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CENTRALIZATOR LA CHESTIONARUL DE INVESTIGAŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ AL 

U.N.B.R. CONFORM ADRESEI NR. 40/09.01.2013 – RĂSPUNSURILE BAROURILOR 
 

PARTEA 1 – BAROURILE ALBA - BOTOŞANI 
 
 ÎNTREBARE: BAROUL ALBA BAROUL 

ARAD 
BAROUL 
ARGEŞ 

BAROUL 
BACĂU 

BAROUL 
BIHOR 

BAROUL 
BISTRIŢA 

BAROUL 
BOTOŞANI 

1. Care este numărul total 
al avocaţilor înscrişi în 
tabloul baroului la 01 
februarie 2013: 
(se vor include avocaţii 
incompatibili sau 
suspendaţi) 

308 509 373 373 461 168 186 avocaţi 

2. Care este numărul 
avocaţilor cu drept de 
exercitare a profesiei 
înscrişi în tabloul 
baroului la 01 martie 
2013: 
(nu se vor include 
avocaţii incompatibili sau 
suspendaţi din exerciţiul 
profesiei) 

257 443 371 286 376 145 147 avocaţi 

3. Care este numărul 
pensionarilor care îşi 
continuă activitatea: 

6 13  17   11 16 - 2 

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

0 NU  SUNT 1     1 2 - - 
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 ÎNTREBARE: BAROUL ALBA BAROUL 
ARAD 

BAROUL 
ARGEŞ 

BAROUL 
BACĂU 

BAROUL 
BIHOR 

BAROUL 
BISTRIŢA 

BAROUL 
BOTOŞANI 

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

14 36 23   21 41 12 2 

6. 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 ? 

6 NU  SUNT 
 

17   11  
16 

Nu este cazul - 

7. Care este numărul 
deciziilor emise de 
consiliul baroului, prin 
care s-a respins 
continuarea exercitării 
profesiei ? 

0 NU  SUNT 0    _ 
 

0 Nu este cazul - 

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

7 8 20, din care 7 
pentru concediul 
de îngrijire copil 

  10 22 Nu este cazul 8 avocaţi 

9. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi ca 
măsură disciplinară 
conform art. 49 alin. (1) 
lit. b) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

0 NU  SUNT 0    _ 0 Nu este cazul - 

10. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi 
pentru neplata taxelor şi 
contribuţiilor 
profesionale, conform 
art. 49 alin. (1) lit. c) din 
Statutul profesiei de 
avocat ? 

0 10 7     4 1 Nu este cazul 2 

11. Care este numărul 
avocaţilor care au 
solicitat înscrierea în 
tabloul avocaţilor 
incompatibili ? 

7 2 86 3 - in 2012                         
74 - Total 

62 3 1 



 

 3 

 ÎNTREBARE: BAROUL ALBA BAROUL 
ARAD 

BAROUL 
ARGEŞ 

BAROUL 
BACĂU 

BAROUL 
BIHOR 

BAROUL 
BISTRIŢA 

BAROUL 
BOTOŞANI 

12. Ce informaţii deţine 
baroul cu privire la 
activitatea socio-
profesională a avocaţilor 
trecuţi pe tablou ca 
incompatibili, la cerere ? 

Nu deţine informaţii NU  DEȚINE - Baroul deţine 
informaţiile 
furnizate de 
avocaţi în 
momentul 
formulării cererii 
de trecere pe 
tabloul avocaţilor 
incompatibili sau 
la cerere. 
 

   _ Baroul Bihor nu 
deţine informaţii 
cu privire la 
eventuale acte 
de exercitare a 
profesiei de 
avocat, de către 
avocaţi trecuţi la 
cerere pe tablou 
ca incompatibili 

Cele existente in 
baza de date 

- 

13. Cu ce periodicitate se 
analizează informaţiile 
cu privire la activitatea 
socio-profesională a 
avocaţilor trecuţi pe 
tablou ca incompatibili, 
la cerere? 

Anual NU - Nu se 
analizează 
situaţia de 
Consiliu 

   _ Semestrial  Anual - 

14. Câţi membri are consiliul 
baroului ? 
(numărul acestora va 
include decanul şi 
prodecanul/prodecanii) 

11 11 11    11 11 9 9 

15. Care este numărul 
avocaţilor stagiari din 
baroul dvs.? 
 
 

15 17 16    12 36 
 

9 7 

16. Care este cota anuală 
de contribuţie a 
avocaţilor definitivi la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 

50 65 LEI / LUNĂ 44     80 50 lei/lună 60 148x60=8880
/luna x 12 = 
10656 lei / an 
Avocati 
definitivi 

17. Care este cota anuală 
de contribuţie a 
avocaţilor stagiari la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 

12 35 LEI /  
LUNĂ 

22     57 35 lei/lună 60 7x30 = 210 
lei / luna x 12 
= 2520 lei / 
an 
Avocati 
stagiari 

18. Care este taxa de 
aprobare a deschiderii 

1500 1.500,00  LEI 1500 lei 1500 1.500 1.500 lei 1000 lei 
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 ÎNTREBARE: BAROUL ALBA BAROUL 
ARAD 

BAROUL 
ARGEŞ 

BAROUL 
BACĂU 

BAROUL 
BIHOR 

BAROUL 
BISTRIŢA 

BAROUL 
BOTOŞANI 

unui sediu secundar pe 
raza baroului dvs. ? 
(în lei) 

19. Prin ce modalitate este 
adusă la cunoştinţa 
publică taxa de aprobare 
a deschiderii unui sediu 
secundar pe raza 
baroului dvs. ? 

e-mail AFIȘIER  ȘI  
PE  SITE-UL  
BAROULUI 

Prin Secretariatul 
Baroului Argeş 

afişare site AFISARE Prin afisare 

20. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei, la 
cerere ? 
(în lei) 

1500 3.000,00  LEI 1500 lei 3000  
3.000 

3.000 lei 3000 lei 

21. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei ca 
incompatibil ? 
(în lei) 

1500 1.500,00  LEI 1500 lei 1500 1.500 1.500 lei 1500 lei 

22. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei ca 
măsură disciplinară ? 

1500 3.000,00  LEI 1000 lei 3000 3.000 3.000 lei - 

23. Care este taxa de 
înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 
prin examen, ca stagiar? 
(în lei) 

1500 1.500,00  LEI 1500 lei 1500 1.500 1.500 lei 1500 lei 

24. Care este taxa de 
înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 
prin examen, ca 
definitiv? 
(în lei) 

6000 3.000,00  LEI 3000 lei 3000 3.000 3.000 lei 3000 lei 

25. Precizaţi în sediul căror 
instanţe este asigurat 
spaţiu pentru avocaţi: 
(se va indica numărul 

Judecătoria Aiud, 
Judecătoria Blaj, 
Judecătoria 
Câmpeni, 

JUDECĂTORI
A  ARAD 
TRIBUNALUL  
ARAD 

6 şi anume: 
Judecătoria 
Piteşti - 1, 
Judecătoria 

Toate instanţele 
din jud. Bacău 

2 
Tribunalul Bihor 
Judecătoria 
Marghita 

4 si anume: 
Judecătoria 
Bistriţa, 
Tribunalul 

5 instanţe 
Judecătoria 
Botoşani, 
Tribunalul 
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 ÎNTREBARE: BAROUL ALBA BAROUL 
ARAD 

BAROUL 
ARGEŞ 

BAROUL 
BACĂU 

BAROUL 
BIHOR 

BAROUL 
BISTRIŢA 

BAROUL 
BOTOŞANI 

total, urmat de 
precizarea locaţiei. 
Exemplu: 7 şi anume: 
Judecătoria XXX, 
Tribunalul YYY, Curtea 
de Apel ZZZ …) 

Judecătoria Sebeş, 
Tribunalul Alba 

JUDECĂTORI
A  INEU 
JUDECĂTORI
A  LIPOVA 
JUDECĂTORI
A  CHIȘINEU 
– CRIȘ 

Costeşti - 1, 
Judecătoria 
Topoloveni - 1, 
Judecătoria 
Câmpulung - 1, 
Judecătoria 
Curtea de Argeş - 
1 

Bistrita-Nasaud, 
Judecătoria 
Beclean, 
Judecătoria 
Nasaud 

Botoşani 
Judecătoria 
Dorohoi, 
Judecătoria 
Darabani, 
Judecătoria 
Saveni 

26. Care este numărul de 
gratuităţi aprobate de 
decanul baroului în anul 
2012 ?  

52 57 3 103 0 0 - 

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

1 9 6    8 8 3 1  sediu  

28. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 
baroul ? 
(se va trece numărul 
total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 6, din care 4 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 

3 cu 8 ore 4 cu 8 ore 
 

7, normă întreagă 7, din care 4 cu 
8 ore şi 3 cu 4 
ore 

9, cu 8 ore 3, din care  1 cu 
opt ore, 1 cu 4 
ore si 1 cu 2ore; 

3 angajaţi 

29. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 
filiala CAA: ? 
(se va trece numărul 
total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 4, din care 2 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 

2 cu 8 ore 4 cu 8 ore 2, ½ normă    2 cu 8 ore 3,cu 4 ore 1 cu opt ore; 2 angajaţi 

30. Câţi avocaţi străini sunt 
înscrişi în baroul dvs.? 
 

0 1 -   _ 0 2 - 

31. Câţi dintre aceştia 0 1 din UE -   _ 0 2 - 
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 ÎNTREBARE: BAROUL ALBA BAROUL 
ARAD 

BAROUL 
ARGEŞ 

BAROUL 
BACĂU 

BAROUL 
BIHOR 

BAROUL 
BISTRIŢA 

BAROUL 
BOTOŞANI 

(avocaţi străini) provin 
din statele membre UE 
şi SEE ? 

 

32. Câţi dintre aceştia 
(avocaţi străini) pot 
profesa, în condiţiile 
legii, în drept românesc 
? 
 

0 - -   _ 0 2 - 

33. Precizaţi în câte şedinţe, 
în cursul anul 2012, a 
analizat consiliul 
baroului colectarea 
contribuţiilor la C.A.A. de 
către filială ? 

15 LUNAR 12   12 7 In fiecare şedinţă 
de consiliu 

8 şedinţe 

34. Care sunt – în sumar - 
demersurile judiciare 
făcute de barou 
împotriva avocaturii 
clandestine? (dacă a 
fost cazul) 

Plângeri penale PLÂNGERI  
PENALE 

- Decizia nr. 
260/R/04.10.200
4/Tribunalul 
Argeş de anulare 
înfiinţare 
Asociaţia 
profesională 
Colegiul 
Consilierilor 
juridici Argeş ; 
- Plângeri penale 
efectuate 
împotriva 
numiţilor Bulacu 
Ion, Roată 
Florian, Gheţaru 
Romeo, Petre 
Iulian, Ciobanu 
Viorica ; 
- Hotărârea nr. 
57/2006 a 
Tribunalului 
Prahova cu 
privire la 
constatarea 
nulităţii unor 

Plângeri penale, 
sesizări la CSM 
şi instanţe, 
acţiuni în 
instanţă 

Plângeri penale 
formulate 
împotriva 
persoanelor 
care exercită în 
mod ilegal 
activităţi 
specifice 
profesiei de 
avocat. 
Demersuri 
scrise şi verbale 
adresate 
judecătorilor de 
la instanţele din 
raza Tribunalului 
Bihor, de a nu 
accepta acte 
procedurale 
specifice 
profesiei de 
avocat, 
efectuate de 
persoane care 
nu au această 
calitate 

Investigaţii, 
plângeri penale 

Adrese către 
instanţe si 
organele de 
cercetare 
penala 
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 ÎNTREBARE: BAROUL ALBA BAROUL 
ARAD 

BAROUL 
ARGEŞ 

BAROUL 
BACĂU 

BAROUL 
BIHOR 

BAROUL 
BISTRIŢA 

BAROUL 
BOTOŞANI 

societăţi 
comerciale care 
aveau ca obiect 
de activitate 
consultanţa 
juridică. 

