UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 01/2011
privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat
19 februarie 2011
Având în vedere Hotărârea nr. 8 a Congresului avocaţilor, Mamaia, 17 – 18 iunie
2010, privind mandatarea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în
continuare U.N.B.R.) ca în perioada dintre Congresele avocaţilor să îndeplinească
atribuţia prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, urmând ca
deciziile Consiliului U.N.B.R. să fie ratificate la Congresul imediat următor;
- ţinând cont de împrejurarea că art. III din Legea nr. 270/28.12.2010 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 prevede că dispoziţiile referitoare la
societăţile profesionale cu răspundere limitată intră în vigoare după intrarea în vigoare a
modificărilor Statutului profesiei de avocat,
CONSILIUL U.N.B.R.
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. - Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 45/13 ianuarie 2005, astfel cum a fost modificat şi completat prin Hotărârile
Congresului avocaţilor nr. 10/2007, nr. 06/2008 şi Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 449
din 21 februarie 2009, ratificată prin Hotărârea Congresului avocaţilor nr. 07 din 03 iulie
2009, se modifică şi se completează astfel:
1. Dispoziţiile cuprinse în Subsecţiunea 5 din Capitolul III "Activitatea
profesională a avocatului ", Secţiunea a IV-a "Formele de exercitare a
profesiei", astfel cum au fost adoptate prin Hotărârea nr. 449 din 21 februarie
2009 se menţin şi vor avea următorul conţinut:

"Subsecţiunea 5.
Societatea profesională cu răspundere limitată
Art. 188. - (1) Societatea profesională cu răspundere limitată este
constituită din doi sau mai mulţi avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul profesiei,
are personalitate juridică şi un patrimoniu propriu de afectaţiune destinat
exercitării profesiei de avocat.
(11) În sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu de
afectaţiune este alcătuit din bunurile corporale, în numerar sau în natură, şi
cele incorporale, reprezentând capitalul social, precum şi din cele dobândite
de societate, cu orice titlu, pe durata funcţionării sale. Aportul în industrie
constând în activitatea profesională a avocatului asociat este luat în
considerare numai în raporturile dintre asociaţi.
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(12) Obligaţiile şi răspunderea societăţii profesionale cu răspundere
limitată sunt garantate cu patrimoniul de afectaţiune. Avocaţii asociaţi care îşi
exercită profesia în cadrul societăţii profesionale cu răspundere limitată
răspund personal în limita aportului social al fiecăruia.
(2) Societatea profesională cu răspundere limitată va avea ca obiect
unic de activitate exercitarea profesiei de avocat în condiţiile art. 3 din Lege.
(3) Activitatea profesională se realizează de către avocaţii asociaţi, avocaţi colaboratori şi avocaţi salarizaţi în interiorul profesiei.
Art. 189. - (1) Societatea profesională cu răspundere limitată se
individualizează printr-o denumire specifică care cuprinde numele a cel puţin
unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma societate profesională de avocaţi cu
răspundere limitată (exemplu: „ION IONESCU – Societate profesională de
avocaţi cu răspundere limitată” sau „IONESCU, POPESCU – Societate
profesională de avocaţi cu răspundere limitată”).
(2) Dispoziţiile alineatelor (2)-(4) ale art. 180 se aplică în mod
corespunzător.
Art. 190. - (1) Actul constitutiv şi statutul societăţii profesionale cu
răspundere limitată sunt încheiate în formă scrisă, cu respectarea anexelor
nr. XIV şi XV la prezentul statut. Actul constitutiv se încheie în formă
autentică dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află şi
teren.
