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Lucrarea	profesională	nr.	1	

Dl.	avocat	T.,	avocat	definitiv,	 înscris	 în	Baroul	B,	a	solicitat	transferul	 în	Baroul	A.	 În	acest	
scop,	dl.	avocat	T.	s-a	adresat,	pe	calea	unei	cereri,	Consiliului	Baroului	B,	căruia	i-a	solicitat	
aprobarea	 cererii	 de	 transfer	 în	 Baroul	 A	 şi	 transmiterea	 dosarului	 său	 profesional	 către	
acest	din	urmă	Barou.	Consiliului	Baroului	B	i-a	răspuns	petentului	că	aprobă	transferul	său	
în	Baroul	A	şi	că	îi	pune	la	dispoziţie	întregul	dosar	profesional,	spre	a	şi-l	depune	singur	la	
Baroul	A,	în	baza	aprobării	date	cererii	sale	de	transfer.	

Stabiliţi:	

-	dacă	cererea	d-lui.	avocat	T	a	fost	regulat	promovată;	

-	dacă	soluţia	dată	cererii	d-lui.	avocat	T,	de	către	Consiliul	Baroului	B,	este	corectă;	

-	dacă	este	cazul,	care	ar	fi	trebuit	să	fie	procedura	corectă,	urmată	de	dl.	avocat	T.	şi	de	
organele	de	conducere	ale	celor	două	Barouri	implicate.	

	

Lucrarea	profesională	nr.	2	

În	faţa	d-lui.	avocat	R.	s-au	prezentat	domnii	F.T.	şi	B.S.,	solicitându-i	să	confere	dată	certă	
unei	 promisiuni	 bilaterale	 de	 vânzare-cumpărare,	 având	 ca	 obiect	 o	 suprafaţă	 de	 teren	
agricol,	neînscrisă	în	cartea	funciară.	Cu	această	ocazie,	cei	doi	domni	ante-menţionaţi	l-au	
întrebat	care	este	valoarea	juridică	a	înscrisului	sub	semnătură	privată,	căruia	i	se	va	da	dată	
certă	 de	 către	 dl.	 avocat	 R.,	 iar	 acesta	 din	 urmă	 i-a	 asigurat	 că,	 după	 aplicarea	 pe	 acest	
înscris,	a	încheierii	de	dare	de	dată	certă,	înscrisul	va	avea	valoarea	unui	act	juridic	autentic.	

Stabiliţi:	

-	dacă	d-lui.	avocat	R.	i	se	poate	reproşa	vreo	culpă	profesională;	



	
	
-	 dacă	 d-lui.	 avocat	 R.	 i	 se	 poate	 reproşa	 o	 abatere	 de	 ordin	 etic	 de	 la	 normele	 de	
deontologie	profesională;	

-	dacă	este	cazul,	cum	ar	fi	trebuit	să	sune,	în	realitate,	consultaţia	juridică	dată	d-lor.	F.T.	
şi	B.S.,	de	către	dl.	avocat	R.								

	

Lucrarea	profesională	nr.	3	

Dl.	 avocat	M.	 îşi	 desfăşoară	 activitatea	 în	 calitate	 de	 titular	 al	 unui	 cabinet	 individual.	 La	
propunerea	d-lui.	avocat	G.,	coleg	în	acelaşi	Barou	cu	dl.	avocat	M.	şi	titular	al	propriului	său	
cabinet	 individual,	dl.	avocat	M.	acceptă	să-şi	asocieze	cabinetul	 individual	cu	cabinetul	d-
lui.	 	 avocat	 G.	 Cu	 această	 ocazie,	 cei	 doi	 avocaţi	 implicaţi	 stabilesc	 şi	 faptul	 că	 cele	 două	
cabinete	 asociate	 vor	 funcţiona	 exploatând	 în	 co-proprietate	 un	 imobil	 cu	 mai	 multe	
încăperi.	La	sesizarea	unui	coleg,	respectiv	a	d-lui.	avocat	B.,	Consiliului	Baroului	din	care	fac	
parte	 toţi	 cei	 trei	 avocaţi	 implicaţi,	 i-a	 somat	 pe	 d-nii.	 Avocaţi	 M.	 şi	 G.	 să	 sisteze	
aranjamentul	 profesional	 pe	 care	 l-au	 perfectat	 şi	 să	 revină	 la	 organizarea	 în	 propriile	 lor	
cabinete	individuale,	raportat	la	împrejurarea	că	două	cabinete	asociate	nu	pot	deţine	în	co-
proprietate	 un	 imobil,	 asocierea	 neavând	 personalitate	 juridică	 şi,	 prin	 urmare,	 neputând	
deţine	un	patrimoniu.	

Stabiliţi	motivat	dacă	atitudinea	Consiliului	Baroului	a	fost	corectă.	

