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Activitatea avocatului.
Administrarea fondurilor sau valorilor încredinţate de client în desfăşurarea activităţilor fiduciare.
Adunarea Generală a baroului. Componenţă. Competenţe. Condiţii de întrunire.
Analiză comparativă a atribuţiilor Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi Congresului
Avocaţilor.
Aplicarea şi executarea sancţiunilor disciplinare.
Arbitrajul. Procedură, efecte.
Arbitrajul. Reglementare.
Asistenţa judiciară.
Asistenţa juridică obligatorie. Consecinţele nerespectării dreptului la apărare din perspectiva noţiunii
de proces echitabil.
Aspecte procedurale privind modalităţile de primire în profesia de avocat.
Atribuţiile Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
Atribuţiile Decanului baroului; analiză comparativă între atribuţiile Decanului şi atribuţiile Preşedintelui
UNBR.
Atribuţiile Preşedintelui Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
Avocatul ca subiect activ al tragerii la răspundere penală.
Avocatul ca subiect pasiv al infracţiunii.
Avocatul colaborator şi avocatul salarizat în interiorul profesiei. Regim juridic aplicabil.
Avocatul titular al cabinetului individual şi avocatul asociat. Competenţe. Atribuţii.
Cabinetele individuale de avocat asociate şi grupate. Diferenţieri.
Casa de Asigurări a Avocaţilor. Reglementare şi organizare.
Căi de atac în acţiunea disciplinară.
Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Componenţă.
Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Atribuţii şi competenţe.
Competenţele organelor profesiei în ceea ce priveşte anchetarea abaterilor disciplinare şi exercitarea
acţiunii disciplinare.
Comunicarea cu partea adversă.
Condiţiile dobândirii calităţii de avocat definitiv.
Condiţiile generale de înscriere în avocatură .
Condiţiile înscrierii, reînscrierii, menţinerii şi radierii din Tabloul anual al avocaţilor.
Conducerea Casei de Asigurări a Avocaţilor. Competenţe.
Conduita avocatului în relaţiile cu instanţa de judecată şi cu celelalte autorităţi judiciare.
Confidenţialitatea. Diferenţieri între secret profesional şi confidenţialitate.
Conflictul de interese în cadrul relaţiilor dintre avocat şi client.
Conflictul de interese. Gestionarea acestui conflict.
Congresul avocaţilor.
Consiliul baroului. Componenţă şi atribuţii.
Constituirea societăţii civile profesionale cu răspundere limitată şi funcţionarea acesteia.
Constituirea şi funcţionarea societăţii civile de avocaţi.
Contactul nemijlocit şi confidenţial al avocatului cu clientul.
Contractul de asistenţă juridică. Efecte.
Contractul de asistenţă juridică. Modalităţi de încetare, reziliere, etc.
Contractul de formare profesională iniţială
Contribuţia avocatului la sistemul de asigurări sociale.
Contribuţii şi taxe profesionale. Neplata contribuţiilor şi taxelor profesionale. Efecte.
Corespondenţa transmisă între avocaţi.
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Criterii şi competenţe în întocmirea Tabloului Avocaţilor.
Debutul şi încetarea relaţiilor cu clientul.
Decanul baroului. Actele emise de decan în exercitarea atribuţiilor sale.
Decanul baroului. Alegerea şi competenţele decanului.
Deontologia relaţiilor avocaţilor cu clienţii. Conflictul de interese.
Deontologia relaţiilor avocaţilor cu clienţii. Iniţierea şi încetarea relaţiilor cu clientul.
Deontologia relaţiilor dintre avocaţi.
Deontologia relaţiilor dintre avocaţi. Cooperarea dintre avocaţii din State-membre diferite.
Deontologia relaţiilor dintre avocaţi. Corespondenţa între avocaţi din State membre ale Uniunii
Europene diferite
Desfăşurarea activităţilor fiduciare de către avocat.
Desfăşurarea de către avocat a activităţilor de stabilire temporară a sediului unor societăţi comerciale,
înregistrarea acestora, inclusiv înregistrarea părţilor de interes, a părţilor sociale, etc.
Dobândirea calităţii de membru al unui barou din România de către persoane fizice străine care au
calitatea de avocat.
Dreptul avocatului colaborator de a avea clientelă personală.
Drepturile şi obligaţiile avocatului colaborator prin raportare la clientela personală.
Durata şi suspendarea stagiului profesional.
Evidenţe obligatorii ale formelor de exercitare a profesiei de avocat.
Examenul de definitivare în profesia de avocat. Organizare, susţinere şi efecte.
Excepţia lipsei calităţii de reprezentant în exercitarea fără drept a profesiei de avocat. Efecte şi
sancţiuni.
Exercitarea acţiunii disciplinare.
Exercitarea dreptului de a pune concluzii în instanţa de judecată. Condiţii generale şi speciale.
Exercitarea fără drept a profesiei de avocat.
