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CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA 

NR.____________ 

Incheiat intre: 

Societatea Civila de Avocati PIPEREA si ASOCIATII, cu sediul in Bucuresti, Splaiul 
Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3, Bucuresti, cod fiscal: RO17849192, autorizata de catre Baroul 
Bucuresti prin Decizia Consiliului nr.2245/2005, reprezentata de avocat Gheorghe Piperea in 
calitate de partener coordonator,  denumita in cele ce urmeaza “Societatea civila de avocati” 
sau “P&A”, 
si 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………, denumit in cele ce urmeaza “Clientul”, 
denumite in cele ce urmeaza in mod individual “Partea” si  in mod colectiv “Partile”. 
 

In conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de 
avocat si ale Statutului profesiei, partile mai sus mentionate convin incheierea prezentului 
Contract de asistenta juridica in urmatoarele conditii: 

Art.1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă asistenta juridica si reprezentarea ClienŃilor în 
procedurile judiciare sau extrajudiciare ce vor fi demarate in scopul eliminării clauzelor 
abuzive din contractele/conventiile de credit pe care aceştia le-au încheiat cu Volksbank 
Romania S.A. şi al recuperarii sumelor plătite cu titlu de plată nedatorată. In acest scop, 
P&A va intreprinde urmatoarele demersuri : 

 

1.1.1. Declansarea si sustinerea procedurilor de conciliere şi negociere cu Volksbank în scopul 
rezolvării amiabile a diferendului, in scopul aratat mai sus;  

1.1.2. Redactarea, semnarea, depunerea, susŃinerea in instanta a cererii de chemare în judecată, 
în toate gradele de jurisdicŃie (fond, apel şi recurs), cerere ce se va formula în 
contradictoriu cu Volksbank si care urmează să aibă ca obiect (i) eliminarea din 
contractele de credit încheiate de Clienti cu Volksbank a unor clauze ce vor fi 
constatate a fi nule, fiind clauze abuzive in sensul legislatiei şi (ii) recuperarea sumelor 
plătite in baza acestor clauze nule, cu titlu de plată nedatorată. (iii) recuperarea sumelor 
rezultate, plătite cu titlu de plată nedatorată, si indreptarea erorilor in urma folosirii de 
catre Volksbank a unor formule de calcul diferite de cele stipulate in contracte 

1.1.3. Lista clauzelor avute in vedere este (fara a se limita la cele de mai jos): 
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1.1.3.1.  Clauzele si practicile de perceperea a comisionului de Risc, de la inceputul contractului 
si pana la finalizarea Conventiei de Credit 

1.1.3.2.  Clauzele si practicile de modificare unilaterala a dobanzii de catre Banca  
1.1.3.3. Modul de calcul ale Ratei Dobanzii Curente, a Anuitatii 
1.1.3.4. Clauzele din sectiunile 8 si 10 din Conditiile Generale ale Conventiei de credit 
1.1.3.5. Clauzele de conversie in alta valuta, in mod unilateral din partea bancii 
1.1.3.6. Noile clauze stabilite unilateral de catre Volksbank, in cadrul implemnatarii 

OUG50/2010 
1.1.4. Redactarea, semnarea, depunerea, susŃinerea in instanta a cererii de ordonanŃă 

preşedinŃială ce urmează să aibă ca obiect suspendarea plăŃii ratelor către Volksbank pe 
perioada derulării litigiului de la pct. 1.1.2., iar în subsidiar suspendarea în parte a plăŃii 
ratelor în sensul suspendării efectelor clauzelor ce urmează să facă obiectul litigiului de 
la 1.1.2., cu consecinŃa suspendării plăŃii comisioanelor contestate şi a diferenŃei dintre 
dobânda solicitată de bancă şi cea existentă la  momentul semnării contractelor de 
credit; Această procedură va fi demarată doar la cererea expresă a Clientului, solicitare 
ce poate interveni ulterior achitării onorariului reglementat la art. 2.1 din prezentul 
contract.  