(2) Statutul societăţii profesionale cu răspundere limitată va cuprinde:
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data
naşterii şi domiciliul asociaţilor;
b) data dobândirii calităţii de avocat şi data definitivării în
profesie a avocaţilor asociaţi;
c) denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii;
d) capitalul social, integral vărsat, cu menţionarea aportului
fiecărui asociat, în industrie, în bani sau în natură ori de clientelă,
valoarea aporturilor în industrie, în natură sau în clientelă precum
şi modul evaluării lor; aportul în numerar la formarea capitalului
social nu va putea fi inferior echivalentului în lei al sumei 3.000
de EURO;
e) numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi
numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul
său, respectiv participarea la beneficii şi pierderi a fiecărui
asociat;
f) asociaţii coordonatori care reprezintă şi administrează
societatea împreună cu puterile ce li s-au conferit; dacă sunt mai
mulţi administratori şi ei formează un consiliu de coordonare, se
vor preciza regulile de organizare şi funcţionare ale acestui
organism;
g) reguli privind transmiterea părţilor sociale şi condiţiile de
retragere a asociaţilor;
h) durata societăţii;
i) modul de transformare, reorganizare, dizolvare şi lichidare,
inclusiv cu privire la situaţia clientelei.
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(3) Actul constitutiv şi statutul societăţii profesionale cu răspundere
limitată, încheiate în condiţiile Legii şi prezentului statut, sunt guvernate de
legea civilă.
(4) Orice modificare a actului constitutiv şi/sau statutului societăţii
profesionale cu răspundere limitată se poate face numai în scris, cu
respectarea legii şi a prezentului statut.
Art. 191. - (1) Societatea profesională cu răspundere limitată dobândeşte personalitate juridică la data înregistrării ei la barou, în baza deciziei
emise de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul său
principal.
(2) Dovada personalităţii juridice în raporturile cu terţii se va face în
baza unui certificat de înregistrare, întocmit conform anexei nr. XVI la
prezentul statut.
(3) Baroul va ţine „Registrul de evidenţă al societăţilor profesionale cu
răspundere limitată” care are caracter public. Modelul acestuia este specificat
în anexa nr. XXX la prezentul statut.
Art. 192. - Pot avea calitatea de asociaţi doi sau mai mulţi avocaţi
definitivi şi aflaţi în exerciţiul profesiei, indiferent dacă deţin sau nu ori dacă
aparţin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei, înscrişi în acelaşi
barou sau în barouri diferite. În acest caz societatea îşi va stabili sediul
principal în circumscripţia unuia dintre barourile de apartenenţă al unuia
dintre asociaţii fondatori. Actul constitutiv al unei asemenea societăţi se
depune spre verificare la consiliul baroului de la sediul principal al societăţii.
Actul constitutiv se va transmite, exclusiv în scop de informare şi către toate
barourile unde sunt înscrişi asociaţi ai societăţii profesionale cu răspundere
limitată, alţii decât acela sau aceia care sunt înscrişi în Tabloul avocaţilor
baroului de la sediul principal al societăţii.
Art. 193. - (1) Capitalul social al societăţii profesionale cu răspundere
limitată reprezentând echivalentul în lei al minimum 10.000 EURO se va
vărsa la momentul constituirii societăţii. Consiliul baroului unde va fi
înregistrată societatea este obligat să verifice vărsarea integrală a capitalului
social şi, dacă este cazul, a evaluării aporturilor în industrie, în natură sau în
clientelă.
(2) Nu va putea fi înregistrată de către nici un barou o societate
profesională cu răspundere limitată decât în condiţiile vărsării integrale a
capitalului social.
(3) Clientela aparţine societăţii profesionale cu răspundere limitată şi
nu avocaţilor care au calitatea de asociaţi.
(4) În cazul transmiterii părţilor sociale, retragerii sau decesului unui
asociat al unei societăţi profesionale cu răspundere limitată, toate bunurile
împreună cu orice alte drepturi, inclusiv clientela, aportate la capitalul
societăţii de către respectivul asociat rămân proprietatea societăţii, dacă prin
lege, actul constitutiv sau statutul societăţii nu se prevede altfel.
(5) Prevederile art. 181 alin. (2), (3) şi (4) se aplică în mod
corespunzător.
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Art. 194. - (1) Societatea profesională cu răspundere limitată este
condusă de adunarea generală a asociaţilor. Activitatea executivă este
condusă de unul sau mai mulţi avocaţi coordonatori aleşi de majoritatea
avocaţilor asociaţi.
(2) Adunarea generală se convoacă de către oricare dintre asociaţi prin
orice mijloace care să poată proba realizarea convocării.
