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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
 
 

BULETIN INFORMATIV 
al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R.  

 
 

Serie Nouă  Anul  II         Numărul  5          20 iulie 2015 
 

   
  

Partea I: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISIEI 
PERMANENTE A UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN 
ROMÂNIA 

 
A. Activitatea Comisiei permanente în şedinţe de lucru  
 
1. Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 22-23 mai 2015 
 

La şedinţă au fost invitați : 
-av. Călin-Andrei Zamfirescu, preşedinte de onoare al U.N.B.R.;  
- membrii Consiliului de Administraţie al CAA (av. Tiberius Nicu, av. Ion Popescu, av. Herbay 
Alexandru); 
- Decanii Barourilor Braşov, Harghita, Mureş, Alba, Vaslui, Vrancea. 

 
Ordinea de zi: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 6 martie 
2015. 

2. Repere de întocmire a Raportului Consiliului U.N.B.R. la Congresul avocaţilor 2015. 
Dezbateri privind problematica inclusă în Raport.  

3. Pregătirea examenului de primire în profesia de avocat – septembrie 2015. 
4. Analiza proiectelor în curs de realizare ale profesiei la nivel central.  
5. Repere privind evoluţia profesiei de avocat şi a sistemului CAA.    
6. Lucrări curente. 
7. Diverse. 

 
Domnul av. Gheorghe Florea, preşedintele U.N.B.R. prezintă adresa Ministerului 

Justiţiei nr. 58549/22.05.2015, prin care este cuprinsă poziţia ministerului în 
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sensul că valoarea remineraţiei ce se cuvine curatorului special numit de 
instanţă în condiţiile art. 58 şi 167 din Noul cod de procedură civilă nu poate fi 
preluată în Protocolul pentru asistenţa judiciară din oficiu.  

Comisia Permanentă a aprobat să fie înaintată o propunere la Comisia 
Juridică a Senatului cu privire la includerea remuneraţiei curatorilor în cazul în 
care suma este avansată de stat, pentru a fi însuşită eventual în procedura de 
elaborare a Raportului Comisiei privind Legea. De asemenea, Comisia Permanentă 
a hotărăt să se adreseze CSM pentru a fi făcută o intervenţie instituţională 
pentru instituirea unor bune practici la nivelul tuturor instanţelor, privind 
remunerarea curatorilor potrivit adresei Ministerului Justiţiei 
 

Comisia Permanentă a aprobat ca documentele Congresului să fie publicate în 
broşură şi pe site-urile U.N.B.R. şi CAA, (pe site, cu cel puţin 5 zile înainte). 
Broşura va fi cuprinde şi materialele CAA, iar costurile privind editarea vor fi împărţite între 
cele două persoane juridice.  

Comisia Permanentă a fost de acord să fie făcută Congresului propunerea ca 
lucrările din prima parte a primei zile să fie transmise live doar cu privire la 
"deschiderea festiva a Congresului" şi a decis să fie lansate invitaţii de 
participare pentru autoritatile aflate în relatii interinstituţionale cu U.N.B.R. 
pentru a participa la "deschiderea festivă a Congresului" în prima parte a primei 
zile.  
 

Domnul av. Gheorghe Florea, Preşedintele U.N.B.R. a făcut o informare cu privire la 
comunicatele publicate în intervalul dintre şedinţe, care sunt pezentate la Secţiunea 
B din Buletinul informativ, după cum urmează:  

- Comunicatul cu privire la problema Codului fiscal, referitoare la articolul ce ne obliga 
să anunţăm operaţiunile peste 5000 lei; 

- Comunicatul făcut prin scrisoare deschisă şi ulterior prin memoriu, privind Codul 
fiscal;  

- Comunicatul privind incidentul derivat din arestarea unui avocat în contextul în care 
pentru aceeaşi situaţie şi un alt avocat de la Baroul Sibiu a avut probleme penale;  

- ţinând cont de solicitarea expresă făcută de Uniunea Judecătorilor din România care 
solicită U.N.B.R. să îşi exprime poziţia (de sprijin sau nu) privitor la apelul făcut de 
aceasta organizaţie profesională cu privire la deconspirarea magistraţilor aflaţi în 
situaţie delicată privind jurămintele de care sunt legaţi, a fost făcut un apel în spaţiul 
public, prin care această iniţiativă este sprijinită.  

 
* 
 

2. Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 04 iunie 2015 
 
 La şedinţă au fost invitaţi să participe: 
- domnul av. Călin-Andrei Zamfirescu, preşedinte de onoare al U.N.B.R.;  
- domnul av. Nicu Tiberius, președintele C.A.A. 
- domnul av. Ion Dragne, decanul Baroului București (gazda Congresului). 
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Ordinea de zi: 
 

1. Analiza și avizarea proiectului Raportului anual al Consiliului Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România. 

2. Analiza şi avizarea proiectului Raportului  anual al Consiliului de Conducere al Casei 
de Asigurări a Avocaţilor. 

3. Prezentarea spre avizare a execuţiei bugetare şi a proiectului de buget al Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România. 

4. Prezentarea spre avizare a execuţiei bugetare şi a proiectului de buget al Casei de 
Asigurări a Avocaţilor. 

5. Informare cu privire la raportului anual al  Comisiei de cenzori a Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România. 

6. Informare cu privire la raportului anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a 
Avocaţilor. 

7. Informare cu privire la raportul anual al Comisiei Centrale de Disciplină. 
8. Măsuri organizatorice privind examenul de primire în profesie – 2015 (proiecte ale 

actelor profesiei ce urmează a fi supuse spre dezbatere și aprobare Consiliului U.N.B.R.). 
9. Probleme incluse pe ordinea de zi a Consiliului U.N.B.R. anterior, amânate spre 

soluționare la acest Consiliu (propuneri privind cota de contribuție a filialelor la Casa de 
Asigurări a Avocaților; propuneri privind instituirea unei Platforme de comunicare online 
între barouri). 

10. Propuneri privind includerea pe ordinea de zi a Congresului a cererilor formulate de 
Barouri sau filiale ale CAA. 

11. Formularea de propuneri privind acordarea titlului de „membru de onoare” al 
U.N.B.R. (art. 25, lit. w din Hotărârea nr. 5/2011 a Consiliului U.N.B.R.). 

12. Lucrări curente. 
13. Diverse. 

 
* 
 

3. Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 03 iulie 2015 
 
La şedinţă au fost invitaţi să participe: 
- domnul av. Călin-Andrei Zamfirescu, preşedinte de onoare al U.N.B.R., care participă de 
drept la şedinţa Comisiei Permanente, în urma Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 
1120/05.06.2015 ;  
- domnul av. Florin Petroşel, președintele C.A.A. şi domnul av. Aurel Despa, vicepreședintele 
C.A.A. 
 

