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UNIUNEA AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
BAROUL AVOCAŢILOR
CODUL DEONTOLOGIC AL AVOCAȚILOR
deontologic al avocaţilor Baroului din Republica Moldova
din 20.12.2002
***
(Adoptat de Congresul Avocaţilor din 20 decembrie 2002, cu modificările
şi completările adoptate la 23 martie 2007 de Congresul Avocaţilor, cu modificările și
completările adoptate la ____________ de Congresul Avocaților)
1. PREAMBUL
1.1.

Misiunea avocatului

În Republica Moldova avocatul îndeplineşte un rol iminenteminent în protecţia drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului. Misiunea avocatului nu se limiteazăAvocatul este
indispensabil justiţiei şi justiţiabililor, misiunea acestuia nefiind limitată doar la executarea fidelă
a unui mandat în cadrul legii. Într-un stat de drept, avocatul este indispensabil justiţiei şi
justiţiabililor, sarcina lui constând în apărarea drepturilor şi libertăţilor clienţilor săi.
Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie acordarea de asistenţă juridică calificată
persoanelor fizice şi juridice în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime.
În executarea profesiei
În realizarea misiunii sale avocatul este obligat să acţioneze pentru asigurarea accesului liber la
justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, să acţioneze prin toate mijloacele legale pentru a
proteja profesia, demnitatea şi onoarea corpului de avocaţi.
Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie acordarea de asistenţă juridică calificată
persoanelor fizice şi juridice în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime.
Libertatea şi independenţa profesiei de avocat sîntsunt atribute exclusive ale persoanei ce
exercită profesia în temeiul legii şi al prezentului codCod. Normele de deontologie. Respectul
pentru misiunea profesională din prezentul Cod sînta avocatului este o condiţie esenţială a
statului de drept şi a unei societăţi democratice.
1.2.

Natura normelor deontologice

Codul deontologic cuprinde ansamblul normelor care servesc drept principii diriguitoare de
conduită a avocaților, astfel încât aceștia să desfășoare o activitate competentă, corectă și
responsabilă.
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Normele deontologice sunt destinate să garanteze, prin acceptarea lor liber consimţită, buna
îndeplinire de către avocat a misiunii sale, recunoscută ca fiind indispensabilă pentru buna
funcţionare a uneioricărei societăţi democratice.
Jurământul avocatului constituie baza juridico-morală de exercitare a profesiei. Nerespectarea
jurământului şi a normelor prezentului Cod va constitui temei pentru intentarea unei proceduri de
răspundere disciplinară a avocatului. t
În exercitarea dreptului său de a asista şi a reprezenta clientul în faţa tuturor instanţelor,
autorităţilor şi instituţiilor avocatul este în drept să aplice orice mijloace de exercitare a dreptului
de apărare prevăzute de lege. 1
Normele deontologice se interpretează în baza principiilor generale ale profesiei de avocat.
Nerespectarea acestor norme de către avocaţi poate duce la aplicarea sancțiunilor disciplinare.
Normele deontologice se vor aplica avocaţilor și avocaților stagiarii, atat pe teritoriul Republicii
Moldova precum și în străinătate privind:
(a) orice raport profesional al unui avocat sau avocat stagiar din Republica Moldova cu un avocat
dintr-un alt stat;
(b) activităţile avocatului sau avocatului stagiar din Republica Moldova într-un alt stat, indiferent
dacă avocatul se află sau nu acolo.

