
UUNNIIUUNNEEAA  NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  AA  BBAARROOUURRIILLOORR  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA          AAnneexxaa  nnrr..  1100  
 THE NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN BARS      L’ UNION NATIONALE DES BARREAUX DE ROUMANIE 
 

Palatul de Justiţie, Bucureşti, Sector 5 
Splaiul Independenţei nr. 5           Nr. 58-ORG-2016 
Cod poştal 050091 
Tel: 021/313-4875; 316-0739; 316-0740;        Data: 08/03/2016 
Fax: (+4) 021/313-4880; 
unbr@unbr.ro www.unbr.ro 

CENTRALIZATOR LA CHESTIONARUL DE INVESTIGAŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ AL 
U.N.B.R. CONFORM ADRESEI NR. 58-ORG-2016 

 
PARTEA 1 – BAROURILE ALBA – BOTOŞANI 

 
Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
ALBA 

BAROUL 
ARAD 

BAROUL 
ARGEŞ 

BAROUL 
BACĂU 

BAROUL 
BIHOR 

BAROUL 
BISTRIŢA 

BAROUL 
BOTOŞANI 

1.  Care este numărul total al avocaților 
înscriși în tabloul baroului la 01 
februarie 2016 cu drept de exercitare 
a profesiei ? (nu vor fi incluși avocații 
fără drept de exercitare a profesiei). 

271 424 366 295 
 

392 141 157 

2.  Care este numărul avocaților 
pensionari care îşi continuă 
activitatea? 

12 14 27 22 17 4 4 

3.  Care este numărul cererilor de 
pensionare anticipată a avocaţilor 
înregistrate la Barou? 

0 0 3 1 4 0 0 

4.  Care este numărul pensionarilor 
retraşi definitiv şi irevocabil din 
profesie ? 

1 46 25 23 54 16 6 

5.  Care este numărul avocaţilor 
pensionari care au primit avizul 
Consiliul Baroului pentru menţinerea 
în profesie, conform art. 61 alin. (1) - 
(3) din Statutul profesiei de avocat ? 

4 0 0 22 0 0 0 

6.  Care este numărul sesizărilor 
Comisiei de disciplină a baroului în 
anul 2015 ? 

0 1 1 1 17 0 0 

7.  Care este numărul avocaţilor 
suspendaţi din exerciţiul profesiei, la 
cerere: 

5 15 23 17 96 1 12 
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Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
ALBA 

BAROUL 
ARAD 

BAROUL 
ARGEŞ 

BAROUL 
BACĂU 

BAROUL 
BIHOR 

BAROUL 
BISTRIŢA 

BAROUL 
BOTOŞANI 

8.  Precizați care este numărul de 
sancțiuni disciplinare - defalcat pe 
categorii - (art.89, alin.(1) din Legea 
nr.51/1995), aplicate avocaților 
membri ai baroului dumneavoastră de 
Comisia de disciplină  Baroului prin 
hotărâri rămase definitive: 

0 1 1 1 0 0 0 

 a) Mustrare 0 0 0 1 0 0 0 
 b) Avertisment 0 0 0 0 0 0 0 
 c) Amendă de la 50 la 500 lei 

[…] 
0 0 0 0 0 0 0 

 d) Interdicția de a exercita 
profesia pe o perioadă de pe 
o perioadă de la o lună la un 
an 

0 1 0 0 0 0 0 

 e) Excluderea din profesie 0 0 0 0 2 0 0 
9.  Care este numărul avocaților 

suspendați pentru neplata taxelor și 
contribuțiilor profesionale, conform 
art.49 alin.(1) lit. c) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

0 6 11 11 24 4 2 

10.  Care este numărul avocaților stagiari 
din baroul dvs.? 

7 10 11 11 24 4 2 

11.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților definitivi la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

50 lei / 2009 65 lei / 2012 44 lei / 2011 80 lei / 2012 50 lei / 2010 73 lei / 2013 60 lei / 2013 

12.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților stagiari la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

20 lei / 2009 35 lei / 2012 22 lei / 2011 57 lei / 2012 35 lei / 2010 73 lei / 2013 30 lei / 2013 

13.  Câte sedii secundare ale formelor de 
exercitare a profesiei din alte barouri 
sunt înființate pe raza baroului dvs.? 

11 9 13 9  
10 

9 1 

14.  Precizați, pe scurt, care sunt 
problemele prioritare ale politicilor 
profesionale specifice privind 
activitatea avocaților din baroul dvs. 
pentru anul 2016.1 

* * * * * * * 

 

1 Răspunsurile barourilor la întrebarea nr. 14: „Precizați, pe scurt, care sunt problemele prioritare ale politicilor profesionale specifice privind activitatea avocaților din baroul dvs. pentru 
anul 2016” se află la finalul centralizatorului. 
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CENTRALIZATOR LA CHESTIONARUL DE INVESTIGAŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ AL 

U.N.B.R. CONFORM ADRESEI NR. 58-ORG-2016 
 
 

PARTEA 2 – BAROURILE BRASOV – CLUJ 
 
 

Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

1.  Care este numărul total al avocaților 
înscriși în tabloul baroului la 01 
februarie 2016 cu drept de exercitare 
a profesiei ? (nu vor fi incluși avocații 
fără drept de exercitare a profesiei). 