35. Câte persoane au fost 
primite în profesie şi 
trecute pe tabloul 
avocaţilor incompatibili 
în cursul anul 2012 ? 

1 - -   _ 0 1 - 

36. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 
primire în profesie ca 
avocat stagiar, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

3 5 3    8 15 2 3 

37. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 
primire în profesie ca 
avocat definitiv, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

0 - - - 1 0 4 

38. Precizaţi care sunt 
domeniile în care 
conlucrarea dintre 
barouri a fost deficitară 
în anul 2012 ? 

Nu au existat 
colaborării cu alte 
barouri. 

- - - Nu este cazul Nu este cazul - 

39. Precizaţi, pe scurt, care 
sunt problemele 
prioritare ale politicilor 
profesionale privind 
activitatea avocaţilor din 
baroul dvs. pentru anul 
2013. 

- pregătirea 
profesională 
continuă a 
avocaţilor; 
- asistenţa 
judiciară; 
- combaterea 
avocaturii 
clandestine. 

ASIGURAREA  
ÎN  CONDIȚII 
OPTIME  A 
ASISTENȚEI  
JUDICIARE ȘI  
PREGĂRIREA 
PROFESIONA
LĂ 
CONTINUĂ A  
AVOCAȚILOR 

Realizarea 
programelor de 
pregătire 
profesionala si 
implicarea 
întregului corp al 
avocaţilor in 
aceste programe. 

- asistenţa 
juridică 
- combaterea 
avocaturii 
clandestine 

Activităţi intense 
de formare 
profesională 
continuă, care 
să permită 
asimilarea 
noutăţilor 
legislative aduse 
de reforma 
legislaţiei din 
România.  
Demersuri pe 
lângă 

Creşterea 
prestigiului 
profesiei de 
avocat 

- Avocatura 
clandestina 
 -    Plata 
cotelor 
profesionale 
-    Plata 
onorarilor din 
oficiu 
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 ÎNTREBARE: BAROUL ALBA BAROUL 
ARAD 

BAROUL 
ARGEŞ 

BAROUL 
BACĂU 

BAROUL 
BIHOR 

BAROUL 
BISTRIŢA 

BAROUL 
BOTOŞANI 

conducerile 
instanţelor 
bihorene, pentru 
asigurarea unor 
condiţii decente 
de exercitare a 
profesiei de 
avocat, în 
condiţiile 
declanşării 
procedurii de 
renovare totală 
a Palatului de 
Justiţie din 
Oradea. 

 
 
 

PARTEA 2 – BAROURILE BRASOV - CLUJ 
 
 
 ÎNTREBARE: BAROUL 

BRAŞOV 
BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

1. Care este numărul total 
al avocaţilor înscrişi în 
tabloul baroului la 01 
februarie 2013: 
(se vor include avocaţii 
incompatibili sau 
suspendaţi) 

701 
 
 

190 12369 266 95 80 1123,  din care:  
-981 activi 
-80 suspendaţi 
-62 
incompatibili 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

2. Care este numărul 
avocaţilor cu drept de 
exercitare a profesiei 
înscrişi în tabloul 
baroului la 01 martie 
2013: 
(nu se vor include 
avocaţii incompatibili sau 
suspendaţi din exerciţiul 
profesiei) 

587 166 9471 216 73 
 
 

69 988 

3. Care este numărul 
pensionarilor care îşi 
continuă activitatea: 

27 11 187 12 avocaţi 
pensionari din 
sistemul propriu 
de asigurări 
sociale îşi 
continuă 
activitatea în 
anul 2013. 

5 1 21 

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

3 - 2 Nu sunt 
înregistrate 
cereri de 
pensionare 
anticipată a 
avocaţilor. 

0 0  
2 

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

47 2 472 12 0 1  
7 

6. 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 ? 

27 11 110 45 de avocaţi 
pensionari din 
sistemul propriu 
de asigurări 
sociale şi din 
sistemul de stat 
au primit avizul 
Consiliului 
Baroului Buzău 
pentru 
menţinerea în 
profesie în anul 
2013. 

2 1 21 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

7. Care este numărul 
deciziilor emise de 
consiliul baroului, prin 
care s-a respins 
continuarea exercitării 
profesiei ? 

0 - - Nu au fost 
emise astfel de 
decizii. 

0 0 - 

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

20 2 875 3 1 1 33 

9. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi ca 
măsură disciplinară 
conform art. 49 alin. (1) 
lit. B) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

1 - - Nu a fost 
dispusă o astfel 
de măsură 
disciplinară. 

1 0 - 

10. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi 
pentru neplata taxelor şi 
contribuţiilor 
profesionale, conform 
art. 49 alin. (1) lit. c) din 
Statutul profesiei de 
avocat ? 

6 2 519 In perioada 
01.01.2012-
15.02.2013 au 
fost suspendaţi 
pentru neplata 
contribuţiilor 
profesionale 5 
avocaţi. La 
momentul 
completării 
chestionarului 1 
avocat are 
calitatea 
suspendată 
pentru neplata 
contribuţiilor 
profesionale 
începând cu 
data de 
18.02.2005. 

1 2 11 

11. Care este numărul 
avocaţilor care au 
solicitat înscrierea în 
tabloul avocaţilor 
incompatibili ? 

88 1 1548 46 1 8 59 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

12. Ce informaţii deţine 
baroul cu privire la 
activitatea socio-
profesională a avocaţilor 
trecuţi pe tablou ca 
incompatibili, la cerere ? 

- - Nu deţine. Baroul deţine 
informaţii despre 
avocaţii care au 
promovat 
examenul de 
intrare in 
magistratură şi 
care au solicitat 
înscrierea în 
Tabloul 
incompatibililor 
odată cu 
numirea în 
funcţie. 

Av. Oprea 
Claudia 
incompatibil 
devenita la 
cerere-grefier 

5 judecători; 2 
consilieri 
juridici; 1 
procuror; 

Sunt judecători, 
procurori,consili
eri  
juridici, notari  

13. Cu ce periodicitate se 
analizează informaţiile 
cu privire la activitatea 
socio-profesională a 
avocaţilor trecuţi pe 
tablou ca incompatibili, 
la cerere? 

- - Nu se analizează. Nu se 
analizează. 

In şedinţa 
Consiliului 
Baroului 

Lunar de către 
Consiliul 
Baroului 
Călăraşi  

Nu se 
analizează 

14. Câţi membri are consiliul 
baroului ? 
(numărul acestora va 
include decanul şi 
prodecanul/prodecanii) 

13 9 15 11 7 7 13 

15. Care este numărul 
avocaţilor stagiari din 
baroul dvs.? 
 
 

22 1 773 8 0 1 118 

16. Care este cota anuală 
de contribuţie a 
avocaţilor definitivi la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 

50 lei 35 lei/luna 35 lei/luna Cota anuală de 
contribuţie a 
avocatului 
definitiv este 
360 de lei (30 lei 
/lună ) 

100 88 82-lei / lună 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

17. Care este cota anuală 
de contribuţie a 
avocaţilor stagiari la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 

25 lei 35 lei/luna 15 lei/luna Cota anuală de 
contribuţie a 
avocatului 
stagiar este 360 
de lei (30 
lei/lună) 

50 44 28- lei/lună 
 

18. Care este taxa de 
aprobare a deschiderii 
unui sediu secundar pe 
raza baroului dvs. ? 
(în lei) 

1500 lei 1500 lei 1500 lei 1500 lei. 1500 1500 1500- lei 
 

19. Prin ce modalitate este 
adusă la cunoştinţa 
publică taxa de aprobare 
a deschiderii unui sediu 
secundar pe raza 
baroului dvs. ? 

Publicare pe site Prin serviciul 
secretariat 

Publicare pe site si 
afişare la sediu. 

- afişare la 
sediul S.A.J.-
urilor -postare 
pe site-ul 
baroului 

 Afişare la 
sediul baroului  

Este afişat pe 
sit-ul baroului  
 

20. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei, la 
cerere ? 
(în lei) 

1500 lei 3000 lei 1500 lei 3000 lei 3000 1500 3000-lei 

21. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei ca 
incompatibil ? 
(în lei) 

1500 lei 3000 lei 1500 lei -3000 de lei 
pentru 
judecător,notar 
sau cel care a 
ocupat o funcţie 
politic-
administrativă -
1500 de lei 
pentru avocatul 
suspendat la 
cerere pentru 
motive obiective 

1500 1500 1500-lei 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

22. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei ca 
măsură disciplinară ? 

1000 lei 3000 lei 3000 lei Taxa de 
reînscriere în 
barou a 
avocatului 
suspendat din 
exerciţiul 
profesiei ca 
măsură 
disciplinară  este  
3000  lei  pentru   
neplata 
contribuţiilor   
profesionale, 
1500   lei   
pentru 
nedepunerea 
avizelor 
medicale anuale 
şi 300 lei pentru 
nedepunerea 
asigurării 
profesionale . 

1500 1500 3000-lei 

23. Care este taxa de 
înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 
prin examen, ca stagiar? 
(în lei) 

1500 lei 3000 lei 1500 lei 1500 lei. 1500 1500 1000-lei 

24. Care este taxa de 
înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 
prin examen, ca 
definitiv? 
(în lei) 

3000 lei 3000 lei 3000 lei 3000 lei. 1500 3000 2000-lei 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

25. Precizaţi în sediul căror 
instanţe este asigurat 
spaţiu pentru avocaţi: 
(se va indica numărul 
total, urmat de 
precizarea locaţiei. 
Exemplu: 7 şi anume: 
Judecătoria XXX, 
Tribunalul YYY, Curtea 
de Apel ZZZ …) 

6 şi anume: 
Judecătoria Bv, 
Tribunalul Bv, 
Tribunalul ptr. 
Minori şi Familie 
Bv, Curtea de Apel 
Bv, Judecătoria 
Făgăraş, 
Judecătoria 
Zărneşti. La biroul 
din incinta 
Judecătoriei Rupea 
nu este nevoie de 
un birou pentru 
avocaţi.  

2 si anume 
Judecatoria 
Braila si 
Tribunalul 
Braila 

5 sedii: ICCJ, CAB, 
TB, J3 si J6 

4  şi  anume:   
Tribunalul  
Buzău,  
Judecătoria 
Pătârlagele, 
Judecătoria 
Râmnicu Sărat 
şi Judecătoria 
Pogoanele. 