Ordinea de zi: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 04 iunie 
2015. 
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2. Obiective de politică profesională imediată rezultate din hotărârile Congresului 
avocaţilor 2015, în calitate de organ suprem de conducere a profesiei. Măsuri pentru 
finalizarea publicării şi transmiterii acestora către autorităţile competente.  

3. Stadiul iniţiativei parlamentare privind modificarea şi completarea legislaţiei privind 
profesia de avocat.  

4. Măsuri tehnice de punere în aplicare a hotărârilor Consiliului U.N.B.R. privind 
examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015. Aspecte tehnice 
rezultate din forma finală a documentelor aprobate de Consiliul U.N.B.R. privind examenul 
de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015.  

5. Măsuri organizatorice privind activitatea Comisiei Permanente. Proiect de optimizare 
a activităţii Consiliului U.N.B.R. (comisii de lucru, implicarea avocaţilor interesaţi, 
recomandaţi de barouri în realizarea proiectelor Consiliului U.N.B.R., actualizarea 
componenţei comisiilor speciale constituite de Consiliul U.N.B.R., etc.). Pregătirea şedinţei 
Consiliului extraordinar intenţionat a fi convocat în perioada 4-6 septembrie.  

6. Lucrări curente. 
7. Diverse 

 
   

1. În urma dezbaterilor au reieşit următoarele obiective de politici profesionale, cu 
impact imediat : 
     
a). Clarificarea situaţiei gestionare la nivelul U.N.B.R., INPPA şi a CAA la data de 
30.06.2015, astfel încât predarea către comisiile de cenzori corespunzătoare a 
situaţiilor contabile înainte şi după această dată să se facă în condiţiile 
prevăzute de lege (conform punctului anterior din ordinea de zi; 
 
b). Finalizarea propunerilor realizate în Congres privind: 
- domeniul fiscal (propunerea domnului  decan Ioan Rus, Baroul Bucureşti – calificarea 
activităţii exercitată de avocaţi în codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, sistem mai 
simplu de raportare a veniturilor, deductibilitatea unor cheltuieli efectuate de avocaţi, 
reducerea taxelor judiciare şi a cauţiunilor, îmbunătătţirea condiţiilor de acces la ajutorul 
public judiciar şi mărirea onorariilor din oficiu); 
- aspecte privind necostituţionalitatea prevederilor care au impus asistenţa juridică 
obligatorie în materia recursului şi în celalte căi extraordinare de atac în 
procesul civil (propunerea doamnei  avocat consilier Monica Livescu); 
- modelul orientativ al Protocolul de colaborare dintre instanţe şi barouri (propunerea 
doamnei avocat consilier Monica Livescu); 
- asigurarea efectivă a unor spaţii de lucru ale avocaţilor în incinta instanţelor de 
judecată (proiect al doamnei avocat consilier Monica Livescu); 
- evaluarea impactului aplicării art. 200 din Codul de procedură civilă şi 
modificarea acestuia în sensul prelungirii termenului acordat pentru 
regularizarea cererii (proiect înaintat de Baroul Bucureşti); 
- accesul în sistem electronic la documentele din dosarul cauzei  (proiect al 
Baroului Bucureşti); 
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- includerea în Proiectul Legii privind anularea unor obligații fiscale și a contribuţiilor 
de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizii de impunere emise şi 
comunicate contribuabililor până la 1 iulie 2012, care au realizat venituri din profesii libere și 
neachitate până la data intrării în vigoare a acestei legi (proiect al Baroului Dolj); 
- garantarea şi respectarea instituţiei apărării (propunere  a domnului avocat Ion 
Predonu); 
 - propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului U.N.B.R. privind Fondul de 
solidaritate a avocaţilor în sensul alimentării fondului, şi din contribuţii ale 
avocaţilor suspendaţi şi alte contribuţii voluntare ale unor avocaţi (propunerea 
domnului avocat Mihnea Stoica); 
- analizarea și reiterarea rezoluţiilor şi apelurilor aprobate de Congresul avocaţilor 2014 
(propunerea domnul avocat Antonie Popescu); 

 
c. Analizarea propunerilor barourilor ca răspuns la întrebarea 18 din 
Chestionarul de investigaţie socio-profesională A U.N.B.R. (adresa nr. 119-ORG-
2015 -„Precizați, pe scurt, care sunt problemele prioritare ale politicilor 
profesionale privind activitatea avocaților din baroul dvs. pentru anul 2013.”) şi 
supunerea lor Consiliului U.N.B.R. 
La acestea se adaugă propunerile din Congresul avocaţilor privind:  
- identificarea soluţiilor pentru aplicarea corectă a art. 65 din Legea nr. 51/1995 
cu privire la compunerea Consiliului U.N.B.R. cu respectarea principiului 
democraţiei profesionale; 
- introducerea de reguli privind unificarea duratei mandatelor decanilor şi 
preşedintelui U.N.B.R.; 
- analizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor comisiilor de cenzori, inclusiv în ce 
priveşte compunerea acestora, prin atragerea de personal de specialitate 
(economişti) sau conclucrarea cu aceştia; 
- perfecţionarea activităţii avocaţilor colaboratori şi clarificarea situaţiei 
profesionale a acestora, ţinând cont de faptul că li se interzice accesul la 
clientelă proprie; 
- perfecţionarea reglementărilor privind publicitatea profesională; 
- analizarea problematicii onorariilor minimale; 
- întocmirea unor date statistice corespunzătoare la nivelul profesiei şi accesul la 
informaţiile statistice de la nivelul CSM şi a organelor judiciare; 
- introducerea de reguli exprese privind dreptul la liberă expresie al avocatului 
ţinând cont şi de recenta jurisprudenţă a CEDO; 
- identificarea căilor de protecţie prin avocat  a persoanelor care apelează la 
servicii notariale; 
- includerea avocaţilor în sfera persoanelor care desfăşoară activităţi specifice 
Cărţilor Funciare și obţinerea accesului la datele de Carte Funciară necesare 
activităţii profesionale avocatiale în acelaşi regim aplicabil şi altor profesii legal 
reglementate; 
- clarificarea compatibilităţii dintre apartenenţa la Consiliul U.N.B.R. şi la 
Consiliul CAA, ţinând cont de prevederea din lege a coordonării Consiliului CAA 
de către Consiliul U.N.B.R.; 
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- măsuri pentru asigurarea necesarului de avocati stagiari pentru nevoile tuturor 
barourilor. 
 
d. Propuneri privind CAA referitoare la:  
- analizarea prevederilor privind proporţia (85%-15%) dintre Fondul de pensii şi 
Fondul privind celelelate drepturi de asigurări sociale; 
- îmbunătăţirea transparenţei în ce priveşte activitatea Consiliului CAA; 
- îmbunătăţirea transparenţei în ce priveşte activitatea Sanatoriului de la 
Techirghiol; 
- modificarea şi completarea Statutului profesiei referitor la atribuţiile Consiliului 
U.N.B.R. privind CAA şi la sancţiunile aplicate avocatului debitor la plata cotelor 
către sistem; 
- analizarea sistemului CAA ţinând cont de numărul redus de avocaţi care acced 
în profesie. 
 
