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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. I)

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul..............................................

C O N T R A C T  D E  A S I S T E N Ț Ă  J U R I D I C Ă

Nr. ................... Data ..................................

Încheiat între:

1. Denumirea formei de exercitare a profesiei ......................................., înființată prin Decizia Baroului .............................

nr. ........................... din ..........................., cu sediul în ..................................................., având codul fiscal nr. .................................

și contul bancar în ............................... (lei/euro/usd/etc. ..........................) nr. .....................................,. deschis la ..............................,

prin avocat ..............................., în calitate de ............................................, pe de o parte, și

2. Domnul/Doamna ......................................., domiciliat(ă) în ......................................, în calitate de (client, reprezentant,

grad de rudenie, soț etc.) ..............................., pe de altă parte.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu

modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, și ale Statutului profesiei de avocat, părțile convin:

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă ....................................

................................................................................... (după caz,

asistarea, reprezentarea, acordarea de consultații juridice,

redactarea și semnarea de acte, cereri și alte căi de atac, forme

de executare, mediere, operațiuni fiduciare, domicilieri de firme

precum și orice alte activități prevăzute de Lege), pentru clientul

cu domiciliul/sediul în ............................................................... .

1.2. Alte mențiuni: ....................................................................

ARTICOLUL 2

Onorariul

2.1. Onorariul convenit este în cuantum de .....................: (lei/

euro/usd/etc. ..................................).

2.2. Alte mențiuni cu privire la onorariu [se poate preciza:

onorariul orar, onorariul fix (forfetar), onorariul de succes,

onorariul format prin combinarea unuia sau a mai multor tipuri de

onorarii anterior menționate, moneda de plată, modalități de

plată etc.]: ...................................................................................

ARTICOLUL 3

Cheltuieli

3.1. Cheltuielile sunt în cuantum de ................................. (lei/

euro/usd/etc. ..................................).

3.2. Cheltuielile aferente activității sus-menționate vor fi

suportate de client, separat de plata onorariului.

ARTICOLUL 4

Clauze speciale

4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la

sumele datorate de către client cu titlu de onorariu și cheltuieli

aferente.

4.2. Raporturile dintre părți nu pot fi dovedite decât cu

prezentul contract și/sau în condițiile prevăzute de Statutul

profesiei de avocat.

4.3. Față de terți dovada prezentului contract se face prin

împuternicire avocațială. Prezentul contract nu poate fi adus la

cunoștința terților decât cu acordul expres al părților.

4.4. Clientul atestă exactitatea și sinceritatea informațiilor pe

care le furnizează avocatului și își exprimă acordul ca

demersurile făcute de avocat să fie conform informațiilor pe care

le-a furnizat.

4.5. Executarea obligațiilor asumate de forma de exercitare

a profesiei se realizează de către avocații care își exercită

profesia în cadrul acestuia.

4.6. Neplata onorariului în cuantumul și la termenele fixate

potrivit art. 2, precum și neachitarea contravalorii cheltuielilor

efectuate potrivit art. 3 dau dreptul avocatului să procedeze la

rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nicio altă

formalitate și fără nicio altă procedură judiciară sau

extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV își produce

efectele de la data scadenței obligației neexecutate.

4.7. Toate litigiile privitoare la nașterea, modificarea,

stingerea, interpretarea și executarea prezentului contract pot fi

supuse regulilor de arbitraj și regulilor de procedură prevăzute

de lege și de statutul profesiei de avocat.

ARTICOLUL 5

Alte clauze 

(În cazul în care serviciile profesionale constau în asistență

la instanțe, parchete, organe de cercetare penală sau alte

autorități se vor menționa expres numele avocatului

desemnat/acceptat de client, precum și dreptul/interdicția de

substituire a acestuia)

..................................................................................................

ARTICOLUL 6

Locul și data încheierii. Înregistrarea contractului

Încheiat la (locul încheierii, modalitatea încheierii în cazul

încheierii la distanță) ....................................................................,

astăzi, .................................., în două exemplare, ambele părți

atestând că un exemplar a fost înmânat/comunicat clientului sau

reprezentantului acestuia, iar un exemplar a fost păstrat de către

forma de exercitare a profesiei. Contractul a fost înregistrat sub

nr................................... din....................... în registrul de

evidență a contractelor de asistență juridică.

(Forma de exercitare a profesiei) 

Atest data, conținutul actului și identitatea semnatarului

prezentului contract prin avocat,

..................................

Semnătura

Client/Reprezentant,
..................................

Actul de identitate

Semnătura
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. VI)

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul.............................................

T A B L O U L  A V O C A Ț I L O R

Partea I-A. Avocați definitivi

Nr. 

crt.

Numele 

și prenumele

avocatului

Titlul științific

în domeniul

științelor

juridice

Data înscrierii

în barou/

Decizia nr. 

Sediul

profesional

principal:

adresă,

tel./fax, 

e-mail,

website

Sediul

profesional

secundar:

adresă,

tel./fax, 

e-mail,

website

Birou de lucru:

adresă,

tel./fax, 

e-mail,

website

Forma de

exercitare 

a profesiei:

CI/CA/SCPA/

SPARL*)

Modalitatea de

exercitare a profesiei

(titular—T, asociat—A,

colaborator—C,

salarizați—S

Instanțele la

care au

dreptul să

pună

concluzii

Alte

mențiuni**)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

...

*) În situația în care avocatul exercită profesia ca asociat într-o societate profesională cu răspundere limitată ca urmare a întreruperii activității unei alte

forme de exercitare a profesiei pe durata existenței celei dintâi, se menționează și forma inițială de exercitare a profesiei însoțită de mențiunea „activitate întreruptă,

activitatea se desfășoară la ......... S.P.A.R.L.”

**) Se menționează: trecerea în Tabloul avocaților incompatibili, situații survenite în cursul anului privind suspendarea din exercițiul dreptului de a exercita

profesia, interdicția de a exercita profesia, retragerea din profesie, decesul etc.

Partea I-B. Avocați stagiari

Nr.

crt.

Numele 

și prenumele

avocatului stagiar

Titlul științific 

în domeniul științelor

juridice

Data înscrierii 

în barou/

Decizia nr. 

Sediul profesional:

adresă, tel./fax, 

e-mail, website

Denumirea formei 

de exercitare a profesiei

în care își desfășoară

activitatea

Modalitatea de exercitare a

profesiei (titular—T, asociat—A,

colaborator—C, salarizat—S)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

...

Partea a II-a. Cabinete asociate, societăți civile profesionale și societăți profesionale cu răspundere limitată

Nr. 

crt.

Denumirea cabinetelor asociate, 

a societăților civile profesionale 

sau a societăților profesionale 

cu răspundere limitată

Sediul principal: 

adresă, tel./fax, e-mail,

website

Sediul secundar: 

adresă, tel./fax, e-mail,

website

Birou de lucru: 

adresă, tel./fax, e-mail,

website

Numele și prenumele avocaților 

care o compun/modalitatea 

în care aceștia își exercită profesia

(asociat, colaborator, salarizat 

în interiorul profesiei)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

...
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ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. IX)

C O N T R A C T  D E  C O L A B O R A R E

1. ........................................................., cu sediul în ......................................., reprezentată prin avocat .................................,

(forma de exercitare a profesiei de avocat)

denumită în continuare Beneficiar,
și

2. Domnul/Doamna ........................................................., avocat colaborator, domiciliat(ă) în ................................................,

str. .............................................., nr. ...., et. ........, ap. .........., sectorul ..............., denumit(ă) în continuare Colaborator
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările

ulterioare, denumită în continuare Lege, și Statutului profesiei de avocat, părțile încheie prezentul

C O N T R A C T  D E  C O L A B O R A R E

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art. 1. — (1) Obiectul prezentului contract îl constituie

reglementarea condițiilor și termenilor colaborării profesionale,

fără subordonare, dintre Beneficiar și Colaborator.

(2) Domiciliul profesional al Colaboratorului este la sediul

Beneficiarului.

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art. 2. — (1) Prezentul contract se încheie pe o durată

de ............................... și intră în vigoare de la data avizării de

către barou.

(2) Colaboratorul va colabora exclusiv cu Beneficiarul pe

perioada prezentului contract și are/nu are dreptul la clientelă

proprie.

CAPITOLUL III

Obligațiile părților

Art. 3. — Beneficiarul se obligă:

3.1. să acorde sprijin și informații profesionale pentru a se

putea gestiona cu profesionalism clientela/cazurile încredințate

și pentru a se valorifica/dobândi/perfecționa pregătirea

profesională și deontologică a Colaboratorului;*)

[Următoarele clauze fac parte de drept din conținutul

contractului atunci când colaboratorul este avocat stagiar:

Beneficiarul se obligă:

a) să asigure ca avocat îndrumător pentru formarea

profesională inițială a Colaboratorului pe

domnul/doamna .............................. pe toată durata stagiului,

care îndeplinește condițiile prevăzute de Lege și de Statutul

profesiei de avocat;

b) să asigure toate condițiile pentru participarea

Colaboratorului la toate formele de pregătire profesională inițială

organizate de Institutul Național pentru Pregătirea și

Perfecționarea Avocaților, denumit în continuare I.N.P.P.A., și la

celelalte forme de pregătire și formare profesională inițială

prevăzute de Statutul profesiei de avocat;

c) să asigure avocatului stagiar condițiile necesare îndeplinirii

obligațiilor specifice prevăzute de Lege și de Statutul profesiei

de avocat;

d) să contribuie financiar la fondul pentru formarea

profesională inițială și să achite contribuția stabilită de barou,

potrivit prevederilor Statutul profesiei de avocat;

e) să supravegheze formarea tehnicilor și deprinderilor

profesionale și însușirea regulilor deontologice de către

Colaborator pe toată perioada stagiului;

f) să repartizeze sarcinile ce îi revin avocatului îndrumător

pentru asigurarea unui stagiu efectiv al Colaboratorului;

Colaboratorul se obligă:

a) să îl informeze periodic pe Beneficiar asupra activității

desfășurate la I.N.P.P.A., precum și cu privire la orice alte

activități la care participă pentru pregătirea și formarea sa

profesională inițială, hotărâtă de organele profesiei;

b) să îndeplinească întocmai și la timp sarcinile repartizate

de avocatul îndrumător;

c) să respecte clauzele speciale convenite conform

prezentului contract privind desocotirile determinate de

îndeplinirea de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în

prezentul contract cu titlu de contribuție la suportarea

cheltuielilor de formare profesională inițială prevăzute la

cap. VIII];

3.2. să pună la dispoziția Colaboratorului spațiul de lucru,

dotările și logistica, pentru desfășurarea activității, asigurând

condiții pentru păstrarea secretului profesional, primirea

clientelei, comunicarea cu aceasta, în spațiile afectate

desfășurării activității Beneficiarului.