(3) Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau
cu acordul unanim al asociaţilor în orice alt loc.
…
Art. 196. - (1) Competenţele şi puterile asociatului coordonator sau,
după caz, asociaţilor coordonatori vor fi stabilite prin actul constitutiv şi
statutul societăţii.
(2) Mandatul asociatului coordonator sau, după caz, al asociaţilor
coordonatori este de 2 ani, dacă în statutul societăţii nu se prevede o durată
mai mare.
Art. 197. - Asociaţii societăţii profesionale cu răspundere limitată pot
hotărî numirea unor cenzori sau a unui auditor.
Art. 198. - (1) Asociatul care intenţionează să transmită părţile sociale
pe care le deţine într-o societate profesională cu răspundere limitată este
obligat să notifice această intenţie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi ceilalţi asociaţi indicând persoana sau persoanele către care
doreşte să transmită respectivele părţi sociale şi preţul.
(2) Transmiterea către terţi poate fi efectuată oricând cu acordul
unanim, exprimat în scris, al celorlalţi asociaţi, sau dacă în termenul prevăzut
la alin. (1) nici un asociat nu şi-a exercitat dreptul de preemţiune.
(3) Dreptul de preempţiune la dobândirea părţilor sociale ale societăţii
cu privire la care există intenţia de înstrăinare aparţine asociaţilor rămaşi în
societate. Acesta urmează să fie exercitat proporţional cu cota de capital
deţinută de fiecare dintre asociaţii rămaşi şi care intenţionează să
dobândească respectivele părţi sociale.
Art. 199. - (1) Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu
condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi baroului din care face parte
intenţia de retragere, cu cel puţin 3 luni înainte.
(2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare consiliul baroului va
lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în
evidenţele sale.
(3) În caz de retragere, desocotirea dintre asociaţi se face în mod
amiabil, ţinându-se seama de prevederile din statutul societăţii. În caz de
neînţelegere sunt aplicabile dispoziţiile privind arbitrajul din prezentul statut.
Art.1991. - Dacă, din orice motive, în societate rămâne un singur
asociat, acesta nu poate deţine această calitate mai mult de 3 luni. În situaţia
în care societatea nu este transformată în cabinet individual, aceasta se
dizolvă de drept."
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2. - Anexele nr. XIV, XV, XVI şi XXX la Statutul profesiei de avocat se
modifică în mod corespunzător şi vor avea următorul conţinut:
„Anexa nr. XIV

CONTRACT
pentru constituirea unei
societăţi profesionale de avocaţi
cu răspundere limitată
Între:
1. Dl. ………………………………….. avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor;
2. Dl. ………………………………….. avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor;
3. Dl. ………………………………….. avocat definitiv înscris în tabloul avocaţilor,
au convenit constituirea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată,
supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat şi în conformitate cu Statutul profesiei de
avocat.
Art. 1. Denumirea societăţii
Societatea profesională cu răspundere limitată poartă denumirea de
..................................................................................... şi are sediul în
.................................................................. Art. 2. Societatea se constituie pe o durată de ……………………………………..
Art. 3. Condiţiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăţii profesionale cu răspundere limitată, încheiat potrivit Statutului profesiei şi care
face parte integrantă din prezentul contract.
Localitatea ......................

Data ...................................

Semnătura,
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Anexa nr. XV
SOCIETATE PROFESIONALĂ
CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- STATUT Subsemnaţii:
- .......................... domiciliat în ........................................... , cod
numeric personal ......................, născut în ................., la data de
................, înscris în tabloul avocaţilor în data de ......... şi avocat definitiv
din data de ..............;
- .......................... domiciliat în ........................................... , cod
numeric personal ......................, născut în ................., la data de
................, înscris în tabloul avocaţilor în data de ......... şi avocat definitiv
din data de ..............;
- .......................... domiciliat în ........................................... , cod
numeric personal ......................, născut în ................., la data de
................, înscris în tabloul avocaţilor în data de ......... şi avocat definitiv
din data de ..............,
au convenit, după cum urmează, Statutul societăţii profesionale cu
răspundere limitată ........................................ înfiinţată conform art. 51
din Legea nr. 51/1995 şi prevederilor corespunzătoare din Statutul profesiei
de avocat.