	

Lucrarea	profesională	nr.	4	

Dl.	avocat	 J.	a	 fost	 contactat	de	 redactorul-şef	al	unei	publicaţii	 locale,	 cu	caracter	politic,	
care	 i-a	 cerut	 să-i	 transmită	 săptămânal	 un	 scurt	 articol	 de	 presă,	 în	 conţinutul	 căruia	 să	
surprindă	analitic	 realităţile	politice	ale	momentului.	După	vreo	 şase	 luni,	 răstimp	 în	 care,	
săptămânal,	 dl.	 avocat	 J.	 a	 publicat	 câte	un	articol	 de	presă	 având	 conţinutul	 unor	 scurte	
analize	 politice,	 Consiliul	 Baroului	 din	 care	 dl.	 avocat	 J.	 face	 parte	 l-a	 somat	 pe	 acesta	 să	
înceteze	 activitatea	 specifică	 unui	 jurnalist/ziarist,	 cu	 motivarea	 că	 aceasta	 este	
incompatibilă	cu	exerciţiul	profesiei	de	avocat.	Dl.	avocat	J.	a	ignorat	somaţia	şi	a	continuat	
să	publice	săptămânal	câte	un	articol	de	presă,	în	acelaşi	ziar	local	şi	cu	un	conţinut	similar	
celui	 al	 articolelor	precedente.	După	alte	patru	 săptămâni,	 acelaşi	 Consiliu	 al	 Baroului	 din	
care	 dl.	 avocat	 J.	 face	 parte	 a	 hotărât	 să	 se	 sesizeze	 Comisia	 de	 disciplină	 constituită	 la	
nivelul	aceluiaşi	Barou,	trimiţându-l	practic	pe	dl.	avocat	J.	în	judecată	disciplinară.	

Stabiliţi	dacă	atitudinea	Consiliului	Baroului	din	care	dl.	avocat	J.	face	parte	a	fost	corectă	
şi	motivaţi	temeinic	răspunsul	dat.			



	
	
	

Lucrarea	profesională	nr.	5	

Dl.	M.N.	a	încheiat	un	contract	de	asistenţă	juridică	cu	dl.	avocat	L.,	în	baza	căruia	acesta	din	
urmă	 l-a	 reprezentat	 într-un	 proces	 având	 ca	 obiect	 o	 acţiune	 în	 partaj.	 Prin	 respectivul	
contract,	 părţile	 au	 stabilit	 ca	 numai	 la	 sfârşitul	 procesului,	 respectiv	 la	 data	 rămânerii	
definitive	a	hotărârii	judecătoreşti,	prin	care	a	fost	soluţionată	acţiunea	în	partaj,	dl.	M.N.	să	
plătească	d-lui.	avocat	L.	onorariul	convenit,	în	cuantum	de	20.000	de	lei.	După	rămânerea	
definitivă	a	hotărârii	judecătoreşti,	prin	care	a	fost	soluţionată	acţiunea	în	partaj,	dl.	M.N.	îl	
încunoştinţează	 pe	 dl.	 avocat	 L.	 că	 renunţă	 la	 contractul	 de	 asistenţă	 juridică	 pe	 care	 l-a	
încheiat	 cu	 acesta	 din	 urmă	 şi,	 prin	 urmare,	 socoteşte	 că	 nu	 mai	 e	 cazul	 să-i	 plătească	
onorariul	 convenit.	 Dl.	 avocat	 L.	 îi	 răspunde	 clientului	 său	 că	 renunţarea	 la	 contractul	 de	
asistenţă	 juridică	 anterior	 încheiat,	 renunţare	 ce	 s-a	 produs	 într-un	 moment	 în	 care	
hotărârea	 prin	 care	 a	 fost	 soluţionată	 acţiunea	 în	 partaj	 a	 rămas	 definitivă,	 rămâne	 fără	
efecte	şi	că	dl.	M.N.	datorează	d-lui.	avocat	L.	onorariul	stabilit	prin	mai-sus	individualizatul	
contract.	

Stabiliţi	argumentat	cine	are	dreptate.	Dl	avocat	L.	sau	clientul	M.N.?										

	

Lucrarea	profesională	nr.	6	

Dl.	 I.P.,	 avocat	 pensionar,	 trimite	 Baroului	 din	 care	 a	 făcut	 parte	 o	 Adresă,	 prin	 care	
învederează	organelor	de	conducere	ale	acestui	Barou	că	intenţionează	să	facă	o	donaţie	în	
beneficiul	aceluiaşi	Barou,	având	ca	obiect	un	imobil	care,	prin	dimensiunea	şi	specificul	său,	
poate	servi	drept	nou	sediu.	Decanul	Baroului	notificat	 îi	răspunde	d-lui.	 I.P.	că	acceptă,	 în	
numele	Baroului,	 donaţia	 intenţionată	 şi	 că	 este	 gata	 să	 încheie	 contractul	 de	 donaţie,	 în	
forma	autentică	cerută	de	lege.	La	cinci	zile	de	la	consumarea	acestui	dialog,	contractul	de	
donaţie	este	încheiat,	iar	dreptul	de	proprietate	având	ca	obiect	imobilul	în	discuţie	intră	în	
patrimoniul	Baroului.	

Stabiliţi	dacă	operaţiunea	juridică	mai	sus	descrisă	a	fost	corectă	şi	motivaţi	răspunsul	dat.	

	