3.3. să nu impună Colaboratorului un client sau un

dosar/cauză ori să nu impună acordarea unui aviz profesional,

acordarea unei consultații etc. contrar principiilor deontologice;

3.4. să retrocedeze lunar Colaboratorului o cotă din onorariile

încasate de Beneficiar în cuantum minim de ..............................

brut; **)

3.5. să acorde Colaboratorului referințele solicitate de acesta

la încetarea prezentului contract;

3.6. să asigure Colaboratorului cel puțin......... zile lucrătoare

libere pe an, în vederea refacerii capacității sale de muncă;

3.7. să permită Colaboratorului accesul la formele de

pregătire profesională inițială și continuă, potrivit hotărârilor

organelor profesiei.

Art. 4. — Colaboratorul se obligă:

4.1. să își organizeze activitatea și timpul de muncă în funcție

de obligațiile profesionale asumate;

4.2. să depună toată diligența pentru a servi clientela

încredințată de Beneficiar și pentru a rezolva întocmai și la timp

lucrările repartizate;

4.3. să nu asiste, să nu reprezinte și să nu acorde consultații

juridice unor părți cu interese contrare sau unor clienți cu

interese contrare Beneficiarului ori ale căror interese vin în

conflict cu interesele altor clienți ai Beneficiarului;

4.4. să respecte secretul profesional și regulile de

confidențialitate cuprinse în prezentul contract și regulamentul

de ordine interioară al Beneficiarului;

*) În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, prezentul contract se completează cu clauze specifice pentru formarea profesională inițială.

**) În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decât cele prevăzute în Statutul profesiei de avocat.



4.5. să respecte regulamentul de ordine interioară al

Beneficiarului, ale cărui prevederi i-au fost aduse la cunoștință

odată cu semnarea prezentului contract;

4.6. să depună toată diligența pentru a respecta strategia

profesională generală a Beneficiarului și să se abțină de la orice

act de natură a afecta interesele clienților Beneficiarului sau ale

Beneficiarului;

4.7. să își îndeplinească întocmai și la timp toate obligațiile

profesionale prevăzute de Lege și de Statutul profesiei de

avocat și să își plătească la zi toate taxele și contribuțiile

datorate pentru formarea bugetului Uniunii Naționale a

Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R., al

baroului și al Casei de Asigurări a Avocaților.

Art. 5. — Următoarele clauze fac parte de drept din conținutul

contractului atunci când Colaboratorului i se permite să aibă

drept la clientelă proprie:

Beneficiarul se obligă:

a) să ia cunoștință de clientela personală cu privire la care

este informat de Colaborator și, în condițiile pct. 4.3, să ia

măsurile corespunzătoare prevăzute la art. 205

1

din Statutul

profesiei de avocat, în cazul în care se acceptă clientul personal

al Colaboratorului despre care Beneficiarul este informat;

b) să permită Colaboratorului tratarea clientelei personale a

acestuia în următoarele condiții:... (Se completează conform

convenției părților.);

c) să permită Colaboratorului utilizarea ștampilei personale

pentru clientela personală și activitatea desfășurată în cadrul

asistenței judiciare a baroului, al cărei model este conform

prevederilor pct. 6 din anexa nr. XXI la Statutul profesiei de

avocat.

Colaboratorul se obligă:

a) să îl informeze pe Beneficiar cu privire la clientela

personală, punând la dispoziția acestuia informații privitoare la

problematica prestației profesionale, timpul de muncă preliminat

afectat tratării clientului personal și orice altă împrejurare

relevantă pentru aplicarea dispozițiilor pct. 4.3—4.6;

b) să utilizeze în lucrările profesionale efectuate pentru

clientela personală ștampila prevăzută la pct. 6 din anexa

nr. XXI la Statutul profesiei de avocat;

c) să trateze clientela personală în următoarele condiții: ...

(Se completează conform convenției părților);

d) să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională

pentru eventualele prejudicii aduse formei de exercitare a

profesiei prin tratarea clientelei proprii cu încălcarea Legii, a

Statutului profesiei de avocat și a prevederilor prezentului

contract, pentru suma de... (Se completează conform convenției

părților numai atunci când se convine expres încheierea

asigurării.).

CAPITOLUL IV

Repararea prejudiciului

Art. 6. — (1) Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea

obligațiilor profesionale, care determină producerea unui

prejudiciu sau aduce atingere imaginii Beneficiarului, atrage

răspunderea Colaboratorului și obligația la repararea

prejudiciului astfel cauzat.

(2) În acest caz, Beneficiarul poate, în funcție de gravitatea

culpei, să rezilieze în mod unilateral prezentul contract, fără

preaviz.

Art. 7. — Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea

obligațiilor profesionale, care determină producerea unui

prejudiciu clienților Beneficiarului pentru care Beneficiarul

răspunde, atrage obligația Colaboratorului de a repara

prejudiciul încercat de Beneficiar.

CAPITOLUL V

Obligații privind confidențialitatea

Art. 8. — (1) Colaboratorul va respecta confidențialitatea

absolută cu privire la toate informațiile și/sau documentele

privind activitatea Beneficiarului sau a clienților acestuia, despre

care a luat sau putea să ia cunoștință pe perioada executării

prezentului contract.

(2) Colaboratorul se angajează ca pe durata colaborării și

după încetarea acesteia, din orice motiv, să nu divulge niciunei

persoane informațiile prevăzute la alin. (1), să nu le folosească

și să ia toate precauțiile necesare pentru păstrarea secretului

asupra acestora.

Art. 9. — Colaboratorul are obligația să respecte

confidențialitatea asupra oricăror date de personal privind

asociații, colaboratorii, avocații salarizați, conlucrările

profesionale ale Beneficiarului și angajații acestuia de care a

luat sau putea lua cunoștință pe durata colaborării.

Art. 10. — La încetarea din orice motiv a prezentului contract,

Colaboratorul va preda Beneficiarului toate actele originale,

copiile legalizate și fotocopiile tuturor cererilor, dosarelor,

rapoartelor, notelor, proiectelor sau oricăror documente

încredințate sau redactate de acesta în executarea prezentului

contract, precum și ale celor puse la dispoziția Colaboratorului

sub orice formă de către Beneficiar.

Art. 11. — (1) Colaboratorul are obligația să respecte

drepturile Beneficiarului privind programele software utilizate în

activitatea sa pe perioada colaborării, fără a fi îndreptățit să

utilizeze programe sau părți ale programelor software pentru uz

personal.

(2) Colaboratorul nu are dreptul să copieze programele

software, bazele de date și informațiile conservate de către

Beneficiar folosindu-se de logistica sau dotările ce i-au fost puse

la dispoziție pe perioada colaborării sau să le transmită altor

persoane, fără acceptul Beneficiarului.

Art. 12. — Drepturile de autor asupra oricărei comunicări sau

oricărui studiu pe care Colaboratorul le-a redactat pe durata

colaborării vor fi întotdeauna considerate ca fiind pe deplin

protejate în favoarea Beneficiarului, dacă au fost comandate de

Beneficiar ori realizate în considerarea prezentei colaborări,

dacă părțile nu convin altfel.

Art. 13. — Obligațiile de confidențialitate prevăzute mai sus

revin Colaboratorului pe toată durata prezentului contract și

după încetarea acestuia din orice motiv.

Art. 14. — În cazul în care Colaboratorul încalcă obligațiile de

confidențialitate și de păstrare a secretului profesional,

Beneficiarul este îndreptățit la repararea integrală a prejudiciului

cauzat acestuia sau clienților săi.

CAPITOLUL VI

Încetarea colaborării

Art. 15. — (1) Colaborarea încetează prin ajungere la

termen.

(2) Oricare dintre părți poate lua inițiativa încetării colaborării

înainte de împlinirea termenului printr-un preaviz comunicat

celeilalte părți, cu cel puțin o lună înainte de data la care se

dorește încetarea colaborării.

(3) În caz de abatere gravă a Colaboratorului, prezentul

contract încetează fără preaviz.

Art. 16. — În caz de încetare a prezentului contract din culpa

oricăreia dintre părți, acoperirea integrală a oricărui prejudiciu

suferit se face în condițiile legii.

