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RAPORTUL 

COMISIEI  DE  LICENŢIEREA  PROFESIEI  DE AVOCAT 

ÎN PERIOADA DE ACTIVITATE  

2020 - 2021 

 

STIMAŢI COLEGI! 

Comisia  de licențiere a Uniunii Avocaților reprezintă un organ colegial  al UA cu 

competențele stabilite la art. 43 a legii 1260/19.07.2002  respectiv în conformitate  cu rigorile  

art. 37  lit. g) legea 1260 /19.07.2002   prezintă periodic rapoarte  de activitate Congresului 

Uniunii Avocaților.  

În perioada de raportare Comisia de Licențiere de licențiere s-a întrunit în toate 

ședințele convocate pentru examinarea chestiunilor ce țin de competențele  atribuite potrivit  

prevederilor art. 43 din legea 1260 /19.07.2002,  fiind adoptate 57 Hotărâri toate hotărârile 

fiind plasate pe pagina web a Uniunii Avocaților.  

Membrii Comisiei de licențiere au dat dovadă de responsabilitate în fața provocărilor 

și au depus suficient efort pentru  asigurarea bunei funcționalități a Comisiei.  

Urmează de menționat că deși după adoptarea HCC 18 din 03.07.2018, prin care a 

fost declarate neconstituțională sintagma din alin.4 a art. 43 „... în parte ce ține de procedura 

de organizare a examenelor.  Calificativul acordat nu poate fi contestat.”   au fost înaintate 

mai multe acțiuni în judecată fiind contestat calificativul acordat , nici un candidat nu a avut 

câștig de cauză ceia ce denotă faptul că membrii comisiei acordau calificative  obiective 

conform prestației candidatului. 

Pentru asigurarea bunei funcționalități a Comisiei de licențiere a profesiei de avocat 

nu e suficient doar ca să lipsească disensiuni cu  Președintele Uniunii Avocaților, Consiliul 

Uniunii, Secretarul General, dar este necesară o conlucrare permanentă în acest domeniu, în 

special urmare a modificărilor din legislație, se impune adoptarea prevederilor statutare, care 

ar asigura funcționalitatea comisiei la propriu, deoarece modificările operate la art.20 a Legii 
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nr.1260/2002 prin Legea nr.67 în vigoare din 14.06.2021, în lipsa adaptării prevederilor 

statutare face imposibilă la propriu activitatea comisiei.  

În perioada de raportare Comisia a examinat cererile pentru a fi admiși în profesie 

conform prevederilor art.10 a Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură. 

 Comisia de licențiere a profesiei de avocat, considerând a fi întrunite condițiile 

impuse de lege a adoptat hotărâri privind admiterea în profesie în 14 cazuri în cazul a 3 

persoane cererile au fost respinse, iar în 4 cazuri actele au fost restituite pe motiv de neachitare 

a taxei stabilite. 

În cadrul sesiunii de toamnă 2020 au fost depuse cereri pentru a fi admiși la examenul 

de admitere la stagiu 96  din care au fost admiși la examen -  93  de candidați, din care au 

susținut examenul și admiși la stagiu 64 de persoane. 

Au depus cereri  pentru a participa la examenul de calificare – 94  candidați din care 

au promovat examenul și au fost admiși în profesia de avocat - 68 persoane.  

Cu respect, 

 

 

Pentru Comisie,  

Președintele Comisiei  

de licențiere a profesiei de avocat                                                          
 

 

 

 

 