Titlul I. Forma, obiect, scop, denumirea
(forma profesională), sediu, durata
Art. 1. Forma
Prezenta Societate este înfiinţata ca o societate profesională cu răspundere
limitată şi este compusă din subsemnaţii avocaţi înscrişi pe tabloul Baroului
.............................. ca avocaţi definitivi:
- ................................................................................
- asociat;
- ................................................................................
- asociat;
- ................................................................................
- asociat.
Art. 2. Obiect
Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat
conform Legii nr. 51/1995 şi Statutului profesiei de avocat.
Art. 3. Scop profesional
3.1. Fiecare asociat răspunde personal în limita aportului său social.
3.2. Societatea este denumită .................................. - Societate
profesională de avocaţi cu răspundere limitată (S.P.R.L.).
Art. 4. Sediul
Sediul principal al Societăţii este situat în ………………………………………………….
Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în circumscripţia Baroului
.............. sau sedii secundare în circumscripţia altor barouri din ţară şi
străinătate.
Art. 5. Durata
Societatea se constituie pentru o durată de ..................... ani din
momentul înscrierii sale pe tabloul Baroului .................................. .
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Titlul II. Capitalul social
Art. 6. Compunerea capitalului social
6.1. Capitalul social este compus după cum urmează:
Dl. .......................................................... :
- aport în industrie/numerar/natură/ clientelă: ........... lei(...............) lei;
Dl. .......................................................... :
- aport în industrie/numerar/natură/ clientelă: ........... lei(...............) lei;
Dl. .......................................................... :
- aport în industrie/numerar/natură/ clientelă: ............ lei(...............) lei.
6.2. Aporturile în natură ale asociaţilor sunt constituite din următoarele
bunuri:
- ....................., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză
nr. .......... din data de ..................... la valoarea de .........................
lei;
- ....................., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză
nr. .......... din data de ..................... la valoarea de .........................
lei;
- ....................., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză
nr. .......... din data de ..................... la valoarea de .........................
lei.
6.3. Aporturile în industrie/ clientelă ale asociaţilor constau în:
- .................., evaluat de către asociaţi la valoarea de ..................... lei;
- .................., evaluat de către asociaţi la valoarea de ..................... lei;
- .................., evaluat de către asociaţi la valoarea de ..................... lei;
Art. 7. Repartizare
Capitalul social este divizat în ............ părţi sociale a câte .......... lei
fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor
menţionate la art. 6, astfel:
- ............................................... - ............................... părţi sociale;
- ............................................... - ............................... părţi sociale;
- ............................................... - ............................... părţi sociale.

Titlul III. Adunarea generală
Art. 8. Adunările generale
8.1. Adunarea generala reprezintă totalitatea asociaţilor. Hotărârile
adunării generale sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.
8.2. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot.
8.3. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi
asociaţi.
8.4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice
mijloace care sa poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte
de data ţinerii lor.
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8.5. Adunarea generala se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu
acordul unanim al asociaţilor în orice alt loc.
8.6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor
reprezentând majoritatea părţilor sociale, cu excepţia situaţiilor în care
Statutul profesiei de avocat prevede alt cvorum.
8.7. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire
este necesar acordul unanim al asociaţilor.
Art. 9. Atribuţiile Adunării generale
Principalele atribuţii ale Adunării Generale sunt:
a) aprobarea bilanţului anual;
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
c) mărirea sau reducerea capitalului social;
d) fuziunea;
e) schimbarea denumirii societăţii;
f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sedii
secundare;
g) crearea sau anularea părţilor de industrie;
h) primirea de noi asociaţi;
i) excluderea asociatului/asociaţilor;
j) alegerea avocatului coordonator sau, după caz, a avocaţilor
coordonatori, ai societăţii;
k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
l) orice modificare a statutului societăţii.
Art. 10. Procedura adunării generale şi procesele-verbale
10.1. Adunările generale sunt prezidate de unul dintre avocaţii
coordonatori sau de asociatul desemnat de către aceştia.