Art. 17. — După încetarea colaborării, Colaboratorul va

dispune de libertate profesională deplină, dar:

a) se va abține de la orice act sau fapt de concurență

profesională neloială cu Beneficiarul;
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b) nu va participa ca avocat în cauze în care, în calitate de

colaborator al Beneficiarului, a acordat asistență, a reprezentat

sau a dat consultații;

c) nu va putea angaja clienți dintre clienții avuți de Beneficiar

pe perioada colaborării, timp de 2 ani de la încetarea prezentului

contract.

Art. 18. —Încetarea colaborării va fi comunicată în scris

baroului în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit.

CAPITOLUL VII

Litigii

Art. 19. — Orice litigii cu privire la încheierea, executarea,

interpretarea, modificarea sau încetarea prezentului contract se

supun arbitrajului decanului sau avocatului delegat de decan.

CAPITOLUL VIII

Alte clauze

..................................................................................................

...............................................................................................

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale. Litigii

Art. 20. — (1) Modificările aduse prezentului contract vor fi

consemnate în scris și vor fi semnate de către ambele părți.

(2) Notificările și avizările dintre părți se fac în scris sau prin

scrisoare recomandată cu aviz de primire.

Art. 21. — Orice litigii cu privire la încheierea, executarea,

interpretarea, modificarea sau încetarea prezentului contract se

supun arbitrajului decanului Baroului ................................,

potrivit procedurii prevăzute în Statutul profesiei de avocat.

Încheiat astăzi, ............................., la ....................., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi

depus la barou de către Beneficiar.

Semnăturile:

Beneficiar,
.....................................

Colaborator,
.....................................

Depus astăzi, ...................................., la Baroul .......................................... .

Vizat

Decan,
...............................

L.S.

ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. X)

C O N T R A C T  

de salarizare în interiorul profesiei

Societatea civilă profesională de avocați*) „..........................................................................................................................”/

Societatea profesională de avocați cu răspundere limitată „............................................................”, reprezentată prin avocat

coordonator ............................................................., denumită în continuare societatea,
și

avocat ................................................................................................................................, denumit în continuare salarizat,
potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările

ulterioare, denumită în continuare Lege, și Statutului profesiei de avocat, părțile încheie prezentul

C O N T R A C T  

de salarizare în interiorul profesiei

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie exercitarea

profesiei de avocat de către salarizat în cadrul societății.

1.2. În exercitarea activității ce i se încredințează, salarizatul

este independent profesional. Salarizatul este subordonat

societății cu privire la condițiile de muncă.

1.3. Domiciliul profesional al salarizatului este la sediul

societății.

1.4. Prezentul contract nu este un contract de muncă și nu se

supune legislației muncii.

ARTICOLUL 2

Durata contractului

2.1. Prezentul contract se încheie pe o durată

de .......................... și intră în vigoare de la data avizării de către

barou.

2.2. Salarizatul va lucra exclusiv pentru societate pe perioada

prezentului contract, fără a avea dreptul la clientelă proprie.

ARTICOLUL 3

Timpul de muncă

3.1. Salarizatul va presta zilnic ore de muncă.

3.2. În cadrul timpului de muncă convenit, salarizatul se

obligă să își ofere toată experiența și competența profesională

pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de societate.

*) În situația în care salarizatul încheie contractul cu un cabinet individual de avocat, se vor face mențiunile corespunzătoare.
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ARTICOLUL 4

Onorarii retrocedate

4.1. Retrocedarea brută de onorarii este convenită la suma

de ........ lei lunar**).

ARTICOLUL 5

Obligațiile părților

A. Societatea se obligă:

5.1. să retrocedeze salarizatului suma convenită la data

de ....................... a fiecărei luni;

5.2. să pună la dispoziția salarizatului condițiile de muncă

necesare îndeplinirii sarcinilor încredințate***);

[Următoarele clauze fac parte de drept din conținutul

prezentului contract atunci când colaboratorul este avocat

stagiar:

Beneficiarul se obligă:

a) să asigure ca avocat îndrumător pentru formarea

profesională inițială a Colaboratorului pe

domnul/doamna ................................. pe toată durata stagiului,

care îndeplinește condițiile prevăzute de Lege și de Statutul

profesiei de avocat;

b) să permită Colaboratorului să participe la formele de

pregătire și formare profesională inițială prevăzute de Statutul

profesiei de avocat pentru care avocatul stagiar a optat;

c) să asigure avocatului stagiar condițiile necesare îndeplinirii

obligațiilor specifice prevăzute de Lege și de Statutul profesiei

de avocat;

d) să contribuie financiar la fondul pentru formarea

profesională inițială și să achite contribuția stabilită de barou,

potrivit prevederilor Statutului profesiei de avocat;

e) să supravegheze formarea tehnicilor și deprinderilor

profesionale și însușirea regulilor deontologice de către

Colaborator pe toată perioada stagiului;

f) să repartizeze sarcinile ce îi revin avocatului îndrumător

pentru asigurarea unui stagiu efectiv al Colaboratorului.

Colaboratorul se obligă:

a) să îl informeze pe Beneficiar cu privire la orice activitate la

care participă pentru pregătirea și formarea profesională inițială,

hotărâtă de organele profesiei, în termen rezonabil;

b) să îndeplinească întocmai și la timp sarcinile repartizate

de avocatul îndrumător;

c) să respecte clauzele speciale convenite conform

prezentului contract privind desocotirile determinate de

îndeplinirea de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în

prezentul contract cu titlu de contribuție la suportarea

cheltuielilor de formare profesională inițială prevăzute la art. 9];

5.3. să nu impună salarizatului sarcini profesionale care sunt

contrare conștiinței acestuia sau pot aduce atingere

independenței profesionale.

B. Salarizatul se obligă:

5.4. să dedice întregul timp de muncă convenit îndeplinirii

sarcinilor încredințate de societate, cu întreaga sa capacitate

profesională;

5.5. să nu aibă clientelă personală;

5.6. să se abțină de la orice concurență profesională neloială

după încetarea prezentului contract, sub sancțiunile prevăzute

de Lege și de Statutul profesiei de avocat;

5.7. să nu participe ca avocat în cauzele în care a depus

activitate în calitate de salarizat și să nu angajeze clienți ai

societății pe o perioadă de 2 ani de la data încetării prezentului

contract;

5.8. să răspundă civil pentru prejudiciile cauzate prin culpa sa

profesională.

ARTICOLUL 6

Perioada de încercare

6.1. Prezentul contract este supus unei perioade de

încercare de 3 luni de la încheierea sa.

6.2. În perioada de încercare, părțile pot denunța prezentul

contract, cu un preaviz de 15 zile.

ARTICOLUL 7

Încetarea contractului

7.1. Prezentul contract încetează la expirarea duratei pentru

care a fost încheiat.

7.2. Prezentul contract poate fi denunțat unilateral de către

fiecare parte, cu un preaviz de o lună.

7.3. Prezentul contract încetează în cazul în care una dintre

părți își încalcă grav obligațiile contractuale, fără preaviz.

ARTICOLUL 8

Clauze finale

8.1. Notificările și avizările dintre părți se fac în scris sau prin

scrisoare recomandată cu aviz de primire.

8.2. Orice modificare a contractului se face prin act adițional

subscris de fiecare dintre părți.

8.3. Orice litigiu între părți în legătură cu prevederile

prezentului contract este supus Legii și Statutului profesiei de

avocat.

8.4. Prezentul contract și orice modificare a acestuia se

depun de îndată la barou.

ARTICOLUL 9

Alte clauze

..................................................................................................

..................................................................................................

Încheiat astăzi, .........................., la......................................., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre

a fi depus la barou.

Semnăturile:

Societate, 
...............................

Salarizat,
...............................

Depus astăzi, ...................................., la Baroul..........................................

Vizat

Decan,
...............................

L.S.

**) În cazul în care salarizatul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decât cele prevăzute în Statutul profesiei de avocat.

***) În cazul în care salarizatul este avocat stagiar, contractul se completează cu clauze specifice pentru formarea profesională inițială.
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ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. XI)

C O N T R A C T  

de grupare a cabinetelor individuale de avocați

Între subsemnații:

1. Domnul ............................................................., avocat titular al cabinetului individual ........................................................,

cu sediul profesional în ...............................;

2. Domnul ............................................................., avocat titular al cabinetului individual ........................................................,

cu sediul profesional în ...............................;

3. Domnul ............................................................., avocat titular al cabinetului individual ........................................................,

cu sediul profesional în ...............................;

4. Domnul ............................................................., avocat titular al cabinetului individual ........................................................,

cu sediul profesional în ............................... .

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat,

republicată, cu modificările ulterioare, și cu prevederile Statutului profesiei de avocat s-au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Spațiul comun de funcționare

Subsemnații au decis să își grupeze cabinetele în localitatea

............................................................, începând cu ����.

(adresa completă) 

1. Situația juridică precisă a spațiilor și a titlului de care

dispune grupul (proprietar, locatar, sublocatar, punere la

dispoziție a locuinței etc.) ��................................................�..

2. Descrierea spațiilor — părțile comune ...............................;

3. Descrierea localurilor (părți de localuri folosite în

exclusivitate) .................................................................................

Cabinetul individual de avocați ...........................................

va dispune de ........................... încăperi spre folosință ca birou

(precizați situația locului respectiv și suprafața) .........................

Cabinetul individual de avocați ................................... va

dispune de ........................... încăperi spre folosință ca birou

(precizați situația locului respectiv și suprafața) .......................

Cabinetul individual de avocați ....................................... va

dispune de ........................... încăperi spre folosință ca birou

(precizați situația locului respectiv și suprafața) .......................

Cabinetul individual de avocați .................................... va

dispune de........................... încăperi spre folosință ca birou

(precizați situația locului respectiv și suprafața) ..........................