Tribunalul 
Caras-Severin 

TRIBUNALUL 
CALARASI ; 
JUDECATORI
A OLTENITA; 
JUDECATORI
A LEHLIU 
GARA; 

5 – toate 
instanţele Cluj, 
Jud.Turda, 
Jud.Dej, 
Jud.Gherla, 
Jud.Huedin  

26. Care este numărul de 
gratuităţi aprobate de 
decanul baroului în anul 
2012 ?  

93 18 11 4 16 0 2 

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

10 - 38 7   sedii   
secundare(cabin
ete   individuale   
şi societăţi   
profesionale)   
dintre   care:6-
Baroul Bucureşti 
şi 1-Baroul 
Hunedoara. 

14 0 37 

28. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 
baroul ? 
(se va trece numărul 
total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 6, din care 4 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 

7 din care:   
- 4 cu 8 ore 
- 1 cu 6 ore 
- 2 cu 4 ore 

5 din care 4 cu 
8 ore si 1 cu 3 

55 – 8 ore 
1 – 4 ore 

2 (1 secretar, 1 
administrator) cu 
8 ore; 
4 (1 contabil,2 
secretar şi 1 
îngrijitor) cu 3 
ore. 

5-din care 5-cu 
4ore 

1 - 8 ore 
1 - contract 
prestări 
servicii 

8 - 1 cu 8 ore,  
    6 cu 4 ore 
    1 cu 2 ore 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

29. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 
filiala CAA: ? 
(se va trece numărul 
total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 4, din care 2 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 

3 din care:   
2 cu 8 ore 
1 cu 4 ore 

2 din care 1 cu 
8 si 1 cu 3 

29 – 8 ore 
12 – 4 ore 

2 cu 8 ore. 3-din care 3-cu 
4ore 

1-  4 ore 6- 5 cu 4 ore 
     1 cu 2 ore 

30. Câţi avocaţi străini sunt 
înscrişi în baroul dvs.? 
 

1 - 85 Nu sunt. 0 0  
- 

31. Câţi dintre aceştia 
(avocaţi străini) provin 
din statele membre UE 
şi SEE ? 

1 - 51 Nu sunt. 0 0  
- 

32. Câţi dintre aceştia 
(avocaţi străini) pot 
profesa, în condiţiile 
legii, în drept românesc 
? 
 

1 - - Nu este cazul. 0 0  
- 

33. Precizaţi în câte şedinţe, 
în cursul anul 2012, a 
analizat consiliul 
baroului colectarea 
contribuţiilor la C.A.A. de 
către filială ? 

4 12 şedinţe 21 In perioada 
01.01.2012-
15.02.2013,Con
siliul Baroului 
Buzău a analizat 
colectarea 
contribuţiilor la 
C.A.A. de către 
Filiala Buzău în 
5 şedinţe. 

Lunar 9 În fiecare 
şedinţă 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

34. Care sunt – în sumar - 
demersurile judiciare 
făcute de barou 
împotriva avocaturii 
clandestine? (dacă a 
fost cazul) 

Plângeri penale c/a 
9 persoane : 
Manea Adrian, 
Zahiu Paul, Anghel 
Bianca, Ungureanu 
Gabriel B.,Marin 
Dumitru, Nut 
Gabriela, Tanco 
Corneliu, Miloiu 
Ciprian, Chiricheş 
C. 

- 1. S-au formulat 
plângeri penale 
împotriva 
persoanelor care 
exercita fara drept 
profesia de avocat; 
2. Apărarea 
profesiei de avocat 
in procesele civile 
intentate de 
reprezentanţi ai 
entităţilor paralele. 

- plîngere 
penală împotriva 
numitului Chelu 
Ion;  
- adrese către 
instanţe şi 
parchete cu 
privire la 
persoane care 
nu sunt membrii 
U.N.B.R. şi care 
exercită nelegal 
activităţi de 
asistenţă juridică 
precum şi 
interzicerea de a 
se prezenta în 
faţa instanţelor 
de judecată şi a 
organelor de 
urmărire penală; 
- comunicarea 
Tabloului 
avocaţilor cu 
drept de 
exerciţiu al 
profesiei atât 
instanţelor de 
judecată cât şi 
organelor de 
urmărire penală. 

Nu a fost cazul Sesizare 
Judecătoria 
Oltenita si  
Judecătoria 
Cornetu, 
Plângere 
penala la 
Parchetul de 
pe lângă 
Judecătoria 
Cornetu 
privindu-l pe 
numitul Pantile 
Marian. 

23 de dosare în 
curs de 
soluţionare 

35. Câte persoane au fost 
primite în profesie şi 
trecute pe tabloul 
avocaţilor incompatibili 
în cursul anul 2012 ? 

1 - cu precizarea ca 
a fost trecut pe 
tabloul av. 
incompatibili la 
diferenţa de 3 luni 
de la data înscrierii 
în tablou 

- 1 5 0 0  
- 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

36. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 
primire în profesie ca 
avocat stagiar, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

9 Nici un avocat 290 2 0 0 din 10 
candidaţi 

57 

37. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 
primire în profesie ca 
avocat definitiv, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

1 Un singur 
avocat 

4 Niciunul. 0 0 1 

38. Precizaţi care sunt 
domeniile în care 
conlucrarea dintre 
barouri a fost deficitară 
în anul 2012 ? 

Baroul Braşov a 
avut o bună 
conlucrare cu 
celelalte barouri 

- Nu exista. Informarea a 
fost permanentă 
şi eficientă. 

- - - 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
BRAŞOV 

BAROUL 
BRĂILA 

BAROUL 
BUCUREŞTI 

BAROUL 
BUZĂU 

BAROUL 
CARAŞ 

BAROUL 
CĂLĂRAŞI 

BAROUL 
CLUJ 

39. Precizaţi, pe scurt, care 
sunt problemele 
prioritare ale politicilor 
profesionale privind 
activitatea avocaţilor din 
baroul dvs. pentru anul 
2013. 

- Intensificarea 
pregătirii 
profesionale 
continue; 
- Eficientizarea 
procedurilor de 
încasare a 
onorariilor din 
oficiu; 
- Perfecţionarea 
sistemului de 
repartizare a 
delegaţiilor din 
oficiu şi a celor de 
curator judiciar cf. 
noului cod de 
procedura civilă; 
- Urmărirea 
fenomenului de 
avocatură 
clandestină şi 
intensificarea 
măsurilor pentru 
combaterea 
acestora; 
- Programe de 
publicitate a 
profesiei şi 
îmbunătăţirea 
imaginii acesteia, 
inclusiv prin prisma 
modificărilor 
legislative privind 
obligativitatea 
medierii; 
- Îmbunătăţirea în 
continuare a relaţiei 
cu instanţele de 
judecată parchetul 
si celelalte instituţii 
cu care exista deja 
colaborări 
profesionale. 

Nu sunt 
probleme 
prioritare 
privind 
activitatea 
avocaţilor pe 
anul 2013 

1.Pregatirea 
profesionala, iniţiala 
si continua, in mod 
special a avocaţilor 
înscrişi la SAJ, in 
programul propriu al 
baroului si in 
colaborare cu 
INPPA; 
2. Modificarea 
Regulamentului SAJ 
in concordanta cu 
principiile privind 
activitatea de 
asistenta judiciara 
care urmează sa fie 
adoptate la Consiliul 
UNBR; 
3. Soluţionarea 
legislativa a 
activităţii de mediere 
in prestaţiile 
avocaţiale. 

Aprofundarea şi 
adaptarea la 
modificările 
Noului Cod Civil 
şi Noului Cod de 
Procedură 
Civilă. 

Plata la zi a 
cotelor 
profesionale,asi
gurarea 
asistentei 
obligatorii, 
desfăşurarea 
activităţii 
profesionale in 
deplina 
colaborare cu 
celelalte 
instituţii ale 
statului. 

Pregătire 
profesionala 
legata de 
intrarea in 
vigoare a 
Codului civil si 
codului de 
procedura 
civila si  
medierea. 

Învăţământul  
profesional  
pentru 
asigurarea 
asistenţei 
judiciare şi a 
curatelei pentru 
cunoaşterea 
noilor coduri. 
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PARTEA 3 – BAROURILE CONSTANŢA - GORJ 

 
 
 ÎNTREBARE: BAROUL 

CONSTANŢA 
BAROUL 

COVASNA 
BAROUL 

DÂMBOVIŢA 
BAROUL 

DOLJ 
BAROUL GALAŢI BAROUL 

GIURGIU 
BAROUL GORJ 

1. Care este numărul total 
al avocaţilor înscrişi în 
tabloul baroului la 01 
februarie 2013: 
(se vor include avocaţii 
incompatibili sau 
suspendaţi) 

729 67 636 1015 din care: 
694 avocaţi 
definitivi, 47 
avocaţi 
stagiari şi 274 
avocaţi 
incompatibili 
sau 
suspendaţi; 

528 206 423  

2. Care este numărul 
avocaţilor cu drept de 
exercitare a profesiei 
înscrişi în tabloul 
baroului la 01 martie 
2013: 
(nu se vor include 
avocaţii incompatibili sau 
suspendaţi din exerciţiul 
profesiei) 

612 57 391 742 avocaţi cu 
drept de 
exercitare a 
profesiei din 
care:707 
avocaţi 
definitivi şi 35 
avocaţi 
stagiari 

451 143 299  

3. Care este numărul 
pensionarilor care îşi 
continuă activitatea: 

36 4 11 12 26 2 7  

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

Nu este cazul - 11 - 2  
0 

0  

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

5 (in anul 
2012) 

5 21 29 18  
7 

5  

6. Care este numărul 
avocaţilor pensionari 
care au primit avizul 
Consiliul Baroului pentru 
menţinerea în profesie, 

5 - 11 12 26 2 7 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL GALAŢI BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL GORJ 

conform art. 61 alin. (1) 
– (3) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

7. Care este numărul 
deciziilor emise de 
consiliul baroului, prin 
care s-a respins 
continuarea exercitării 
profesiei ? 

Nu este cazul. - 0 - NU  AU  FOST  
EMISE  ASTFEL  
DE  DECIZII 

0 0 

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

29 3 180 84 75 4 72 

9. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi ca 
măsură disciplinară 
conform art. 49 alin. (1) 
lit. B) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

Nu este cazul 1 4 - 2 0 0 

10. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi 
pentru neplata taxelor şi 
contribuţiilor 
profesionale, conform 
art. 49 alin. (1) lit. c) din 
Statutul profesiei de 
avocat ? 

7 - 17 31 0 3 6 

11. Care este numărul 
avocaţilor care au 
solicitat înscrierea în 
tabloul avocaţilor 
incompatibili ? 

5 5 155 158 67 5 52 

12. Ce informaţii deţine 
baroul cu privire la 
activitatea socio-
profesională a avocaţilor 
trecuţi pe tablou ca 
incompatibili, la cerere ? 

 Doar funcţia 
pe care o 
ocupa . 

Da deţine 
anual 

- - Informaţiile  provin 
din  actele  oficiale  
depuse de aceştia  

Exercită alte 
profesii. 

Se verifica 
situaţia de la 
locul de munca 
ce a determinat 
starea de 
incompatibilitate 

13. Cu ce periodicitate se 
analizează informaţiile 
cu privire la activitatea 

Nu se face o 
astfel de 
analiza. 

Anual - Nu se 
analizează. 

Anual  Trimestrial. 
 

din 6 in 6 luni 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL GALAŢI BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL GORJ 

socio-profesională a 
avocaţilor trecuţi pe 
tablou ca incompatibili, 
la cerere? 

