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HOTĂRÂRE 
 

Având în vedere dispozițiile prevăzute în Decizia nr. 63/03.12.2011 a Consiliului 
Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, privind modificarea limitelor maxime ale 
taxelor prevăzute de dispozițiile Statutului profesiei de avocat, modificată prin Hotărârea 
Consiliului U.N.B.R. nr. 160/03.09.2016, 

Ținând cont de faptul că în prezent colectarea veniturilor din taxele pentru 
prestările serviciilor de înscriere și modificare a actelor privind formele de exercitare a 
profesiei este reglementată printr-o succesiune de acte emise de Consiliul Baroului 
Bucuresti, respectiv H.C.B.B. nr. 7/2013, H.C.B.B. nr. 7 bis/2013, H.C.B.B. nr. 15/2014 
și H.C.B.B. nr. 11/2016, 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 
50/12.12.2015 privind instituirea unei taxe anuale pentru acoperirea cheltuielilor 
efectuate de barouri cu evidența și menținerea pe tablou a avocaților suspendați conform 
art. 28 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
republicată,  

În baza dispozițiilor art. 56 alin. (2) lit a) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,  

În temeiul prevederilor art. 73 alin (6),  art. 335 alin (1) lit a) și art. 337 din 
Statutul profesiei de avocat, 

 
CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  Se aprobă taxele pentru prestări servicii și contribuțiile 
profesionale ce vor fi încasate de Baroul București, după cum urmează: 
  
a) înscrierea în barou a avocaţilor stagiari primiţi în profesie 

cu examen; 

1.500 lei 

b) înscrierea în barou a avocaţilor definitivi primiţi în 

profesie cu examen; 

3.000 lei 

c) înscrierea în barou a avocaţilor definitivi primiţi în 

profesie cu scutire de examen; 

3.000 lei 

d) acordarea calităţii de avocat definitiv fără susţinerea 

examenului de definitivare, în cazurile prevăzute de art. 20 

alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicată; 

3000 lei 

e) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului suspendat 

pentru neplata contribuţiilor profesionale; 

3.000 lei 
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f) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului suspendat 

pe motiv de incompatibilitate; 

 

 

1.500 lei 

g) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului suspendat 

la cerere; 

1.500 lei 

h) transferul avocatului în Baroul București; 1.500 lei 

i) înfiin ţarea pe raza baroului a unui sediu secundar; 1.500 lei 

j) înfiin ţarea pe raza baroului a unui birou de lucru; 500 lei 

k) înscrierea în Tabloul special a avocatului străin; 3.000 lei 

l) Taxe pentru activităţi de secretariat, după cum urmează: 

• Înfiin țarea sau transformarea formei de exercitare a 

profesiei; 

• Schimbarea adresei sediului profesional/birou de 

lucru/sediu secundar; 

• Schimbarea contractului de colaborare/salarizare 

în interiorul profesiei; 

• Avizarea siglei pentru formele de exercitare a 

profesiei; 

• Avizarea adresei de internet pentru formele de 

exercitare a profesiei; 

• Avizarea convenției de conlucrare/colaborare 

încheiată în baza dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 

51/1995 sau ale art. 184 din Statutul profesiei de 

avocat; 

• Eliberarea unui extras din Registrul de evidența a 

societăților profesionale cu raspundere limitată; 

• Eliberarea unui extras din Registrul evidenţei 

patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor.  

 

 

300 lei 

 

100 lei  

 

200 lei pentru avocații definitivi 

/ 100 lei pentru avocații stagiari 

100 lei 

 

100 lei 

 

100 lei 

 

 

 

500 lei 

 

 

500 lei dacă există informații 

privind constituirea 

patrimoniului de afectațiune/100  
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lei dacă nu există informații 

privind constituirea 

patrimoniului de afectațiune  

 

m) înscrierea în Tabloul Avocaţilor incompatibili a 

persoanelor care au fost primite în profesie cu examen sau cu 

scutire de examen şi care nu au exercitat niciodată profesia 

de avocat şi nu au fost înscrişi în Tabloul avocaţilor cu drept 

de exercitare a profesiei; 

2000 lei 

n) înscrierea pe Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a 

profesiei a persoanelor prevăzute la lit. m); 

1500 lei 

o) taxă anuală pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu 

evidența și menținerea pe Tablou a avocaților suspendați 

conform art. 28 din Legea nr. 51/1995, precum și a 

persoanelor prevăzute la lit. m); 

200 lei 

p) contribuția lunară a avocaților pentru constituirea 

bugetului baroului;  

r) contribuția lunară a avocaților pentru constituirea 

bugetului UNBR; * 

q) contribuția lunară a avocaților pentru constituirea 

Fondului de Solidaritate al Avocatilor;* 

* taxele prevăzute la lit. r) si q) se colectează de catre barou 

și se virează la U.N.B.R. 

15 lei pentru avocații stagiari 

/ 35 lei pentru avocații definitivi 

8 lei pentru avocații stagiari 

/ 12 lei pentru avocații definitivi 

5 lei 

Art. 2. Taxele și contribuțiile profesionale prevăzute la art. 1 se achită în avans și 

se pot cumula, în funcție de obiectul cererii. Depunerea oricăror solicitări care presupun 

plata unor taxe va fi însoțită de dovada achitării taxelor aferente, în caz de respingere a 

solicitării, taxele achitate în avans urmând a fi restituite petentului. 
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Art. 3. Avocații pot solicita eșalonări care se pot acorda în funcție de cuantumul 

taxei și obiectul cererii. 

 Art. 4. Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă dispozițiile H.C.B.B. nr. 

7/2013, H.C.B.B. nr. 7 bis/2013, H.C.B.B. nr. 15/2014 și H.C.B.B. nr. 11/2016. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și 

publicare pe site-ul baroului. 

 

 

 

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI 
 

DECAN, 
Av. Ion DRAGNE 

 
 
 
 
Nr. 16/08.11.2016 