2. PRINCIPII GENERALE
12.1. Independenţa
2.1.1.1.1. Exercitând profesia de avocat, fiecare este obligat să întreprindă Avocatul întreprinde
măsuri corespunzătoare pentru a asigura independenţa şiindependența și libertatea de exercitare a
profesiei. Îndatoririle ce îi revin avocatului îi impun independenţă absolută, liberă
2.1.2. În realizarea misiunii sale avocatul acționează independent fiind scutit de orice influenţă,
chiar şi de influenţa derivată din propriile sale interese sau datorită influențelor din partea terțelor
persoane. influenţei terţelor persoane, fapt necesar pentru a nu suprima încrederea în justiţie.
1.1.2. Astfel, avocatul 2.1.3. Independența este necesară atât pentru încrederea în justiție cât și
pentru încrederea publică în profesia de avocat. Avocatul trebuie să acționeze corect, onest și în
limitele legii. Avocatul trebuie sa evite orice prejudiciere a independentei, sale și să respecte
etica sa profesională.independenţei sale, să vegheze ca nici un factor obiectiv sau subiectiv să nu
aducă atingere principiilor de etică profesională.
2.2. Încrederea şi integritatea morală
2.2.1. Relaţiile dintre avocat şi client sunt bazate pese bazează pe încredere. În acest sens
avocatul trebuie să acționeze cu onestitate, probitate, echitate, corectitudine, sinceritate şi,
confidenţialitate și competență.
1.2.2.2.2.2. Avocatul își exercită profesia dând dovadă de integritate, asigurând demnitatea
profesiei și încrederea în avocați. Responsabilitatea avocatului include atât comportamentul
acestuia în exercitarea profesiei, cât şi în afara ei.
2.3. Secretul profesional

Proiect_grup de lucru
2 martie 2016
2.3.1. Natura Prin însăși natura misiunii avocatului1 avocatul este prezumată a fi depozitarul
secretelor clienţilor săi şi al comunicărilor confidenţiale, fiind un drept şi o datorie fundamentală
a avocatului. Avocatul este obligat să păstreze și să nu prejudicieze secretul profesional.
2.3.2. Obligaţia de a păstra secretul profesional este absolută şi nelimitată în timp.
1.3.3. Obiectul secretului profesional îl constituie chestiunile cu care o persoană s-a adresat după
asistenţă juridică, esenţa consultaţiilor oferite de avocat, procedeele de strategie şi tactică ale
apărării sau reprezentării, datele privind persoana care s-a adresat după asistenţă şi alte
împrejurări care rezultă din activitatea profesională a avocatului.
1.3.4. Tot ceea ce dezvăluie clientul avocatului, împreună cu toate circumstanţele, şi tot ceea ce
este dezvăluit în mod confidenţial de către alt avocat va rămâne informaţie confidenţială.
1.3.5. Avocatul trebuie să respecte confidențialitatea oricărei informații de care ia cunoștință în
cadrul activității sale profesionale.2 Obiectul confidenţialităţii se extinde asupra tuturor
activităţilor profesionale ale avocatului şi asociaţilor biroului. Nici oAvocatul impune angajaților
săi, avocatului stagiar şi oricărei persoane care colaborează cu el în activitatea sa profesionala să
respecte secretul profesional.3
2.3.3. Avocatul întreprinde măsuri necesare pentru a evita orice presiune a uneidin partea oricărei
autorităţi publice sau de altă natură nu-lîndreptate spre divulgarea secretului profesional.4
2.3.4. Avocatul poate obliga pe avocat să divulge secretul profesional, cu excepţia cazurilor
expres prevăzute de lege saudezvălui informația confidențială în următoarele cazuri: (a) atunci
când are acordul clientului5 sau (b) pentru a intenta o acţiune ori pentru a asigura apărarea în
cadrul unui litigiu dintre avocat şi client.
2.4. Incompatibilităţi
2.4.1. Avocatul nu va supune riscului libertatea şi independenţa, loialitatea clientului şi nici
secretul profesional, de aceea este stabilită interdicţia de a activa într-o profesie sau de a avea o
funcţie care poate cauza, direct sau indirect, presiune fizică sau psihologică ce poate supune
riscului independenţa sa sau dezvălui o informaţie confidenţială care nu doar că ar prejudicia
interesele personale, dar şi ar afecta grav încrederea clienţilor în dreptul la apărare şi, prin
urmare, în garanţia întregului sistem.
12.4.2. ProfesiaIncompatibilitățile profesiei de avocat se stabilesc în conformitate cu legislația în
vigoare. Republica Moldova este incompatibilă cu:
a) oricare funcţie retribuită, cu excepţia funcţiilor legate de activitatea ştiinţifică şi didactică,
precum şi de activitatea în calitate de arbitru al judecăţii arbitrale (arbitrajului
b) activitatea de întreprinzător;
c) activitatea de notar.
2.5. Publicitatea personală
1.5.1. Avocatului i se interzice să facă publicitate, direct sau indirect, activităţii sale profesionale.