ARTICOLUL 2

Cheltuieli

Cheltuielile comune cuprind: (detalierea cheltuielilor comune

convențional asumate de grup) ....................................................

.......................................................................................................

(Exemplu: chiria și cheltuielile locative; cheltuielile de

întreținere a localurilor; cheltuielile de încălzire și iluminat; taxa

sau taxele de asigurare; cheltuielile de documentare comună;

plata telefonului; salariile personalului de întreținere — eventual

salariul aferent secretariatului comun, onorariile contabilului

însărcinat cu evidențele contabile ale grupului etc.)

ARTICOLUL 3

Repartizarea cheltuielilor comune

Cheltuielile comune vor fi repartizate între cabinete grupate

conform criteriilor următoare, corespunzătoare procentajului

indicat: ...........................................................................................

.......................................................................................................

(Pentru fiecare tip de cheltuială prevăzută în articolul

precedent indicați criteriul de repartiție ales și procentajul căruia

îi corespunde, dacă acest lucru este posibil — de exemplu,

pentru chirie și cheltuieli anexe, criteriul: repartizarea

suprafețelor camerelor de lucru folosite în exclusivitate cu

procentajul corespunzător; telefon: în funcție de numărul de

posturi; documentare, bibliotecă: o parte de către avocatul titular

al cabinetului + 1/2 parte pentru fiecare dintre colaboratorii sau

avocații salarizați din cabinetul acestuia).

ARTICOLUL 4

Contabilitate

O evidență contabilă specială va fi ținută pentru cheltuielile

comune ale cabinetelor grupate, în partidă simplă. Pentru

funcționarea grupului va fi deschis un cont bancar. Acesta va

funcționa sub semnătura unuia dintre titulari.

ARTICOLUL 5

Ședințele

La începutul fiecărui semestru titularii cabinetelor grupate se

reunesc pentru a aproba cheltuielile comune și repartizarea lor.

Se întocmește un proces-verbal al ședinței.

Un registru de procese-verbale se va ține la sediul grupului.

ARTICOLUL 6

Exercitarea profesiei

Prezenta convenție nu are nicio consecință cu privire la

exercitarea profesiei sub forma cabinetelor individuale de

avocați, cabinetele individuale păstrându-și pe deplin

individualitatea, ca formă de exercitare a profesiei.

ARTICOLUL 7

Durata

Prezenta convenție este încheiată pe o durată nedeterminată

(de la ............. la .....................................).

Fiecare dintre subsemnați poate oricând să se retragă din

prezenta convenție, sub rezerva respectării unui termen de

6 luni, în care trebuie să își prevină partenerii de contract.

El poate propune celorlalți membri ai grupului un succesor.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 658/15.IX.2011

34

Fiecare dintre subsemnați va putea face obiectul unei măsuri

de excludere pentru nerespectarea obligației sale de a participa

la cheltuielile comune. Această decizie se va lua cu

unanimitatea celorlalți membri ai grupului, cel în cauză

beneficiind de un termen de .......... (minimum două luni) pentru

a restitui grupului libera dispunere de mijloacele de exercitare a

profesiei care i-au fost puse la dispoziție.

În cazul în care survin dificultăți, titularul inițial al spațiului va

beneficia de dreptul preferențial de atribuire a acestuia, cu

obligația de a accepta un termen de preaviz de minimum 3 luni

pentru ceilalți membri ai cabinetului grupat.

ARTICOLUL 8

Condiție suspensivă

Prezenta convenție este încheiată cu condiția suspensivă a

înregistrării la decanatul baroului.

ARTICOLUL 9

Arbitraj

Orice diferend cu privire la interpretarea sau executarea

prezentei convenții va fi supus spre arbitrare decanului baroului

sau avocatului desemnat de acesta.

Încheiată la (data)................................ (în tot atâtea exemplare câte părți sunt, plus unul pentru consiliul baroului).

ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. XII)

C O N T R A C T

pentru constituirea unei societăți civile profesionale de avocați

Între:

1. Domnul/Doamna ..........................................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaților .............................................;

2. Domnul/Doamna ..........................................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaților .............................................;

3. Domnul/Doamna ..........................................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaților .............................................;

4. Domnul/Doamna ..........................................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaților .............................................;

s-a convenit constituirea unei societăți civile profesionale de avocați, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 51/1995

pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, și în conformitate cu Statutul profesiei

de avocat.

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Societatea civilă profesională de avocați poartă

denumirea de ......................................................................... și

are sediul în ...............................

ARTICOLUL 2

Societatea se constituie pe o durată de ...............................

ARTICOLUL 3

Condițiile de asociere sunt prevăzute în statutul societății

civile profesionale de avocați, încheiat potrivit Statutului profesiei

de avocat.

Localitatea ........................... Data.............................

Semnătura

...............................

ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. XIII)

S T A T U T U L

societății civile profesionale de avocați ........................................

Subsemnații:

— ................................................................, domiciliat/domiciliată în .........................................................., cod numeric

personal ................................, născut/născută în ..............., la data de ..........., înscris/înscrisă în tabloul avocaților în data de

.............. și avocat definitiv din data de ..............;

— ................................................................, domiciliat/domiciliată în .........................................................., cod numeric

personal ................................, născut/născută în ..............., la data de ..........., înscris/înscrisă în tabloul avocaților în data de

.............. și avocat definitiv din data de ..............;
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— ................................................................., domiciliat/domiciliată în .........................................................., cod numeric

personal ................................, născut/născută în ..............., la data de ..........., înscris/înscrisă în tabloul avocaților în data de

.............. și avocat definitiv din data de ..............;

au convenit, după cum urmează, Statutul societății civile profesionale de avocați ............................................................., înființată

conform art. 5 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare,

denumită în continuare Lege, și art. 188—201 din Statutul profesiei de avocat.

TITLUL I

Formă, obiect, scop, denumire 

(formă profesională), sediu, durată

ARTICOLUL 1

Forma

Prezenta societate este înființată ca o societate civilă

profesională de avocați și este compusă din subsemnații avocați

înscriși în Tabloul avocaților Baroului .................. ca avocați

definitivi:

— ........................................................................ — asociat;

— ........................................................................ — asociat;

— ........................................................................ — asociat.

ARTICOLUL 2

Obiect

Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de

avocat conform Legii și Statutului profesiei de avocat.

ARTICOLUL 3

Scop profesional

3.1. Fiecare asociat, avocat colaborator și avocat salarizat

în interiorul profesiei își angajează răspunderea profesională

pentru activitatea desfășurată în cadrul societății.

3.2. Societatea este denumită ....................................... —

Societate civilă de avocați (SCA).

ARTICOLUL 4

Sediu

Sediul principal al societății este situat în ................................

Societatea își poate deschide birouri de lucru în

circumscripția Baroului ............. sau sedii secundare în

circumscripția altor barouri din țară și din străinătate.

ARTICOLUL 5

Durată

Societatea se constituie pentru o durată de ............ ani din

momentul înscrierii sale în Tabloul avocaților Baroului

..............................................

TITLUL II

Capitalul social

ARTICOLUL 6

Compunerea capitalului social

6.1. Capitalul social este compus după cum urmează:

Domnul/Doamna ...............................:

— aport în numerar/natură/clientelă: ................................. lei

(...........................) lei,

(în litere)

Domnul/Doamna ...............................:

— aport în numerar/natură/clientelă: ................................. lei

(...........................) lei,

(în litere)

Domnul/Doamna ...............................:

— aport în numerar/natură/clientelă: ................................. lei

(...........................) lei,

(în litere)

6.2. Aporturile în natură/clientelă ale asociaților sunt

constituite din următoarele bunuri:

— ..............., evaluat de către asociați/conform raportului de

expertiză nr. .................... din data de ............................ la

valoarea de ......................... lei;

— ..............., evaluat de către asociați/conform raportului de

expertiză nr. .................... din data de ............................ la

valoarea de ......................... lei;

— ..............., evaluat de către asociați/conform raportului de

expertiză nr. .................... din data de ............................ la

valoarea de ......................... lei.

ARTICOLUL 7

Repartizare

Capitalul social este divizat în .................. părți sociale a câte

.......... lei fiecare, integral subscrise și vărsate de către asociați,

potrivit aporturilor menționate la art. 6, astfel:

— ................................... —............................. părți sociale;

— ................................... —............................. părți sociale;

— ................................... —............................. părți sociale.

TITLUL III

Adunarea generală

ARTICOLUL 8

Adunările generale

8.1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaților și

deciziile luate sunt obligatorii pentru toți asociații.

8.2. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată dă dreptul la

un vot.

8.3. Asociații nu pot fi reprezentați în adunarea generală

decât de alți asociați.

8.4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre

asociați prin orice mijloace care să poată proba realizarea

convocării, cu minimum 5 zile înainte de data ținerii lor.

8.5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al

societății sau cu acordul unanim al asociaților, în orice alt loc.

8.6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul

asociaților reprezentând majoritatea părților sociale, cu excepția

cazurilor prevăzute în Statutul profesiei de avocat.

8.7. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de

constituire este necesar acordul unanim al asociaților.

ARTICOLUL 9

Atribuțiile adunării generale

9.1. Principalele atribuții ale adunării generale sunt:

a) aprobarea bilanțului anual;

b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);

c) mărirea sau reducerea capitalului social;

d) fuziunea;

e) schimbarea denumirii societății;



f) schimbarea sediului principal, înființarea de birouri de lucru

sau de sedii secundare;

g) crearea sau anularea părților de industrie;

h) primirea de noi asociați;

i) excluderea asociatului/asociaților;

j) alegerea avocatului coordonator al societății;

k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

l) orice modificare a statutului societății.

