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6. Art. 30:

(1)  Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la
onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul
procesual al clientului său.
(2)  Activitatea desfăşurată de avocat în condiţiile legii şi ale
Statutului  profesiei  de  avocat,  indiferent  de  forma  şi
modalitatea de exercitare a profesiei, care generează venituri
profesionale, nu poate fi reconsiderată ca activitate dependentă
în conformitate cu prevederile din Codul fiscal.
(3) Avocaţii pot conveni cu clienţii onorarii superioare celor
stabilite în tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul
U.N.B.R.
(4) În acest scop, avocatul poate să îşi deschidă un cont bancar
pentru încasarea onorariilor şi altul pentru depunerea sumelor
primite  de la  client  pentru cheltuieli  procesuale  în  interesul
acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client
avocatului, pentru cheltuieli procesuale în interesul său, va fi
stabilit  prin  convenţia  dintre  avocat  şi  client,  în  condiţiile
prevăzute de statutul profesiei.
(5) Contractul  de asistenţă  juridică,  legal  încheiat,  este  titlu
executoriu.  Învestirea  cu  formulă  executorie  este  de
competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul
profesional  al  avocatului.  Restanţele  din  onorarii  şi  alte
cheltuieli  efectuate  de  avocat  în  interesul  procesual  al
clientului  său  se  recuperează  potrivit  dispoziţiilor  statutului
profesiei.

Art. 30 se completează cu alin. 6 și 7 care va avea următorul conținut:

(6) Distinct de situațiile de asistență juridică gratuită stabilite de art. 40 și 70
alin.  (2),  avocatul  poate  decide  acordarea  de  asistență  juridică  gratuită,
pentru  soț,  partener  de viață,  rude până la  gradul  4,  inclusiv  sau pentru
persoane  pe  care  avocatul  le  consideră  în  dificultate  conform  dovezilor
prezentate de acestea și care nu ar avea posibilitatea achitării onorariului.
(7) Pentru acordarea de asistență juridică gratuită persoanelor care fac parte
din grupuri sociale vulnerabile, avocatul poate colabora cu asociații care au
ca scop sprijinirea unor astfel de persoane.
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Expunere de motive: Modificarea este în acord cu apelul Comisiei Permanente adresat decanilor Barourilor și reprezentanților Barourilor în Consiliului

U.N.B.R., adoptat în ședința din 5-6 octombrie 2018. De altfel, într-o societate democratică în care este necesară ajutarea categoriilor vulnerabile,

implicarea în activitatea pro bono a avocaților în astfel de cazuri nu este decât firească. Prin această prevedere se înlătură și situația actuală, inutilă și

restrictivă, prin care doar decanul poate încuviința astfel de activități. Dincolo de faptul că denotă o birocrație inutilă, sugerează și o lipsă de încredere a

profesiei în faptul că avocatul poate să aleagă în ce cauze se poate implica benevol. Prevederea vine în acord și cu faptul că dreptul avocatului la

onorariu este un drept de care acesta poate dispune, în sensul prestării unor activități juridice fără a fi remunerat. Evident, textul limitează aceste

activități la o reală implicare în problemele sociale ale comunității. De asemenea, textul stabilește o regulă firească, de evitare a stabilirii unui onorariu

pentru serviciile  prestate  persoanelor  din familia  extinsă a  avocatului.  Pentru că la  nivel  național  există  o  serie  de ONG-uri  implicate  în găsirea

suportului juridic pentru persoanele din grupuri vulnerabile, textul consacră colaborarea cu acestea, tocmai pentru a evita orice dezbatere legată de faptul

că astfel de ONG-uri a intermedia servicii avocațiale.

av. Dan-Sebastian CHERTES

consilier, Consiliul Baroului Cluj
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