În urma prezentării în ședința Comisiei Permanente a sistemului informatic existent la Filiala 
CAA Bucureşti, se identifică ca proiect de politică profesională extinderea sistemului 
informatic existent la Filiala CAA Bucureşti la nivel naţional, inclusiv în ce 
priveşte compatibilizarea bazelor de date dintre barouri şi filiale; în acest sens se 
va întocmi un proiect de hotărâre a Consiliului U.N.B.R. care să cuprindă obligaţii 
certe şi clare, cu identificarea persoanelor responsabile şi a sancţiunilor 
corespunzătoare şi un proiect de buget corespunzător, până în data de 15 
august, pentru a putea fi supus Consiliului din septembrie a.c.. 
 
De asemenea, se va avea în vedere centralizarea propunerilor barourilor privind 
Proiectul Legii CAA şi comunicarea acestora către vicepreşedintele U.N.B.R., av. 
Ioan Chelaru. 
 
e. Politici profesionale privind Comisia Centrală de Disciplină, referitoare la 
întocmirea şi aprobarea unui regulament de organizare şi funcţionare, care să 
prevadă aspecte privind circuitul dosarelor, repartizarea aleatorie, recuzarea etc 
 
f) Policitici profesionale ce reies din Raportul Departamentul de comunicare al 
U.N.B.R. privind propunerile de acțiuni pentru perioada următoare; raportul va fi 
introdus în proiectul de politici profesionale ce va fi supus Consiliului U.N.B.R., după ce va fi 
comunicat pentru propuneri şi sugestii. 
 
Comisia Permanentă a decis următoarele: 
- formarea unui grup de lucru privind finalizarea proiectului de hotarâre privind 
extinderea sistemul informatic sus menţionat, format din doamnele avocat Cristina 
Gheorghe şi Stanca Gidro, care să coordoneze aceste aspecte şi să asigure respectarea 
termenului de 15 august; 
- propune formarea unui grup de lucru privind celelalte obiective de politici 
profesionale din care să facă parte doamna avocat Monica Livescu şi domnii avocaţi 
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Ion Turculeanu şi Traian Briciu care să coordoneze aceste aspecte şi să asigure 
prioritizarea lor corespunzătoare şi respectarea termenului de 15 august; 
 
De asemenea, Comisia Prmanentă  a hotarăt aplicarea întocmai a prevederilor 
Regulamentului U.N.B.R. pentru functionarea Consiliului U.N.B.R. pe 
departamente şi grupuri de lucru, inclusiv prin Comisii cu mandat special pentru 
ca obiectivele de politică profesională sistemizate de Consiliul U.N.B.R. să 
constituie preocupare permanentă a Consiliului, inclusiv prin atragerea unor 
avocaţi interesaţi care nu sunt membri ai Consiliului U.N.B.R..  
 

2. Referitor la Stadiul iniţiativei parlamentare privind modificarea şi 
completarea legislaţiei privind profesia de avocat, domnul av. dr. Gheorghe Florea, 
preşedintele U.N.B.R., a informat cu privire la faptul că proiectul de modificare şi 
completare a Legii nr. 51/1995, cu amendamente depuse inclusiv de membrii ai profesiei, a 
fost votat de plenul Senatului în data de 29 iunie 2015 şi a fost trimis spre adoptare la 
Camera Deputaţilor, care are calitatea de cameră decizională. 

 
3. Măsuri organizatorice privind activitatea Comisiei Permanente. Proiect 

de optimizare a activităţii Consiliului U.N.B.R. (comisii de lucru, implicarea 
avocaţilor interesaţi, recomandaţi de barouri în realizarea proiectelor Consiliului 
U.N.B.R., actualizarea componenţei comisiilor speciale constituite de Consiliul 
U.N.B.R., etc.). Pregătirea şedinţei Consiliului extraordinar intenţionat a fi 
convocat în perioada 4-6 septembrie 

S-a propus ca în cadrul Consiliului U.N.B.R. să se organizeze un grup de lucru, 
coordonat de un vicepreşedinte, care să aibă ca obiect raporturile Consiliului 
U.N.B.R. cu CAA (Departamentul pentru coodonarea activităţii Casei de Asigurări 
a Avocaţilor), repartizarea teritorială în cadru Comisiei Permanente să vizeze şi relaţia cu 
filialele şi Departamentul pentru perfecţionarea legislaţiei profesiei şi legătura cu 
Parlamentul şi alte organele şi instituţiile centrale cu atribuţii. Reprezentanţii  
CAA s-au declarat de acord cu propunerile în ceea ce priveşte conlucrarea 
instituţională dintre Consiliul U.N.B.R. şi Consiliul CAA. De asemenea, s-a luat act 
de propunerea ca grupul de lucru proiectat, inclusiv extinderea sistemului informatic de la 
Filiala Bucureşti a CAA, să aibă în vedere şi relaţiile cu serviciile de asistenţă judiciară 
de la barouri. 

În urma dezbaterilor au reieşit următoarele repartizări de atribuţii şi 
responsabilităţi ale membrilor Comisiei permanente, conform Deciziei nr. 
2/03.07.2015 : 

a). coordonarea activităţilor de conducere executivă curentă realizate de 
Comisia Permanentă se asigură, astfel: 

- domnul vicepreşedinte av.Traian Briciu va coordona activitatea 
Departamentului Protecţia profesiei, informare şi relaţii publice; 

- domnul vicepreşedinte av. Petruţ Ciobanu va coordona activitatea 
Departamentul Secretariat, protocol şi coordonarea serviciilor tehnico-
administrative şi a Departamentului de Coordonare a Asistenţei Judiciare; 
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- domnul vicepreşedinte av. Ion Turculeanu va coordona activitatea 
Departamentului Afaceri europene, cooperare internaţională şi programe; 

- doamna vicepresedinte av. Cristina-Reveica  Gheorghe va coordona activitatea 
Departamentului pentru coodonarea activităţii Casei de Asigurări a Avocaţilor;  

- domnul vicepresedinte av. Ion Chelaru va coordona Departamentul pentru 
perfecţionarea legislaţiei profesiei şi legătura cu Parlamentul şi alte organele şi 
instituţii centrale cu atribuţii în domeniu. 

b). membrii Comisiei Permanente asigură legătura cu barourile și filiale 
CAA, astfel: 