ARTICOLUL 10

Procedura adunării generale și procesele-verbale

10.1. Adunările generale sunt prezidate de avocatul

coordonator sau asociatul desemnat de către acesta.

10.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării,

desemnat dintre asociați, și va cuprinde: data, locul, prezența,

ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile

exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat

de asociații prezenți.

10.3. Lucrările adunării generale se consemnează într-un

registru numerotat și parafat de coordonatorul societății.

TITLUL IV

Coordonarea activității

ARTICOLUL 11

Coordonarea

11.1. Societatea este coordonată de un avocat coordonator

sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotărâre

a asociaților ce dețin împreună mai mult de jumătate din

capitalul social.

11.2. Mandatul avocatului coordonator este de 2 ani.

11.3. Calitatea de avocat coordonator încetează prin

revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau

pentru motive temeinice, cu aprobarea Adunării asociaților.

ARTICOLUL 12

Desemnarea avocatului coordonator

Domnul (Doamna) ..................................................... este

desemnat(ă) începând cu data de ............................ ca avocatul

coordonator al societății.

ARTICOLUL 13

Drepturile și obligațiile avocatului coordonator

13.1. Avocatul coordonator reprezintă societatea în

raporturile cu terții.

13.2. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile și bunurile

societății se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaților

conform art. 8. Asociații pot fixa un plafon maximal al valorii

bunurilor care pot fi înstrăinate de către avocatul coordonator

fără a fi necesară autorizarea prealabilă și fără ca această

valoare să poată depăși 10% din valoarea capitalului social.

13.3. Raporturile dintre avocatul coordonator și ceilalți

avocați ai societății nu implică nicio subordonare în plan

profesional.

ARTICOLUL 14

Remunerare

Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii

adunării generale.

TITLUL V

Conturile și informarea asociaților cu privire 

la rezultatele obținute de societate

ARTICOLUL 15

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe de la 1 ianuarie și se sfârșește la

31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an, care începe

la data înființării și durează până la 31 decembrie.

ARTICOLUL 16

Conturile și informarea asociaților

16.1. Operațiunile în conturile bancare ale societății sunt

efectuate de avocatul coordonator, singur, alături sau împreună

cu alte persoane desemnate prin hotărâre a adunării generale.

La încheierea exercițiului financiar, avocatul coordonator

întocmește bilanțul, contul de profit și pierderi și raportul de

activitate.

16.2. Asociații pot lua cunoștință de bilanț, de anexele

acestuia și pot consulta orice registru și document contabil al

societății.

16.3. Societatea poate angaja cenzori și auditori pentru a

verifica evidențele contabile ale societății și pentru a întocmi

raportul asupra gestiunii.

ARTICOLUL 17

Rezultatele financiare

Adunarea generală ordinară aprobă conturile, exercițiul

financiar, bilanțul și hotărăște cu privire la utilizarea rezultatelor

financiare.

ARTICOLUL 18

Repartizarea beneficiilor

18.1. Beneficiul net al societății va fi stabilit după scăderea

din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi

repartizat către asociați.

18.2. După deducerea tuturor celorlalte obligații și contribuții

care pot greva profitul net al societății, repartizarea rezultatelor

financiare rămase se va face astfel:

— cotă alocată deținătorilor părților sociale ��...........�..;

— cotă alocată deținătorilor părților de industrie �......��.;

— alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond

de rezervă, fond de investiții etc.) ��...........................�� .

TITLUL VI

Cesiunea și transmiterea părților sociale

ARTICOLUL 19

Cesiunea părților sociale

19.1. Cesiunea de părți sociale poate fi făcută numai către

avocați definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în condițiile

Legii și ale Statutului profesiei de avocat.

19.2. Cesiunea între asociați este liberă.

19.3. Părțile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim

și exprimat în scris al asociaților.

19.4. Oricare asociat își poate exercita dreptul de

preempțiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării

ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociați, la preț egal,

este preferat asociatul care dorește să achiziționeze numărul

total de părți sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociații

vor achiziționa părțile sociale proporțional cu cotele deținute la

capitalul social.
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ARTICOLUL 20

Notificarea cesiunii

20.1. Asociatul care intenționează să cedeze părțile sociale

este obligat să notifice intenția sa cu minimum 30 de zile anterior

transmiterii către toți asociații.

20.2. În caz de neexercitare a dreptului de preempțiune,

cesiunea poate fi făcută unui/unor avocat/avocați

neasociat/neasociați, fără ca ceilalți asociați să se poată opune.

20.3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de

valabilitate.

ARTICOLUL 21

Retragerea asociaților

21.1. Asociatul se poate retrage oricând din societate cu

condiția de a notifica, în scris, celorlalți asociați și baroului din

care face parte intenția de retragere cu cel puțin 3 luni înainte.

21.2. La împlinirea termenului prevăzut în notificare consiliul

baroului va lua act de retragerea asociatului, operând

modificările corespunzătoare în evidențele sale.

21.3. În caz de neînțelegere cu privire la desocotirea

consecutivă retragerii se aplică corespunzător următoarele

prevederi ale prezentului statut ................................................ .

ARTICOLUL 22

Încetarea calității de asociat

22.1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de

exercitare a profesiei de avocat, asociatul exclus din societate,

asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub

interdicție are la dispoziție un termen de 3 luni pentru cesionarea

părților sociale, în condițiile prevăzute în prezentul titlu.

22.2. În cazul în care, la expirarea acestui termen, cesiunea

nu a avut loc, părțile sociale se vor anula, iar statutul se va

modifica corespunzător.

ARTICOLUL 23

Decesul asociatului

23.1. La data decesului unui asociat părțile sociale deținute

de acesta se anulează.

23.2. Părțile semnatare convin că desocotirea dintre asociați

și succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor

reguli: .........................................................................................

23.3. În termen de maximum 3 luni de la data anulării părților

sociale, asociații vor proceda după cum urmează:

a) la reducerea corespunzătoare a capitalului social;

b) la emiterea de noi părți sociale în vederea reconstituirii

capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;

c) la încetarea formei de exercitare a profesiei.

ARTICOLUL 24

Alte dispoziții

Cesionarii sunt obligați să depună la barou un exemplar

original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice

privind retragerea forțată, retragerea voluntară etc.)

TITLUL VII

Exercitarea profesiei

ARTICOLUL 25

Activitatea și răspunderea profesională

25.1. Asociații, avocații colaboratori și avocații salarizați în

interiorul profesiei exercită profesia de avocat în numele

societății.

25.2. Fiecare avocat răspunde pentru actele profesionale pe

care le îndeplinește.

25.3. Societatea va încheia contracte de asigurare

profesională, în nume propriu și pentru fiecare avocat care își

exercită profesia în cadrul acesteia.

ARTICOLUL 26

Suspendarea asociaților

���.............................................................�������

ARTICOLUL 27

Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

���.............................................................�������

TITLUL VIII

Dizolvarea și lichidarea

ARTICOLUL 28

Dizolvarea

Societatea se dizolvă în următoarele situații:

a) prin hotărâre luată în unanimitate de asociați;

b) prin hotărâre judecătorească;

c) prin radierea din profesie a tuturor asociaților;

d) prin decesul simultan al tuturor asociaților;

e) prin dobândirea tuturor părților sociale de către un singur

asociat și păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de

3 luni;

f) la cererea simultană de retragere din societate formulată

de toți asociații.

ARTICOLUL 29

Lichidarea

29.1. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării

sale. În toate actele sale se va menționa „în lichidare”.

29.2. Asociații vor desemna un lichidator cu votul cerut

pentru numirea avocatului coordonator. În caz contrar acesta va

fi numit de către decan.

29.3. Asociații vor fi convocați pentru a decide cu privire la

rezultatele obținute de lichidatori, la repartizarea activului net și

pentru a constata încheierea lichidării.

29.4. În situațiile în care în societate rămâne un singur

asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în

lichidare, cu excepția cazului în care asociatul rămas decide

reorganizarea acesteia.

TITLUL IX

Condiția suspensivă și publicitate

ARTICOLUL 30

Condiția suspensivă

30.1. Societatea este constituită între asociați de la data

semnării statutului, sub condiția suspensivă a înscrierii sale în

Tabloul avocaților baroului.

30.2. După înscrierea societății, avocatul coordonator va

convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata

îndeplinirea tuturor condițiilor cerute pentru începerea activității.

ARTICOLUL 31

Publicitate

În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi

prezentat decanului.

Semnături:

Avocat .................................

Avocat .................................

Avocat .................................
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ANEXA Nr. 8
(Anexa nr. XIV)

C O N T R A C T

pentru constituirea unei societăți profesionale de avocați cu răspundere limitată

Între:

1. Domnul/Doamna ..........................................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaților ............................................;

2. Domnul/Doamna ..........................................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaților ............................................;

3. Domnul/Doamna ..........................................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaților ............................................;

4. Domnul/Doamna ..........................................., avocat definitiv înscris în tabloul avocaților ............................................;

s-a convenit constituirea unei societăți profesionale cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 51/1995

pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, și în conformitate cu Statutul profesiei

de avocat.

Art. 1. — Denumirea societății

Societatea profesională cu răspundere limitată poartă

denumirea de ........................................................ și are sediul

în ...............................

Art. 2. — Societatea se constituie pe o durată de .............

Art. 3. — Condițiile de asociere sunt prevăzute în statutul

societății profesionale de avocați cu răspundere limitată, încheiat

potrivit Statutului profesiei de avocat.