571 156 9888 207 78 72 1123 

2.  Care este numărul avocaților 
pensionari care îşi continuă 
activitatea? 

33 
 

17 225 14 5 3 20 

3.  Care este numărul cererilor de 
pensionare anticipată a avocaţilor 
înregistrate la Barou? 

5 0 3 0 0 0 1 

4.  Care este numărul pensionarilor 
retraşi definitiv şi irevocabil din 
profesie ? 

52 6 358 15 7 3 82 

5.  Care este numărul avocaţilor 
pensionari care au primit avizul 
Consiliul Baroului pentru menţinerea 
în profesie, conform art. 61 alin. (1) - 
(3) din Statutul profesiei de avocat ? 

33 3 154 39 5 3 16 

6.  Care este numărul sesizărilor 
Comisiei de disciplină a baroului în 
anul 2015 ? 

3 0 37 0 0 0 10 

7.  Care este numărul avocaţilor 
suspendaţi din exerciţiul profesiei, la 
cerere: 

33 3 1183 10 22 0 33 

8.  Precizați care este numărul de 
sancțiuni disciplinare - defalcat pe 
categorii - (art.89, alin.(1) din Legea 
nr.51/1995), aplicate avocaților 
membri ai baroului dumneavoastră de 
Comisia de disciplină  Baroului prin 

0 1 30 0 0 0 9 
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Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

hotărâri rămase definitive: 

 f) Mustrare 0 0 5 0 0 0 2 
 g) Avertisment 0 0 4 0 0 0 1 
 h) Amendă de la 50 la 500 lei 

[…] 
0 0 11 0 0 0 6 

 i) Interdicția de a exercita 
profesia pe o perioadă de pe 
o perioadă de la o lună la un 
an 

0 0 5 0 0 0 0 

 j) Excluderea din profesie 0 1 5 0 0 0 3 
9.  Care este numărul avocaților 

suspendați pentru neplata taxelor și 
contribuțiilor profesionale, conform 
art.49 alin.(1) lit. c) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

8 1 560 0 0 0 2 

10.  Care este numărul avocaților stagiari 
din baroul dvs.? 

12 0 669 2 0 0 125 

11.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților definitivi la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

50 lei / 2009 45 lei / 2013 35 lei / 2002 60 lei / 2013 100 lei / 2009 88 lei / 2013 80 lei / 2013 

12.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților stagiari la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

25 lei / 2009 45 lei / 2013 15 lei / 2002 40 lei / 2013 50 lei / 2009 44 lei / 2013 33 lei / 2013 

13.  Câte sedii secundare ale formelor de 
exercitare a profesiei din alte barouri 
sunt înființate pe raza baroului dvs.? 

9 2 59 7 19 8 43 

14.  Precizați, pe scurt, care sunt 
problemele prioritare ale politicilor 
profesionale specifice privind 
activitatea avocaților din baroul dvs. 
pentru anul 2016. 

* * * * * * * 

 
 
 
 
 
 

 4 



CENTRALIZATOR LA CHESTIONARUL DE INVESTIGAŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ AL 
U.N.B.R. CONFORM ADRESEI NR. 58-ORG-2016 

 
 

PARTEA 3 – BAROURILE CONSTANȚA – GORJ 
 
 

Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL 
GALAŢI 

BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL 
GORJ 

1.  Care este numărul total al avocaților 
înscriși în tabloul baroului la 01 
februarie 2016 cu drept de exercitare 
a profesiei ? (nu vor fi incluși avocații 
fără drept de exercitare a profesiei). 

604 54 333 712 424 139 
 

275 

2.  Care este numărul avocaților 
pensionari care îşi continuă 
activitatea? 

39 5 11 30 25 5 11 

3.  Care este numărul cererilor de 
pensionare anticipată a avocaţilor 
înregistrate la Barou? 

2 0 0 1 0 0 0 

4.  Care este numărul pensionarilor 
retraşi definitiv şi irevocabil din 
profesie ? 

53 4 27 37 32 5 12 

5.  Care este numărul avocaţilor 
pensionari care au primit avizul 
Consiliul Baroului pentru menţinerea 
în profesie, conform art. 61 alin. (1) - 
(3) din Statutul profesiei de avocat ? 

