi  modul  de  prezentare  a  adresei  de  internet  se
avizează,  în  prealabil,  de consiliul  baroului  şi  trebuie să  respecte
demnitatea şi onoarea profesiei, precum şi secretul profesional.
(3) Adresa de internet nu poate cuprinde nicio intercalare cu caracter
de reclamă sau menţiune publicitară pentru un produs sau serviciu
diferit de activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Lege.
(4) Adresa de internet nu poate conţine legături către alte adrese de
internet (linkuri) al căror conţinut ar fi contrar principiilor esenţiale
ale profesiei de avocat. Este admisă includerea unor legături care să
permită accesarea paginilor de internet ale entităţilor cu care sunt
încheiate convenţii de conlucrare profesională avizate de consiliul
baroului,  ale  conferinţelor  sau  altor  manifestări  profesionale
organizate  de  forma de  exercitare  a  profesiei  sau  cu  participarea
acesteia, a articolelor publicate în reviste de specialitate juridică.
(5) Pentru îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (4), forma de
exercitare  a  profesiei  deţinătoare  a  adresei  de  internet  trebuie  să
asigure în mod regulat vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a
paginilor  la  care este  permis  accesul  pe baza legăturilor  realizate
prin  intermediul  adresei  proprii,  la  cererea  organelor  profesiei.
Consiliul baroului poate dispune eliminarea de îndată a menţiunilor
şi legăturilor ale căror conţinut şi formă sunt contrare principiilor
esenţiale ale profesiei de avocat.

Art. 249 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Formele de exercitare a profesiei  pot deţine: domeniu de internet,
pagină web,  pagini oficiale şi conturi de utilizator pe orice reţea de
socializare şi pe orice reţea profesională.
(2) Conţinutul online al domeniului, paginii sau contului enumerat la
alin. (1) se avizează, în prealabil,  de consiliul  baroului şi trebuie să
respecte  reglementările  profesionale  privind  independenţa,
demnitatea,  integritatea  profesiei,  păstrarea  secretului  profesional,
trebuie să fie obiectiv şi să corespundă adevărului.
(3) De asemenea,  conţinutul menţionat la alin. (2) nu poate cuprinde
nicio  intercalare  cu  caracter  de  reclamă  sau  menţiune  publicitară
pentru un produs sau serviciu, diferit de activităţile prevăzute la art. 3
alin. (1) din Lege.
(4) Adresa de internet nu poate conţine legături către alte adrese de
internet (linkuri) al căror conţinut ar fi contrar principiilor esenţiale
ale profesiei de avocat. Este admisă includerea unor legături care să
permită  accesarea  paginilor  de  internet  ale  entităţilor  cu  care  sunt
încheiate  convenţii  de  conlucrare  profesională  avizate  de  consiliul
baroului, ale conferinţelor sau altor manifestări profesionale organizate
de  forma  de  exercitare  a  profesiei  sau  cu  participarea  acesteia,  a
articolelor publicate în reviste de specialitate juridică.
(5) Pentru îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (2)-(4) forma de
exercitare  a  profesiei  care  deţine  domeniul,  pagina  sau  contul
enumerat la alin. (1) este obligată, prin avocatul titular sau avocatul
coordonator al acesteia,  să se asigure permanent că aceste condiţii
sunt îndeplinite.
(6)  În  cazul  în  care  constată  din  oficiu  sau  este  sesizat,  consiliul
baroului  din care face parte  forma de exercitare a profesiei,  poate
dispune, prin decizie, eliminarea într-un termen de cel mult 5 zile de
la comunicarea acesteia a conţinutului online al domeniului, paginii
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sau contului enumerat la alin. (1) care nu îndeplineşte condiţiile de la
alin. (2) şi (4).
(7) Când consideră necesar, consiliul poate solicita avocatului titular
sau  avocatului  coordonator  al  formei  de  exercitare  a  profesiei  o
poziţie scrisă.
(8) Refuzul de a elimina conţinutul care nu îndeplineşte condiţiile de
la alin. (2) şi (4) constituie abatere disciplinară pentru avocatul titular
sau avocatul coordonator al formei de exercitare a profesiei.

Propuneri redactate și transmise de avocat Dan-Sebastian CHERTES către Consiliul Baroului Cluj la data de 27.04.2020
și aprobate, cu modificări, în formă finală de Consiliul Baroului Cluj în ședința din data de 16.06.2020.
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