14. Câţi membri are consiliul 
baroului ? 
(numărul acestora va 
include decanul şi 
prodecanul/prodecanii) 

13 5 11 13 (inclusiv 
decanul și 
prodecanul) 

11 9 11 

15. Care este numărul 
avocaţilor stagiari din 
baroul dvs.? 
 

22- la 
01.03.2013 

1 18 la 1 februarie 
2013 – 47 
avocaţi 
stagiari 

8 8 7 

16. Care este cota anuală 
de contribuţie a 
avocaţilor definitivi la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 

80 lei 180  lei /luna 516 20 euro/lună 43 LEI/LUNA  8.100 lei lunar x 
12 luni = 97.200 
lei anual (135 av. 
def. X 60 lei/lună) 

60 lei 

17. Care este cota anuală 
de contribuţie a 
avocaţilor stagiari la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 

45 lei 90  lei/luna 324 10 euro/lună 43  LEI/LUNA  
240 lei lunar x 12 
luni = 2.880 lei 
anual (8 av.stag. 
X  30 lei/lună) 

60 lei 

18. Care este taxa de 
aprobare a deschiderii 
unui sediu secundar pe 
raza baroului dvs. ? 
(în lei) 

1500 lei 3000 1500 1500 lei 1500 LEI   
1.500 lei 

1500 lei 

19. Prin ce modalitate este 
adusă la cunoştinţa 
publică taxa de aprobare 
a deschiderii unui sediu 
secundar pe raza 
baroului dvs. ? 

Afişat pe site - Afişare si site-
ul baroului 

Decizia  
Consiliului 
Baroului Dolj 
privind 
cuantumul 
taxelor 
profesionale 
se află postată 
pe site-ul 
baroului şi 
afişată pe 
avizierul din 
sediul baroul. 

PRIN  AFISARE  
PE  SITEUL  
BAROULUI 

Avizierul şi site-ul 
Baroului Giurgiu. 

Publicare pe 
site, afişare la 
sediul baroului si 
la birourile din 
teritoriu 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL GALAŢI BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL GORJ 

20. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei, la 
cerere ? 
(în lei) 

1700 lei 3000 1500 1500 lei 3000 lei 1.500 lei 1500 lei 

21. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei ca 
incompatibil ? 
(în lei) 

1500 lei 3000 1500 1500 lei 3000 lei 1.500 lei 1500 lei 

22. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei ca 
măsură disciplinară ? 

1700 lei 3000 3000 - 3000  lei 1.500 lei 1500 lei 

23. Care este taxa de 
înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 
prin examen, ca stagiar? 
(în lei) 

1500 lei 3000 1500 500 lei 1500 LEI 1.500 lei 1500 lei 

24. Care este taxa de 
înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 
prin examen, ca 
definitiv? 
(în lei) 

3000 lei 3000 1500 1500 lei 3000  LEI 3.000 lei 3000 lei 

25. Precizaţi în sediul căror 
instanţe este asigurat 
spaţiu pentru avocaţi: 
(se va indica numărul 
total, urmat de 
precizarea locaţiei. 
Exemplu: 7 şi anume: 
Judecătoria XXX, 
Tribunalul YYY, Curtea 
de Apel ZZZ …) 

4- Judecătoria 
Medgidia, 
Judecătoria 
Mangalia, 
Judecătoria 
Hârşova , 
Curtea de 
Apel 
Constanta. 

Judecătoria 
Sfântu-
Gheorghe 
Judecătoria 
Târgu-
Secuiesc 
Judecătoria 
Întorsura 
Buzăului 

Tribunalul 
Dâmboviţa, 
Judecătoria 
Târgovişte, 
Judecătoria 
Moreni, 
Judecătoria 
Racari, 
Judecătoria 
Găeşti 

Judecătoriile 
Craiova, 
Băieşti, 
Calafat, Filiaşi, 
Segarcea, 
Tribunalul 
Dolj, Curtea 
de Apel 
Craiova; 

Judecătoria  
Tecuci, Judecătoria  
Liesti,  jud. Tg.  
Bujor  si Palatul  de  
Justiţie  Galati . 

2, Tribunalul 
Giurgiu şi 
Judecătoria 
Bolintin Vale 

Judecătoria 
Novaci, 
Judecătoria 
Târgu 
Carbunesti, 
Tribunalul Gorj 

26. Care este numărul de 
gratuităţi aprobate de 
decanul baroului în anul 

Nu a fost 
cazul . 

- 5 - 0 77 6 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL GALAŢI BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL GORJ 

2012 ?  
27. Câte sedii secundare ale 

formelor de exercitare a 
profesiei din alte barouri 
sunt înfiinţate pe raza 
baroului dvs. ? 

29 3 2 5 11 0 2 

28. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 
baroul ? 
(se va trece numărul 
total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 6, din care 4 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 

9 din care 3 cu 
½ norma de 
lucru  

2 din care 1 cu 
8 ore  şi 1 cu 2 

3 cu 8 ore 10 -  din care: 
8 angajaţi cu 8 
ore și 2 cu 4 
ore 
 

8  din care  6   cu 8  
ore   si 2  cu 4  ore  

5 din care 3 cu 8 
ore, 1 cu 2 ore şi 
1 cu 1 oră.  

5 

29. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 
filiala CAA: ? 
(se va trece numărul 
total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 4, din care 2 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 

4  din care 4 
cu norma 
întreagă  

2 din care  1 
cu 4 ore şi 1 
cu 4 

2 cu 8 ore 9  - din care 2 
cu 8 ore, 6 cu 
4 ore și 1 cu 2 
ore 

 1  persoana cu 8  
ore  si contabilul  
sef  cu 2 ore 

2 cu 8 ore. 4 

30. Câţi avocaţi străini sunt 
înscrişi în baroul dvs.? 
 

Nu este cazul  - - - Nu sunt  cazuri  0 0 

31. Câţi dintre aceştia 
(avocaţi străini) provin 
din statele membre UE 
şi SEE ? 

Nu este cazul - - - Nu sunt  cazuri - 0 

32. Câţi dintre aceştia 
(avocaţi străini) pot 
profesa, în condiţiile 
legii, în drept românesc 
? 
 

Nu este cazul - - - Nu  sunt  situaţii  - 0 

33. Precizaţi în câte şedinţe, 
în cursul anul 2012, a 

Se analizează 
lunar . 

- Fiecare 
şedinţa de 

6 14 şedinţe  de  
Consiliu  

Lunar. 6 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL GALAŢI BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL GORJ 

analizat consiliul 
baroului colectarea 
contribuţiilor la C.A.A. de 
către filială ? 

consiliu In  fiecare  şedinţa  
de consiliu 

34. Care sunt – în sumar - 
demersurile judiciare 
făcute de barou 
împotriva avocaturii 
clandestine? (dacă a 
fost cazul) 

S-a formulat 
plângere la 
Parchetul de 
pe lângă 
Judecătoria 
Constanta . S-
a formulat 
plângere 
împotriva 
ordonanţei de 
neînceperea 
urmăririi 
penale, 
admisa.  

Da  a  fost 
cazul 
(plângere la 
parchet) 

Da, prin 
plângeri 
penale 

ANEXA:  
  Cu privire la 
lupta noastră 
cu avocatura 
clandestină, 
arătăm că în 
anul 2012 am 
continuat 
demersurile 
începute încă 
din anul 2006 
îndreptate 
împotriva 
persoanelor 
care exercită 
fără drept 
profesia de 
avocat. 
  Am formulat 
plângeri 
împotriva 
ordonanţelor 
Parchetului de 
pe lângă 
Judecătoria 
Craiova de 
neîncepere a 
urmăririi 
penale faţă de 
numitul Nicola 
Marius care 
desfăşoară în 
mod nelegal 
activitate de 
avocat făcând 
parte dintr-un 
barou care nu 

Au  fost  formulate 
plângeri  penale   si  
au  fost  atacate  
soluţiile  de  
neurmărire . 

Baroul nu a 
întreprins 
demersuri 
judiciare, însă a 
solicitat 
instanţelor 
înlăturarea 
acestora din 
cauzele unde au 
fost identificaţi.   
 
 
 

Plângeri penale, 
forme de protest 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL GALAŢI BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL GORJ 

este înfiinţat 
potrivit 
dispoziţiilor 
legale.(în 
prezent se află 
pe rolul 
Judecătoriei 
Craiova  - 
Dosarul 
nr.28321/215/
2012, iar la 
Curtea de 
Apel Craiova – 
Dosarul 
nr.1800/54/20
12); 
  De 
asemenea, 
am formulat 
plângeri la 
Parchetul de 
pe lângă 
Judecătoria 
Craiova și 
Parchetul de 
pe lângă 
Judecătoria 
Calafat 
împotriva 
numitului 
Bobby 
Gioancă 
pentru 
exercitarea 
ilegală a 
profesiei de 
avocat la 
instanţe din 
raza Curţii de 
Apel Craiova, 
plângeri care 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL GALAŢI BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL GORJ 

sunt în curs de 
soluţionare. 
  Ca urmare a 
acţiunilor 
întreprinse de 
noi, în 
prezent, la 
Curtea de 
Apel Craiova 
şi la Tribunalul 
Dolj nu au mai 
fost 
înregistrate 
cazuri de 
avocatură 
clandestină. 
Prof. univ. dr. 
Ion 
Turculeanu 
avocat 

35. Câte persoane au fost 
primite în profesie şi 
trecute pe tabloul 
avocaţilor incompatibili 
în cursul anul 2012 ? 

1 - 1 - 2  0 0 

36. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 
primire în profesie ca 
avocat stagiar, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

6 - 2 5 5 1 1 

37. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 
primire în profesie ca 
avocat definitiv, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

Nu este cazul - 1 - Nu  au  fost  cazuri  0 0 

38. Precizaţi care sunt 
domeniile în care 
conlucrarea dintre 
barouri a fost deficitară 

In domeniul 
pregătirii 
profesionale 
continue, prin 

- - - NU  au  fost  cazuri  
in  perioada  
04.02.2012-  
15.02.2013 

Apărarea 
profesiei faţă de 
fenomenul 
avocaturii 

- 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL GALAŢI BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL GORJ 

în anul 2012 ? lipsa de 
comunicare in 
ceea ce 
priveşte 
organizarea 
de conferinţe, 
seminarii si 
alte forme de 
pregătire 
profesionala: 
 In ceea ce 
priveşte 
informaţiile 
reciproce  
despre 
avocaţii care 
isi desfăşoară 
activitatea si 
pe raza altor 
barouri decât 
cel de care 
aparţin, atât 
ocazional cat 
si sub forma 
unui sediu 
secundar, 
insluci in ceea 
ce priveşte 
respectarea 
legii si 
statutului; 
Inexistenta 
unor proiecte 
de 
conlucrarea si 
colaborare 
intre barouri  

clandestine. 
Lipsa de 
implicare în 
elaborarea unui 
punct de vedere 
privind 
independenţa 
profesiei de 
avocat faţă de 
Ministerul Justiţiei 
şi tendinţele de 
ingerinţă 
flagrantă a 
acestuia în 
Asistenţa 
Juridică.   