8 0 0 30 25 0 3 

6.  Care este numărul sesizărilor 
Comisiei de disciplină a baroului în 
anul 2015 ? 

0 2 0 0 2 0 1 

7.  Care este numărul avocaţilor 
suspendaţi din exerciţiul profesiei, la 
cerere: 

58 5 7 113 97 3 124 

8.  Precizați care este numărul de 
sancțiuni disciplinare - defalcat pe 
categorii - (art.89, alin.(1) din Legea 
nr.51/1995), aplicate avocaților 
membri ai baroului dumneavoastră de 
Comisia de disciplină  Baroului prin 
hotărâri rămase definitive: 

0 2 7 0 1 0 0 
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Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL 
GALAŢI 

BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL 
GORJ 

 k) Mustrare 0 1 0 0 1 0 0 
 l) Avertisment 0 1 0 0 0 0 0 
 m) Amendă de la 50 la 500 lei 

[…] 
0 0 0 0 0 0 0 

 n) Interdicția de a exercita 
profesia pe o perioadă de pe 
o perioadă de la o lună la un 
an 

0 0 0 0 0 0 0 

 o) Excluderea din profesie 0 0 7 0 0 0 0 
9.  Care este numărul avocaților 

suspendați pentru neplata taxelor și 
contribuțiilor profesionale, conform 
art.49 alin.(1) lit. c) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

7 0 2 43 2 1 8 

10.  Care este numărul avocaților stagiari 
din baroul dvs.? 

17 2 0 17 8 1 3 

11.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților definitivi la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

80 lei / 2009 180 lei / 2007 43 lei / 2012 90 lei / 2006 50  lei / anul 60 lei / 2007 60 lei / 2009 

12.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților stagiari la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

45 lei / 2009 90 lei / 2007 27 lei / 2012 45 lei / 2006 50 lei / anul 30 lei / 2007 60 lei / 2009 

13.  Câte sedii secundare ale formelor de 
exercitare a profesiei din alte barouri 
sunt înființate pe raza baroului dvs.? 

35 0 2 5 7 2 3 

14.  Precizați, pe scurt, care sunt 
problemele prioritare ale politicilor 
profesionale specifice privind 
activitatea avocaților din baroul dvs. 
pentru anul 2016. 

* * * * * * * 
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CENTRALIZATOR LA CHESTIONARUL DE INVESTIGAŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ AL 
U.N.B.R. CONFORM ADRESEI NR. 58-ORG-2016 

 
 

PARTEA 4 – BAROURILE HARGHITA – MEHEDINȚI 
 
 

Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
HARGHITA 

BAROUL 
HUNEDOARA 

BAROUL 
IALOMIŢA 

BAROUL 
IAŞI 

BAROUL 
ILFOV 

BAROUL 
MARAMUREŞ 

BAROUL 
MEHEDINŢI 

1.  Care este numărul total al avocaților 
înscriși în tabloul baroului la 01 
februarie 2016 cu drept de exercitare 
a profesiei ? (nu vor fi incluși avocații 
fără drept de exercitare a profesiei). 

96 351 87 786 148 227 463 

2.  Care este numărul avocaților 
pensionari care îşi continuă 
activitatea? 

6 23 3 28 3 10 10 

3.  Care este numărul cererilor de 
pensionare anticipată a avocaţilor 
înregistrate la Barou? 

0 5 0 1 0 0 0 

4.  Care este numărul pensionarilor 
retraşi definitiv şi irevocabil din 
profesie ? 

7 8 0 57 1 20 23 

5.  Care este numărul avocaţilor 
pensionari care au primit avizul 
Consiliul Baroului pentru menţinerea 
în profesie, conform art. 61 alin. (1) - 
(3) din Statutul profesiei de avocat ? 

0 23 10 26 3 10 10 

6.  Care este numărul sesizărilor 
Comisiei de disciplină a baroului în 
anul 2015 ? 

0 1 0 0 1 0 0 

7.  Care este numărul avocaţilor 
suspendaţi din exerciţiul profesiei, la 
cerere: 

16 46 31 71 17 21 264 

8.  Precizați care este numărul de 
sancțiuni disciplinare - defalcat pe 
categorii - (art.89, alin.(1) din Legea 
nr.51/1995), aplicate avocaților 
membri ai baroului dumneavoastră de 
Comisia de disciplină  Baroului prin 
hotărâri rămase definitive: 

0 0 0 1 1 0 0 
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Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
HARGHITA 

BAROUL 
HUNEDOARA 

BAROUL 
IALOMIŢA 

BAROUL 
IAŞI 

BAROUL 
ILFOV 

BAROUL 
MARAMUREŞ 

BAROUL 
MEHEDINŢI 

 p) Mustrare 0 0 0 0 0 0 0 
 q) Avertisment 0 0 0 0 0 0 0 
 r) Amendă de la 50 la 500 lei 

[…] 
0 0 0 0 0 0 0 

 s) Interdicția de a exercita 
profesia pe o perioadă de pe 
o perioadă de la o lună la un 
an 