1

[CCBE, pct. 2.3.1],
[CCBE, pct. 2.3.2.].
3
[Codul CCBE, pct. 2.3.4.]
4
[Comentariul Baroului New Mexico]
5
Practica SUA, Comentariul Baroului New Mexico, Codul de Conduita UK (solicitori)];
2
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1.5.2. Interdicţia specificată nu se aplică în cazul în care în publicaţiile informaţionale, în
formularele oficiale, pe plicuri, în cărţile de vizită şi în reţeaua Internet se conţin date despre
avocat şi serviciile prestate.
1.5.3.
2.5.1. Publicitatea avocatului trebuie să fie exactă și veridică ca formă și ca conținut,
respectându-se secretul profesional și alte principii esențiale ale profesiei, și nu trebuie să conțină
informații înșelătoare sau care ar putea induce în eroare și să nu afecteze imaginea profesiei sau
reputația colegilor săi.6
2.5.2. Se permite specificarea unuia sau mai multor domenii de specializare a avocatului, cu
condiția că avocatul posedă cunoștințe speciale și experiență în aceste domenii.
2.5.3. Reglementări mai detaliate și restricții referitoare la publicitatea avocatului se conțin în
Statutul profesiei de avocat.
2.5.4. Avocații trebuie să contribuie la diseminarea informațiilor obiective despre profesia de
avocat, astfel încât acest lucru să fie benefic atât pentru corpul de avocați, cât și pentru publicul
larg care este în căutarea asistenței juridice.
2.5.5. Oficiul avocatului nu poate fi amplasat în incinta clădirilor în care funcţionează organele
de anchetă, procuratură, instanţele de judecată. Amplasarea oficiului avocatului în incinta
propriului domiciliu este posibilă numai cu condiţia alocării de către avocat a unei încăperi cu
intrare externă separată, dedicate activităţilor profesionale, precum şi la domiciliul acestuia.
2.6. Interesul clientului
1.6.1. În conformitate cu legea şi normele de deontologie
Sub rezerva respectării normelor legale și deontologice, avocatul are obligaţia să apere cîtcât mai
eficient interesele clientului său, chiar în raport cu propriile sale interese, interesele vreunui
coleg, cele ale profesiei în general sau ale statului.
2.7. Competența profesională
Avocatul are obligația să-și exercite activitatea cu bună-credință și competență profesională..
Avocatul are obligația de a-și îmbunătăți continuu formarea profesională și să depună eforturi să
mențină un nivel înalt al calificării profesionale.
3. RELAŢIILE CU CLIENŢII
3.1. Avocatul acţionează doareste conștient că misiunea activității acestuia este acordarea
asistenței juridice clienților săi. Avocatul acționează atunci când este împuternicit de clientul său,
potrivit contractului cu acesta, orisau când acordă asistență juridică garantată de stat.7
3.2. Relațiile cu clientul trebuie sa fie oficiale fiind formalizate în cazulmodul corespunzător
conform legislației în vigoare. Avocatul va informa clientul său actual sau potenţial, care este
numit din oficiu la cererea organului de urmărire penală, instanţei de judecată sau acordă