39. Precizaţi, pe scurt, care 
sunt problemele 
prioritare ale politicilor 
profesionale privind 

Creşterea 
calităţii 
serviciilor 
profesionale 

- - - promovarea 
instituţională a 
Baroului Dolj 
prin mijloace 

Organizarea  2 
simpozioane  
legate  de  
modificările  

Învăţământul 
profesional 
continuu – 
implementarea 

şedinţe (mini 
ateliere) de 
pregătire 
profesionala pe 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL GALAŢI BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL GORJ 

activitatea avocaţilor din 
baroul dvs. pentru anul 
2013. 

ale avocaţilor; 
Pregătirea 
profesionala 
continua 
având in 
vedere 
intrarea in 
vigoare a 
noilor coduri; 
Combaterea 
avocaturii 
clandestine; 
Dezvoltarea 
relatiiilor dintre 
barou si 
conducerile 
instantelor de 
judecata 
precum si cu 
alte institutii 
publice; 
Imbunatatirea 
comunicării 
intre barou si 
UNBR; 
Păstrarea 
standardelor 
de integritate 
in profesia de 
avocat; 
Creşterea 
credibilităţii, 
seriozităţii 
disciplinei si 
profesionalism
ului in 
activitatea 
desfăşurata 
de avocaţi; 
Îmbunătăţirea 
managementu

mass-media; 
- 
conştientizare
a şi 
responsabiliza
rea avocaţilor 
prin prisma 
intrării în 
vigoare a 
noilor coduri; 
- 
perfecţionarea 
profesională 
prin conferinţe 
pe tema noilor 
coduri; 
- promovarea 
în societate a 
instituţiei 
”avocatului” ca 
reprezentant 
al 
justiţiabilului. 
 

legislative  
survenite,  iar  pe 
grupuri  restrânse  
de  avocaţi 
organizare  de 
seminarii. 

noilor coduri noile coduri 



 

 29 

 ÎNTREBARE: BAROUL 
CONSTANŢA 

BAROUL 
COVASNA 

BAROUL 
DÂMBOVIŢA 

BAROUL 
DOLJ 

BAROUL GALAŢI BAROUL 
GIURGIU 

BAROUL GORJ 

lui organelor 
de conducere 
ale baroului : 
decan si 
consiliul; 
Permanenta 
legătura si 
colaborare 
intre organele 
de conducere 
ale baroului si 
cele ale filiale 
CAA; 
Îmbunătăţirea 
managementu
lui asistentei 
judiciare si 
preocuparea 
permanentă 
ca serviciile 
avocaţiale sa 
fie decontate; 
Conlucrarea 
cu asociaţiile 
profesionale 
ale juriştilor 
din alte 
profesii. 

 
PARTEA 4 – BAROURILE HARGHITA - MUREŞ 

 
 ÎNTREBARE: BAROUL 

HARGHITA 
BAROUL 

HUNEDOARA 
BAROUL 

IALOMIŢA 
BAROUL IAŞI BAROUL 

MARAMUREŞ 
BAROUL 

MEHEDINŢI 
BAROUL 
MUREŞ 

1. Care este numărul total 
al avocaţilor înscrişi în 
tabloul baroului la 01 
februarie 2013: 
(se vor include avocaţii 
incompatibili sau 
suspendaţi) 

112 508 avocaţi 116 1040 266 766 359 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
HARGHITA 

BAROUL 
HUNEDOARA 

BAROUL 
IALOMIŢA 

BAROUL IAŞI BAROUL 
MARAMUREŞ 

BAROUL 
MEHEDINŢI 

BAROUL 
MUREŞ 

2. Care este numărul 
avocaţilor cu drept de 
exercitare a profesiei 
înscrişi în tabloul 
baroului la 01 martie 
2013: 
(nu se vor include 
avocaţii incompatibili sau 
suspendaţi din exerciţiul 
profesiei) 

95 397 avocati 91 783 223 471 309 

3. Care este numărul 
pensionarilor care îşi 
continuă activitatea: 

3 13 pensionari activi 1 26 11 10 18 

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

0 3 0  
1 

- - 1 

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

9 7 pensionari 5  
33 

1 13 16 

6. 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 13 pensionari 1  
 
26 

18 10 18 

7. Care este numărul 
deciziilor emise de 
consiliul baroului, prin 
care s-a respins 
continuarea exercitării 
profesiei ? 

0 0 0  
- 

- - Nu este cazul 

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

8 23 avocati 17 82 4 295 9 

9. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi ca 

0 0 avocaţi 0 - - - - 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
HARGHITA 

BAROUL 
HUNEDOARA 

BAROUL 
IALOMIŢA 

BAROUL IAŞI BAROUL 
MARAMUREŞ 

BAROUL 
MEHEDINŢI 

BAROUL 
MUREŞ 

măsură disciplinară 
conform art. 49 alin. (1) 
lit. B) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

10. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi 
pentru neplata taxelor şi 
contribuţiilor 
profesionale, conform 
art. 49 alin. (1) lit. c) din 
Statutul profesiei de 
avocat ? 

0 9 avocaţi 2 34 3 19 4 

11. Care este numărul 
avocaţilor care au 
solicitat înscrierea în 
tabloul avocaţilor 
incompatibili ? 

1 79 avocaţi in total 
din care 2 cereri in 
2012 

16 141 5 295 38 

12. Ce informaţii deţine 
baroul cu privire la 
activitatea socio-
profesională a avocaţilor 
trecuţi pe tablou ca 
incompatibili, la cerere ? 

- Nu deţine Judecători – 
8 
Notari – 2 
Executori – 3 
Jurişti - 3 

 
 

- NU Nu deţinem 
informaţii 
suplimentare 
celor ce au atras 
starea de 
incompatibilitate 

13. Cu ce periodicitate se 
analizează informaţiile 
cu privire la activitatea 
socio-profesională a 
avocaţilor trecuţi pe 
tablou ca incompatibili, 
la cerere? 

- Nu se analizează De doua ori 
pe an 

 - NU Nu exista o 
perioada 
determinata de 
timp, ci in mod 
particular, la 
fiecare parte 

14. Câţi membri are consiliul 
baroului ? 
(numărul acestora va 
include decanul şi 
prodecanul/prodecanii) 

7 11 membrii 7 13 11 11 10 (decanul 
decedat) 

15. Care este numărul 
avocaţilor stagiari din 
baroul dvs.? 
 

8 8 3 37 6 12 29 

16. Care este cota anuală 
de contribuţie a 

720 lei pentru 
av. definitivi 

43 lei 58 lei / luna 45 lei 88 55 50 lei/luna 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
HARGHITA 

BAROUL 
HUNEDOARA 

BAROUL 
IALOMIŢA 

BAROUL IAŞI BAROUL 
MARAMUREŞ 

BAROUL 
MEHEDINŢI 

BAROUL 
MUREŞ 

avocaţilor definitivi la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 

17. Care este cota anuală 
de contribuţie a 
avocaţilor stagiari la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 

360 lei pentru 
av. stagiari 

20 lei 51 lei / luna  
22,50 lei 

42 38 25 lei/luna 

18. Care este taxa de 
aprobare a deschiderii 
unui sediu secundar pe 
raza baroului dvs. ? 
(în lei) 

1500 lei 1.500 lei 1.500 lei 1500 lei 1500 lei 1500 1500 lei/luna 

19. Prin ce modalitate este 
adusă la cunoştinţa 
publică taxa de aprobare 
a deschiderii unui sediu 
secundar pe raza 
baroului dvs. ? 

- prin afişare 
la sediul 
baroului  

Site si avizierul 
baroului 

Site-ul 
baroului 

Afişare Personal AFISAT PE 
SITE-UL 
BAROULUI 

Decizia 63/2011 
a UNBR 

20. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei, la 
cerere ? 
(în lei) 

3000 lei 1.500 lei 3.000 lei 3000 lei 3000 lei 1500 3000 lei 

21. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei ca 
incompatibil ? 
(în lei) 

1500 lei 1.500 lei 3.000 lei 1500 lei 1500 lei 1500 1500 Lei 

22. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei ca 
măsură disciplinară ? 

3000 lei 500 lei în cazul 
suspendării ca 
urmare a neplăţii 
contribuţiilor 
profesionale, în rest 
1.500 lei 

3.000 lei 3000 lei 3000 lei 3000 3000 Lei 

23. Care este taxa de 
înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 
prin examen, ca stagiar? 

1500 lei 1.500 lei 3.000 lei 1500 lei 1500 lei 1500 1500 Lei 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
HARGHITA 

BAROUL 
HUNEDOARA 

BAROUL 
IALOMIŢA 

BAROUL IAŞI BAROUL 
MARAMUREŞ 

BAROUL 
MEHEDINŢI 

BAROUL 
MUREŞ 

(în lei) 
24. Care este taxa de 

înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 
prin examen, ca 
definitiv? 
(în lei) 

3000 lei 1.500 lei 3.000 lei 1500 lei 3000 lei 3000 3000 Lei 

25. Precizaţi în sediul căror 
instanţe este asigurat 
spaţiu pentru avocaţi: 
(se va indica numărul 
total, urmat de 
precizarea locaţiei. 
Exemplu: 7 şi anume: 
Judecătoria XXX, 
Tribunalul YYY, Curtea 
de Apel ZZZ …) 

3 şi anume: 
Tribunalul 
Harghita, 
Judecătoria 
Odorheiu 
Secuiesc, 
Judecătoria 
Gheorgheni  

Trib. Hunedoara, 
Jud. Deva, Jud. 
Hunedoara, Jud. 
Haţeg, Jud. 
Petroşani, Jud. Brad 

1, si anume: 
- Tribunalul 
Ialomita 
 

Judecătoria Iaşi 
= 2 
Tribunalul Iaşi = 
1 
Judecătoria 
Hîrlau = 1 
Judecătoria 
Paşcani = 1 

Judecătoria 
Targu Lapus, 
Jdecatoria Viseu 
de Sus, Palatul 
de Justitie- Baia 
Mare 

JUD. VANJU 
MARE, JUD. 
ORSOVA, JUD. 
BAIA DE 
ARAMA, JUD. 
STRAHAIA, 
TRIB. 
MEHEDINTI 

5 Judecătorii:Tg. 
Mures, Reghin, 
Tarnaveni, 
Ludus, 
Sighisoara 
1 Tribunalul 
Mures 
1 Curtea de 
Apel Tg. Mures 

26. Care este numărul de 
gratuităţi aprobate de 
decanul baroului în anul 
2012 ?  

0 37 gratuitati 2 51 2 5 8 

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

1 3 sedii  0 1 3 10 11 

28. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 
baroul ? 
(se va trece numărul 
total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 6, din care 4 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 

4, din care 3 
cu 4 ore şi 1 
cu 8 ore 

 7 persoane  din 
care :  
-3 persoane cu 8 ore 
-2 persoane cu 4 ore 
-2 persoane cu 2 ore 

2, din care 2 
cu 4ore 

12 cu 8 ore 2 6 4 salariaţi cu 8 
ore 

29. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 
filiala CAA: ? 
(se va trece numărul 

1 cu 8 ore 3 persoane din care: 
- 1 persoana cu 8 
ore 
-2 persoane cu 6 ore 

1, cu 4 ore 7 cu 2 ore 2 3 2 salariaţi cu 8 
ore 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
HARGHITA 

BAROUL 
HUNEDOARA 

BAROUL 
IALOMIŢA 

BAROUL IAŞI BAROUL 
MARAMUREŞ 

BAROUL 
MEHEDINŢI 

BAROUL 
MUREŞ 

total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 4, din care 2 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 

30. Câţi avocaţi străini sunt 
înscrişi în baroul dvs.? 
 

0 0  0 - - - Nu sunt 

31. Câţi dintre aceştia 
(avocaţi străini) provin 
din statele membre UE 
şi SEE ? 

- 0 0  
- 

- - Nu sunt 

32. Câţi dintre aceştia 
(avocaţi străini) pot 
profesa, în condiţiile 
legii, în drept românesc 
? 
 

- 0 0  
- 

- - Nu sunt 

33. Precizaţi în câte şedinţe, 
în cursul anul 2012, a 
analizat consiliul 
baroului colectarea 
contribuţiilor la C.A.A. de 
către filială ? 