- domnul consilier av. Ioan Ioanovici - pentru barourile din raza Curţilor de Apel 
Iaşi, Suceava şi Bacău; 

- doamna consilier av. Monica Livescu - pentru barourile din raza Curţilor de 
Apel Piteşti; 

- domnul consilier av. Nicolae Zărnescu - pentru barourile din raza Curţii de Apel 
Craiova; 

- domnul consilier av. Radu Ştef - pentru barourile din raza Curţilor de Apel 
Mureş şi Braşov; 

- doamna consilier av. Stanca Ioana Gidro - pentru barourile din raza Curţilor de 
Apel Cluj şi Alba; 

- domnul consilier av. Lazăr Gruneanţu - pentru barourile din raza Curţilor de 
Apel Timişoara şi Oradea; 

- domnul consilier av. Doru Ioan Tărăcilă - pentru barourile din raza Curţii de 
Apel Constanţa; 

- domnul consilier av. Ion Ilie-Iordăchescu - pentru barourile din raza Curţii de 
Apel Ploieşti şi Galaţi; 

- domnul consilier av. Ion Dragne - pentru barourile din raza Curţii de Apel 
Bucureşti. 

c). vicepreşedinţii Comisiei Permanente coordonează legătura membrilor 
Comisiei cu barourile și filiale CAA, astfel:  

- doamna vicepreşedinte Cristina-Reveica Gheorghe - pentru barourile din raza 
Curţilor de Apel Timişoara, Alba, Oradea, Cluj, Mureş şi Braşov; 

- domnul vicepreşedinte Ioan Chelaru - pentru barourile din raza Curţilor de 
Apel Iaşi, Suceava, Bacău; 

- domnul vicepreşedinte Ion Turculeanu  - pentru barourile din raza Curţilor de 
Apel Craiova şi Piteşti; 

- domnul vicepreşedinte Petruţ Ciobanu - pentru barourile din raza Curţilor de 
Apel Constanţa, Ploiești şi Galaţi; 

- domnul vicepreşedinte Traian Briciu - pentru barourile din raza Curţii de Apel 
Bucureşti. 

 
 

* 
 
 

B.Activitatea Comisiei Permanente a U.N.B.R. între şedinţe 
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1.  Comisia permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor România a luat act de 
intensificarea măsurilor de combatere a fenomenului avocaturii ilegale și își 
exprimă îngrijorarea față de mediatizarea excesivă a unor cazuri și informarea 
incompletă a publicului. (Comunicat – 20.03.2015) 
Uniunea Națională a Barourilor din România a luat act de măsurile prompte luate de 
magistrații din România pentru combaterea avocaturii ilegale. 
Aceste demersuri sunt rezultatul acțiunilor comune ale Consiliului Superior al Magistraturii și 
Uniunii Naționale a Barourilor din România finalizate prin adoptarea de către Consiliul 
Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători – a Hotărârii  nr. 79 din 26 ianuarie 
2015, care a permis adaptarea sistemelor informatice necesare verificării în timp util, în 
bazele de date, a persoanelor care se prezintă sub titlul profesional de avocat. 
Integrarea Tabloului Avocaților cu drept de exercitare a profesiei în condițiile legii, pe site-ul 
Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Justiției și al Ministerului Public face 
posibilă verificarea în timp util a calității de avocat, dobândită în condițiile legii, din rațiuni 
de asigurare a corectitudinii actului de justiție prin respectarea legii și implicit a securității 
juridice a cetățeanului. 
Instanța supremă a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și prin Decizia nr. XXVII din 16 
aprilie 2007 a Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 772 din 14/11/2007) a stabilit că: „asistența juridică acordată în 
procesul penal unui inculpat sau învinuit de o persoană care nu a dobândit 
calitatea de avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată și completată prin 
Legea nr. 255/2004, echivalează cu lipsa de apărare a acestuia”. 
Uniunea Națională a Barourilor din România exprimă îngrijorarea față de mediatizarea, în 
general excesivă, a măsurilor luate de organele de urmărire penală, care, de asemenea, 
poate avea repercusiuni grave asupra actului de justiție, în special atunci când este vorba 
de avocați. 
În considerarea relatărilor presei referitoare la reținerea de către Direcția Națională 
Anticorupție (DNA) a unui avocat cu drept de exercitare a profesiei, dobândit în condițiile 
legii, Uniunea Națională a Barourilor din România consideră că nu este justificată 
publicitatea acestui caz în absența unei informări complete și corecte a publicului privind 
condițiile legale ale exercitării profesiei de avocat în România. Numai o astfel de prezentare 
a cazului, care de altfel, face în prezent obiectul cercetărilor judiciare nu subminează 
încrederea în însăși instituția apărării prin avocat, profesionist al dreptului care trebuie să 
cunoască și să respecte el însuși legea care nu permite exercitarea profesiei de persoane 
care nu au dobândit calitatea de avocat în mod legal. 
 
2. S-a dat publicităţii APELUL CORPULUI AVOCAȚILOR prin care se solicită 
amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința 
din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării 
dispozițiilor relative la obligația avocaților de a informa zilnic ANAF cu privire la 
operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia 
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desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 
5.000 Euro (publicat în 01.04.2015). 
 
3. S-a dat publicității solicitarea adresată Consiliului U.N.B.R. de Comisia 
Permanentă privitor la protejarea secretului profesional al avocatului prin 
înlăturarea obligației de a raporta zilnic operațiunile de plată mai mari de 5.000 
Euro, potrivit proiectul Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în 
ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat (Comunicat – 
02.04.2015). 
 
4. Urmare poziției adoptate de Barouri, Președintele Uniunii Naționale a 
Barourilor din România a transmis Președintelui Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a Senatului României, Președintelui Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, tuturor avocaților 
(senatori și deputați) APELUL CORPULUI AVOCAȚILOR prin care se solicită 
amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința 
din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării 
dispozițiilor relative la obligația avocaților de a informa zilnic ANAF cu privire la 
operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia 
desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 
5.000 Euro (Comunicat – 02.04.2015). 
 
