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Cardul identitate CCBE 
Cardul de identitate CCBE a fost creat în 1978. El poate fi folosit după cum urmează : 
- ca act de identitate profesională a unui avocat în statul său de origine ; 
- ca act de identitate profesională a unui avocat într-un alt stat membru, pentru a obţine, cu titlul de exemplu, 

acces în instanţe sau locuri de detenţie ; 
- pentru stocarea de date pe banda magnetică sau sau pe cip-ul de proximitate ; 
- cardul de identitate este recunoscut de Curtea de Justiţie şi de Tribunalul Uniunii Europene. 
 
CCBE a dispus de două versiuni ale cardului de identitate : una pe suport de hârtie şi una pe suport plastic. 
Începând cu 2010, CCBE eliberează din ce în ce mai puţine carduri pe support de hârtie.  În acest context, tot 
mai multe barouri au solicitat CCBE încheierea unor acorduri de licenţiere pentru a produce carduri pe suport 
plastic.  Actualmente CCBE a încheiat acorduri de licenţă cu următoarele barouri : 
- baroul austriac 
- baroul ceh 
- Camera federală a Avocaţilor Germani 
- baroul danez 
- baroul italian CNF) 
- baroul irlandez  
- baroul din Polonia  
- baroul român  
- baroul slovac  
- baroul sloven  
- baroul spaniol 
- baroul olandez 
- baroul din Turcia  
 
Propunere  
În urma discuţiilor purtate la nivelul preşedinţiei privind viitorul cardului de identitate CCBE se propun 
următoarele : 
a) adoptarea cardului de identitate pe support plastic trebuie extinsă, în aşa fel încât, în câţiva ani, toţi avocaţii 

din Uniunea Europeană să dispună de această variantă a cardului de identitate CCBE, pentru a le facilita 
desfăşurarea activităţilor cotidiene naţionale şi transfrontaliere şi pentru a familiariza organele lor 
profesionale cu această formă de legitimare ; 

b) ţinând cont de faptul că redevenţa achitată CCBE nu a mai fost revizuită, în ceea ce priveşte cuantumul 
acesteia, de mulţi ani şi că perioada de valabiltate a cardului este de minim 3 şi maxim 5 ani, redevenţa ar 
trebui majorată în aşa fel încât să atingă pragul de 1 euro pe an, ceea ce înseamnă că pentru un card 
valabil timp de trei ani, se va achita o sumă de 3 euro, iar pentru unul valabil 5 ani o sumă de 5 euro (în 
sistemul actual se facturează 1 euro, independent de perioada de valabilitate) ; 

c) ţinând cont de faptul că un număr semnificativ de barouri utilizează cardurile de identitate, în temeiul unor 
acorduri de licenţiere care prevăd perioade diferite de valabilitate, se propune a aplica sistemul descris mai 
sus pentru toate cardurile care se vor emite, începând cu anul 2015 şi ca noile acorduri de licenţiere să se 
aplice, în aceste condiţii, atât noilor cât şi vechilor titulari  


