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PREZENTARE COMPARATIVĂ 
a reglementărilor privind „Publicitatea formelor de exercitare a profesiei” incluse în paragraful 3 din 

Secţiunea I, Capitolul IV „Integritatea profesiei de avocat” – art. 230 – art. 237 (coloana din stânga a 
tabelului de mai jos) şi reglementările adoptate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. din 14 decembrie 
2013 prin care s-au modificat exclusiv articolele 243, 244, 247, 248, 249, 250 şi s-a introdus art. 2491  

 
 
 
 

Statut profesie avocat - forma anterioară, adoptat prin 
Hotărârea Consiliului U.N.B.R. din 25 septembrie 2004, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 45/13 
ianuarie 2005 

 

Statut profesie avocat - în vigoare 

SUBSECŢIUNEA 4: Publicitatea formelor de exercitare a profesiei SUBSECŢIUNEA 4: Publicitatea formelor de exercitare a profesiei 
 

Art. 243 
(1)Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este destinată să asigure 
publicului informaţii cu privire la activitatea desfăşurată de acestea. 
Publicitatea trebuie să fie veridică, să respecte secretul profesional şi să 
fie realizată cu demnitate şi prudenţă. 
 
(2)Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate menţiunile laudative 
sau comparative şi toate indicaţiile referitoare la identitatea clienţilor sunt 
interzise. (Notă: Reglementarea a fost preluată identic la art. 2491 alin. 
2) 
 
(3)Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi 
folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă. 

Art. 243 
(1)Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distinctă de 
publicitatea profesională, care urmăreşte promovarea profesiei de avocat. 
(2)Publicitatea formelor de exercitare este constituită din orice formă de 
comunicare publică, indiferent de mijloacele utilizate, care urmăreşte să 
aducă la cunoştinţa publicului informaţii asupra naturii ori calităţii 
practicii profesionale. 
(3)Publicitatea profesională are drept obiect promovarea profesiei de 
avocat şi se realizează în exclusivitate de către organele profesiei sau la 
cererea şi sub supravegherea acestora. 
(4)Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi 
folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă 
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Art. 244 
(1)Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai 

multe mijloace de publicitate, respectiv: 
a)plasarea unei firme; 
b)anunţuri de publicitate potrivit prezentului statut; 
c)anunţuri şi menţiuni în anuare şi cărţi de telefon; 
d)invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii etc., 
profesionale şi de specialitate; 
e)corespondenţa profesională şi cărţi de vizită profesionale; 
f)adresa de internet. 
 
 
 
 
(2)Nu este permisă utilizarea următoarelor mijloace de publicitate: 
a)oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la 
domiciliul ori reşedinţa unei persoane sau într-un loc public; 
b)propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de 
exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în 
acest sens; 
 
 
 
c)acordarea de consultaţii şi/sau redactarea de acte juridice, realizate pe 
orice suport material, precum şi prin orice alt mijloc de comunicare în 
masă, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate. 

Art. 244 
 (1)Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai 
multe mijloace de publicitate, respectiv: 
a)amplasarea unei firme conforme cu prevederile art. 245; 
b)anunţuri de publicitate potrivit prezentului statut; 
c)anunţuri şi menţiuni în anuare şi cărţi de telefon; 
d)invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii etc. 
profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică; 
e)corespondenţă profesională şi cărţi de vizită profesionale; 
f)domeniu de internet şi adrese de e-mail; 
g)pagină web; 
h)publicarea de articole în reviste sau alte publicaţii de specialitate ori 
care nu sunt destinate publicului larg. 
 
(2)Nu este permisă utilizarea următoarelor forme de publicitate: 
a)racolarea clientelei, constând în oferirea serviciilor, prin prezentare 
proprie sau prin intermediar, la domiciliul sau reşedinţa unei persoane 
sau într-un loc public, ori în propunerea personalizată de prestări de 
servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fi 
fost în prealabil solicitată în acest sens. Se consideră racolare şi adresarea 
personală sau prin terţi către victimele accidentelor sau către moştenitorii 
acestora, aflaţi în imposibilitate de a alege un avocat; 
 
b)acordarea de consultaţii şi/sau redactarea de acte juridice, realizate pe 
orice suport material, precum şi prin orice alt mijloc de comunicare în 
masă, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate, cu excepţia 
publicaţiilor care conţin o rubrică de consultanţă juridică; 
 
