
 

Către Ministerul Justiției 

 

de la avocatul_________________ 

mob. ________________________ 
 

 

 

 

CERERE 

 

 

       Prin prezenta, în baza art. 32 alin. (1) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 

2002 cu privire la avocatură, cu modificările şi completările ulterioare, 

subsemnatul _______________________ solicit înregistrarea biroului asociat 

de avocaţi cu denumirea „___________________________” în Registrul 

cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi. 

 

Anexă: 

a) Declaraţia de fondare a biroului asociat de avocaţi; 

b) Copiile licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat; 

c) Copiile buletinelor de identitate; 

d) Copiile actelor care confirmă adresa sediului cabinetului avocatului sau 

a biroului asociat de avocaţi; 

e) Informaţie cu privire la datele de contact (număr de telefon, adresa 

electronică şi poştală); 

f) Confirmarea privind notificarea baroului despre intenţia înregistrării; 

g) Procesul-verbal cu privire la fondarea biroului asociat de avocaţi și 

alegerea conducătorului acestuia de către avocaţii fondatori. 

 

 

 

 

 

Semnătura ____________                                                   Data____________ 

            ____________ 
  



 

Către Ministerul Justiției 

 

de la avocatul_________________ 

mob. ________________________ 
 

 

 

 

CERERE 

 

 

       Prin prezenta, în baza art. 32 alin. (1) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 

2002 cu privire la avocatură, cu modificările şi completările ulterioare, 

subsemnatul _______________________ solicit înregistrarea cabinetului 

avocatului cu denumirea „___________________________” în Registrul 

cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi. 

 

Anexă: 

a) Declaraţia de fondare a cabinetului avocatului; 

b) Copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat; 

c) Copia buletinului de identitate; 

d) Copiile actelor care confirmă adresa sediului cabinetului avocatului sau a 

biroului asociat de avocaţi; 

e) Informaţie cu privire la datele de contact (număr de telefon, adresa 

electronică şi poştală); 

f) Confirmarea privind notificarea baroului despre intenţia înregistrării; 

 

 

 

 

 

Semnătura ____________                                                   Data____________ 

  



Către Ministerul Justiției 

 

de la avocatul_________________ 

mob. ________________________ 

 

 

 

CERERE 

 

 

Prin prezenta, în baza art. 32 alin. (2) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 

2002 cu privire la avocatură, cu modificările şi completările ulterioare, avocatul 

________________________, conducătorul biroului asociat de avocaţi 

„________________________”, solicit consemnarea noilor date în Registrul 

cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi în legătură cu schimbarea 

sediului, după cum urmează:_________________________________________. 
 

 

Anexă: 

 

a) Copia buletinului de identitate;  

b) Copiile actelor care confirmă adresa sediului; 

c) Confirmarea privind notificarea baroului despre schimbarea sediului; 

d) Procesul verbal cu privire la schimbarea sediului; 

e) Informaţie cu privire la datele de contact ale avocatului (număr de telefon, 

adresa electronică şi poştală). 

 

 

 

 

 

Semnătura____________                                                   Data____________ 

 

 

  



Către Ministerul Justiției 

 

de la avocatul_________________ 

mob. ________________________ 

 

 

 

CERERE 

 

 

Prin prezenta, în baza art. 32 alin. (2) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 

2002 cu privire la avocatură, cu modificările şi completările ulterioare, avocatul 

______________________________, fondatorul cabinetului avocatului 

„_____________________________”, solicit consemnarea noilor date în 

Registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi în legătură cu 

schimbarea sediului, după cum urmează:_______________________________. 
 

 

Anexă: 

 

a) Copia buletinului de identitate;  

b) Copiile actelor care confirmă adresa sediului; 

c) Confirmarea privind notificarea baroului despre schimbarea sediului; 

d) Informaţie cu privire la datele de contact ale avocatului (număr de telefon, 

adresa electronică şi poştală). 

 

 

 

 

 

Semnătura____________                                                   Data____________ 

  



Către Ministerul Justiției 

 

de la avocatul_________________ 

mob. ________________________ 

 

 

 

CERERE 

 

 

       Prin prezenta, în baza art. 32 alin. (2) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 

2002 cu privire la avocatură, cu modificările şi completările ulterioare, 

subsemnatul ____________________ solicit consemnarea noilor date în 

Registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi în urma asocierii 

la biroul asociat de avocaţi „________________________________________”. 

 

Anexă: 

 

a) Copia buletinului de identitate al solicitantului; 

b) Copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat; 

c) Procesul verbal cu privire la asociere; 

d) Informaţie cu privire la datele de contact ale avocatului (număr de telefon, 

adresa electronică şi poştală); 

e) Confirmarea privind notificarea baroului despre intenţia asocierii. 

f) Lista avocaţilor asociaţi ai biroului. 

 

 

 

 

Semnătura____________                                                   Data____________ 

 

  



Către Ministerul Justiției 

 

de la avocatul_________________ 

mob. ________________________ 

 

 

 

CERERE 

 

 

       Prin prezenta, în baza art. 32 alin. (2) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 

2002 cu privire la avocatură, cu modificările şi completările ulterioare, 

subsemnatul ____________________ solicit consemnarea noilor date în 

Registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi în urma 

retragerii din biroul asociat de avocaţi „_______________________________”. 

 

Anexă: 

 

a) Copia buletinului de identitate; 

b) Copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat; 

c) Procesul verbal cu privire la retragere; 

d) Informaţie cu privire la datele de contact ale avocatului (număr de telefon, 

adresa electronică şi poştală); 

e) Confirmarea privind notificarea baroului despre intenţia retragerii; 

f) Lista avocaţilor asociaţi ai biroului. 

 

 

 

 

Semnătura____________                                                   Data____________ 

 

  



Către Ministerul Justiției 

 

de la avocatul_________________ 

mob. ________________________ 
 

 

 

 

CERERE 

 

 

       Prin prezenta, în legătură cu dizolvarea biroului asociat de avocați 

„____________________________” conform prevederilor art. 29 alin. (4) din 

Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură, cu modificările şi 

completările ulterioare, subsemnatul _________________________ solicit 

radierea biroului asociat de avocați „____________________________” din 

Registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi. 

 

Anexă:  

a) Procesul-verbal privind dizolvarea biroului; 

b) Decizia de dizolvare a biroului asociat de avocați; 

c) Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 

naţional; 

d) Copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat; 

e) Copia buletinului de identitate; 

f) Confirmarea privind notificarea baroului despre intenţia dizolvării. 

 

 

Semnătura____________                                                   Data____________ 

  



Către Ministerul Justiției 

 

de la avocatul_________________ 

mob. ________________________ 
 

 

 

 

CERERE 

 

 

       Prin prezenta, în legătură cu dizolvarea cabinetului avocatului 

„____________________________” conform prevederilor art. 29 alin. (4) din 

Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură, cu modificările şi 

completările ulterioare, subsemnatul _________________________ solicit 

radierea cabinetului avocatului „____________________________” din 

Registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi. 

 

Anexă:  

a) Decizia de dizolvare a cabinetului avocatului; 

b) Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 

naţional; 

c) Copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. 

d) Copia buletinului de identitate; 

e) Confirmarea privind notificarea baroului despre intenţia dizolvării. 

 

 

Semnătura____________                                                   Data____________ 

 