10.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării, desemnat dintre
asociaţi şi va cuprinde: data, locul, prezenta, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesulverbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.
10.3. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru
numerotat şi parafat de coordonatorul/coordonatorii Societăţii.

Titlul IV. Coordonarea activităţii
Art. 11. Coordonarea
11.1. Societatea este coordonată de unul sau mai mulţi avocaţi
coordonatori. Ei sunt numiţi prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai
mult de 1/2 din capitalul social.
11.2. Mandatul avocatului coordonator este de doi ani.
11.3. Calitatea de avocat coordonator încetează prin revocare, deces,
demisie, retragere voluntară din Societate sau pentru motive temeinice, cu
aprobarea Adunării asociaţilor.
Art. 12. Desemnarea avocatului coordonator
Dl. (d-na) .......................................................... este desemnat(ă)
începând cu data de ................................... avocatul coordonator al
societăţii.
Art. 13. Drepturi şi obligaţiile avocatului coordonator
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13.1. Avocatul coordonator, sau, după caz, avocaţii coordonatori reprezintă
Societatea în raporturile cu terţii.
13.2. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile Societăţii se
încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 8. Asociaţii
pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către
avocatul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă şi fără ca
această valoare să poată depăşi 10% din valoarea capitalului social.
13.3. Raporturile dintre avocatul coordonator şi ceilalţi avocaţi ai societăţii
nu implică nici o subordonare în plan profesional.
Art. 14. Remunerare
Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării
generale.
Titlul V. Conturile şi informarea asociaţilor cu privire
la rezultatele obţinute de Societate
Art.15. Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe de la 01 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie
al fiecărui an cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează
până la 31 decembrie.
Art.16. Conturile şi informarea asociaţilor
16.1. Operaţiunile în conturile bancare ale Societăţii sunt efectuate de
către avocatul coordonator, sau, după caz, avocaţii coordonatori, precum şi
de către alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. La
încheierea exerciţiului financiar, avocatul coordonator întocmeşte bilanţul,
contul de profit şi pierderi şi raportul de activitate.
16.2. Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia, şi pot
consulta orice registru şi document contabil al Societăţii.
16.3. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica
evidenţele contabile ale Societăţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.
Art. 17. Rezultatele financiare
Adunarea generală ordinară aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi
hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
Art. 18. Repartizarea beneficiilor
18.1. Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile şi a sumei datorate de societate cu titlu de
impozit pe profit.
18.2. După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot
greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase, se
va face astfel:
- cotă alocată deţinătorilor părţilor sociale ………………………………………………..;
- cotă alocată deţinătorilor părţilor de industrie …………………………………………;
- alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond
de investiţii, etc.) ………………………………………………………..-
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Titlul VI. Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale
Art. 19. Cesiunea părţilor sociale
19.1. Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către avocaţi definitivi
cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile Legii şi Statutului.
19.2. Cesiunea între asociaţi este liberă.
19.3. Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat
în scris al asociaţilor.
19.4. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen
de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs
între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să
achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate, sau, în lipsă, după caz,
asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la
capitalul social.
Art. 20. Notificarea cesiunii
20.1. Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să
notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi
asociaţii.
20.2. În cazul de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate
fi făcută către avocat/avocaţi neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să
se poată opune, dispoziţiile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile.
20.3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.
Art. 21. Retragerea asociaţilor
21.1. Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a
notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi baroului din care face parte intenţia de
retragere cu cel puţin 3 luni înainte.
21.2. În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutiva a
retragerii se aplică corespunzător următoarele prevederi ale prezentului
statut:……………………………………………………..…………………………………………………..………
……………………………………………..……………………………………………………….……
Art. 22. Încetarea calităţii de asociat
22.1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei
de avocat, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din
societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3
luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul
titlu.
22.2 În cazul în care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc,
părţile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzător.
Art. 23. Decesul asociatului
23.1. (1) La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta
se anulează.
23.2. Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii
asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:
.................................................................