Localitatea ............................. Data ..............................

Semnătura

ANEXA Nr. 9
(Anexa nr. XV)

S T A T U T U L

societății profesionale cu răspundere limitată

Subsemnații:

— .........................., domiciliat/domiciliată în ..........................................., cod numeric personal ......................,

născut/născută în ................. la data de ................, înscris/înscrisă în tabloul avocaților în data de ......... și avocat definitiv din data

de ..............;

— ....................................., domiciliat/domiciliată în ........................................, cod numeric personal ......................,

născut/născută în ................. la data de ................, înscris/înscrisă în tabloul avocaților în data de ......... și avocat definitiv din data

de ..............;

— ....................................., domiciliat/domiciliată în ........................................, cod numeric personal ......................,

născut/născută în ................. la data de ................, înscris/înscrisă în tabloul avocaților în data de ......... și avocat definitiv din data

de ..............,

au convenit după cum urmează, Statutul societății profesionale cu răspundere limitată ........................................, înființată conform

art. 6 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, și

prevederilor corespunzătoare din Statutul profesiei de avocat.

TITLUL I

Formă, obiect, scop, denumire (formă profesională),

sediu, durată

ARTICOLUL 1

Forma

Prezenta societate este înființată ca o societate profesională

cu răspundere limitată și este compusă din subsemnații avocați

înscriși în tabloul Baroului .............................. ca avocați

definitivi:

— ........................................................................ — asociat;

— ........................................................................ — asociat;

— ........................................................................ — asociat.

ARTICOLUL 2

Obiect

Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de

avocat conform Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și

exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările

ulterioare, denumită în continuare Lege, și Statutului profesiei

de avocat.

ARTICOLUL 3

Scop profesional

3.1. Fiecare asociat răspunde personal în limita aportului său

social.

3.2. Societatea este denumită .................................. —

Societate profesională de avocați cu răspundere limitată

(S.P.A.R.L.).

ARTICOLUL 4

Sediu

Sediul principal al societății este situat în �........�����

Societatea își poate deschide birouri de lucru în

circumscripția Baroului .............. sau sedii secundare în

circumscripția altor barouri din țară și străinătate.

ARTICOLUL 5

Durată

Societatea se constituie pentru o durată de ........ ani din

momentul înscrierii sale în tabloul Baroului .................................



TITLUL II

Capitalul social

ARTICOLUL 6

Compunerea capitalului social

6.1. Capitalul social este compus după cum urmează:

Domnul/Doamna ������..:

— aport în industrie/numerar/natură/clientelă: ................ lei

(...........................) lei,

(în litere)

Domnul/Doamna ������..:

— aport în industrie/numerar/natură/clientelă: ................ lei

(...........................) lei,

(în litere)

Domnul/Doamna ������..:

— aport în industrie/numerar/natură/clientelă: ................ lei

(...........................) lei,

(în litere)

6.2. Aporturile în natură ale asociaților sunt constituite din

următoarele bunuri:

— .............., evaluat de către asociați/conform raportului de

expertiză nr. ..................... din data de .......................... la

valoarea de .............................. lei;

— .............., evaluat de către asociați/conform raportului de

expertiză nr. ..................... din data de .......................... la

valoarea de .............................. lei;

— .............., evaluat de către asociați/conform raportului de

expertiză nr. ..................... din data de .......................... la

valoarea de .............................. lei.

6.3. Aporturile în industrie/clientelă ale asociaților constau în:

— .............., evaluat de către asociați/conform raportului de

expertiză nr. ..................... din data de .......................... la

valoarea de .............................. lei;

— .............., evaluat de către asociați/conform raportului de

expertiză nr. ..................... din data de .......................... la

valoarea de .............................. lei;

— .............., evaluat de către asociați/conform raportului de

expertiză nr. ..................... din data de .......................... la

valoarea de .............................. lei.

ARTICOLUL 7

Repartizare

Capitalul social este divizat în ........................ părți sociale a

câte ............ lei fiecare, integral subscrise și vărsate de către

asociați, potrivit aporturilor menționate la art. 6, astfel:

— ......................................... — .......................... părți sociale;

— ......................................... — .......................... părți sociale;

— ......................................... — .......................... părți sociale.

TITLUL III

Adunarea generală

ARTICOLUL 8

Adunările generale

8.1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaților.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toți asociații.

8.2. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată dă dreptul la

un vot.

8.3. Asociații nu pot fi reprezentați în adunarea generală

decât de alți asociați.

8.4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre

asociați prin orice mijloace care să poată proba realizarea

convocării, cu minimum 5 zile înainte de data ținerii lor.

8.5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al

societății sau cu acordul unanim al asociaților în orice alt loc.

8.6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul

asociaților reprezentând majoritatea părților sociale, cu excepția

situațiilor în care Statutul profesiei de avocat prevede alt cvorum.

8.7. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de

constituire este necesar acordul unanim al asociaților.

ARTICOLUL 9

Atribuțiile adunării generale

Principalele atribuții ale adunării generale sunt:

a) aprobarea rezultatelor economice anuale;

b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);

c) mărirea sau reducerea capitalului social;

d) fuziunea;

e) schimbarea denumirii societății;

f) schimbarea sediului principal, înființarea de birouri de lucru

sau sedii

secundare;

g) aprobarea creării sau anulării părților de industrie;

h) primirea de noi asociați;

i) excluderea asociatului/asociaților;

j) alegerea avocatului coordonator sau, după caz, a

avocaților coordonatori, ai societății;

k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

l) orice modificare a statutului societății.

ARTICOLUL 10

Procedura adunării generale și procesele-verbale

10.1. Adunările generale sunt prezidate de unul dintre

avocații coordonatori sau de asociatul desemnat de către

aceștia.

10.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării,

desemnat dintre asociați, și va cuprinde: data, locul, prezența,

ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate și voturile

exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat

de asociații prezenți.

10.3. Lucrările adunării generale se consemnează într-un

registru numerotat și parafat de coordonatorul/coordonatorii

societății.

TITLUL IV

Coordonarea activității

ARTICOLUL 11

Coordonarea

11.1. Societatea este coordonată de unul sau mai mulți

avocați coordonatori. Ei sunt numiți prin hotărârea asociaților ce

dețin împreună mai mult de jumătate din capitalul social.

11.2. Mandatul avocatului coordonator este de 2 ani.

11.3. Calitatea de avocat coordonator încetează prin

revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau

pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării asociaților.

ARTICOLUL 12

Desemnarea avocatului coordonator

Domnul (Doamna) ...................................... este desemnat(ă)

începând cu data de ................................. ca avocat coordonator

al societății.

ARTICOLUL 13

Drepturile și obligațiile avocatului coordonator

13.1. Avocatul coordonator sau, după caz, avocații

coordonatori reprezintă societatea în raporturile cu terții.

13.2. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile și bunurile

societății se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaților,

conform art. 8. Asociații pot fixa un plafon maximal al valorii

bunurilor care pot fi înstrăinate de către avocatul coordonator
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fără a fi necesară autorizarea prealabilă și fără ca această

valoare să poată depăși 10% din valoarea capitalului social.

13.3. Raporturile dintre avocatul coordonator și ceilalți

avocați ai societății nu implică nicio subordonare în plan

profesional.

ARTICOLUL 14

Remunerare

Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii

adunării generale.

TITLUL V

Exercițiul financiar, conturile bancare și informarea

asociaților cu privire la rezultatele obținute de societate

ARTICOLUL 15

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe de la 1 ianuarie și se sfârșește la

31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an, când

începe la data înființării și durează până la 31 decembrie.

ARTICOLUL 16

Conturile bancare și informarea asociaților

16.1. Operațiunile în conturile bancare ale societății sunt

efectuate de către avocatul coordonator sau, după caz, avocații

coordonatori, precum și de către alte persoane desemnate prin

hotărâre a adunării generale. La încheierea exercițiului financiar,

avocatul coordonator întocmește raportul de activitate și

proiectul declarației de venit pentru societate.

16.2. Asociații pot lua cunoștință de raport, de anexele la

acesta, de proiectul declarației de venit și pot consulta orice

registru și document contabil al societății.

16.3. Societatea poate angaja cenzori și auditori pentru a

verifica evidențele contabile ale societății și pentru a întocmi

raportul asupra gestiunii.

ARTICOLUL 17

Rezultatele financiare

Adunarea generală ordinară aprobă conturile bancare,

exercițiul financiar și hotărăște cu privire la utilizarea rezultatelor

financiare.

ARTICOLUL 18

Repartizarea beneficiilor

18.1. Toate cheltuielile necesare societății (remunerațiile

pentru avocații salarizați, salariile, retrocedările de onorarii

pentru avocații colaboratori, cheltuielile de întreținere, chirii,

amortizări, taxe și impozite aferente bunurilor folosite în interesul

societății, costul materialelor, consumabile, investiții, utilități și

dotări, precum și orice alte cheltuieli) sunt suportate de către

societate din veniturile realizate de către aceasta.

18.2. După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct. 18.1

venitul rămas se distribuie între asociați conform părților sociale

deținute de aceștia.

18.3. Asociații pot conveni înainte de distribuirea menționată

la pct. 18.2 constituirea unui fond de rezervă al societății.

18.4. Deținerea părților sociale în societate conferă

asociaților dreptul și obligația de a încasa venitul și de a suporta

pierderea. Plata impozitului pe venit se face de către fiecare

asociat pentru venitul propriu.