6

[Condiția privind „informații înșelătoare” se regăsește în mai multe coduri Europene și reguli de publicitate a
avocaților în SUA. A se vedea și comentariul Baroului New Mexico]
7
[CCBE, pct. 3.1.1.]
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asistenţă juridică gratuită.nu dispune de suficiente mijloace financiare pentru plata onorariilor
despre posibilitatea de a beneficia de asistență juridică garantată de stat.8
2.2. Avocatul este obligat în mod rezonabil să cunoască identitatea, competenţa şi împuternicirile
persoanei sau ale autorităţii prin intermediul căreia a fost împuternicit, atunci când
circumstanţele specifice relevă că această identitate, competenţă sau împuterniciri sunt
îndoielnice.
2.3. Avocatul îşi consultă clientul în mod conştiincios şi cu diligenţă.
2.4. Avocatul îşi informează clientul cu privire la evoluţia cauzei care i-a fost încredinţată.
2
3.3. Avocatul își consulta și apără clientul cu promptitudine, în mod conștiincios și cu diligență,
utilizând în modul corespunzător toate remediile legale posibile.9
3.4. Avocatul își asumă personal răspunderea pentru misiunea care i-a fost încredințată și
informează clientul cu privire la evoluția cauzei ce i-a fost încredințata. Avocatul informează
clientul său despre acțiunile sale, despre situația reală și aspectele juridice importante pentru caz,
despre metodele alternative de soluționare a disputelor, comunică informațiile solicitate și
furnizate de instanțele de judecată și alte autorități.10
3.5. Avocatul respectă încrederea acordată de client și înțelege că încrederea clientului este baza
relațiilor dintre avocat si client. Avocatul nu va acționa astfel încât să diminueze încrederea
acordată de client. 11
3.6. Deși interesul clientului este primordial, avocatul nu-și va subordona integritatea personală
și profesională clientului său. În practica sa, avocatul își păstrează întotdeauna independența și
integritatea. Avocatul rămâne decent și onest în relație cu partea adversă și avocatul acesteia,
instanțele de judecată și alte autorități. Avocatul nu este în drept să accepte o propunere
frauduloasă și este obligat să acționeze în conformitate cu legea. 12 Avocatul nu va face
promisiuni cu privire la rezultatul sarcinii preluate, indiferent de faptul cât de previzibil este
acesta, în special, când rezultatul depinde de decizia instanței de judecată, unei autorități publice
sau unui terț.13
3.7. Avocatul nu acceptă să-i fie încredințată o cauză atunci când cunoaşte cu certitudineștie sau
ar trebui să știe, că nu are competenţacompetența necesară pentru a se ocupa de această cauză,
exceptând cazul în care cooperează cu un alt avocat cecare are competenţacompetența
necesară.14
2.6.3.8 Avocatul nu poate acceptaeste în drept să accepte o cauză atunci când, datorită altor
obligaţii, se află în imposibilitateaimposibilitate de a se ocupa de ea cu promptitudine sau
consulta corect clientul. și competență.15
2.7.
3.9. În cazul în care avocatul se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, trebuie să se
asigure că respectivul client poate găsi, în timp util, un alt avocat care să-i ofere asistenţă
juridică, pentru a se evita prejudicierea clientului.
2.8. Relaţiile cu clientul trebuie să fie oficiale, bazate pe respect reciproc.
8