23.3. În termen de maxim 3 luni de la data anulării părţilor sociale,
asociaţii vor proceda după cum urmează:
a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;
b) emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la
valoarea existentă la momentul decesului;
c) încetarea formei de exercitare a profesiei.
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Art. 24. Alte dispoziţii
Cesionarii sunt obligaţi sa depună la barou un exemplar original al actului
de cesiune.
(Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea
voluntară etc.)
Titlul VII. Exercitarea profesiei
Art. 25. Activitatea şi răspunderea profesională
25.1. Asociaţii, avocaţii colaboratori şi avocaţii salarizaţi în interiorul
profesiei exercită profesia de avocat în numele societăţii.
25.2. Fiecare avocat răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.
25.3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume
propriu şi pentru fiecare avocat care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.
Art. 26. Suspendarea asociaţilor
....................................................................
Art. 27. Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei
....................................................................

Titlul VIII. Dizolvarea şi lichidarea
Art. 28. Dizolvarea
Societatea se dizolvă în următoarele situaţii:
a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi;
b) prin hotărâre judecătorească;
c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor;
d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;
e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi
păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni;
f) la cererea simultană de retragere din Societate formulată de toţi
asociaţii.
Art. 29. Lichidarea
29.1. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate
actele sale se va menţiona „în lichidare”.
29.2. Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea
avocatului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan.
29.3. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele
obţinute de lichidatori, a repartizării activului net şi pentru a constata
încheierea lichidării.
29.4. În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o
perioadă mai mare de trei luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia
cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.
Titlul IX. Condiţia suspensivă şi publicitate
Art. 30. Condiţia suspensivă
30.1. Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării
statutului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în tabloul baroului.
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30.2. După înscrierea Societăţii, avocatul coordonator sau, după caz, unul
dintre avocaţii coordonatori va convoca o adunare generală extraordinară
pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea
activităţii.
Art. 31. Publicitate
În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat
decanului.
Art. 32. Dobândirea personalităţii juridice
Societatea dobândeşte personalitate juridică la data înregistrării la barou a
deciziei emise de către consiliul baroului în a cărei rază teritorială se află
sediul ei principal.
Semnături:
Av. .....................................
Av. .....................................
Av. .....................................
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Anexa nr. XVI
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Baroul .......................................................
CERTIFICAT Nr. ........................................
de înregistrare a societăţii profesionale
cu răspundere limitată
1. Denumirea ………………………………………………..…………………………… „S.P.R.L.”
2. Sediul ………………………………………………..…………………………………………………….3. Durata de funcţionare ……………………………………………………..4. Data dobândirii personalităţii juridice (data de înregistrarea la barou a
deciziei Consiliului Baroului ……………………………………………………..5. Semnătura şi ştampila ……………………………………………………..Semnătura decanului
L.S.
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Anexa nr. XXX
UNIUNEA NAŢIONALA A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Baroul ………………………………..
REGISTRUL DE EVIDENTA AL
SOCIETĂŢILOR PROFESIONALE CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Nr. Denumirea Sediul
Sediul Birou de Numele şi Baroul în
Numele,
Data Numărul şi Modificări
*Alte
crt. societăţilor principal: secundar: lucru: prenumele
care
prenumele înregisdata
ale actului menţiuni
profesionale Adresă, Adresă, Adresă, asociaţilor asociatul avocaţilor
trării în eliberării constitutiv
cu
tel./Fax, tel./Fax, tel./Fax,
este
care o
registru certificatului
răspundere email,
email,
email,
înscris
compun /
de
limitată
website website website
modalitatea în
înregistrare
care aceştia
îşi exercită
profesia
(asociat,
colaborator,
salarizat în
interiorul
profesiei)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 Se vor înregistra menţiuni privind notificările cesiunilor, transformarea
sau reorganizarea societăţii, decesul asociaţilor, situaţia înscrierii în tablou,
etc.”
Art. II. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data adoptării, conform art. 64
alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
republicată, cu modificările ulterioare şi va fi adusă la cunoştinţa avocaţilor prin
publicarea ei pe site-ul www.unbr.ro şi prin grija barourilor.

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

Sandu
Gherasim
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