c)publicarea unor materiale cu conţinut publicitar în publicaţii, altele 
decât cele de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg; 
d)aducerea la cunoştinţa publicului, prin orice mijloace, a donaţiilor sau 
altor liberalităţi acordate de forma de exercitare a profesiei sau de 
avocaţii din cadrul acesteia, cu excepţia sponsorizărilor de conferinţe, 
colocvii etc. profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică, ori 
a unor alte evenimente sau acţiuni care nu sunt destinate publicului larg; 
e)utilizarea, în scopul realizării corespondenţei prin e-mail sau al postării 
unei pagini web, a unui domeniu de internet rezervat de un operator 
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economic în scopul prezentării sale; 
f)prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocaţilor care 
funcţionează în cadrul acesteia prin orice mijloace de publicitate realizate 
sau asociate cu numele şi denumirea unui operator economic sau cu 
domeniul de internet rezervat de acesta în scopul prezentării sale; 
g)promiterea obţinerii unor rezultate profesionale care nu depind exclusiv 
de activitatea formei de exercitare a profesiei; 
h)comunicarea publică a funcţiilor deţinute anterior în cadrul unor 
autorităţi, de către avocaţii incluşi în forma de exercitarea profesiei; 
i)incitarea publică la iniţierea unui litigiu sau a unui conflict sau la 
amplificarea acestora. 
(3)În raporturile sale cu mijloacele de comunicare în masă, avocatul este 
obligat să respecte interesele clientului său, onoarea şi reputaţia profesiei, 
precum şi obligaţiile profesionale. În exercitarea mandatului său sunt 
permise luări de poziţie publice, prin mijloacele de comunicare în masă, 
dacă acestea nu contravin interesului clientului şi dacă există permisiune 
expresă din partea acestuia. 
(4)Barourile, U.N.B.R. şi organele profesiei nu răspund pentru opinia sau 
activitatea avocatului reflectată în mijloacele de comunicare în masă. 

Art. 245 
(1)Firma trebuie să aibă dimensiunile maxime de 40 x 60 cm şi va fi 
amplasată la intrarea imobilului şi/sau a spaţiului ocupat în care forma de 
exercitare a profesiei îşi are sediul profesional principal sau secundar ori 
biroul de lucru. 
(2)Firma cuprinde menţiunile prevăzute în anexa nr. XXII, gravate pe 
suport metalic. 

nemodificat 

Art. 246 
(1)Formele de exercitare a profesiei pot publica anunţuri în mica sau în 
marea publicitate numai în presa scrisă, cu ocazia stabilirii ori a 
schimbării sediului profesional, a sediului secundar şi/sau a biroului de 
lucru, precum şi a modificării formelor acestora. 
(2)În cazul în care anunţul se face prin presa scrisă, dimensiunile sunt de 
maximum 6x9 cm. 
(3)Anunţurile publicate în anuarele profesionale privesc activitatea 
formelor de exercitare a profesiei, numele şi principalele domenii în care 
avocaţii îşi desfăşoară activitatea. 
 

nemodificat 
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Art. 247 
(1)Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi colocviile de 
specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei şi 
baroul din care aceasta face parte. 
(2)În vederea participării la manifestările menţionate la alin. (1), formele 
de exercitare a profesiei pot edita broşuri de prezentare generală, ale căror 
formă şi conţinut trebuie transmise, în prealabil, consiliului baroului, în 
vederea autorizării comunicării acestora către public. 
(3)Broşura de prezentare generală nu poate face referire la: 
a)numele clienţilor formei de exercitare a profesiei. Prin excepţie, 
broşura poate indica doar numele clienţilor care şi-au dat acordul în acest 
sens; 
b)activităţi care nu au legătură cu exercitarea profesiei. 
(4)Formele de exercitare a profesiei pot difuza broşuri de prezentare 
generală către toate categoriile de public. Difuzarea poate fi realizată 
numai de către forma de exercitare a profesiei, fără posibilitatea de a le 
depune în locurile publice sau de a le transmite terţilor în vederea 
difuzării, cu excepţia serviciilor poştale. 

Art. 247 
(1)Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi colocviile de 
specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei şi 
baroul din care aceasta face parte. 
(2)În vederea participării la manifestările menţionate la alin. (1), formele 
de exercitare a profesiei pot edita broşuri de prezentare generală, ale 
căror formă şi conţinut trebuie transmise, în prealabil, consiliului 
baroului, în vederea autorizării comunicării acestora către public. 
(3)Broşura de prezentare generală nu poate face referire la: 
a)numele clienţilor formei de exercitare a profesiei. Prin excepţie, 
broşura poate indica doar numele clienţilor care şi-au dat acordul în acest 
sens; 
b)activităţi care nu au legătură cu exercitarea profesiei. 
(4)Formele de exercitare a profesiei pot difuza broşuri de prezentare 
generală către toate categoriile de public numai la manifestările prevăzute 
la alin. (1) şi în condiţiile stabilite de alin. (2). Difuzarea poate fi realizată 
numai de către forma de exercitare a profesiei, fără posibilitatea de a le 
depune în locurile publice sau de a le transmite terţilor în vederea 
difuzării, cu excepţia serviciilor poştale. 