0 0 0 0 0 0 0 

 t) Excluderea din profesie 0 0 0 1 1 0 0 
9.  Care este numărul avocaților 

suspendați pentru neplata taxelor și 
contribuțiilor profesionale, conform 
art.49 alin.(1) lit. c) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

0 10 4 57 14 3 26 

10.  Care este numărul avocaților stagiari 
din baroul dvs.? 

5 1 4 33 3 7 7 

11.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților definitivi la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

60 lei / 2008 43 lei / 2008 63 lei / 2013 45 lei / 2004 51 lei / 2012 88 lei / 2012 55 lei / 2012 

12.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților stagiari la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

30 lei / 2008 20 lei / 2008 56 lei / 2013 22,5 lei / 2004 24 lei / 2012 42 lei / 2012 38 lei / 2012 

13.  Câte sedii secundare ale formelor de 
exercitare a profesiei din alte barouri 
sunt înființate pe raza baroului dvs.? 

1 3 0 4 22 3 0 

14.  Precizați, pe scurt, care sunt 
problemele prioritare ale politicilor 
profesionale specifice privind 
activitatea avocaților din baroul dvs. 
pentru anul 2016. 

* * * * * * * 
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CENTRALIZATOR LA CHESTIONARUL DE INVESTIGAŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ AL 
U.N.B.R. CONFORM ADRESEI NR. 58-ORG-2016 

 
 

PARTEA 5 – BAROURILE MUREȘ – SIBIU 
 
 

Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
MUREȘ 

BAROUL 
NEAMŢ 

BAROUL OLT BAROUL 
PRAHOVA 

BAROUL 
SATU MARE 

BAROUL 
SĂLAJ 

BAROUL 
SIBIU 

1.  Care este numărul total al avocaților 
înscriși în tabloul baroului la 01 
februarie 2016 cu drept de exercitare 
a profesiei ? (nu vor fi incluși avocații 
fără drept de exercitare a profesiei). 

297 237 392 594 145 79 424 

2.  Care este numărul avocaților 
pensionari care îşi continuă 
activitatea? 

17 14 17 29 12 3 24 

3.  Care este numărul cererilor de 
pensionare anticipată a avocaţilor 
înregistrate la Barou? 

0 0 2 0 0 0 2 

4.  Care este numărul pensionarilor 
retraşi definitiv şi irevocabil din 
profesie ? 

26 1 11 64 2 1 36 

5.  Care este numărul avocaţilor 
pensionari care au primit avizul 
Consiliul Baroului pentru menţinerea 
în profesie, conform art. 61 alin. (1) - 
(3) din Statutul profesiei de avocat ? 

17 0 0 29 4 0 24 

6.  Care este numărul sesizărilor 
Comisiei de disciplină a baroului în 
anul 2015 ? 

2 0 2 0 0 4 0 

7.  Care este numărul avocaţilor 
suspendaţi din exerciţiul profesiei, la 
cerere: 

26 55 110 8 15 0 3 

8.  Precizați care este numărul de 
sancțiuni disciplinare - defalcat pe 
categorii - (art.89, alin.(1) din Legea 
nr.51/1995), aplicate avocaților 
membri ai baroului dumneavoastră de 
Comisia de disciplină  Baroului prin 
hotărâri rămase definitive: 

2 0 1 0 0 0 0 
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Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
MUREȘ 

BAROUL 
NEAMŢ 

BAROUL OLT BAROUL 
PRAHOVA 

BAROUL 
SATU MARE 

BAROUL 
SĂLAJ 

BAROUL 
SIBIU 

 u) Mustrare 1 0 0 0 0 0 0 
 v) Avertisment 0 0 1 0 0 0 0 
 w) Amendă de la 50 la 500 lei 

[…] 
0 0 0 0 0 0 0 

 x) Interdicția de a exercita 
profesia pe o perioadă de pe 
o perioadă de la o lună la un 
an 

1 0 0 0 0 0 0 

 y) Excluderea din profesie 0 0 15 0 0 0 0 
9.  Care este numărul avocaților 

suspendați pentru neplata taxelor și 
contribuțiilor profesionale, conform 
art.49 alin.(1) lit. c) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

0 1 29 31 2 0 2 

10.  Care este numărul avocaților stagiari 
din baroul dvs.? 

15 6 1 19 3 5 7 

11.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților definitivi la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

63 lei / 2016 80 lei / 2008 55 lei / 2010 33 lei / 2008 80 lei / 2008 80 lei / 2015 70 lei / 2010 

12.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților stagiari la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

25 lei / 2002 60 lei / 2008 20 lei / 2010 16 lei / 2008 40 lei / 2008 60 lei / 2015 40 lei / 2010 

13.  Câte sedii secundare ale formelor de 
exercitare a profesiei din alte barouri 
sunt înființate pe raza baroului dvs.? 

