
ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT (OEPA) 

 

I. Proba teoretică: 

1. Incompatibilităţi şi interdicţii privind profesia de avocat prevăzute în Legea nr. 

51/1995 şi în Statutul profesiei de avocat. 

2. Concurenţa profesională. 

 

II. Proba cu caracter aplicativ: 

Speţa: 

La data de 13.01.2011, Consiliul Baroului Z a fost sesizat cu plângere promovată de Doamna 

avocat X, prin care aceasta învedera Consiliului Baroului Z faptul că avocatul Y se prezenta la 

diverse instanţe susţinând cauze ale unor clienţi, persoane fizice, în calitate de avocat, în 

condiţiile în care avocatul Y figura ca salariat al Societăţii Comerciale XYZ, în calitate de jurist, 

având încheiat un contract de muncă cu respectiva societate. 

 

În urma plângerii formulate de Doamna avocat X, Consiliul Baroului Z a efectuat demersurile 

necesare, efectuându-se ancheta disciplinară, urmare cărui fapt s-a constatat că avocatul Y era 

suspendat din profesia de avocat încă din decembrie 2008, pentru neplata taxelor profesionale 

către barou, U.N.B.R. şi către sistemul propriu de asigurări sociale. 

 

Cerinţe: 

1. Consideraţi că, prin activitatea desfăşurată, avocatul Y a încălcat dispoziţiile legale şi 

statutare în materia exercitării profesiei de avocat? Argumentaţi răspunsul. Care sunt 

situaţiile în care se suspendă dreptul de a exercita profesia de avocat ? Precizaţi care sunt 

obligaţiile avocatului faţă de Baroul din care face parte în situaţiile prevăzute de Lege şi 

de Statut, atunci când avocatul se află în situaţii care conduc la suspendarea din profesie. 

Ce măsuri poate lua Baroul împotriva avocatului şi care este procedura prevăzută de 

Statut această situaţie? 

2. În cazul în care apreciaţi că avocatul Y a săvârşit una sau mai multe abateri, menţionaţi 

sancţiunea aplicabilă conform dispoziţiilor legale şi statutare. Care este organul 

competent să judece în primă instanţă abaterile disciplinare ale avocaţilor şi în ce 

organizare? 

3. Redactaţi motivat soluţia ce se impune a fi luată de către organul competent. 