1.1.5. Demararea procedurilor de executare silită a bancii pentru sumele rezultate din litigiul 
de la pct. 1.1.2.  

1.1.6. Deschiderea, în numele si pe seama Clientilor, a unui cont fiduciar, cont în care vor fi 
încasate sumele obŃinute din litigiul cu Volksbank. Aceste sume vor fi distribuite 
clienŃilor de către SCA Piperea si AsociaŃii, dupa ce se vor fi dedus onorariile de succes. 

 
2. In exercitarea mandatului incredintat, “P&A” se obliga si este indreptatita sa efectueze in 

favoarea Clientului urmatoarele servicii de asistenta juridica si reprezentare: 
- analiza documentelor puse la dispozitie de catre Client; 
- redactarea oricaror acte necesare pentru aducerea la indeplinire a obiectului 

contractului de asistenta juridica; 
- redactarea si depunerea, in numele Clientului, a oricaror acte necesare 

pentru aducerea la indeplinire a obiectului contractului de asistenta juridica; 
- reprezentarea Clientului in fata tuturor instantelor de judecata; 
- realizarea oricaror alte acte sau fapte in legatura directa cu cele mai sus 

aratate. 
- reprezentarea în faŃa executorilor judecătoreşti  

Art.2. ONORARIUL 

2. Pentru serviciile descrise la Art.1, Clientul va plăti astfel: 

2.1. Un onorariu de preluare calculat ca si cota parte din suma de 30.000 euro plus TVA 

raportata la numarul total de contracte de credit aferent persoanelor ce urmează să dea în 

judecată Volksbank (dacă sunt clienŃi care doresc să atace clauzele abuzive din mai multe 

contracte de credit, aceştia urmează să plătească câte un onorariu pentru fiecare contract de 
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credit în parte). Acest onorariu de preluare astfel calculat nu va depasi suma de 200 euro plus 

TVA pentru fiecare contract de credit, iar valoarea lui va fi calculata si comunicata la finalizarea 

listelor cu persoanele ce au semnat prezentul contract de reprezentare. În situaŃia în care, 

datorită numărului redus de clienŃi (sub 150), nu este strânsă suma de 30.000 de euro plus 

TVA, SCA Piperea şi AsociaŃii îşi rezervă dreptul să considere contractul reziliat de plin drept, 

urmând ca sumele încasate să fie returnate clientului. 

2.2. Un onorariu de succes ce urmează să fie plătit după cum urmează: a) pentru eliminarea 

clauzelor abuzive din contractul de credit, fiecare client va plăti 200 euro plus TVA pentru 

fiecare contract contestat, indiferent de numărul celor care participă la proces, in raport cu 

criteriile de succes; b) pentru recuperarea unor sume de la Volksbank, o suma ce va reprezenta 

6% plus TVA din sumele recuperate. 

2.3. În situaŃia în care diferendul este soluŃionat ca urmare a procedurilor de conciliere pe care 

SCA Piperea şi AsociaŃii le va demara anterior pornirii litigiului, onorariul global de preluare va 

fi de numai 15.000 euro plus TVA, calculat in aceleasi conditii prevazute la art. 2.1. Diferenta 

fata de onorariul de preluare va fi returnata sau dedusa din onorariul de succes (fiecare client 

urmând să achite o sumă proporŃională cu numărul total al contractelor de credit ale 

participanŃilor la litigiu, onorariul de succes rămânând acelaşi ca cel de la punctul 2.2).  

2.4. Pentru procedura de ordonanta presedintiala identificata la pct. 1.1.4. onorariul de preluare 

este de 50 de euro plus TVA/persoană /contract, iar onorariul de succes, în situaŃia în care se 

obŃine suspendarea plăŃii ratelor/comisioanelor şi dobânzilor abuzive pana la finalizarea 

litigiului, va fi în cuantum de 100 de euro plus TVA /persoană /contract.   

2.5. SCA Piperea şi AsociaŃii nu va demara nici o procedură din cele ce fac obiectul prezentului 

contract până la momentul achitării integrale a onorariului de 30.000 euro plus TVA prevăzut 

la pct. 2.1. 