[Codul de etică al avocatului din Polonia, art.44]
[CCBE, pct. 3.1.2]
10
[Codul de etică al avocatului din Italia, art. 40]
11
[Codul de etică al avocatului din Polonia, art. 51. Codul de etică al avocatului din Italia, art. 35.]
12
[Codul de etică al avocatului din Polonia, art. 52. Codul de etică al avocatului din Italia, art. 35, 36]
13
[Codul de conduită al avocatului din Armenia. pct. 3.1.10]
14
Codul de etică al avocaților din Cehia, art. 8]
15
[CCBE pct.3.1.3 alin. (2)].
9
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2.9. Avocatul nu este în drept să accepte o propunere frauduloasă şi este dator să acţioneze în
conformitate cu legea.
4. CONFLICTUL DE INTERESE
4.1. Avocatul nu este în drept să consulte, să reprezinte ori să apere mai mult de un client în una
şi aceeaşi cauză atunci când interesele acestora sunt conflictuale sau când există realmente riscul
de a apărea un astfel de conflict de interese.
34.2. Avocatul trebuie să se abţină ca să se mai ocupe de cauzele tuturor clienţilor implicaţi,
atunci când intervine un conflict de interese ale acestora, când secretul profesional riscă să fie
violat sau când independenţa sa riscă să fie pusă la îndoială.
34.3. Avocatul nu este în drept să accepte o cauză a unui nou client, dacă secretul informaţiilor
încredinţate de un vechi client riscă să fie violat sau atunci când cunoaşterea de către avocat a
cauzelor vechiului său client îl favorizează pe noul client în mod nejustificat.
3.4. Avocatul nu este în drept să încheie convenţii (pactul “de quota litis” – acordul privind
remunerarea convenţională) cu clientul său înaintea de încheierea definitivă a unei cauze care
reprezintă interes pentru acest client, convenţie prin care clientul se angajează să-i plătească
avocatului o parte din ceea ce rezultă de pe urma cauzei, fie că plata constă într-o sumă de bani,
fie – în orice alt bun sau valoare.
3.5. Nu constituie un astfel de pact convenţia care prevede stabilirea onorariului în funcţie de
valoarea litigiului de care se ocupă avocatul atunci când această valoare este corespunzătoare
unui tarif oficial stabilit de barou sau este prevăzută de lege.
5. STABILIREA ONORARIILOR
5.1. Avocatul este în drept să perceapă onorarii pentru activitatea sa profesională precum şi
rambursarea tuturor cheltuielilor legate de această activitate. Suma şi modalitatea de plată se
stabilesc în mod liber între client şi avocat. prin acord întocmit în formă scrisă.16
45.2. Avocatul trebuie să-şi informeze clientul privitor la onorariu, iar valoarea însumată a
onorariilor trebuie să fie echitabilă şi justificată. Clientul este în drept să fie informat despre
modul în care avocatul calculează onorariul său.
45.3. Când avocatul solicită vărsarea unui acont cu titlu de avans asupra cheltuielilor şi/sau a
onorariului, acesta nu trebuie să depăşească o estimare rezonabilă a onorariului şi a cheltuielilor
probabile în cauză.
45.4. În cazul neachitării avansului sau a onorariului, avocatul este în drept să renunţe la cauza
respectivă sau se poate retrage, respectând dispoziţiile p.2.73.9. al prezentului Cod.
5.5.5. Avocatul nu este în drept să încheie cu clientul pact “de quota litis”.
5.6. Prin „pact de quota litis” se înțelege convenția încheiată între avocat și clientul său înainte de
finalizarea unei cauze care reprezintă interes pentru acest client, convenţie prin care clientul se
angajează să-i plătească avocatului o parte din ceea ce rezultă de pe urma cauzei, fie că plata
constă într-o sumă de bani, fie – în orice alt bun sau valoare.
5.7. Nu constituie pact „de quota litis” convenţia care prevede stabilirea onorariului în funcție de
valoarea litigiului de care se ocupă avocatul atunci când această valoare este corespunzătoare
unui tarif recomandat de Uniunea Avocaților sau este prevăzută de lege, precum și atunci când
părțile în prealabil au determinat mărimea onorariului de succes. Onorariul de succes are titlu de
16

