
 1 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONGRESUL AVOCAŢILOR 
17 – 18 IUNIE 2010, MAMAIA, JUD. CONSTANŢA 
 

 
 

  
REZOLUŢIE  

PRIVIND ASIGURAREA CONDIŢIILOR PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA 
OPOZIŢIE FAŢĂ DE CERERILE DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT 

 
 Având în vedere prevederile art. 14 din Statutul profesiei de avocat, potrivit 
cărora cererea de primire În profesia de avocat se adresează decanului baroului 
unde solicitantul doreşte să exercite profesia;  
 Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor pentru exercitarea dreptului 
la opoziţie, prevăzut de art. 18 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat, drept care 
presupune publicarea cererii de primire şi la baroul pe raza teritorială a căruia 
petentul a domiciliat şi/sau şi-a desfăşurat activitatea profesională anterior datei 
formulării cererii de primire În profesie şi unde se prezumă că este cunoscut;  
 Congresul Avocaţilor, în temeiul art. 61 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/1995 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, art. 80 alin. (2) şi art. 83 alin. 
(1) din Statutul profesiei de avocat, adoptă prezenta: 
 

REZOLUŢIE 
 
prin care se stabileşte după cum urmează:  
 
1. În cazul în care persoana care solicită să fie primită în profesia de avocat depune 
cererea la alt barou decât cel pe raza teritorială a căruia domiciliază, baroul la care 
se Înregistrează cererea va comunica o copie a acesteia şi baroului/barourilor pe 
raza teritorială a căruia/cărora petentul a avut domiciliul şi/sau a profesat în ultimii 
trei ani anteriori depunerii cererii. Comunicarea se va face în termen de cel mult 
două zile de la data înregistrării cererii iar copia cererii se va afişa de îndată pe 
pagina de internet a baroului/barourilor, precum şi la sediul acestuia/acestora. În 
cazul în care se formulează opoziţii, acestea vor fi comunicate baroului la care 
petentul a depus cererea de primire în profesie în termen de cel mult două zile de la 
înregistrare.  
 
2. Barourile vor publica prezenta Rezoluţie pe pagina de internet în termen de 10 
zile de la data prezentei. 

 
pentru Prezidiul Congresului, 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 
Preşedinte U.N.B.R. 

 