În şedinţa de 
Consiliu din 13 
dec. 2012 s-a 
dezbătut 
situaţia celor 3 
colegi care 
aveau 
restanţe la 
plată şi li s-au 
trimis somaţii. 

10 şedinţe  12 5 12 6 12 şedinţe 

34. Care sunt – în sumar - 
demersurile judiciare 
făcute de barou 
împotriva avocaturii 
clandestine? (dacă a 
fost cazul) 

Plângerea 
penală 
împotriva 
Csata Laszlo, 
Szasz Eva, 
Kovacs tunde 
şi obligaţia de 
a înlătura 
firma cu 
însemnele 
U.N.B.R. şi 
Baroul 
Harghita. 

Nu a fost cazul Nu este cazul - plângeri penale 
- discuţii cu 
conducerea 
instanţelor 
+parchetelor + 
penitenciarelor, 
alte instanţe 
conferinţe de 
presă 

Da, plângeri 
penale in curs de 
soluţionare 

DA LA POLITIE, 
PARCHET, 
TRIBUNAL 

Depuse plângeri 
împotriva 
persoanelor 
care practica 
avocatura 
clandestina 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
HARGHITA 

BAROUL 
HUNEDOARA 

BAROUL 
IALOMIŢA 

BAROUL IAŞI BAROUL 
MARAMUREŞ 

BAROUL 
MEHEDINŢI 

BAROUL 
MUREŞ 

35. Câte persoane au fost 
primite în profesie şi 
trecute pe tabloul 
avocaţilor incompatibili 
în cursul anul 2012 ? 

0 0 persoane 0 - - NICI UNA Nici una 

36. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 
primire în profesie ca 
avocat stagiar, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

6 6 candidaţi 1 29 3 7 4 

37. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 
primire în profesie ca 
avocat definitiv, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

6 1 candidat 0 - - - Nici una 

38. Precizaţi care sunt 
domeniile în care 
conlucrarea dintre 
barouri a fost deficitară 
în anul 2012 ? 

 Nu este cazul Nici unul - - - Nu a fost cazul 

39. Precizaţi, pe scurt, care 
sunt problemele 
prioritare ale politicilor 
profesionale privind 
activitatea avocaţilor din 
baroul dvs. pentru anul 
2013. 

1. – impactul 
Noului Cod de 
procedură 
civilă 
2. – 
amelioarare a 
imaginii 
profesiei în 
optica 
justiţiabililor 
3. –demersuri 
pentru 
eradicarea 
avocaturii 
clandestine 

- pregătire 
profesională 
- reducerea 
numărului de 
restanţieri 

- Pregatirea 
profesionala 
continua; 
- Conlucrarea 
in conditii 
normale cu 
celelalte    
  organe care 
concura la 
infaptuirea 
justitiei; 
- Publicitatea 
profesiei de 
avocat. 

pregătirea 
continuă 
disciplina plăţii 
cotelor şi taxelor 

- Pregătirea 
Profesionala 
continua nu se va 
mai efectua prin 
Centrul INPPA 
Craiova ci cu 
Universitatea din 
Craiova, 
Facultatea de 
Drept in baza 
Protocolului 
încheiat in acest 
sens intre cele 2 
instituţii din data 
de 18.12.2012 cu 
avizul Ministerului 
Educaţiei si 
Învăţământului       
urmărindu-se pe 

Efectuarea 
întrunirilor de 
pregătire 
profesionala 
pentru punerea 
in aplicare a 
Noului Cod de 
procedura civila, 
întrunirea 
punctajului 
necesar 
pregătirii 
profesionale 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
HARGHITA 

BAROUL 
HUNEDOARA 

BAROUL 
IALOMIŢA 

BAROUL IAŞI BAROUL 
MARAMUREŞ 

BAROUL 
MEHEDINŢI 

BAROUL 
MUREŞ 

larg tematica 
stabilita de 
U.N.B.R,  in 
consecinţa 
însuşirea Noilor 
Coduri intrate in 
vigoare. Cursurile 
vor fi finalizate cu 
eliberarea unei 
diplome de 
masterat pentru 
avocaţii care 
participa la 
program. 
Încheierea unui 
Protocol cu 
Tribunalul 
Mehedinţi pentru 
amenajarea unor 
spatii adecvate in 
arhivele instituţiei 
pentru studiul 
dosarelor. 

 
PARTEA 5 – BAROURILE NEAMŢ - SUCEAVA 

 
 ÎNTREBARE: BAROUL 

NEAMŢ 
BAROUL OLT BAROUL 

PRAHOVA 
BAROUL 

SATU MARE 
BAROUL SĂLAJ BAROUL SIBIU BAROUL 

SUCEAVA 
1. Care este numărul total 

al avocaţilor înscrişi în 
tabloul baroului la 01 
februarie 2013: 
(se vor include avocaţii 
incompatibili sau 
suspendaţi) 

277 723 762 175 85 601 (444 activi 
+157 incompatibili) 

398  

2. Care este numărul 
avocaţilor cu drept de 
exercitare a profesiei 
înscrişi în tabloul 
baroului la 01 martie 

226 458 625 154 79 443 327  
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
NEAMŢ 

BAROUL OLT BAROUL 
PRAHOVA 

BAROUL 
SATU MARE 

BAROUL SĂLAJ BAROUL SIBIU BAROUL 
SUCEAVA 

2013: 
(nu se vor include 
avocaţii incompatibili sau 
suspendaţi din exerciţiul 
profesiei) 

3. Care este numărul 
pensionarilor care îşi 
continuă activitatea: 

10 9 16 8 3 14 12 

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

1 - 0 - 0 1 - 

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

12 9 65 - 2 7 11 
 

6. 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 ? 

Nu s-a realizat  9 16 6 1 14 12 

7. Care este numărul 
deciziilor emise de 
consiliul baroului, prin 
care s-a respins 
continuarea exercitării 
profesiei ? 

0 - 0 - 0 - - 

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

4 88 36 1 0 5 14 

9. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi ca 
măsură disciplinară 
conform art. 49 alin. (1) 
lit. B) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

1 - 0 - 0 - - 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
NEAMŢ 

BAROUL OLT BAROUL 
PRAHOVA 

BAROUL 
SATU MARE 

BAROUL SĂLAJ BAROUL SIBIU BAROUL 
SUCEAVA 

10. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi 
pentru neplata taxelor şi 
contribuţiilor 
profesionale, conform 
art. 49 alin. (1) lit. c) din 
Statutul profesiei de 
avocat ? 

2 15 15 - 0 - 2 

11. Care este numărul 
avocaţilor care au 
solicitat înscrierea în 
tabloul avocaţilor 
incompatibili ? 

41 177 4 2 6 5 1 

12. Ce informaţii deţine 
baroul cu privire la 
activitatea socio-
profesională a avocaţilor 
trecuţi pe tablou ca 
incompatibili, la cerere ? 

Nu detine  Nu - - TOTI AVOCATII 
TRECUTI PE 
INCOMPATIBILI 
AU IN PREZENT 
FUNCTIA DE 
JUDECATOR. 

Nu deţinem 
informaţii oficiale 

Avocaţii 
incompatibili 
desfășoară activități 
comerciale sau au 
fost numiți în 
funcția de 
magistrați 

13. Cu ce periodicitate se 
analizează informaţiile 
cu privire la activitatea 
socio-profesională a 
avocaţilor trecuţi pe 
tablou ca incompatibili, 
la cerere? 

nu avem 
informatii  

- - - LA NEVOIE - Anual 

14. Câţi membri are consiliul 
baroului ? 
(numărul acestora va 
include decanul şi 
prodecanul/prodecanii) 

11 11 13 9 7 11 (10 consilieri 
+decan) 

11 

15. Care este numărul 
avocaţilor stagiari din 
baroul dvs.? 

4 4 27 4 11 8 9 

16. Care este cota anuală 
de contribuţie a 
avocaţilor definitivi la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 
 

80 55 45 lei 80 LEI 60 LEI / LUNA 70 lei /lună 60 lei/lună 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
NEAMŢ 

BAROUL OLT BAROUL 
PRAHOVA 

BAROUL 
SATU MARE 

BAROUL SĂLAJ BAROUL SIBIU BAROUL 
SUCEAVA 

17. Care este cota anuală 
de contribuţie a 
avocaţilor stagiari la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 

60 20 24 lei 40 LEI 45 LEI/ LUNA 40 lei/lună 60 lei/lună 

18. Care este taxa de 
aprobare a deschiderii 
unui sediu secundar pe 
raza baroului dvs. ? 
(în lei) 

1500 1.500 lei 1500 lei 1.500 LEI 1500 LEI 1.500 lei 1.500 lei 

19. Prin ce modalitate este 
adusă la cunoştinţa 
publică taxa de aprobare 
a deschiderii unui sediu 
secundar pe raza 
baroului dvs. ? 

La sediul 
baroului  

AFISAREA LA 
BAROU 
PUBLICITATE 
PE SITE-UL 
BAROULUI 
OLT 

Afişare  Afişare barou PRIN AFISARE 
LA SEDIUL 
BAROULUI 
SALAJ SI PE 
SITE-UL 
BAROULUI. 

publicare pe site-
ul baroului şi 
afişare la sediu 

Hotărârea 
Consiliului Baroului 

20. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei, la 
cerere ? 
(în lei) 

0 (este vorba 
de mamele  
în concediu 
creştere copil) 

1.500 lei 1500 lei 3.000 LEI 1500 LEI 3.000 lei 1.500 lei 

21. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei ca 
incompatibil ? 
(în lei) 

3000 1.500 lei 1500 lei 3.000LEI 1500 LEI 1.500 lei 1.500 lei 

22. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei ca 
măsură disciplinară ? 