13 7 0 3 3 3 6 

14.  Precizați, pe scurt, care sunt 
problemele prioritare ale politicilor 
profesionale specifice privind 
activitatea avocaților din baroul dvs. 
pentru anul 2016. 

* * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 

 10 



CENTRALIZATOR LA CHESTIONARUL DE INVESTIGAŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ AL 
U.N.B.R. CONFORM ADRESEI NR. 58-ORG-2016 

 
 

PARTEA 6 – BAROURILE SUCEAVA – VRANCEA 
 
 

Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
SUCEAVA 

BAROUL 
TELEORMAN 

BAROUL 
TIMIŞ 

BAROUL 
TULCEA 

BAROUL 
VASLUI 

BAROUL 
VÂLCEA 

BAROUL 
VRANCEA 

1.  Care este numărul total al avocaților 
înscriși în tabloul baroului la 01 
februarie 2016 cu drept de exercitare 
a profesiei ? (nu vor fi incluși avocații 
fără drept de exercitare a profesiei). 

320 160 852 220 175 278 165 

2.  Care este numărul avocaților 
pensionari care îşi continuă 
activitatea? 

15 6 40 12 12 19 16 

3.  Care este numărul cererilor de 
pensionare anticipată a avocaţilor 
înregistrate la Barou? 

0 0 1 1 0 0 0 

4.  Care este numărul pensionarilor 
retraşi definitiv şi irevocabil din 
profesie ? 

15 13 52 10 8 21 6 

5.  Care este numărul avocaţilor 
pensionari care au primit avizul 
Consiliul Baroului pentru menţinerea 
în profesie, conform art. 61 alin. (1) - 
(3) din Statutul profesiei de avocat ? 

15 6 40 12 12 19 17 

6.  Care este numărul sesizărilor 
Comisiei de disciplină a baroului în 
anul 2015 ? 

1 1 0 0 1 1 0 

7.  Care este numărul avocaţilor 
suspendaţi din exerciţiul profesiei, la 
cerere: 

3 27 67 12 9 11 1 

8.  Precizați care este numărul de 
sancțiuni disciplinare - defalcat pe 
categorii - (art.89, alin.(1) din Legea 
nr.51/1995), aplicate avocaților 
membri ai baroului dumneavoastră de 
Comisia de disciplină  Baroului prin 
hotărâri rămase definitive: 

0 1 0 0 1 0 0 
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Nr.  
crt. 

ÎNTREBARE: BAROUL 
SUCEAVA 

BAROUL 
TELEORMAN 

BAROUL 
TIMIŞ 

BAROUL 
TULCEA 

BAROUL 
VASLUI 

BAROUL 
VÂLCEA 

BAROUL 
VRANCEA 

 z) Mustrare 0 0 0 0 0 0 0 
 aa) Avertisment 0 1 0 0 0 0 0 
 bb) Amendă de la 50 la 500 lei 

[…] 
0 0 0 0 0 1 0 

 cc) Interdicția de a exercita 
profesia pe o perioadă de pe 
o perioadă de la o lună la un 
an 

0 0 0 0 1 0 0 

 dd) Excluderea din profesie 0 0 0 0 0 0 0 
9.  Care este numărul avocaților 

suspendați pentru neplata taxelor și 
contribuțiilor profesionale, conform 
art.49 alin.(1) lit. c) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

1 2 23 4 2 7 0 

10.  Care este numărul avocaților stagiari 
din baroul dvs.? 

2 1 51 1 2 1 3 

11.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților definitivi la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

60 lei / 2007 60 lei / 2016 48 lei 48 lei / 2009 50 lei / 2014 50 lei / 2014 60 lei / 2009 

12.  Care este cota anuală de contribuție a 
avocaților stagiari la bugetul baroului 
(în lei/lună) și când a fost stabilită? 

60 lei / 2007 15 lei / 2015 22 lei 22 lei / 2009 40 lei / 2014 30 lei / 2014 40 lei / 2009 

13.  Câte sedii secundare ale formelor de 
exercitare a profesiei din alte barouri 
sunt înființate pe raza baroului dvs.? 

3 1 300 2 0 15 5 

14.  Precizați, pe scurt, care sunt 
problemele prioritare ale politicilor 
profesionale specifice privind 
activitatea avocaților din baroul dvs. 
pentru anul 2016. 

* * * * * * * 
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CENTRALIZATOR LA CHESTIONARUL DE INVESTIGAŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ AL 

U.N.B.R. CONFORM ADRESEI NR. 58-ORG-2016 
 
 
Răspunsurile barourilor la întrebarea nr. 14: Precizați, pe scurt, care sunt problemele prioritare ale politicilor profesionale specifice privind 
activitatea avocaților din baroul dvs. pentru anul 2016. 
 
 
Nr. 
crt. 