Comentariul și propunerea Baroului New Mexico;
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completare a onorariului agreat de părți (indiferent de faptul dacă acesta este fix, pe ore sau
stabilit altfel) raportat la atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes nu
poate fixa totalitatea onorariului datorat avocatului exclusiv în funcție de rezultatul judiciar al
cauzei.
6. ÎMPĂRŢIREA ONORARIILOR CU O PERSOANĂ
CARE NU ESTE AVOCAT
6.1. Avocatului îi este interzis să împartă onorariul cu o persoană care nu este avocat, exceptând
cazul în care asocierea dintre avocat şi altă persoană este permisă de legislaţia Republicii
Moldova.
56.2. Prevederea menţionată nu se aplică sumelor sau compensaţiilor vărsate de către avocat
moştenitorilor unui avocat decedat sau unui alt avocat care şi-a dat demisia pentru a se prezenta
ca succesor al clientelei acestuia.
7. RELAŢIILE CU INSTANŢELE DE JUDECATĂ, ORGANELE ȘI ARBITRAJ
DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE
67.1. În raportul cu instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală şi autorităţile publice,
avocatul Avocatul este obligat să manifeste un comportament respectuos şi loialîn fața
instanțelor de judecată, solicitându-le acestora respectul şi tratamentul reciproc în calitate de
avocat. Avocatul care se prezintă în faţă instanțelor de judecată sau care participă la o procedură
judiciară trebuie să respecte regulile de conduită aplicabile în instanța de judecată.17 Obligația de
a respecta aceste reguli nu limitează avocatul să obiecteze împotriva acțiunilor judecătorului sau
să exercite alte drepturi procedurale.18.
67.2. Avocatul va apăra clientul în mod conştiincios, fără teamă, fără a ţine cont de propriile
interese şi nici de vreo circumstanţă de altă natură ce l-ar putea viza personal sau pe orice altă
persoană.
67.3. Avocatul trebuie să respecte, în orice circumstanţă, caracterul contradictoriu al dezbaterilor
şi solemnitatea şedinţelor. El nu este în drept să contacteze un judecător cu privire la o cauză,
fără a-l informa, în prealabil, pe avocatul părţii adverse.
67.4. Avocatul nu este în drept să furnizeze judecătoruluiinstanței de judecată, cu bună ştiinţă,
informaţii false ori de altă de natură ce pot să-l inducă pe aceasta în eroare.
67.5. Normele aplicabile în cazul relaţiilor dintre avocat şi judecătorinstanța de judecată se aplică
în egală măsură şi în cadrul relaţiilor avocatului cu arbitrii19reprezentanţii organelor de urmărire
penală sau ai autorităţilor publice.
78. RAPORTUL DINTRE AVOCAŢI
78.1. Colegialitatea
78.1.1. Raporturile dintre avocați sunt bazate pe colegialitate. Colegialitatea impune ca relaţiile
dintre avocaţi să fie bazatese bazeze pe încredere, loialitate şi respect reciproc, exceptând orice
comportament susceptibil să afecteze reputaţia profesiei.
78.1.2. Avocatul este obligat să manifeste faţă de orice alt avocat un comportament colegial şi
loial. Colegialitatea nu poate însă să pună în opoziție interesele avocatului și interesele clientului.
17

