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Către,
TOATE BAROURILE
În atenţia doamnei / domnului Decan
Pentru întocmirea Raportului Consiliului U.N.B.R. ce va fi prezentat
Congresului avocaţilor 2009, vă solicităm să ne comunicaţi până cel mai târziu la
22 mai 2009, răspuns la întrebările cuprinse în „Chestionarul de investigaţie
socio-profesională” de mai jos.
Răspunsurile la chestionar vor fi comunicate prin e-mail la adresa
unbr@unbr.ro (fişier editabil) şi prin poştă, ştampilat şi semnat de către
Decanului Baroului.
Nr. crt.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

Care este numărul total al avocaţilor înscrişi în
tabloul baroului la 01 mai 2009 (se vor include
inclusiv avocaţii suspendaţi, incompatibili etc.):
Care este numărul avocaţilor suspendaţi din
exerciţiul profesiei, la cerere:
Dacă baroul deţine informaţii cu privire la activitatea
socio-profesională a avocaţilor suspendaţi la cerere ?
în caz afirmativ, dacă se analizează situaţia acestora
de către consiliul baroului ? cu ce periodicitate ?
Care este numărul pensionarilor care îşi continuă
activitatea:
Dacă în cadrul baroului s-au înregistrat cereri de
pensionare anticipată a avocaţilor ? Care este
numărul acestora?
Care este numărul pensionarilor retraşi definitiv şi
irevocabil din profesie ?
Dacă consiliul baroului a avizat menţinerea anuală în
profesie a avocaţilor pensionari conform art. 61 alin.
(1) - (3) din Statutul profesiei de avocat ?
Care este numărul deciziilor prin care s-a respins
continuarea exercitării profesiei ?
Care este numărul avocaţilor suspendaţi ca măsură
disciplinară ?
Indicaţi numărul avocaţilor care au solicitat înscrierea
în tabloul avocaţilor incompatibili ?
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11.

12.

ÎNTREBARE
Dacă baroul deţine informaţii cu privire la activitatea
socio-profesională a avocaţilor trecuţi pe tablou ca
incompatibili, la cerere ? în caz afirmativ, dacă se
analizează situaţia acestora de către consiliul
baroului ? cu ce periodicitate ?
Câţi consilieri are consiliul baroului ?

13.

Care este numărul avocaţilor stagiari primiţi în
profesie de la precedentul Congres al avocaţilor
până în prezent ?

14.

Care este cota anuală de contribuţie a avocaţilor
definitivi la bugetul baroului ?
Care este cota anuală de contribuţie a avocaţilor
stagiari la bugetul baroului ?
Care este taxa de aprobare a deschiderii unui sediu
secundar pe raza baroului dumneavoastră ? Prin ce
modalitate este adusă la cunoştinţă publică această
taxă ?
Care este taxa de înscriere în barou a unui avocat
primit în profesie cu scutire de examen ?
Care este taxa de înscriere în barou a unui avocat
primit în profesie prin examen ?
Precizaţi dacă în barou există Asociaţia tinerilor
avocaţi (ATA). În caz afirmativ, din ce an ?
Precizaţi în sediul căror instanţe este asigurat spaţiu
pentru avocaţi:
Care este numărul de prestaţii de apărare obligatorie
şi sub forma asistenţei judiciare în cauze civile în
perioada 01 iulie 2008 – 01 iulie 2009 ?
Care este numărul de avocaţi care s-au înscris
Registrul de asistenţă judiciară al baroului ?
Precizaţi sumele (onorariile) primite de la Ministerul
Justiţiei pentru plata oficiilor de la precedentul
Congres până în prezent. Cu ce regularitate s-au
achitat aceste sume ?
Care sunt cheltuielile efectuate şi suportate de barou
pentru organizarea serviciului de asistenţă judiciară
după data de 01 iulie 2008 la zi ?:
Care este numărul de gratuităţi aprobate de decanul
baroului în anul 2008 ?
Câte sedii secundare ale formelor de exercitare a
profesiei din alte barouri sunt înfiinţate pe raza
baroului dvs. ?
Ce număr de personal administrativ angajat cu
contract de muncă are baroul ?
Ce număr de personal administrativ angajat cu
contract de muncă are filiala CAA ?

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Cu ce barouri străine s-a înfrăţit baroul ?

30.

Precizaţi dacă pe raza baroului sunt forme de
exercitare a profesiei cu avocaţi străini şi dacă da,
care este numărul acestora ?
Dacă baroul este operator al Arhivei Electronice de
Garanţii Reale Mobiliare ?

31.

RĂSPUNS
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32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

Câţi avocaţi din baroul dvs. sunt operatori ai Arhivei
Electronice de Garanţii Reale Mobiliare ?
Câţi avocaţi cu peste 50 de ani de activitate sunt în
barou, cu menţiunea pensionari şi în continuarea
activităţii ?
Precizaţi în câte şedinţe în anul 2008, consiliul
baroului a analizat colectarea cotelor de contribuţii la
C.A.A. de către filială ?
Precizaţi dacă baroul a întreprins demersuri judiciare
împotriva avocaturii clandestine ? În caz afirmativ,
detaliaţi !
Precizaţi dacă consiliul baroului a analizat şi a
verificat asigurările de răspundere civilă profesională
ale avocaţilor din barou ? În caz afirmativ, indicaţi
câţi avocaţi au prezentat dovada asigurării de
răspundere civilă profesională !
Precizaţi numărul judecătorilor şi procurorilor admişi
în profesie fără examen în anul 2008 ? Câţi dintre
aceştia sunt pensionaţi anticipat ?
Precizaţi dacă filiala C.A.A. verifică veniturile reale
realizate de avocaţi, din profesie, prin confruntarea
declaraţiilor acestora cu situaţia deciziilor de
impunere fiscală anuală ? În caz afirmativ, indicaţi
periodicitatea controalelor.
Precizaţi care sunt domeniile în care conlucrarea
dintre barouri a fost deficitară în anul 2008 ?
Câţi membri ai Consiliului Baroului au făcut parte din
Comisia de examen de primire în profesia de
avocat?
Câţi membri ai Consiliului Baroului au fost propuşi
pentru a face parte din Subcomisia de examen
pentru dobândirea titlului profesional de avocat
definitiv ?
Este baroul de acord ca examenul de primire în
profesia de avocat să se desfăşoare concomitent cu
examenul de admitere la Institutul Naţional al
Magistraturii ?
Cu ce instituţii de învăţământ superior conlucrează
baroul pentru pregătirea profesională continuă ?
Câţi avocaţi stagiari (anul II) frecventează cursurile
I.N.P.P.A. (filialei I.N.P.P.A. la care este arondat
baroul) ?
Câţi formatori propuşi de barou la filiala I.N.P.P.A. de
care aparţine baroul au fost propuşi în Comisia de
examen pentru dobândirea titlului profesional de
avocat definitiv ?

P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Florea Gheorghe
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