Baroul Răspuns: 

1.  ALBA - apărarea profesiei de avocat; 
-  îmbunătățirea pregătiri profesionale continue; 
- implicarea avocaților în viața socială, organizarea de evenimente cu rezonanță în comunitate; 
- combaterea avocaturii clandestine. 

2.  ARAD - asigurarea în condiții optime a asistenței judiciare din oficiu și curatori 
- pregătirea profesională și apărarea profesiei 

3.  ARGEŞ - implementarea la nivel național al unui program informatic cu privire la reglementarea bunei desfășurări a 
serviciilor SAJ 

4.  BACĂU - asistența judiciară 
-  combaterea avocaturii clandestine 

5.  BIHOR - detensionarea raporturilor dintre membrii Baroului și unii dintre tinerii judecători 
- combaterea avocaturii clandestine 
- creșterea coeziunii și solidarității corpului profesional 

6.  BISTRIŢA-NĂSĂUD - creșterea prestigiului de avocat 
7.  BOTOŞANI - avocatura clandestină 

- plata onorariilor din oficiu 
8.  BRAŞOV - Pregătire profesională continuă; 

- activități  vizând sporirea vizibilității profesiei; 
- îmbunătățirea colaborării profesionale cu instanțele, inclusiv prin organizarea de seminarii profesionale 
comune; 
- susținerea în continuare a demersurilor cu privire la avocatura clandestină; 
- perfecționarea procedurii de repartizare a delegațiilor din oficiu și urmărirea mai atentă a încasării sumelor 
cuvenite din această activitate. 
- Reglementări cu privire la curatelă 

9.  BRĂILA ---- 
10.  BUCUREŞTI - apărarea apărării 

- creșterea gradului de implicare al avocaților în proiectele baroului și facilitarea comunicării dintre avocați și 
barou 
- optimizarea serviciilor administrative puse la dispoziția avocaților din barou 

11.  BUZĂU - asigurarea unei bune pregătiri profesionale continue 
- colaborarea cu instanțele de judecată 
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Nr. 
crt. 

Baroul Răspuns: 

- asigurarea prestanței cuvenite profesiei de avocat 
12.  CARAŞ-SEVERIN - plata la zi a cotelor profesionale 

- asigurarea asistenței obligatorii 
- desfășurarea activității profesionale în deplină colaborare cu celelalte 
instituții ale statului 

13.  CĂLĂRAŞI - pregătire profesională 
- participare la conferințe organizate de INPPA sau barourile mari 
- resursele financiare modeste al justițiabililor  
- asistenta juridica pentru avocații înscriși in SAJ   

14.  CLUJ ---- 
15.  CONSTANŢA - îmbunătățirea relațiilor de colaborare dintre barou și instanțele de judecată, conform Avizului 16 al CCJE, 

inclusiv din punct de vedere administrativ; 
- obținerea de copii de pe hotărâri judecătorești pe  cale electronică, inclusiv accesul la dosarele instanțelor on 
line; 
- actualizarea legislației profesiei de avocat; 
- apărarea profesiei de avocat și creșterea prestigiului avocaților; 
- creșterea calității serviciilor profesionale ale avocatului; 
- creșterea ariei de activități a avocatului; 
- asigurarea sustenabilității autonomiei si independentei sistemului de pensii. 

16.  COVASNA - înlăturarea  avocaturii clandestine exercitate de persoane  care se pretind  membrii barourilor paralel și alte 
persoane care nu sunt înscriși în barou (exista  6 plângeri  penale în curs de soluționare) 
- asigurarea folosinței gratuite (inclusiv  cheltuieli de întreținere și servicii) pentru spațiile aflate în folosința  
avocaților în sediile instanțelor judecătorești 
- acordarea efectivă a onorariilor din oficiu potrivit  Protocolului  semnat de UNBR  
- nediminuarea  subiectivă de instanțe  a onorariilor  avocațiale  rezonabile și justificate 
- întărirea disciplinei în munca  avocaților  sub aspectul  punctualității și a nivelului  de pregătire a apărării în 
cauzele  concrete 

17.  DÂMBOVIŢA ---- 
18.  DOLJ - dezvoltarea ariilor de competență ale avocaților; 

- încheierea unor parteneriate cu autoritățile locale în vederea desfășurării unor activități comune (Inspectoratul 
Școlar, Inspectoratul de Poliție Județean, Facultatea de Drept); 
- creșterea capacității de dezvoltare a baroului prin accesarea unor proiecte cu finanțare europeană; 
- eficientizarea relațiilor profesionale cu instanțele judecătorești; 
- responsabilizarea comisiilor de cenzori în sensul exercitării unui mandat efectiv, inclusiv prin colaborarea cu 
personal de specialitate; 
- asigurarea unei logistici corespunzătoare avocaților (spații, programe legislative, bibliotecă, etc.); 
- creșterea implicării avocaților în activitățile specifice organelor profesionale la nivelul baroului și organelor 
centrale ale profesiei, inclusiv prin diseminarea hotărârilor și rezoluțiilor Consiliului U.N.B.R. și ale Congresului 
avocaților. 