3000 2.000 lei 3000 lei 3.000 LEI 3000 LEI 3.000 lei 3.000 lei 

23. Care este taxa de 
înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 
prin examen, ca stagiar? 
(în lei) 

1000 1.500 lei 1500 lei 1.500 LEI 1500 LEI 1.500 lei 1.500 lei 

24. Care este taxa de 
înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 

3000 3.000 lei 3000 lei 3.000 LEI 3000 LEI 3.000 lei 6.000 lei 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
NEAMŢ 

BAROUL OLT BAROUL 
PRAHOVA 

BAROUL 
SATU MARE 

BAROUL SĂLAJ BAROUL SIBIU BAROUL 
SUCEAVA 

prin examen, ca 
definitiv? 
(în lei) 

25. Precizaţi în sediul căror 
instanţe este asigurat 
spaţiu pentru avocaţi: 
(se va indica numărul 
total, urmat de 
precizarea locaţiei. 
Exemplu: 7 şi anume: 
Judecătoria XXX, 
Tribunalul YYY, Curtea 
de Apel ZZZ …) 

2 - 
Judecătoria 
Bicaz 
    -   
Judecătoria 
Roman  

Tribunalul Olt, 
Judecătoria 
Balș, 
Judecătoria 
Caracal 

4: 
- 1 Jud. Ploieşti şi 
Tribunalul 
Prahova 
- 1 Jud. Vălenii 
de Munte 
- 1 Jud. Câmpina 
- 1 Jud. Sinaia 
 

- Judecătoria 
Carei  
- Judecătoria 
Negreşti Oaş 

3 SI ANUME – 
TRIBUNALUL 
SALAJ,  
JUDECATORIA 
JIBOU SI 
JUDECATORIA 
SIMLEU 
SILVANIEI 
 

3 şi anume; 
Judec. Sibiu 
Judec. Mediaş 
Judec. Avrig 

6 locații: 
Judecătoria, 
Tribunalul , Curtea 
de Apel Suceava, 
Judecătoria 
Fălticeni, 
Judecătoria Gura 
Humorului, 
Judecătoria 
Câmpulung 
Moldovenesc, 
Judecătoria Gura 
Humorului, 
Judecătoria Vatra 
Dornei 

26. Care este numărul de 
gratuităţi aprobate de 
decanul baroului în anul 
2012 ?  

0 Nu 0 3 0 - 1 

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

6 Nu 3 6 3 3 7 

28. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 
baroul ? 
(se va trece numărul 
total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 6, din care 4 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 
 

4-3 cu 8 ore 
    1 cu 4 ore  

4 – 8 ore 8: 
5 cu 8 ore 
3 cu 4 ore 

3 cu 2 ore 1 CU 8 ORE 5 din care: 4 cu 8 
ore 
                 1 cu 4 
ore 

4 persoane cu 8 
ore 

29. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 

2 cu 4 ore  4 din care: 
2 – 8 ore 
2 – 4 ore 

2: 
Amandoi cu 4 ore 

3 cu 6 ore 1 CU 
CONTRACT DE 
PRESTARI 

2 din care: 1 cu 8 
ore 
                 1 cu 6 

2 persoane din care 
una cu 4 ore 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
NEAMŢ 

BAROUL OLT BAROUL 
PRAHOVA 

BAROUL 
SATU MARE 

BAROUL SĂLAJ BAROUL SIBIU BAROUL 
SUCEAVA 

filiala CAA: ? 
(se va trece numărul 
total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 4, din care 2 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 

 SERVICII PE 
POST DE 
EXPERT 
CONTABIL. 

ore 

30. Câţi avocaţi străini sunt 
înscrişi în baroul dvs.? 
 

0 - 0 - 0 - - 

31. Câţi dintre aceştia 
(avocaţi străini) provin 
din statele membre UE 
şi SEE ? 

0 - 0 - 0 - - 

32. Câţi dintre aceştia 
(avocaţi străini) pot 
profesa, în condiţiile 
legii, în drept românesc 
? 
 

0 - 0 - 0 - - 

33. Precizaţi în câte şedinţe, 
în cursul anul 2012, a 
analizat consiliul 
baroului colectarea 
contribuţiilor la C.A.A. de 
către filială ? 

Trim. 10 ȘEDINȚE 12 şedinţe În fiecare 12 Lunar - se prezintă 
lista restanţierilor 

10 

34. Care sunt – în sumar - 
demersurile judiciare 
făcute de barou 
împotriva avocaturii 
clandestine? (dacă a 
fost cazul) 

- 2 PLÂNGERI 
PENALE 
ÎMPOTRIVA A 
2 AVOCAȚI 
DIN 
STRUCTURA 
BOTA CARE 
SE AFLĂ PE 
ROLUL 
INSTANȚEI – 
(CA 
PLÂNGERE 
IMPOTRIVA 
NUP) 
 

Nu exista 
avocatura 
clandestină 

-  a sesizat toate 
instanţele si 
organele de 
urmărire penala 
din judeţul Sălaj 
privind 
exercitarea fără 
drept a profesiei 
de avocat de 
către numitul 
Mgyar Sandor 

Plângere penală 
împotriva unui 
membru al 
organizaţiei 
„Potra” 

Au fost formulate 
plângeri penale sau 
au fost atacate 
actele procurorului 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
NEAMŢ 

BAROUL OLT BAROUL 
PRAHOVA 

BAROUL 
SATU MARE 

BAROUL SĂLAJ BAROUL SIBIU BAROUL 
SUCEAVA 

35. Câte persoane au fost 
primite în profesie şi 
trecute pe tabloul 
avocaţilor incompatibili 
în cursul anul 2012 ? 

0 - 0 - 0 - 1 

36. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 
primire în profesie ca 
avocat stagiar, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

3 1 0 1 5 2 4 

37. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 
primire în profesie ca 
avocat definitiv, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

0 - 0 - 1 - 6 

38. Precizaţi care sunt 
domeniile în care 
conlucrarea dintre 
barouri a fost deficitară 
în anul 2012 ? 

Nu e cazul - - - 0 Nu au fost cazuri Nu au fost 
deficienţe de 
colaborare 

39. Precizaţi, pe scurt, care 
sunt problemele 
prioritare ale politicilor 
profesionale privind 
activitatea avocaţilor din 
baroul dvs. pentru anul 
2013. 

/ - Conferinţe, 
seminarii în 
colaborare cu 
Curtea de Apel 
Ploieşti, INPPA 
Braşov etc. 

- pregătirea 
profesională 
continuă 
- eradicarea 
fenomenului 
de avocatură 
clandestină 

POLITICILE  
PROFESIONALE 
TREBUIE 
ANALIZATE LA 
NIVELUL  
U.N.B.R. 

- realizarea în 
continuare a 
pregătirii 
profesionale 
a avocaţilor 

îmbunătăţirea 
activităţii SAJ 

Prioritatea politicii 
profesionale o 
constituie 
pregătirea 
profesională 
impusă de 
adoptarea noilor 
Coduri și 
respectarea 
Codului deontologic 
al avocaţilor 

 
PARTEA 6 – BAROURILE TELEORMAN – VRANCEA şi BAROUL ILFOV 

 
 ÎNTREBARE: BAROUL 

TELEORMAN 
BAROUL TIMIŞ BAROUL 

TULCEA 
BAROUL 
VASLUI 

BAROUL 
VÂLCEA 

BAROUL 
VRANCEA 

BAROUL 
ILFOV 

1. Care este numărul total 
al avocaţilor înscrişi în 

201 983 385 259 367 261 156 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
TELEORMAN 

BAROUL TIMIŞ BAROUL 
TULCEA 

BAROUL 
VASLUI 

BAROUL 
VÂLCEA 

BAROUL 
VRANCEA 

BAROUL 
ILFOV 

tabloul baroului la 01 
februarie 2013: 
(se vor include avocaţii 
incompatibili sau 
suspendaţi) 

2. Care este numărul 
avocaţilor cu drept de 
exercitare a profesiei 
înscrişi în tabloul 
baroului la 01 martie 
2013: 
(nu se vor include 
avocaţii incompatibili sau 
suspendaţi din exerciţiul 
profesiei) 

167 814 238 184 289 173 151 

3. Care este numărul 
pensionarilor care îşi 
continuă activitatea: 

7 29 11 7 13 11 2 

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

Niciuna 1 Nici una  0 4  - pensii 
aflate în plată  

0 0 

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

10 64 3 2 14 6 0 

6. 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 ? 

7 0 11 7 13 11 2 

7. Care este numărul 
deciziilor emise de 
consiliul baroului, prin 
care s-a respins 
continuarea exercitării 
profesiei ? 
 

Niciuna 0 Nici una 0 - 0 0 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
TELEORMAN 

BAROUL TIMIŞ BAROUL 
TULCEA 

BAROUL 
VASLUI 

BAROUL 
VÂLCEA 

BAROUL 
VRANCEA 

BAROUL 
ILFOV 

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

34 45 144 8 11 8 4 

9. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi ca 
măsură disciplinară 
conform art. 49 alin. (1) 
lit. B) din Statutul 
profesiei de avocat ? 

1  
0 
 

Nici unul 2 - nu 0 

10. Care este numărul 
avocaţilor suspendaţi 
pentru neplata taxelor şi 
contribuţiilor 
profesionale, conform 
art. 49 alin. (1) lit. c) din 
Statutul profesiei de 
avocat ? 

1 16 3 0 2 4 0 

11. Care este numărul 
avocaţilor care au 
solicitat înscrierea în 
tabloul avocaţilor 
incompatibili ? 

34 106 1 67 1 1 1 

12. Ce informaţii deţine 
baroul cu privire la 
activitatea socio-
profesională a avocaţilor 
trecuţi pe tablou ca 
incompatibili, la cerere ? 

Conf. cererilor de 
trecere pe tabloul 
av. incompatibili. 

 
Nu deţine 

Avocaţii înscrişi 
pe Tabloul 
incompatibililor 
desfăşoară 
activităţile pe 
care la-au 
prestat si 
anterior 
înscrierii in 
barou, fără a 
desfăşura 
activităţi 
avocaţiale 
clandestine. 

profesia  
actuala 

In general , 
avem informaţii 
din spaţiul 
public, având in 
vedere  ca intr-
o comunitate 
mai restrânsa  
cum este 
Vâlcea astfel 
de informaţii se 
afla foarte uşor.  

nu Dna. Ilie 
Eugenia 
Ramona, 
suspendată la 
cerere – 
judecător la Jud. 
Videle; 

13. Cu ce periodicitate se 
analizează informaţiile 
cu privire la activitatea 
socio-profesională a 

La sesizare si 
trimestrial 

 
- 

La 6 luni anual Nu a fost 
analizata decât 
când au existat 
solicitarea  de a 

nu 
 
 
 

 
Nu se 
analizează 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
TELEORMAN 

BAROUL TIMIŞ BAROUL 
TULCEA 

BAROUL 
VASLUI 

BAROUL 
VÂLCEA 

BAROUL 
VRANCEA 

BAROUL 
ILFOV 

avocaţilor trecuţi pe 
tablou ca incompatibili, 
la cerere? 

fi făcuta 
reînscrierea pe 
tablou.  

14. Câţi membri are consiliul 
baroului ? 
(numărul acestora va 
include decanul şi 
prodecanul/prodecanii) 

9 11 11 9 11 9 
 
 

9 

15. Care este numărul 
avocaţilor stagiari din 
baroul dvs.? 

2 59 
 

4 1 4 5 5 

16. Care este cota anuală 
de contribuţie a 
avocaţilor definitivi la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 

An 2012   25 lei 
An 2013   50 lei 

780 lei / an 
65 lei / luna 

48 lei/luna 38 40 lei/lună  60 lei pe luna 63 lei/lună 

17. Care este cota anuală 
de contribuţie a 
avocaţilor stagiari la 
bugetul baroului? 
(în lei/luna) 

An 2012  15 lei 
An 2013  15 lei 

420 lei / an 
35 lei / luna 

22 lei/luna 20 20 lei / lună 40 lei pe luna 32 lei/lună 

18. Care este taxa de 
aprobare a deschiderii 
unui sediu secundar pe 
raza baroului dvs. ? 
(în lei) 

1500 lei 1.500 lei 3.000 lei 1.500 1500 lei  1500 lei 1500 lei 

19. Prin ce modalitate este 
adusă la cunoştinţa 
publică taxa de aprobare 
a deschiderii unui sediu 
secundar pe raza 
baroului dvs. ? 