5. A fost preluat pe site-ul Uniunii Naționale a Barourilor din România – U.N.B.R., 
cu acordul www.juridice.ro a rubricii ”Interprofesional” sub denumirea „Relații 
interprofesionale” pentru realizarea Proiectului privind perfecționarea și 
dezvoltarea instituțională a relațiilor dintre magistrați și avocați (Anunţ – 
02.04.2015); 
 
6. Uniunea Națională a Barourilor din România a participat miercuri, 01 aprilie 
2015, la sediul Ministerului Justitiei, la întâlnirea de lucru pentru definitivarea 
Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 
2020 (Comunicat – 02.04.2015) 
În ziua  de 1 aprilie 2015, U.N.B.R. a participat, la sediul Ministerului Justitiei, la   întâlnirea 
de lucru pentru definitivarea Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a 
sistemului judiciar 2015 – 2020, aprobată prin HG nr. 1155/201. 
Vă informăm că s-au adoptat următoarele măsuri: 
1. S-a propus şi s-a acceptat ca preşedintele U.N.B.R. să participe la toate şedinţele 
Consiliului de Management Strategic (format din conducerea la vârf a MJ, CSM, MP, 
ICCJ); 
2. S-a decis ca reprezentanţii U.N.B.R. să facă parte din comisiile/grupurile tehnice: (1) 
CT managementul resurselor umane în sistemul judiciar, (2) CT de monitorizare  
implementării noilor coduri (3) CT practică judiciară unitară, (4) CT transparență și acces, 
(5) CT resurse materiale, (6) CT statistică judiciară și IT, inclusiv resurse, (7) CT 
Monitorizare, evaluare, revizuire a Planului de acțiuni, astfel că U.N.B.R. va fi implicat în 
toate măsurile stabilite în Plan ce vizează aceste domenii; 
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3. A fost acceptat ca U.N.B.R. să fie implicat în măsurile care vizează pregătirea sistemului 
de probaţiune pentru implementarea noilor reglementări, iar, dacă se va constitui o 
comisie tehnică în materie, să facă parte din aceasta; 
4. S-a căzut de comun acord ca U.N.B.R. să fi autoritate responsabilă alături de MJ în ce 
priveşte adaptarea şi optimizarea aplicaţiei ECRIS, pentru aplicaţiile privind tabloul 
avocaţilor şi asistenţa judiciară, care vor fi incluse obligatoriu în acest sistem; 
5. S-a agreat ca U.N.B.R. să fie implicat în activităţile ce ţin de aplicarea măsurii privind 
Consultarea sistemului judiciar în procesul de revizuire a Constituţiei atunci când 
modificările vizează funcționarea sau eficiența sistemului judiciar, statutul judecătorilor și/ 
sau al procurorilor, principiile statului de drept; 
6. S-a acceptat ca măsură obligatorie de implementat codul de conduită pentru relația 
avocat-judecător; urmând să se poarte discuţii ca acesta să fie obligatoriu şi în cazul 
procurorilor; 
7. A fost agreată inserarea unei măsuri obligatorii având ca obiect Protocolul dintre MJ şi 
U.N.B.R. privind prestaţiile din oficiu, U.N.B.R. având calitatea de instituţie 
responsabilă; 
8. S-a căzut de acord cu privire la inserarea unei măsuri privind asigurarera spaţiilor 
pentru avocaţi (inclusiv dotări) în condiţiile art. 38 din Legea nr. 51/1995, măsura 
urmând să aibă un buget clar (va fi avută în vedere şi la instanţele deja existente şi la cele 
ce vor fi construite); pentru aceasta, trebuie ca U.N.B.R. să comunice un set minim de 
reguli privind mărimea şi dotarea acestor spaţii în funcţie de instanţe; 
Pentru aceasta, barourile trebuie să comunice până marţi 07.04.2015, un astfel de necesar, 
ţinând cont de instanţele existente pe raza lor şi, eventual, de numărul avocaţilor din cadrul 
acestuia) pentru a fi transmis cât mai curând la MJ. 
9. S-a căzut de acord asupra implementării măsurii privind realizarea sau modificarea / 
completarea codurilor de conduită de la nivelul tuturor profesiilor juridice organizate în 
mod autonom şi a mediatorilor, inclusiv în ce priveşte avocaţii; etc, care are stabilită 
finanţare externă nerambursabilă (POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020) 
10. S-a convenit includerea ROLII şi a U.N.B.R., alături de MJ, CSM etc ca organisme 
responsabile pentru implementarea măsurii privind programul informatic îmbunătăţit 
pentru accesarea jurisprudenţei naţionale relevante, cu motoare eficiente de 
căutare; măsura are prevăzută finanţare şi de la bugetul de stat şi necesită acordul ROLII 
dacă doresc să devină autoritate responsabilă; 
11. S-a căzut de acord cu privire la reformularea sau eliminarea măsurii „Dezvoltarea 
sistemului de acordare de asistență juridică gratuită, de către membrii 
profesiilor juridice, anterior apelării la instanță”, iniţiativă care apatine 
reprezentanţilor societăţii civile (dintre care au fost enumerate Expert Forum, Funky Citizen, 
So Just); 
12. S-a agreat implicarea U.N.B.R. în măsura privind educaţia juridică în structurile 
învăţământului preuniversitar. 
Din discuţii a reieşit că proiectul va fi pus în dezbatere publică după data de 15.04.2015. 
 
7. A fost dat publicităţii, spre informare, a PROTOCOLUL de colaborare pentru 
traducerea documentului CEPEJ intitulat ”Report on „European judicial systems 
– Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice” (Anunţ – 
03.04.2015). 
 
8. S-a publicat Culegerea de decizii ale Curții Constituționale privind controlul de 
constituţionalitate a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat (Anunţ – 08.04.2015). 
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9. Anunţ privind promovarea unui avocat român în conducerea Comitetului PECO 
din cadrul CCBE (Publicat – 17.04.2015) 
Preşedinţia Consiliului Barourilor Europene (CCBE) a comunicat Uniunii Naționale a 
Barourilor din România numirea Dlui Avocat Constantin Parascho, Secretar Genral al 
U.N.B.R. în funcția de vicepreședinte al Comitetului PECO, din cadrul Consiliului Barourilor 
Europene (CCBE). 
Scopul Comitetului PECO (Pays d’Europe Centrale et Orientale) este promovarea statului de 
drept și a reformelor legislative din țările Europei Centrale și de Est. Activitatea Comitetului 
este structurată grupuri de lucru cu caracter permanent, pe diverse domenii ale dreptului, 
care studiază legislația și evoluția profesiei de avocat în aceste țări și adoptă documente și 
luări de poziție ori de câte ori este cazul. 
Numirea Dlui Avocat Parascho în această funcție reprezintă o recunoaștere a implicării 
domniei sale, ca delegat al U.N.B.R., în activitățile de susținere a profesiei de avocat în 
cadrul Consiliului Barourilor Europene. 
 
10. S-a publicat Decizia nr. 21/C/21.04.2015 a președintelui Curții de Apel Alba 
Iulia referitoare la asigurarea accesului avocaților la documentele create de 
instantă (Anunţ – 24.04.2015). 
 
11. S-a dat publicităţii Hotărârea „istorică” a Marii Camere de la CEDO 
referitoare la libertatea de exprimare în presă a avocatului pentru apărarea 
clientului său. Cazul Morice contra Franței (varianta în limba română; Anunţ – 
30.04.2015). 
 