19.  GALAŢI ---- 
20.  GIURGIU - învățământul profesional continuu. 
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Nr. 
crt. 

Baroul Răspuns: 

21.  GORJ - cursuri de pregătire profesională 
- întâlniri trimestriale cu conducerile instanțelor pentru stabilirea unui ghid de bune practici 

22.  HARGHITA ---- 
23.  HUNEDOARA ---- 
24.  IALOMIŢA - pregătirea profesională continuă 

- conlucrarea, în condiții normale, cu celelalte organe care concură la înfăptuirea justiției 
- publicitatea profesiei de avocat 

25.  IAŞI - pregătirea continuă 
- disciplina plății taxelor și contribuțiilor 

26.  ILFOV - lupta împotriva avocaturii ilegale  
- facilitatea accesului informatic la baza de date cu privire la dosarul ce-l instrumentează avocatul 

27.  MARAMUREŞ ---- 
28.  MEHEDINŢI - organizarea unor seminarii in colaborare cu INPPA Craiova, INPPA București și INM având ca tema Noul Cod 

Penal si Noul Cod de Procedura Penala 
29.  MUREŞ - pregătirea profesională continuă 
30.  NEAMŢ ---- 
31.  OLT - îmbunătățirea relației avocat – magistrat 

- combaterea avocaturii clandestine 
- promovarea imaginii profesiei în cadrul colectivității și diversificarea serviciilor de asistență juridică 

32.  PRAHOVA ---- 
33.  SATU–MARE - tendința instanțelor de judecată de limitare a exercitării drepturilor procesuale ale avocaților, atât în cauzele 

civile cât și în cauzele penale (intervenții neprocedurale în pledoarii, limitarea nejustificată a duratei și 
conținutului acestora, aplicarea amenzilor în mod nejustificat, agresarea verbală a unor avocați, mai ales a celor 
mai tineri), pentru combaterea acestor manifestări Baroul Satu Mare va iniția întâlniri cu conducerile instanțelor. 
- asaltul profesiilor înrudite asupra avocaturii; 
- avocatura clandestină (mediatori, mandatari); 
- problematica asigurării viitorului fizic al profesiei, manifestat, deocamdată doar prin lipsa unui număr mai 
consistent de avocați stagiari; 
- lipsa comunicării instituționale între Baroul Satu-Mare, pe de o parte și instanțele judecătorești și parchetele de 
pe lângă acestea, pe de altă parte. 
 

34.  SĂLAJ - apărarea drepturilor avocaților în raport cu instanțele și organele de cercetare și urmărire penală  (ex. situația 
prezentată în adresa nr. 228 înaintată de către Baroul Sălaj Comisiei Permanente a UNBR în data de 
26.01.2014); 
- pregătirea profesională; 
- promovarea profesiei de avocat; 

35.  SIBIU ---- 
36.  SUCEAVA - pregătirea profesională continuă 

-  responsabilizarea avocaților în legătură cu respectarea normelor deontologice 
- îmbunătățirea relațiilor de colaborare instituțională dintre Barou și instanțe 
- îmbunătățirea percepției publice în privința imaginii profesiei și a importanței rolului social al acesteia 
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Nr. 
crt. 

Baroul Răspuns: 

37.  TELEORMAN ---- 
38.  TIMIŞ - recunoașterea unui drept egal în procesul penal 

- respectarea tuturor drepturilor avocaților 
39.  TULCEA - pregătirea profesionala continua temeinica a avocaților din barou pentru a ne raporta tuturor hotărârilor in 

materie emise de U.N.B.R., inclusiv cele ale  Uniunii Europene 
40.   VASLUI ---- 
41.  VÂLCEA Promovarea profesiei de avocat in general; promovarea serviciilor avocatiale din perspectiva noilor coduri; 

Punerea in aplicare a campaniei de implicare sociala a avocatilor  prin:  
-  educatia juridica minimala  a tinerilor liceeni prin organizarea de intalniri cu acestia; 
      -   Mentinerea la un nivel inalt  de pregatire profesionala a avocatilor si asimilarea noutatilor legislative aduse 
de noile  coduri, dar si a legislatiei comunitare.  
 
Apararea  profesiei  si combaterea avocaturii clandestine 
 
          Datorită  faptului că la Baroul Vâlcea s-au înregistrat mai mule sesizari pentru exercitarea fără drept a 
profesiei de avocat. Consiliul a iniţiat activităţi de identificare a acestor persoane şi strângerea dovezilor 
necesare pentru formularea de plângeri penale impotriva persoanelor identificate ca exercitand astfel de 
activitati ilegale.Au fost instiintate instantele cu privire la aceste persoane care exercita ilegal profesia de avocat. 
 