Publicitate 
Pe site-ul Barourilor 

 
Taxele sunt 
afisate la 
avizierul 
Baroului 

Prin publicare 
pe site-ul 
baroului, prin 
afisare la 
avizierul 
baroului.  

aviziere Afişare pe site-
ul baroului  
Afişare la 
sediul baroului 

Afisare la sediul 
baroului si pe s-
teil baroului 
 

Prin publicarea 
hotărârii pe site-
ul baroului. 

20. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei, la 
cerere ? 
(în lei) 

3000 lei 1.500 lei 3.000 lei 3.000 3000 lei  3000 lei 3000 lei 

21. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 

3000 lei 1.500 lei 3.000 lei 3.000 1500 lei 1500 lei 1500 lei 
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 ÎNTREBARE: BAROUL 
TELEORMAN 

BAROUL TIMIŞ BAROUL 
TULCEA 

BAROUL 
VASLUI 

BAROUL 
VÂLCEA 

BAROUL 
VRANCEA 

BAROUL 
ILFOV 

exerciţiul profesiei ca 
incompatibil ? 
(în lei) 

22. Care este taxa de 
reînscriere în barou a 
avocatului suspendat din 
exerciţiul profesiei ca 
măsură disciplinară ? 

3000 lei 3.000 lei 3.000 lei 0 3000 lei  3000 lei 3000 lei 

23. Care este taxa de 
înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 
prin examen, ca stagiar? 
(în lei) 

1000 lei 1.500 lei 1.500 lei 1.500 800 lei  1500 lei 1500 lei 

24. Care este taxa de 
înscriere în barou a unui 
avocat primit în profesie 
prin examen, ca 
definitiv? 
(în lei) 

3000 lei 3.000 lei 3.000 lei 2.000 1000 lei  3000 lei 3000 lei 

25. Precizaţi în sediul căror 
instanţe este asigurat 
spaţiu pentru avocaţi: 
(se va indica numărul 
total, urmat de 
precizarea locaţiei. 
Exemplu: 7 şi anume: 
Judecătoria XXX, 
Tribunalul YYY, Curtea 
de Apel ZZZ …) 

5 
Judecătorii : Roşiori 
de Vede, Tr. 
Măgurele, 
Alexandria, 
Zimnicea, Videle. 

- Judecătoria 
Timişoara – 8 
camere 
- Judecătoria 
Făget – 1 
camera 
- Judecătoria 
Lugoj – 3 
camere 
- Judecătoria 
Sannicolau 
Mare – 1 
camera 

La sediul a 3 
instanţe : 
- Judecătoria / 
Tribunalul 
Tulcea; 
- Judecătoria 
Babadag ; 
Judecătoria 
Macin. 

4 : Tribunalul 
Vaslui, 
Judecătoria 
Vaslui, 
Judecătoria 
Bârlad, 
Judecătoria 
Husi . 

2 spaţii  – 
Judecătoria 
Rm. Vâlcea  
1 spaţiu – 
Tribunalul 
Vâlcea  
1 spaţiu – 
Judecătoria 
Dragasani  
1 spaţiu – 
Judecătoria 
Horezu  
1 spaţiu – 
Judecătoria 
Bălcesti  
1 spaţiu 
Judecătoria 
Brezoi  
Au existat insa 
solicitări din 
partea 
Judecătoriei 

Tribunalul 
Vrancea, 
Judecătoria 
Adjud si 
Judecătoria 
Panciu 

3, Judecătoria 
Buftea, 
Tribunalul Ilfov, 
Judecătoria 
Cornetu (în curs 
de amenajare) 
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Rm. Vâlcea  sa 
eliberam una 
din cele  doua 
încăperi pentru 
nevoile 
logistice legate 
de aplicarea  
NCPC, fără a 
avea insa 
acordul nostru. 

26. Care este numărul de 
gratuităţi aprobate de 
decanul baroului în anul 
2012 ?  

2 114 10 0 - 5 0 

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

Niciunul  
25 

2 0 16 4 
 

15 

28. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 
baroul ? 
(se va trece numărul 
total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 6, din care 4 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 

2 – 1 cu patru ore, 
      1 cu  doua ore 

8 persoane din 
care 6 cu 8 ore, 
1 cu 4 ore, 1 cu 
o ora  

3 angajaţi, din 
care : 
2 cu norma 
întreaga - 8 ore 
; 
1 cu ½ norma - 
4 ore.  

5 ( din care 2 
cu 8 ore, 2 cu 4 
ore , 1 cu 2 ore 
) 

5 din care 5 cu 
normă întreagă 
(8 ore/zi)  

3 persoane cu 8 
ore 

1, 8 ore 

29. Ce număr de personal 
administrativ angajat cu 
contract de muncă are 
filiala CAA: ? 
(se va trece numărul 
total, urmat de 
precizarea duratei 
timpului de lucru. 
Exemplu: 4, din care 2 
cu 8 ore şi 2 cu 4 ore). 

2 – 1 cu patru ore, 
1 cu  doua ore 

4 persoane cu 8 
ore 

3 angajaţi , din 
care  toţi cu 4 
ore  

2 ( 2 cu 2 ore ) 4  din care 4  
cu 3 ore / zi  

2 persoane cu 4 
ore 

- 

30. Câţi avocaţi străini sunt 
înscrişi în baroul dvs.? 

Niciunul 1 Nici unul 0 - nu 1 
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31. Câţi dintre aceştia 
(avocaţi străini) provin 
din statele membre UE 
şi SEE ? 

Niciunul 1 UE Nici unul 0 - nu 1 

32. Câţi dintre aceştia 
(avocaţi străini) pot 
profesa, în condiţiile 
legii, în drept românesc 
? 
 

Niciunul  
1 

Nici unul 0 - nu  
0 

33. Precizaţi în câte şedinţe, 
în cursul anul 2012, a 
analizat consiliul 
baroului colectarea 
contribuţiilor la C.A.A. de 
către filială ? 

In toate sedintele de 
consiliu 

 
Se analizează la 
fiecare şedinţa 
de consiliu 

In fiecare 
sedinta de 
Consiliul 
Baroului 

6 12 ( 1 şedinţă / 
lună)  

5  
2 

34. Care sunt – în sumar - 
demersurile judiciare 
făcute de barou 
împotriva avocaturii 
clandestine? (dacă a 
fost cazul) 

Sesizare in instanta  Plângeri penale 
la Parchetul de 
pe lângă 
Judecătoria 
Timişoara, 
sesizarea 
instanţelor cu 
privire la faptul 
ca nu au 
calitatea de 
avocat.  

Cinci cazuri. 
Am făcut 
adrese  la 
instanţe, politie, 
parchete, 
notariate etc. si 
plângere 
penala la 
organele in 
drept (in lucru)  
.  

un singur caz   
- in  
desfăşurare 

Nu am avut 
încă demersuri 
judiciare, dar 
suntem in curs 
de a strânge 
probele pentru 
a promova o 
plângere 
penala 
împotriva a 
doua persoane 
pentru 
săvârşirea  
unor activităţi 
de avocatura 
clandestina. 
Am avut 
calitatea de 
parat intr-un 
litigiu civil de 
acordare a 
daunelor 
morale 
solicitate de o 
asociaţie 

Nu a fost 
cazul 

În acest sens, a 
fost formulată o 
plângere 
împotriva 
persoanelor 
care exercită 
fără drept 
profesia de 
avocat în cadrul 
Baroului 
Constituţional, 
plângere 
formulată la 
Parchetul de pe 
lângă 
Judecătoria 
Buftea, dosar 
6717/P/2012. 
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„Patronatul 
Naţional 
Roman – filiala 
Vâlcea” pe 
considerentul 
ca le-am 
cauzat 
prejudicii prin 
solicitarea de 
acte si 
informaţii din  
dosarele in 
care 
preşedintele si 
vicepreşedintel
ui acesteia 
asiguraseră 
asistenta 
juridica 
membrilor 
asociaţiei in 
litigii 
comerciale. 
Litigiul s-a 
finalizat  prin 
anularea ca 
netimbrata a 
acţiunii.   

35. Câte persoane au fost 
primite în profesie şi 
trecute pe tabloul 
avocaţilor incompatibili 
în cursul anul 2012 ? 

Niciunul 0 Nici unul 0 - 1 cu hotărâre 
judecătoreasca 

 
0 

36. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 
primire în profesie ca 
avocat stagiar, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

Niciunul 29 Nici unul 2 2 3 0 

37. Câţi candidaţi au fost 
admişi la examenul de 

Niciunul 0 unul 0 -  nu 1 
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primire în profesie ca 
avocat definitiv, 
sesiunea octombrie 
2012, în baroul dvs. ? 

38. Precizaţi care sunt 
domeniile în care 
conlucrarea dintre 
barouri a fost deficitară 
în anul 2012 ? 

Niciunul Pe tema 
pregătirii 
profesionale cu 
Barourile Arad, 
Bihor, 
Hunedoara  

Nu a fost cazul.   Luarea 
masurilor 
împotriva  
avocaţilor care 
îşi desfăşoară 
in mod 
constant 
activitatea in 
raza altor 
barouri, fara a-
si deschide 
sediu 
secundar.  

nu  
- 

39. Precizaţi, pe scurt, care 
sunt problemele 
prioritare ale politicilor 
profesionale privind 
activitatea avocaţilor din 
baroul dvs. pentru anul 
2013. 

Plata cu intarziere a 
onorariilor av. din 
oficiu 

- reorganizarea 
S.A.J. 
- impulsionarea 
pregătirii si 
perfecţionării 
avocaţilor 
- colectarea 
cotelor 
profesionale 
- depistarea si 
combaterea 
avocaturii 
clandestine   

Desfăşurarea, 
in continuare a 
pregătirii 
profesionale 
lunare pentru 
avocaţii stagiari 
si la 3 luni 
pentru avocatii 
definitivi.  

 - Promovarea 
profesiei de 
avocat in 
general; 
promovarea 
serviciilor 
avocaţiale din 
perspectiva 
noului Cod de 
procedura 
civila; 
- Punerea in 
aplicare a 
campaniei de 
implicare 
sociala a 
avocaţilor  prin:  
a) organizarea 
unor caravane 
de informare a 
cetăţenilor din 
toate localităţile 
judecatului cu 
privire la 

Organizarea 
unui simpozion 
cu INPPA Galaţi 
privind legea 
medierii. 
Organizarea 
cursurilor de 
pregătire, in 
colaborare cu 
INPPA Galaţi, 
pentru obţinerea 
calităţii de 
mediator a 
tuturor avocaţilor 
din barou. 
Organizarea 
cursurilor de 
pregătire 
profesionala 
continua – 
prioritar noul cod 
de procedura 
civila. 

Organizarea 
cursurilor de 
pregătire 
continua 
profesionala a 
avocaţilor 
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noutăţile 
legislative ale 
noilor coduri, 
cu sprijinul 
autorităţilor 
locale; 
b) educaţia 
juridica 
minimala  a 
tinerilor liceeni 
prin 
organizarea de 
întâlniri cu 
aceştia; 
      -   
Creşterea 
nivelului de 
pregătire 
profesionala a 
avocaţilor si 
asimilarea 
noutăţilor 
legislative 
aduse de noile  
coduri, dar si a 
legislaţiei 
comunitare.  
 

 
 


