Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată1
(M.Of. nr. 98 din 7 februarie 2011)
cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al
art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat (M.Of. nr. 113 din 14 februarie 2011)
- EXTRAS Art. 1. …
(2) Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul
baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor
din România, denumită în continuare U.N.B.R.
(3) Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise.
Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept.
Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu.
…
Art. 10. (1) Barourile şi U.N.B.R. asigură exercitarea calificată a dreptului de
apărare, competenţa şi disciplina profesională, protecţia demnităţii şi onoarei
avocaţilor membri.
(2) În fiecare judeţ există şi funcţionează un singur barou membru al
U.N.B.R., cu sediul în localitatea de reşedinţă a judeţului.
…
Art. 15. Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu:
a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat;
b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat
sau bunele moravuri;
c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ.
…
Art. 26. (1) Exercitarea oricărei activităţi de asistenţă juridică specifică
profesiei de avocat şi prevăzută la art. 3 de către o persoană fizică sau
juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul
avocaţilor acelui barou constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii
penale.
(2) Instanţele sunt obligate să verifice şi să se pronunţe asupra calităţii de
reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitând acte
specifice acestei profesii şi folosind însemnele profesiei de avocat.
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(3) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o
persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condiţiile prezentei legi,
sunt nule dacă s-a produs o vătămare ce nu poate fi remediată în alt mod, în
afară de cazul în care modul de îndeplinire a acestora a fost de natură să
producă o eroare comună cu privire la calitatea celui care le-a săvârşit.
(4) În cazurile prevăzute de prezentul articol, baroul are dreptul la acţiune
în despăgubiri împotriva persoanei fizice sau juridice care exercită fără drept
profesia de avocat.
…
Art. 44. …
(2) Actele întocmite de avocat pentru ţinerea evidenţelor profesionale
cerute de lege, precum şi pentru legitimarea faţă de terţi a calităţii de
reprezentant au forţa probantă deplină până la înscrierea în fals.
…
Art. 60. (1) Uniunea Naţională a Barourilor din România – U.N.B.R. este
formată din toate barourile din România şi are sediul în capitala ţării,
municipiul Bucureşti.
(2) U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, are patrimoniu şi
buget proprii.
(3) Bugetul U.N.B.R. se formează din contribuţia barourilor în cote stabilite
de Congresul avocaţilor. Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit şi în activităţi
producătoare de venituri, în condiţiile legii.
(4) Baroul de avocaţi se constituie şi funcţionează numai în cadrul U.N.B.R.,
potrivit prezentei legi şi statutului profesiei.
(5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România.
(6) Folosirea fără drept a denumirilor „Barou”, „Uniunea Naţională a
Barourilor din România”, „U.N.B.R.” ori „Uniunea Avocaţilor din România” sau
a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat de către
orice persoană fizică sau persoană juridică, indiferent de obiectul activităţii
desfăşurate de aceasta, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori
purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege
constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.
…