12. S-a publicat scrisorea domnului av. dr. Ioan Chelaru, Președintele Uniunii 
Juriștilor din România, adresată domnului Președinte U.N.B.R. av. dr. Gheorghe 
Florea referitoare la colaborarea dintre reprezentanții profesiilor juridice (Anunţ 
– 08.05.2015). 
 
13. S-a dat publicităţii SCRISOAREA DESCHISĂ a Uniunii Naţionale a Barourilor 
din România („U.N.B.R.”) referitor la proiectele de acte normative în domeniul 
fiscal, care încalcă principul independenței profesiei de avocat adresată 
Primului-Ministru al Romaniei, domnul Victor-Viorel Ponta, Ministrului Finantelor 
Publice, domnul Eugen Orlando Teodorovici, domnului deputat Viorel Ştefan, 
 preşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, 
domnului notar Liviu-Bogdan Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi a Camerei Deputaţilor (Comunicat – 08.05.2015) 
Comisia Permanentă a U.N.B.R. a luat act de procupările Corpului profesional al avocaţilor 
cu privire la perspectiva interpretării şi aplicării incorecte a unor dispoziţii normative în 
materie fiscală, potrivit cărora, contrar legii în vigoare, s-ar putea reconsidera din punct de 
vedere fiscal „independența activităţii profesionale a avocatului” în raport de criterii specifice 
raporturilor dintre angajat şi angajator. 
Comisia Permanentă îşi exprimă convingerea că avocaţii vor fi solidari în apărarea 
independenţei profesionale – valoare a profesiei, consacrată legal, indispensabilă statului de 
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drept, iar derapajele în aplicarea şi interpretarea legii pot fi evitate de autorităţile 
competente.  
Corpul de avocați își exprimă sprijinul pentru toate categoriile socio-profesionale vizate de 
perspectiva aplicării retroactive a dispoziţiilor fiscale privind reconsiderarea „activităţilor 
independente” drept „activităţi dependente” prin modificarea Normelor metodologice de 
aplicare a Codului fiscal adoptate urmare a demersurilor şi acţiunilor de protest iniţiate în 
iulie 2010, când problematica fiscalizării profesiilor libere şi a beneficiarilor veniturilor din 
drepturile de autor a constituit obiect al dezbaterilor publice, iar avocaţii au apărat toate 
categoriile socio-profesionale confruntate cu o astfel de problemă. 
 
14. Mesajul domnului Preşedinte U.N.B.R. av. dr. Gheorghe Florea rostit la 
festivitatea organizată de Baroul Vâlcea, ocazionată de aniversarea a 150 de ani 
de la prima organizare a profesiei de avocat în România (Comunicat – 
09.05.2015). 
 
15. S-a publicat recursul în interesul legii, promovat de procurorul general la 
data de 5.05.2015, în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor 
art.348 din Codul penal (corespondent al art.281 din Codul penal anterior), în 
ipoteza exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane 
care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea 
nr.51/1995, republicată (Anunţ – 10.05.2015). 
 
16. Uniunea Naţională a Barourilor din România susţine demersurile iniţiate de 
Uniunea Naţională a Judecătorilor din România şi de Plenul Consiliului Superior 
al Magistraturii pentru verificarea şi retragerea ofiţerilor acoperiţi din justiţie 
(Comunicat – 18.05.2015). 
 
17. MEMORIUL prin care U.N.B.R. argumentează solicitarea expresă ca în 
procedura de adoptare a Proiectului Codului Fiscal să se prevadă expres că 
activitatea pe care avocații o desfășoară în modalitățile de exercitare a profesiei 
reglementate de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei 
de avocat și Statutul Profesiei de avocat nu poate fi tratată ca „activitate 
dependentă” în sensul art. 7 pct. 1 din Proiectul Codului Fiscal în forma adoptată 
de Senat (Comunicat – 20.05.2015). 
Memoriul a fost înaintat și tuturor avocaților parlamentari, cu rugămintea de a examina 
argumentele invocate pentru consacrarea independenței depline a avocatului, inclusiv în 
ceea ce privește tratamentul fiscal al activității sale profesionale, potrivit legislației specifice 
profesiei de avocat și constantelor dreptului european în materie. 
 
18. S-au dat publicităţii materialele care vor fi supuse dezbaterii și aprobării 
Congresului avocaților 2015 după ce vor fi avizate de Consiliul U.N.B.R. în 
ședința din 5 iunie 2015 (Anunţ – 26.05.2015). 
 



 14 

19. S-a publicat APELUL Comisiei Permanente a U.N.B.R., întrunită în ședința din 
22 – 23 mai 2015, adresat instituțiilor statului abilitate prin lege pentru 
verificarea și retragerea ofițerilor acoperiți din justiție (Anunţ – 27.05.2015); 
 
20. În zilele de 6 și 7 iunie 2015 Uniunea Națională a Barourilor din România 
(U.N.B.R.) a organizat Congresul Avocaților (Anunţ – 27.05.2015). În cadril 
congresului s-au adoptat următoarele HOTĂRÂRI şi REZOLUŢII. 
 
21. S-a dat publicităţii decizia Guvernului de a renunța la reconsiderarea 
activităților independente în activități dependente (Anunţ – 29.05.2015). 
 
22. S-a publicat Raportul Centrului Bingham pentru statul de drept: ”Accesul 
Internațional la Justiție: Bariere și soluții” Raportul a reprezentat tema celei de-a 
doua conferinte a Baroului Federal German, care a avut loc la data de 27.03.2015,  
eveniment la care U.N.B.R. a fost reprezentata de domnul Vicepreședinte, Av. dr. Dan 
Oancea. (Anunţ – 02.06.2015). 
 
23. S-a dat publicităţii lista membrilor Consiliului U.N.B.R., nou aleși în cadrul 
Congresului Avocaților din data de 6 iunie 2015. Aceștia, la rândul lor, au ales 
Presedintele U.N.B.R., Vicepresedinții și membrii Comisiei permanente a 
U.N.B.R., dintre membrii Consiliului, avocati cu o vechime mai mare de 10 ani in 
profesie, pentru un mandat de 4 ani (Anunţ – 07.06.2015). 
 
