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Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat1)
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi
funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei.
(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.
● RIL. Dec. ICCJ (SU) nr. XXVII/2007 (M. Of. nr. 772 din 14 noiembrie 2007): „(...) asistenţa
juridică acordată în procesul penal unui inculpat sau învinuit de o persoană care nu a
dobândit calitatea de avocat în condiţiile L. nr. 51/1995, modif. şi compl. prin L. nr. 255/2004,
echivalează cu lipsa de apărare a acestuia”.
Dec. ICCJ (RIL) nr. 15/2015 (M. Of. nr. 816 din 3 noiembrie 2015): „Fapta unei persoane care
exercită activităţi specifice profesiei de avocat în cadrul unor entităţi care nu fac parte din
formele de organizare profesională recunoscute de L. nr. 51/1995 constituie infracţiunea de
exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi prevăz. de art. 348 NCP”.

Art. 2. (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai
legii, statutului profesiei şi codului deontologic.
(2) Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale
omului.
(3) Avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele fizice şi juridice în faţa
instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de
urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane
fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea
nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii.
1)

Rep. în M. Of. nr. 440 din 24 mai 2018. Istoric:
● L. nr. 46/2019 priv. modif. art. 61 alin. (1) L. nr. 51/1995 (M. Of. nr. 191 din 11 martie 2019);
● L. nr. 142/2019 priv. modif. şi compl. L. nr. 51/1995 (M. Of. nr. 598 din 19 iulie 2019).
● L. nr. 100/2020 priv. compl. L. nr. 51/1995 (M. Of. nr. 579 din 1 iulie 2020).
● V. şi L. nr. 129/2019 pt. prev. şi comb. spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pt. modif. şi compl. unor
acte normative (M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019; cu modif. ult.): „Art. 5. (1) Intră sub incidenţa prezentei L. următoarele
entităţi raportoare: f) (...) avocaţii (...), în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni
pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului
de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau
tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii,
funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți,
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă
în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare; Art. 33. (5) Avocaţii vor aduce la îndeplinire
disp. prevăz. de prezenta L., cu respectarea disp. prevăz. de L. nr. 51/1995 pt. organiz. şi exercit. profesiei de avocat, rep.,
cu modif. ult., privind păstrarea secretului profesional”. V. și Anunț privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (www.unbr.ro, 10 ianuarie 2020).
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(4) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul.
(5) În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui
pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi într-un termen
rezonabil.

Art. 3. (1) Activitatea avocatului se realizează prin:
a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic;
b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de
urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a
executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi
a altor persoane juridice, în condiţiile legii;
c) redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei
actelor prezentate spre autentificare;
d) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor
autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei
actelor încheiate;
e) apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile
publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;
f) activităţi de mediere;
g) activităţi fiduciare desfăşurate în condiţiile Codului civil;
h) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi la sediul profesional al avocatului
şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a
părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;
i) activităţile prevăzute la lit. g) şi h) se pot desfăşura în temeiul unui nou contract
de asistenţă juridică;
j) activităţi de curatelă specială potrivit legii şi Statutului profesiei de avocat;
k) orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă legea nu
prevede altfel.
(3) Avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor întocmite conform alin. (1) lit. c) şi
d), cu excluderea actelor întocmite pentru asistare şi reprezentare, şi să le păstreze
în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la
data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), avocatul este obligat să înregistreze
operaţiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocaţi potrivit alin. (1) lit. c)
şi d), conform procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a
registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R., sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de terţi.
● Dec. C.P. U.N.B.R. nr. 212/2017: „Art. 1. Se înfiinţează Registrul electronic al actelor
întocmite de avocaţi şi Registrul electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor, pentru asigurarea unei evidenţe organizate la nivel naţional a actelor prevăzute de
art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) L. nr. 51/1995, pentru înregistrarea lor cu efect de opozabilitate, în
condiţiile prevăzute de lege, pentru a se asigura furnizarea informaţiilor din aceste registre în
condiţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Registrelor, care
va fi aprobat de Consiliul UNBR. Art. 2. În Registrul electronic al actelor întocmite de avocaţi
se înregistrează: a) actele juridice întocmite de avocaţi şi care cuprind menţiunea atestării
identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor [art. 3 alin. (1) lit. c) L. nr. 51/1995]; b)
actele întocmite de avocaţi conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) L. nr. 51/1995, în

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

7

activităţile de asistenţă şi reprezentare a persoanelor fizice şi juridice interesate în faţa altor
autorităţi publice decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) L. nr. 51/1995. Art. 3. În
Registrul electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor se înscriu menţiunile incluse în actele de înfiinţare a formelor de exercitare a profesiei, ori în cele întocmite
pentru desfăşurarea activităţilor profesionale în modalităţile de exercitare a profesiei prevăzute de Lege şi Statutul profesiei de avocat (contractul de colaborare profesională, contractul
de salarizare în interiorul profesiei) privind patrimoniul propriu pe care avocatul îl afectează
desfăşurării activităţii sale profesionale. Art. 4. Contractele de asistenţă juridică întocmite
pentru exercitarea activităţilor reglementate de celelalte prevederi ale art. 3 L. nr. 51/1995
decât cele menţionate la art. 2 din prezenta decizie se înscriu în continuare în registrul oficial
de evidenţă potrivit art. 29 alin. (1) L. nr. 51/1995 [art. 28 alin. (1), după rep. 2018] şi au regimul
juridic prevăzut de art. 31 alin. (3) şi art. 44 L. nr. 51/1995 [art. 30 alin. (3) şi art. 43, după rep.
2018]. (…) Art. 6. Prezenta decizie a fost adoptată prin vot electronic şi intra în vigoare la 31
martie 2017. Decizia se va comunica membrilor Consiliului UNBR şi Barourilor şi se va publica
pe site-ul www.unbr.ro” (www.unbr.ro).
V. şi:
– Hot. Consiliului UNBR nr. 271/2017 prin care se aprobă Registrele Naţionale ale
Avocaţilor Români (www.unbr.ro);
– Hot. Consiliului UNBR nr. 325/2018 priv. regulile de procedură şi anexele la acestea,
aferente Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrelor Naţionale ale Avocaţilor
Români prevăzute de art. 3 alin. (3) şi art. 5 alin. (10) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (www.unbr.ro; cu modif. ult.);
– Dec. C.P. UNBR nr. 346/2018 (www.baroul-bucuresti.ro).

Art. 4. În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta avocatul este protejat de
lege.

Art. 5. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale,
cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu răspundere limitată.
(2) În cabinetul individual îşi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau
împreună cu alţi avocaţi colaboratori.
(3) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitării în comun a profesiei;
drepturile şi obligaţiile avocaţilor titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează caracterul personal şi nu pot fi cedate. În mod corespunzător cabinetele individuale se pot
asocia şi cu societăţile civile profesionale.
(4) Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-şi crea facilităţi tehnico-economice
în vederea exercitării profesiei şi îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu clienţii.
(5) Societatea civilă profesională se constituie din 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi.
În societatea civilă profesională îşi pot exercita profesia şi avocaţi colaboratori sau
avocaţi salarizaţi. Societatea civilă profesională şi avocaţii care profesează în cadrul
ei nu pot acorda asistenţă juridică persoanelor cu interese contrare.
(6) Cabinetele grupate, cabinetele asociate, societăţile civile profesionale şi societăţile profesionale cu răspundere limitată pot avea şi proprietate comună.
(7) Avocatul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiinţarea
baroului din care face parte.
(8) Avocatul nu îşi poate exercita profesia, în acelaşi timp, în mai multe forme de
exercitare a acesteia.