TITLUL VI

Cesiunea și transmiterea părților sociale

ARTICOLUL 19

Cesiunea părților sociale

19.1. Cesiunea de părți sociale poate fi făcută numai unor

avocați definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în condițiile

Legii și Statutului profesiei de avocat.

19.2. Cesiunea între asociați este liberă.

19.3. Părțile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim

și exprimat în scris al asociaților.

19.4. Oricare asociat își poate exercita dreptul de

preempțiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării

ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociați, la preț egal,

este preferat asociatul care dorește să achiziționeze numărul

total de părți sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociații

vor achiziționa părțile sociale proporțional cu cotele deținute la

capitalul social.

ARTICOLUL 20

Notificarea cesiunii

20.1. Asociatul care intenționează să cedeze părțile sociale

este obligat să notifice intenția sa cu minimum 30 de zile anterior

transmiterii tuturor asociaților.

20.2. În caz de neexercitare a dreptului de preempțiune,

cesiunea poate fi făcută către avocat/avocați neasociat/

neasociați, fără ca ceilalți asociați să se poată opune.

20.3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de

valabilitate.

ARTICOLUL 21

Retragerea asociaților

21.1. Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu

condiția de a notifica, în scris, celorlalți asociați și baroului din

care face parte intenția de retragere cu cel puțin 3 luni înainte.

21.2. În caz de neînțelegere cu privire la desocotirea

consecutivă a retragerii se aplică corespunzător următoarele

prevederi ale prezentului statut: ��������.............��..

ARTICOLUL 22

Încetarea calității de asociat

22.1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de

exercitare a profesiei de avocat, asociatul exclus din societate,

asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub

interdicție are la dispoziție un termen de 3 luni pentru cesionarea

părților sociale, în condițiile prevăzute în prezentul titlu.

22.2. În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea

nu a avut loc, părțile sociale se vor anula, iar statutul se va

modifica corespunzător.

ARTICOLUL 23

Decesul asociatului

23.1. La data decesului unui asociat, părțile sociale deținute

de acesta se anulează.

23.2. Părțile semnatare convin că desocotirea dintre asociați

și succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor

reguli: ����������������

23.3. În termen de maximum 3 luni de la data anulării părților

sociale asociații vor proceda după cum urmează:

a) la reducerea corespunzătoare a capitalului social;

b) la emiterea de noi părți sociale în vederea reconstituirii

capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;

c) la încetarea formei de exercitare a profesiei.
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ARTICOLUL 24

Alte dispoziții

Cesionarii sunt obligați să depună la barou un exemplar

original al actului de cesiune.

(Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forțată,

retragerea voluntară etc.)

TITLUL VII

Exercitarea profesiei

ARTICOLUL 25

Activitatea și răspunderea profesională

25.1. Asociații, avocații colaboratori și avocații salarizați în

interiorul profesiei exercită profesia de avocat în numele

societății.

25.2. Fiecare avocat răspunde pentru actele profesionale pe

care le îndeplinește.

25.3. Societatea va încheia contracte de asigurare

profesională, în nume propriu și pentru fiecare avocat care își

exercită profesia în cadrul acesteia.

ARTICOLUL 26

Suspendarea asociaților

�����.....................................................�������

ARTICOLUL 27

Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

�����.....................................................�������

TITLUL VIII

Dizolvarea și lichidarea

ARTICOLUL 28

Dizolvarea

Societatea se dizolvă în următoarele situații:

a) prin hotărâre luată în unanimitate de asociați;

b) prin hotărâre judecătorească;

c) prin radierea din profesie a tuturor asociaților;

d) prin decesul simultan al tuturor asociaților;

e) prin dobândirea tuturor părților sociale de către un singur

asociat și păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de

3 luni;

f) la cererea simultană de retragere din societate formulată

de toți asociații.

ARTICOLUL 29

Lichidarea

29.1. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării

sale. În toate actele sale se va menționa „în lichidare”.

29.2. Asociații vor desemna un lichidator cu votul cerut

pentru numirea avocatului coordonator. În caz contrar acesta va

fi numit de către decan.

29.3. Asociații vor fi convocați pentru a decide cu privire la

rezultatele obținute de lichidatori, la repartizarea activului net și

pentru a constata încheierea lichidării.

29.4. În situațiile în care în societate rămâne un singur

asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în

lichidare, cu excepția cazului în care asociatul rămas decide

reorganizarea acesteia.

TITLUL IX

Condiția suspensivă și publicitate

ARTICOLUL 30

Condiția suspensivă

30.1. Societatea este constituită între asociați de la data

semnării statutului, sub condiția suspensivă a înscrierii sale în

tabloul baroului.

30.2. După înscrierea societății, avocatul coordonator sau,

după caz, unul dintre avocații coordonatori va convoca o

adunare generală extraordinară pentru a se constata

îndeplinirea tuturor condițiilor cerute pentru începerea activității.

ARTICOLUL 31

Publicitate

În termen de 15 zile de la semnarea statutului acesta va fi

prezentat decanului.

ARTICOLUL 32

Dobândirea personalității juridice

Societatea dobândește personalitate juridică la data

înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului

în a cărei rază teritorială se află sediul ei principal.

Semnături:

Avocat ......................................

Avocat ......................................

Avocat ......................................

ANEXA Nr. 10
(Anexa nr. XVI)

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul .........................................

C E R T I F I C A T  Nr. ........................................

de înregistrare a societății profesionale de avocați

cu răspundere limitată

1. Denumirea ���.............................................���. „S.P.A.R.L.”

2. Sediul ��������.......................................��

3. Durata de funcționare ���..............................��..

4. Data dobândirii personalității juridice (data de înregistrare la barou a deciziei Consiliului Baroului) �������.

5. Semnătura și ștampila ���............................���.

Semnătura decanului

L.S.
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ANEXA Nr. 11
(Anexa nr. XVII)

R E G I S T R U L  D E  E V I D E N Ț Ă

a contractelor de asistență juridică

Nr.

crt.

Data

efectuării

înregistrării

Nr. și data încheierii contractului

(inclusiv în cazul contractelor

încheiate verbal)

Numele și prenumele

persoanelor semnatare

Onorariul stabilit (în cazul în care

onorariul se încasează prin tarifarea

orară a serviciilor mențiunea se

operează la data încasării)

Onorariul

încasat

Alte observații

1.

2.

3.

4.

5.

...

ANEXA Nr. 12
(Anexa nr. XVIII)

R E G I S T R U L  D E  Î N R E G I S T R A R E

a actelor juridice atestate de avocat conform art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 

și exercitarea profesiei de avocat

Nr.

crt.

Denumirea actului

Persoana/Persoanele semnatară/semnatare

a/ale actului 

(Numele, prenumele, domiciliul, 

actul de identitate)

Data Obiectul actului Observații

1.

2.

3.

4.

5.

6.

...

ANEXA Nr. 13
(Anexa nr. XIX)

R E G I S T R U L  D E  Î N R E G I S T R A R E

a activităților fiduciare în condițiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 

și exercitarea profesiei de avocat

Nr.

crt. 

Client

Contract

1

Bunuri Fonduri

Operațiuni

6

Alte mențiuni

Denumirea Sediul

Contul

bancar

Denumirea

bunului

•Valoarea 

(mii lei) 

• Proveniență

Data

preluării

2

Data

predării

3

Nr. cont Intrări

4

Ieșiri

5

1

Se vor înregistra numărul și data contractului încheiat între avocat și client în baza căruia avocatul desfășoară operațiunile fiduciare. Actele adiționale

se vor înregistra corespunzător.

2

Se va înregistra documentul ce justifică predarea către avocat.

3

Se va înregistra documentul ce justifică predarea de către avocat.

4

Se va indica data evidențierii fiecărei sume în contul deschis pentru client și proveniența acesteia (de exemplu, executare silită).

5

Se va indica fiecare sumă plătită din contul deschis pentru client, operațiunea ce justifică plata și destinația plății.

6

Se va descrie — rezumativ — fiecare operațiune efectuată și obiectul acesteia.
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ANEXA Nr. 14
(Anexa nr. XXIII)

M O D E L U L  Ș I  C O N Ț I N U T U L  

parafei profesionale

Dimensiunile parafei sunt de 2 x 5 cm.

.................................................................................................................................................

(forma de exercitare a profesiei)

.................................................................................................................................................

(numele și prenumele avocatului)

avocat ............................................................................. (stagiar/definitiv)

„Popescu și Asociații” S.C.A.

Ion Popescu

avocat definitiv

Exemplu:

Avocat .........................................................................

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și

exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, atest data, identitatea părților și

conținutul prezentului act.

Nr.*) ............................................... Data ..................................................

Semnătura

....................

L.S.

ANEXA Nr. 15
(Anexa nr. XXIV)

M O D E L U L  Ș I  C O N Ț I N U T U L  

parafei folosite de avocat pentru actele întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) 

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

Dimensiunile parafei sunt de 5 x 8 cm.

*) Numărul este corespunzător numărului curent din Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu

privire la identitatea părților, a conținutului și a datei actelor, întocmit conform Statutului profesiei de avocat.

ANEXA Nr. 16
(Anexa nr. XXV)

M O D E L U L  Ș L  C A R A C T E R I S T I C I L E  R O B E I  

și ale accesoriilor acesteia

1. Roba purtată de avocați este confecționată din

stofă/material textil neșifonabil de culoare neagră; croiala este

largă — model închis la gât — cu guler gen tunică, îngust;

spatele este încrețit pe mijlocul bazei posterioare a gulerului

(8 cm); mânecile sunt largi la bază și încrețite la umăr (10 cm),

iar manșetele sunt confecționate din material de aceeași

culoare, lucios (cu lățimea de 25 cm). Roba se încheie cu nasturi

aplicați în interiorul acesteia. În părțile laterale sunt prevăzute

două deschideri, de dimensiunea 18 cm, gen buzunar.