Organizarea de evenimente ale comunitatii profesionale 
 
       Consiliul Baroului Valcea a organizat urmatoarele evenimente ale baroului, pornind de la ideea ca suntem o 
comunitate care trebuie sa fie unita si prin marcarea sarbatorilor din viata breslei noastre, in acest mod  dorind 
sa asiguram  o coeziune în cadrul comunităţii profesionale. 
 
        Balul Avocatilor  - un eveniment de traditie al Baroului  care prilejuieste si revederea cu confratii avocati din 
Baroul Val D’Oise, cu care suntem infratiti.  
 
        “Avocatura in Romania – 150 ani in linia I a luptei pentru Drept” - organizata la Hotel Sofianu, manifestare 
la care au participat presedintele U.N.B.R. av. dr. Gheorghe Florea si presedintele de onoarea al U.N.B.R .av. 
dr. Calin Andrei Zamfirescu.Cu aceasta ocazie a fost lansat si volumul aniversar coordonat de av. Monica 
Livescu “ In linia intai a luptei pentru Drept.” 
 
          Ziua  Avocatului European (10 decembrie ) a fost marcata prin organizarea unei intalniri pe tema 
“Libertatea de exprimare a avocatului”– la Biblioteca judeteana “Antim Ivireanul” din municipiul Rm. Valcea. 
  
        „Serbarea de Crăciun” – a reunit deopotriva avocatii membri ai Baroului nostru, cat si familiile acestora – 
copii, soti, sotii si parinti. Evenimentul a avut loc la  Biblioteca  judeteana “Antim Ivireanul” din municipiul Rm. 
Valcea. 
 Au fost alocati din bugetul baroului 80 lei pentru fiecare copil, numarul de copii fiind de 156.  
 
 Pregatirea profesionala continua  
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Nr. 
crt. 

Baroul Răspuns: 

 
 In aceasta perioada a fost continuat programul de pregatire profesionala continua a avocatilor Baroului 
Valcea, care este inscris in cadrul Centrului Teritorial INPPA Craiova, al carui membru fondator este alaturi de 
Barourile Dolj, Arges, Olt, Gorj, Teleorman, si Mehedinti. 
 Prin Hotararea nr. 12 a Congresului Avocatilor din 11-12 iunie 2011 s-a adoptat Programul de pregătire 
profesională continuă a avocaţilor pe perioada 2011 – 2015, care a stabilit ca  fiecare avocat poate opta în 
cursul unei perioade de 2 ani pentru participarea la cel puţin 3 seminarii, conferinţe, dezbateri, în domeniile în 
care s-a specializat sau în care doreşte să dobândească cunoştinţe suplimentare. 
 Dovada participării avocaţilor la activităţile de formare profesională continuă organizate de barouri va 
sta la baza eliberării Certificatului de atestare a titlului profesional de avocat, care se va realiza periodic (odată 
la 2 ani) de către fiecare barou. 
Consiliul Baroului Valcea si decanul au  organizat activitatea de formare profesionala continua in concordanta 
cu aceasta programa . 
 In  anul 2015, Baroul Valcea a organizat  o conferinta  de  pregatire profesionala, respectiv la 21 
noiembrie 2015 - conferinţa  « Regimul Juridic al insolvenţei persoanei fizice”. 
 
  Temele abordate : 
" Atributiile instantelor de judecata in procedura insolventei persoanei fizice ". – d-nul executor, formator INM -
Bogdan Dumitrache; 
„ Transmiterea calitatii procesuale in procedura insolventei persoanei fizice „. – d-nul av. lect. univ. Dumitru  
Ghita; 
„ Eliberarea de datoriile  reziduale in procedura insolventei persoanei fizice „ – d-nul judecator, Presedinte sectia 
a-II-a civila Tribunalul Valcea – Sorinel Petria; 
„ Procedura judiciara de insolventa prin lichidarea activelor debitorului .” –       d-nul  conf. univ. dr.Vasile Nemes 
“Aspectele principale ale procedurii pe bază de plan de rambursare a datoriilor” - d-na judecator( Tribunalul 
Caras-Severin) Daniela Detesan 
 
 In cadrul conferintei a avut loc si lansarea monografiei “Insolventa persoanei fizice”- autor Daniela 
Detesan. 
Conferinta a fost organizată în colaborare cu Judecatoria Rm. Valcea, I.N.P.P.A. Craiova, I.N.P.P.I.  si in 
parteneriat cu editura Hamangiu.    
 Ne dorim ca toti membrii Baroului Valcea sa aleaga participarea la aceste forme de perfectionare nu ca 
pe ceva impus , ci ca o oportunitate de a acumula  cunostinte, absolut necesare  unei competitii  tot mai acerbe 
pe piata serviciilor juridice.   
 

42.  VRANCEA ---- 
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