[CCBE: pct.4.1]
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8.1.3. În comunicarea cu colegii săi avocatul respectă normele uzuale de politețe și curtoazie.
Avocatul se reține de la utilizarea limbajului ofensator, dând dovadă de respect și politețe, chiar
dacă nu este de acord cu comportamentul colegului său, tactica de apărare adoptată de acesta sau
altele asemenea. Critica unui coleg trebuie să fie prudenta, exactă și să se bazeze pe un substrat
factologic.
7.1.3. Adresându-se către un alt avocat sau vorbind despre acesta, avocatul este obligat, înainte
de a-i pronunţa numele şi prenumele acestuia, să utilizeze cuvintele “domnul avocat”, “doamna
avocat”, iar în adresare către membrii Consiliului Baroului, membrii Comisiei de Licenţiere a
profesiei de avocat, membrii Comisiei pentru Etică şi Disciplină şi către şefii birourilor de
avocaţi să utilizeze cuvântul “maestre”.
8.2. Cooperarea
78.2.1. Este de datoria oricărui avocat ca, la solicitarea unuiatunci când un alt avocat solicită
cooperare20, să se abţină să accepte o cauză pentru care nu are competenţa necesară; într-o astfel
de . În aceasta situaţie, el trebuie avocatul poate să-şi ajute colegul să intre în contact cu un alt
avocat care să fie în măsură să-i ofere serviciul cerut.
78.2.2. În procesul cooperării, avocaţii au datoria să ţină cont de competenţele şi obligaţiile lor
profesionale.
78.2.3. În cazul asistării unui client de către mai mulți avocați, ei vor depune efort pentru a
conveni asupra unei poziții comune. Avocații vor comunica reciproc pînî la comunicarea cu
clientul.
8.3. Corespondenţa dintre avocaţi
78.3.1. Avocatul precizează caracterul confidenţial al comunicărilor sale adresate altui avocat.
78.3.2. Dacă destinatarul nu este în măsură să respecte confidenţialitatea comunicării, o remite
fără întârziere expeditorului, și în măsura în care este posibil, fără a-i cunoaşte conţinutul.
78.3.3. Avocatul va recepţiona imediatși va răspunde prompt la comunicările în scris sau orale
ale altor avocaţi şi va răspunde prompt. .
7
8.4. Onorariile pentru recomandare
78.4.1. Avocatul nu poate pretinde, sau accepta de la alt avocat, sau de la vreun terţ, onorariu,
comision sau altă compensaţie pentru faptul că a recomandat un avocat unui client sau pentru că
a trimis un client unui avocat.
78.4.2. Avocatul nu poate vărsaoferi nimănui un onorariu, un comision şi vreo altă compensaţie
pentru că i-a fost prezentat un client.
7
8.5. Comunicarea cu partea adversă clientul unui al avocat
Avocatul nu poate intra în relaţie directăva comunica direct cu o persoană, cu privire la o
anumită cauză, atunci când ştie că această persoană este reprezentată sau asistată de un alt
avocat, exceptând cazul în care el are acordul colegului său şi se angajează să-l ţină pe acesta la
curent.
7
8.6. Schimbarea avocatului
78.6.1. Un avocat nu poate succeda altui avocat în apărarea intereselor unui client, într-o cauză
determinată, decât cu condiţia ca, în prealabil, să-şi fi anunţat colegul şi să se fi asigurat că au
20
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fost luate măsurile necesare în vederea achitării cheltuielilor şi a onorariilor datorate, certe ale
acestuia. Totuşi, această îndatorire nu-l face pe avocat personal răspunzător de plata cheltuielilor
şi a onorariilor datorate predecesorului său.
78.6.2. În cazul în care, spre interesul clientului, se impune luarea unor măsuri urgente, înainte
de a putea fi îndeplinite condiţiile stabilite în alineatul de mai sus, avocatul poate lua aceste
măsuri cu condiţia de a-l informa neîntârziat pe predecesorul său.
78.6.3. Avocatul înlocuit va oferi avocatului care continuă cazul toate informaţiile de care
dispune şi va colabora cu acesta în caz de necesitate cu scopul de a-i asigura clientului dreptul la
apărare.
8.7. Pregătirea tinerilor avocaţi
78.7.1. Pentru a întăriconsolida încrederea şi cooperarea dintre avocaţi spre interesul clienţilor,
este necesar să fie încurajată dobândirea unei mai bune cunoaşteri a legilor şi a normelor
procedurale aplicabile. În acest scop, avocatul este obligat să ia atitudine cu toată diligenta în
pregătirea la nivel avansat a tinerilor avocaţi.
7.7.2. În calitate de îndrumător al unui stagiar poate fi avocatul, recomandat de Consiliul
Baroului, care întruneşte înalte calităţi morale şi profesionale, exercită profesia nu mai puţin de 5
ani şi dispune de condiţii suficiente pentru a asigura stagiul.
7.7.3.8.7.2. Avocatul-îndrumător are obligaţia de a le cultiva stagiarilor dexteritatea de însuşire
profundă a normelor deontologice.
7
8.8. Litigiile dintre avocaţi
78.8.1. Atunci când un avocat este de părere că un coleg avocat a încălcat o normă deontologică,
el trebuie să-l atenţioneze asupra acestui lucru.
78.8.2. Atunci când între avocaţi apare un diferend personal, de natură profesională, aceştia
trebuie să încerce mai întâi să-l soluţioneze pe cale amiabilă. În cazul eșuării soluționării
amiabile, avocatul va urma procedura prevăzută de statutul profesiei.
78.8.3. Înainte de a porniangaja o procedurăprocedura împotriva unui coleg dintr-un alt
stat, pe tema unui conflictdiferend de interese,tipul celui menționat la paragrafele 8.8.1. si 8.8.2.,
avocatul trebuie să informeze Baroulbarourile din care fac parte cei doi avocați, pentru a permite
respectivelor barouri să-şi dea concursul în vederea soluţionării diferendului pe cale amiabilă.21
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