Exercitarea profesiei de avocat în România de către membrul unui barou din altă ţară.
Filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor. Atribuţii şi răspunderi.
Filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor. Înfiinţare, Funcţionare.
Formele de exercitare a profesiei de avocat.
Formele de exercitare a profesiei de avocat. Cabinetul individual de avocat
Incompatibilitatea profesiei de avocat cu alte activităţi.
Incompatibilităţi privind exercitarea profesiei de avocat.
Independenţa, autonomia şi libertatea avocatului.
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor. Atribuţii.
Interdicţii privind exercitarea profesiei de avocat.
Împărţirea onorariului cu o persoană care nu este avocat.
Încetarea calităţii de avocat. Aspecte procedurale ale încetării calităţii de avocat.
Încetarea calităţii de avocat. Cazurile de încetare.
Încetarea calităţii de avocat. Posibilitatea continuării exercitării profesiei.
Îndatoririle avocaţilor.
Îndatoririle avocaţilor. Fapte ce constituie cazuri de concurenţă profesională neloială
Legislaţia care reglementează sistemul de asigurări sociale ale avocaţilor – analiză comparativă cu
sistemul public de pensii.
Libertatea contractuală a avocatului.
Libertatea de exprimare a avocatului.
Limitarea răspunedrii avocatului faţă de client. Interesul clientului.
Misiunea avocatului.
Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat.
Modalităţi de primire în profesia de avocat.
Modalităţi de primire în profesia de avocat. Dreptul de a solicita primirea în profesia de avocat cu
scutire de examen.
Modalităţi de realizare a activităţii avocatului.
Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţi. Arbitrajul.
Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţi. Medierea.
Nedemnităţi privind exercitarea profesiei de avocat.
Normele de conduită ale avocatului. Independenţa, libertatea şi demnitatea profesiei de avocat.
Obligativitatea asigurării de răspundere profesională. Condiţii
Obligativitatea susţinerii examenului de definitivat. Condiţii şi reglementări.
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Ocrotirea prin lege a avocatului în exercitarea profesiei.
Onorarii, criterii de stabilire.
Onorariile pentru recomandare. Criterii şi modalităţi de stabilire.
Organele de conducere ale Baroului.
Organele de conducere ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
Organele profesiei de avocat.
Organizarea Casei de Asigurări a Avocaţilor din România.
Organizarea şi funcţionarea INPPA.
Organizarea şi funcţionarea instanţelor disciplinare.
Pactul de quota litis.
Plasarea şi valorificarea fondurilor financiare şi a bunurilor încredinţate de client în disfăşurarea
activităţilor fiduciare.
Pregătirea profesională continuă.
Pregătirea profesională iniţială.
Primirea în depozit a fondurilor financiare şi a bunurilor clientului în cadrul activităţilor fiduciare.
Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului
Economic European care sunt autorizate să-şi desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional
corespunzător obţinut într-un stat membru.
Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
Procedura de soluţionare a contestaţiilor şi reclamaţiilor privind onorariul
Procedura incidentă în cazul suspendării exerciţiului dreptului de a profesa avocatura.
Procedură prealabilă la acţiunea disciplinară.
Protecţia avocatului împotriva relelor tratamente şi protecţia sediului său profesional.
Protecţia legală a profesiei de avocat.
Publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat
Publicitatea personală.
Răspunderea avocatului pentru susţinerile sale în faţa organelor cu activitate jurisdicţională.
Răspunderea disciplinară a avocaţilor.
Răspunderea pecuniară.
Regim juridic aplicabil la modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.
Regimul juridic al secretului profesional.
Reguli de procedură în acţiunea disciplinară
Reguli privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei.
Relaţiile cu magistraţii. Deontologia aplicabilă în activitatea judiciară.
Relaţiile dintre avocat şi client.
Relaţiile dintre avocaţi şi clienţi cu privire la fondurile clienţilor.
Relaţiile şi comunicarea dintre avocaţi.
Respectarea deontologiei altor barouri.
Sancţiuni disciplinare.
Secretul profesional.
Sediul profesional al formelor de exercitare a profesiei de avocat.
Sediul secundar al formelor de exercitare a profesiei de avocat. Condiţii. Taxe.
Societatea civilă de avocaţi.
Societatea civilă profesională cu răspundere limitată.
Stabilirea relaţiilor de colaborare a avocatului cu alţi profesionişti.
Stagiul profesional.
Structura organizatorică a profesiei de avocat.
Suspendarea calităţii de avocat. Cazurile de suspendare.
Tabloul avocaţilor.
Taxele ce pot fi stabilite de Consiliul Baroului în aplicarea dispoziţiilor prevăzute de lege.
Taxele ce pot fi stabilite de Consiliul UNBR în aplicarea competenţelor sale.
Taxele şi contribuţiile profesionale ce intră în competenţa Consiliului CAA.
Transferul într-un alt barou. Condiţii şi aspecte procedurale.
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