2. Avocații poartă bavetă plisată, de culoare albă, de formă

trapezoidală, având baza mare de 12 cm, baza mică de 4 cm și

lungimea de 25 cm. Baveta se prinde la baza gulerului.
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3. Pe umărul stâng al robei se aplică o eșarfă de o parte și de

alta a umărului, fixată de robă printr-un sistem de prindere (bazele

mici ale celor două eșarfe legate între ele printr-o aplicație din

același material, de formă trapezoidală, cu următoarele

dimensiuni: baza mare 5 cm, baza mică 3,5 cm și înălțimea de

4 cm). Pe aplicație sunt confecționate butonierele pentru cei

2 nasturi prin care eșarfa se fixează de robă. Eșarfa este

confecționată din același material ca și roba, are formă

trapezoidală în ambele părți. Partea din față este pliată printr-o

cută dublă. Partea din față a eșarfei se termină prin aplicarea unui

material gen „blăniță”, de culoare albă, aplicat la exterior, cu

lățimea de 7 cm. Partea din spate a eșarfei are aceeași terminație

aplicată pe ambele părți ale eșarfei, cu lățimea de 6 cm. Eșarfa se

fixează de robă prin 2 nasturi neaparenți. Cele două părți ale

eșarfei sunt cusute între ele, iar cusătura este mascată cu un

nasture îmbrăcat în același material din care este confecționată

roba, de dimensiunea bazei mici a celor două eșarfe. Partea din

față a eșarfei are baza mare de 17 cm, baza mică de 5 cm și

lungimea de 29 cm. Partea din spate a eșarfei are baza mare de

11 cm, baza mică de 5 cm și lungimea de 59 cm.

4. Modelul de robă descris mai sus este redat în schița —

tipar ce se păstrează spre conservare la secretariatul Uniunii

Naționale a Barourilor din România și se va transmite la fiecare

barou pentru a fi pusă la dispoziția avocaților.

ANEXA Nr. 17
(Anexa nr. XXVIII)

A C T  D E  Î N F I I N Ț A R E

a cabinetului individual de avocat

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................., avocat definitiv, înscris

în Baroul ................................................, în baza Deciziei nr. ......................... din data de ..........................,

în calitate de avocat titular,

ÎNFIINȚEZ

Cabinetul individual de avocat cu:

1. Denumirea ........................................................... [conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea

nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare]

2. Sediul profesional al cabinetului este: ��..................................................................�����..

3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectațiune profesională necesar cabinetului constă în:

(Se descriu aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire.)

4. Avocați colaboratori:

— ................................................... (numele, prenumele, data înscrierii în barou, individualizarea

deciziei de înscriere prin număr și dată, mențiunea „definitiv/stagiar”, mențiuni privind contractul de

colaborare — data încheierii, data avizării de către consiliul baroului etc.)

— ................................................... (numele, prenumele, data înscrierii în barou, individualizarea

deciziei de înscriere prin număr și dată, mențiunea „definitiv/stagiar”, mențiuni privind contractul de

colaborare — data încheierii, data avizării de către consiliul baroului etc.)

Mă angajez să achit întocmai și la termen taxele și contribuțiile profesionale ce îmi revin (Se fac

mențiuni suplimentare privind eventuala contribuție la fondul de formare profesională inițială în cazul în

care printre colaboratori sunt avocați stagiari, iar baroul a hotărât plata și modalitatea de plată a unei astfel

de contribuții).

Data ............................. Semnătura .............................

Depus astăzi, ........................., la barou împreună cu contractele de colaborare menționate în actul

de înființare și copiile certificate ale deciziei/deciziilor de înscriere în barou/deciziilor de dobândire a

calității de avocat definitiv.

Secretar,
..............................

Avizat în ședința consiliului baroului din ........................

Decan,
..............................

L.S.
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ANEXA Nr. 18
(Anexa nr. XXIX)

C O N V E N Ț I E  

de asociere a cabinetelor individuale de avocați (cabinete asociate)

Între:

1. Cabinetul individual ............................................, reprezentat prin ..........................................................., avocat titular;

2. Cabinetul individual ............................................, reprezentat prin ..........................................................., avocat titular;

3. ................................................................ ........................................................................................................................,

în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu

modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, și potrivit prevederilor Statutului profesiei de avocat s-a convenit asocierea

în scopul exercitării în comun a profesiei în forma „Cabinetelor asociate de avocați”.

Pe durata existenței prezentei asocieri, cabinetele individuale au convenit să exercite profesia în numele prezentei asocieri.

ARTICOLUL 1

Denumirea asocierii

Asocierea este denumită ������

(numele tuturor titularilor, urmate de sintagma „Cabinete de

avocat asociate”).

ARTICOLUL 2

Sediul și durata asocierii

2.1. Sediul asocierii este stabilit în .................... .

2.2. Cabinetele asociate de avocați vor funcționa și în

următoarele localuri:

a) ����..................................................�������;

b) ����..................................................�������;

c) ... ����....................................................����� .

2.3. Asocierea se încheie pe o durată de ..............................

(nedeterminată).

ARTICOLUL 3

Aporturi în bunuri pentru asociere

Pentru funcționarea asocierii cabinetele individuale își aduc

aporturi, după cum urmează:

1. Cabinetul individual ��.........................��� aportează:

(denumirea)

a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectațiune

profesională) următoarele bunuri (se descriu pentru

individualizare) ............................................................., în

valoare de ..................... lei (valoarea de înregistrare în

evidențele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în

parte);

b ) în numerar ............................................. lei, depus în

contul profesional ....................... deschis la ��������.;

2. Cabinetul individual ��.................����.. aportează:

(denumirea) 

a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectațiune

profesională) următoarele bunuri (se descriu pentru

individualizare) .............................., în valoare de ................ lei

(valoarea de înregistrare în evidențele financiar-contabile ale

asocierii, pentru fiecare bun în parte);

b) în numerar .............................. lei, depusă în contul

profesional ............................. deschis la ���������..;

3. ..............................................................................................

Titlurile care atestă apartenența aporturilor se vor indica în

anexă.

ARTICOLUL 4

Cota de participare la asociere

4.1. Cota de participare la asociere convenită de părți este:

Cabinetul individual — ���......................................��%

Cabinetul individual — ��.......................................���%

Aporturile prevăzute la art. 3, aporturile în clientelă și

activitatea profesională concretă au reprezentat criteriile de

stabilire a cotei prevăzute mai sus.

4.2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remunerațiile

pentru avocații salarizați, salariile, retrocedările de onorarii

pentru avocații colaboratori, cheltuielile de întreținere, chirii,

amortizări, taxe și impozite aferente bunurilor folosite în interesul

asocierii, costul materialelor, consumabile, investiții, utilități și

dotări, precum și orice alte cheltuieli) sunt suportate de către

asociere din veniturile realizate de către aceasta.

4.3. După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct. 4.2,

venitul rămas se distribuie între asociați conform cotelor

convenite la pct. 4.1.

4.4. Asociații pot conveni înainte de distribuirea menționată

la pct. 4.3 constituirea unui fond de rezervă al asocierii.

4.5. Cota de participare la asociere conferă asociaților

dreptul și obligația de a încasa venitul și de a suporta pierderea.

ARTICOLUL 5

Conducerea și coordonarea asocierii

5.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea

generală formată din titularii cabinetelor individuale asociate.

5.2. (Se vor menționa clauze convenite privind conducerea și

coordonarea asocierii, cu respectarea Legii și a Statutului

profesiei de avocat.)

�����������������...................................

5.3. Asociații desemnează cu unanimitate de voturi un

coordonator care va reprezenta asocierea în raporturile cu terții.

ARTICOLUL 6

Exercitarea profesiei

6.1. Fiecare asociat exercită profesia de avocat în numele

asocierii.

În actele sale profesionale va indica denumirea (forma)

asocierii.

6.2. Asociații vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor

activitate profesională și se vor informa reciproc în legătură cu

aceasta

6.3. (Pot fi incluse clauze convenite privind organizarea

exercitării profesiei, pentru cazul incapacității temporare de
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exercitare a profesiei, privind răspunderea profesională etc., cu

respectarea Legii și a Statutului profesiei de avocat.)

������������������

ARTICOLUL 7

Încetarea asocierii. Lichidarea asocierii

(Pot fi incluse clauze convenite cu respectarea Legii și a

Statutului profesiei de avocat.)

�������������.................................����..

ARTICOLUL  8

Alte clauze

�������������.................................����..

ARTICOLUL 9

Dispoziții finale

Prezenta convenție va fi depusă la barou de coordonatorul

asocierii, avocat ..............., și va intra în vigoare în condițiile

prevăzute de Lege și de Statutul profesiei de avocat.

Încheiat astăzi, ......................, la ................... în ....................... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a

fi depus la decanatul baroului.

Semnăturile avocaților titulari și ștampila fiecărui cabinet individual:

1. �������������...................................���

2. �������...................................���������

Depus astăzi, ........................................., la barou.

Examinat și avizat în ședința Consiliului Baroului din ........................ .

ANEXA Nr. 19
(Anexa nr. XXX)

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul ......................................
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al societăților profesionale cu răspundere limitată
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

*) Se vor înregistra mențiuni privind notificările cesiunilor, transformarea sau reorganizarea societății, decesul asociaților, situația înscrierii în tablou etc.