2.6 Criteriile de succes sunt: 

Obiectiv Procent aplicat la onorariul de 
succes (2.2 lit a) 

Declararea ca abuzive a clauzelor referitoare la  
Comisionul de Risc 50% 

Declararea ca abuzive a clauzelor referitoare la 
modificarea unilaterala a dobazii de catre banca 25% 

Declararea ca eronat a modului de calcul a Dobanzii 
Curente si a Anuitatii 10% 
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Declararea ca abuzive a clauzelor din sectiunile 8 si 10 
din Conditii Generale 
 

5% 

Declararea ca abuzive a clauzelor referitoare la 
conversia creditului in alta valuta, in mod unilateral de 
catre banca 

5% 

Alte clauze si practici abuzive specifice fiecarui contract 
de credit in mod individual, ce nu se regasesc in cele de 
mai sus 

5% 

 

2.6 Plata onorariilor se va face in lei, la cursul BNR din ziua platii. 

 

     Art.3.  CLAUZE SPECIALE 

3.1.  Prezentului contract i se aplica dispozitiile Legii nr.51/1995 privind exercitarea 
profesiei de avocat si ale Statutului profesiei de avocat. 
3.2.  Raporturile dintre Parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract si/sau in 
conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat. 
3.3.  Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre client cu 
titlu de onorariu si cheltuieli aferente. 
3.4. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le furnizeaza “P&A” si isi 
exprima acordul ca demersurile facute de “P&A” sa fie potrivit informatiilor pe care le-a 
furnizat. 
3.5. Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea si interpretarea prezentului 
contract sunt supuse regulilor de arbitraj prevazute de lege si statut. 

 

Art.4.  CONFIDENTIALITATE 

4.1. “P&A” va apara, in orice imprejurare, drepturile si interesele Clientului si va pastra 
confidentialitatea si secretul professional cu privire la activitatea sa. Obligatia de 
confidentialitate revine, deopotriva, asistentilor sau colaboratorilor sai. 

4.2. La randul sau, Clientul este obligat sa pastreze confidentialitatea asupra onorariilor 
practicate de “P&A” si, in general, asupra consultatiilor si serviciilor avocatiale prestate de 
catre “P&A”. 

4.3. Clientul nu va face publice discuŃiile avute cu reprezentanŃii SCA Piperea şi AsociaŃii 
decât cu acordul scris şi prealabil al acestora, sub sancŃiunea plăŃii de daune interese. 
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Art.5. ALTE CLAUZE 

5.1. Neplata onorariului, in cuantumul si la termenul fixat potrivit art.2 din prezentul 
contract,  dau dreptul “P&A” la rezilierea de plin drept a prezentului contract la implinirea 
termenului de (15) zile de la notificarea Clientului cu privire la intarzierea in executarea 
obligatiei de plata a onorariului. În cazul în care Clientul nu respectă obligaŃiile instituite de art. 
4 al prezentului contract, “P&A” are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept, fără 
necesitate nici unei formalităŃi prealabile la implinirea unui termen de (15) zile de la notificarea 
Clientului prin care acestuia din urma ii este adusa la cunostina obligatia incalcata, urmând ca 
sumele achitate cu titlu de onorariu să nu fie returnate. 

5.2 Clientul poate rezilia contractul in orice moment printr-o notificare scrisa adresata „P&A”, 
fara a putea cere returnarea onorariilor platite. 

 

5.2. In cazul aratat la art.5.1., “P&A” va notifica de indata Clientul, incetand a mai presta 
orice serviciu de asistenta si reprezentare in temeiul prezentului contract de asistenta juridica. 

 Incheiat la …………….., azi ………………, in 2 exemplare originale, ambele parti atestand 
ca se afla in posesia cate unui exemplar. 

 

SCA Piperea si Asociatii      

Avocat Gheorghe Piperea      Clientul 

 

________________________  _______________________________     

 