24. S-a publicat PROTOCOLUL din privind stabilirea onorariilor cuvenite 
avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, 
pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de 
asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi 
pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional 
la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie 
penală. Protocolul a fost semnat în data de 06 iunie 2015 în cadrul Congresului 
Avocaților, din partea Ministerului Justiției de către domnul Ministru Robert-Marius 
Cazanciuc și din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România de către domnul 
Președinte avocat dr. Gheorghe Florea. (Anunţ – 08.06.2015). 
Ulterior, Ministerului Justiției a emis adresa circulară nr. 49433/11.06.2015, 
înregistrată la U.N.B.R. la nr. 46-DCAJ-2014 din 15.06.2015, transmisă tuturor ordonatorilor 
secundari și terțiari de credite, privind luarea măsurilor de punere în aplicare a Protocolului 
nr. 48025/2015 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor 
de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor 
public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență 
extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul 
internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie 
penală încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România la 
data de 06 iunie 2015 La aceeași dată, Protocolul nr. 113928/2008 își încetează 
valabilitatea. (Anunţ – 16.06.2015). 
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25. S-a publicat Reacţia Comisiei Permanente la scrisoarea deschisă a domnului 
Senator Şerban Nicolae privind Vulnerabilitatea răspunderii avocatului pentru 
activitatea sa profesională – preocupare constantă a profesiei de avocat 
(Comunicat – 09.06.2015). 
 
26. S-a organizat de către Uniunea Naţională a Barorurilor din România, prin 
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Oficiul 
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a unui seminar de instruire 
în data de 17 iunie 2015, care se va desfăşura la sediul I.N.P.P.A în intervalul 
orar 10:00-13:00 (Anunţ – 12.06.2015). 
 
27. Delegația U.N.B.R. a participat, în data de 16.06.2015, la ședința Comisiei 
juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, cu privire la 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea legii nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Delegația U.N.B.R. a fost compusă din: Av. 
Gheorghe Florea, Președintele U.N.B.R., Av. Traian Briciu, Vicepreședinte,  Av. Petruţ 
Ciobanu, Vicepreședinte, Ion Dragne, Decanul Baroului București. Dezbaterile vor continua 
potrivit programului de lucru al Comisiei. (Anunţ – 16.06.2015). 

28. Baroul București și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în 
parteneriat cu Uniunea Națională a Barourilor din România, au organizat, cu ocazia Zilei 
Avocatului, masa rotundă cu tema: Apărarea apărării: Riscul răspunderii juridice a 
avocatului pentru activitatea de consultanță și reprezentare Curtea de Apel 
București, Biblioteca Avocaților, Sala de lectură ”Av. Victor Anagnoste” 24 iunie 
2015, 14:00. Participarea ss-a făcut prin transmiterea unui e-mail la 
adresa: secretariat@baroul-bucuresti.ro, în limita numărului de locuri disponibil. În calitate 
de speakeri au participat reputați practicieni și cadre didactice universitare avocați. La 
eveniment a fost invitată și doamna av. Monica Livescu, care a prezentat volumul 
”Avocatura în România. 150 de ani în linia întâi a luptei pentru drept”. (Anunţ – 
23.06.2015). 

29. S-a preluat de pe site-ul INPPA materialul: Măsuri tehnice pentru intrarea în 
vigoare a Legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice (Anunţ – 
23.06.2015). 

30. S-a organizat de către Baroul Braşov şi Centrul teritorial Braşov al 
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA în 
20 iunie 2015, la Braşov, Conferinţa intitulată “25 de ani de avocatură 
independentă” (Anunţ – 23.06.2015). 
Manifestarea de la Braşov se înscrie în ciclul evenimentelor programate de barouri pentru 
Aniversarea Zilei Avocatului 2015. 
În cadrul conferinţei au fost susţine teme de interes profesional de către: domnul av. dr. Gheorghe 
Florea, Preşedintele U.N.B.R., domnul av. dr. Traian Briciu, Vicepreşedinte al U.N.B.R., domnul av. 
dr. Petruţ Ciobanu, Vicepreşedinte al U.N.B.R., doamna av. Anca Nicchi, decan al Baroului 
Harghita, domnul av. Laczkó-Dávid Géza, decanul Baroului Covasna, doamna judecător dr. Andreea 
Anamaria Chiş, magistrat la Curtea de Apel Cluj, lector universitar Facultatea de Drept din cadrul 
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Universităţii Babeş Bolyai Cluj Napoca, domnul judecător dr. Liviu-Gheorghe Zidaru, magistrat la 
Curtea de Apel Bucureşti, asistent universitar la Facultatea de Drept-Universitatea Bucureşti, 
Formator INM, domnul av. dr. Ioan Constantin Gliga, lector Facultatea de Drept- Universitatea 
Transilvania Braşov, lector INPPA- Centrul Teritorial Braşov. 
Cei peste 200 de avocaţi participanţi din barourile Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş au dezbătut 
temele: „Apărarea apărării: vulnerabilităţi ale răspunderii avocatului pentru activitatea profesională 
de consultanţă juridică şi de reprezentare juridică”, „Dialogul interprofesional avocat – judecător. 
Principiul disponibilităţii armonizat cu rolul judecătorului în procesul civil”, „Acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei”, „Procedura de judecată în cazul recunoaşterii învinuirii”, „Grupul 
infracţional şi spălarea de bani”. 
Au fost analizate subiecte de interes actual pentru profesie , precum : secretul profesional, percheziţia 
sediului profesional al avocatului, dreptul la confidenţialitate garantat clientului, răspunderea  
avocatului  în procesul civil, răspunderea avocatului pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare, 
principiul „iura novit curia”, incompatibilitatea judecătorului pentru antepronunţare, etc. 
În cadrul conferinţei, domnul av. dr. Gheorghe Florea, Preşedintele U.N.B.R. a înmânat Baroului 
Braşov, prin doamna av. Cristina Gheorghe, decan al Baroului, o diplomă de excelenţă, „cu prilejul 
aniversarii Zilei Avocatului 2015, pentru efortul depus de Barou în promovarea valorilor profesiei 
de avocat, pentru realizările obţinute în activitatea de organizare a exercitării profesiei de avocat şi 
pentru perfecţionarea activităţii avocaţilor înscrişi în barou”. 
 