Art. 248 
(1)Corespondenţa formei de exercitare a profesiei poate cuprinde: 
a)numărul de telefon, telefax, adresa de internet şi adresa electronică (e-
mail); 
b)indicarea sediului principal şi, după caz, a sediului secundar si/sau a 
biroului de lucru; 
c)sigla formei respective de exercitare a profesiei, avizată în prealabil de 
consiliul baroului. 
(2)Cărţile de vizită profesionale ale avocatului care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul formei respective de exercitare a profesiei pot 
cuprinde menţiunile permise corespondenţei, precum şi titlul de asociat, 
colaborator sau salarizat şi, dacă este cazul, titlurile ştiinţifice şi/sau 
profesionale dobândite în ţară sau în străinătate. 

Art. 248 
(1)Corespondenţa formei de exercitare a profesiei poate cuprinde: 
a)numărul de telefon, telefax, adresa de internet şi adresa electronică (e-
mail); 
b)indicarea sediului principal şi, după caz, a sediului secundar şi/sau a 
biroului de lucru; 
c)sigla formei de exercitare a profesiei, avizată, în prealabil, de consiliul 
baroului. 
(2)Cărţile de vizită profesionale ale avocatului care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul formei de exercitare a profesiei pot cuprinde 
menţiunile permise corespondenţei, precum şi titlul de asociat, 
colaborator sau salarizat şi, dacă este cazul, titlurile ştiinţifice şi/sau 
profesionale dobândite în ţară sau în străinătate, precum şi ariile de 
practică ale acestuia. 

Art. 249 
(1)Formele de exercitare a profesiei pot avea adresă proprie de internet, 
care poate cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată, 
precum şi cele permise corespondenţei. 

Art. 249 
(1)Formele de exercitare a profesiei pot avea adresă proprie de internet, 
care poate cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată, la 
avocaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, precum şi la 
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(2)Conţinutul şi modul de prezentare a adresei de internet se avizează, în 
prealabil, de consiliul baroului şi trebuie să respecte demnitatea şi 
onoarea profesiei, precum şi secretul profesional. 
(3)Adresa de internet nu poate cuprinde nido intercalare cu caracter de 
reclamă sau menţiune publicitară pentru un produs ori serviciu diferit de 
activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Lege. 
 
(4)Adresa de internet nu poate conţine legături către alte adrese de 
internet (linkuri) al căror conţinut ar fi contrar principiilor esenţiale ale 
profesiei de avocat. 
 
 
 
 
 
 
(5)Pentru îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (4), forma de 
exercitare a profesiei deţinătoare a adresei de internet trebuie să asigure 
în mod regulat vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la 
care este permis accesul pe baza legăturilor realizate prin intermediul 
adresei proprii şi trebuie să dispună fără întârziere eliminarea lor, dacă 
conţinutul şi forma acestora sunt contrare principiilor esenţiale privind 
exercitarea profesiei de avocat. 

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

Art. 243 
…. 
 
(2)Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate menţiunile laudative 
sau comparative şi toate indicaţiile referitoare la identitatea clienţilor sunt 
interzise. 
 

Art. 2491 
(1)Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi 
folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă. 
(2)Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise: 
a)menţiunile autolaudative sau comparative; 
b)nominalizarea clienţilor din portofoliu sau indicarea litigiilor în care 
forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicată; 
 
c)informaţiile privind realizările de ordin financiar, cifra de afaceri sau 
succesele profesionale; 
d)furnizarea de informaţii în vederea includerii în clasamente întocmite 
pe criterii financiare; 
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e)menţiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat, la 
gratuităţi sau la modalitatea de plată şi care constituie politici de 
dumping; 
f)orice afirmaţii contrare demnităţii persoanelor, profesiei sau justiţiei; 
g)orice forme de publicitate realizate de către terţi. 

Art. 250 
Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de Lege şi de prezentul statut privind 
publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat constituie abatere 
disciplinară gravă. 

Art. 250 
Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de Lege şi de prezentul statut 
privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fapte 
săvârşite în nume propriu sau în numele şi pentru forma de exercitare a 
profesiei din care avocatul face parte constituie abatere disciplinară 
gravă. 

 
 
 

    Prevederi adaugate la alineate preluate din versiunea veche     
 
 
                          Prevederi noi                                                                                                                                 Prevederi abrogate                       
 