31. S-a dat publicităţii Raportul asupra proiectului de Lege privind Codul fiscal 
de către Comisia de buget finanțe a Camerei Deputaților din 23.06.2015 (Anunţ 
– 24.06.2015) 
Prin acesta s-au adus o serie de amendamente articolului 7, referitor la definirea termenilor 
”activitate dependentă” și activitate ”independentă”. 
În definiția dată de Proiectul noului cod fiscal, așa cum a fost amendat de Comisia de buget 
finanțe, activitate independentă este ”orice activitate desfășurată de către o persoană fizică 
în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 criterii din cele șapte. 
1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfăşurare a 
activității precum și a programului de lucru; 
2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulţi clienţi; 
3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară 
activitatea; 
4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară; 
5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a 
prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității; 
6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, 
reglementare si supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale 
care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective; 
7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal 
angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condiţiile legii. 
Față de proiectul de lege privind Codul Fiscal votat de Senat, Comisia de Buget 
Finanțe a Camerei Deputaților introduce un criteriu nou pentru calificarea 
activității independente: persoana fizică să facă parte dintr-un corp/ordin 
profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei. În 
acest fel, posibilitățile de reconsiderare a activității independente în activitate 
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dependentă sunt mai reduse în cazul avocaților și al profesiilor reglementate, în 
general. 
De asemenea, s-au adus clarificări importante acestor criterii, astfel încât să nu dea naștere 
la interpretări abuzive. La fiecare criteriu se  precizează că este vorba de activitatea 
”persoanei fizice” evitându-se referințele la activitate în general, cum era în proiectul inițial. 
De exemplu, în proiectul inițial, unui dintre criteria era: ” activitatea poate fi desfăşurată 
pentru unul sau mai mulţi clienţi”. În urma amendamentelor aduse de comisia de buget 
finanțe, criteriul a fost amendat după cum urmează: ”persoana fizică dispune de libertatea 
de a desfășura activitatea pentru mai mulţi clienţi”. 
Astfel se evită și confuziile între activitatea avocaților și activitatea societăților din care fac 
parte și posibilitățile de reconsiderare a activității independente în activitate dependent sunt 
diminuate. 
 
32. S-a publicat sinteza deciziilor CEDO privind perchezitiile urmate de 
confiscarile angrosiste de documente si calculatoare de la sediul firmelor de 
avocati (Anunţ – 24.06.2015) 
Hotărâri pronunțate de CEDO în 2015: 
• Hotărârea CEDO din 2.04.2015, Cazul Vinci contra Franței – CEDO condamnă  
confiscarea  nediferențiată  de documente care conțin corespondența confidențiala avocat 
client, în cadrul unei inspecții derulate de Departamentul pt concurența la sediul a două 
societăți comerciale 
• Hotărârea CEDO din 12.02.2015, Cazul Yuditskaya contra Rusia – CEDO condamnă 
perchezițiile la sediul firmei de avocați și sechestrarea computerelor tuturor avocaților din 
societate. Încălcarea secretului profesional.  Încălcarea art. 8 din Convenție referitor la 
respectarea vieții private și a secretului corespondenței. 
CEDO condamnă  confiscarea  nediferențiată  de documente care conțin corespondența 
confidențiala avocat client, în cadrul unei inspecții derulate de Departamentul pt concurența 
la sediul a două societăți comerciale. 
 
33. Mesajul Președintelui U.N.B.R. cu ocazia Zilei Avocatului 2015 (Publicat –
24.06.2015) 
Uniunea Națională a Barourilor din România mulțumește tuturor barourilor care s-au 
implicat în sărbatorirea Zilei Avocatului, precum și avocaților care au participat la scară largă 
la aceste evenimente. Prezența lor în număr atât de mare dovedește  interesul pentru 
dezbaterile legate de viitorul profesiei. 
Loialitatea față de profesie și solidaritatea care s-au văzut din plin în aceste zile de 
sărbătoare, este un semn că viitorul avocaților va fi mai bun și că vom putea lăsa și 
generațiilor de avocați tineri o profesie puternică și consolidată. Preşedintelele U.N.B.R.. 
 
34. S-a dat publicităţii DIRECTIVA (UE) 2015/849 A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 mai 2015  privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L 141/73 din 5.06.2015 (Anunţ –25.06.2015) 
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Noua Directivă cuprinde referințe vaste privind măsurile de precauție privind clientela și 
obligațiile profesiilor reglementate de a raporta tranzacțiile suspecte ale clienților. În același 
timp, sunt instituite excepții privind raportarea tranzacțiilor suspecte în cazul avocaților și al 
altor profesii liberale. De asemena, se menţionează că „Statele membre ar trebui să 
furnizeze mijloacele și modalitatea de păstrare a secretului profesional și a confidențialității 
și de respectare a vieții private”, în cazul avocaților. 
 
35. S-au dat publicităţii materialul „Precizări referitoare la Proiectul de lege 
privind modificarea şi completarea legii nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat” (Comunicat – 30.06.2015) 
La data de 29.06.2015, Senatul a adoptat Proiectul de lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat. 
Față de informațiile apărute în unele publicații, potrivit cărora adoptarea proiectului de lege 
ar duce la nulitatea unor probe și ar fi fost promovat pentru a favoriza anumiți avocați 
cercetați penal,  facem următoarele precizări: 
Dispozițiile din proiectul de lege se referă la protejarea comunicărilor dintre client și avocat, 
atâta vreme cât avocatul nu este suspectat de comiterea unor infracțiuni. Principiile 
secretului profesional și al confidențialității comunicărilor avocat client sunt garanții ale 
drepturilor fundamentale la apărare și la un proces echitabil. Proiectul de lege tinde să 
apere aceste garanții și să apere atât avocatul, cât și justițiabilul, de presiunile nejustificate 
legal, în vederea obținerii de probe. 
Astfel, în proiectul adoptat de Senat, se precizează foarte clar că perchezițiile la sediul 
avocatului și confiscarea de documente, indiferent de suportul pe care se află, sunt 
admisibile numai în măsura în care avocatul însuși este suspectat, potrivit unor indicii 
temeinice,  că a comis fapte penale (art. 35, alin. 11, din Proiectul de lege privind 
modificarea și completarea legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat). 
 
36. S-au publicat Concluziile întâlnirii delegației U.N.B.R. cu reprezentanții 
Biroului Permanent al Senatului României, privind perfecționarea legislației în 
domeniul justiției, la data de 1 iulie 2015 (Comunicat – 02.07.2015) 
La reuniune au participat din partea U.N.B.R. domnul av. dr. Gheorghe Florea, președintele 
Uniunii Naționale a Barourilor din România,  împreună cu vicepresedintii U.N.B.R.:  av. 
Cristina Gheorghe, av. Ion Turculeanu, av. Petrut Ciobanu, av. Ion Chelaru. Scopul acestei 
întâlniri a fost o mai  bună cunoaștere de către legislativ a realităților din interiorul justiției și 
identificarea unor soluții de îmbunătățire a legislației în domeniu. 
 
37. S-a dat publicităţii materialul „CCBE a câștigat în acțiunea îndreptată 
împotriva statului olandez privind supravegherea avocaților de către serviciile de 
informații” (Anunţ – 06.07.2015) 
Consiliul Barourilor Europene (CCBE) a comunicat că, la data de 1 iulie 2015, instanța olandeză a 
pronunțat o hotărâre prin care obligă guvernul olandez să înceteze toate interceptările comunicațiilor 
între clienți și avocați în cadrul regimului actual. Instanța a prevăzut un termen de 6 luni în care statul 
olandez să ajusteze politica agențiilor de securitate în ceea ce privește supravegherea avocaților astfel 
încât să existe garanțiile unui veritabil control prealabil, exercitat de către un organism independent, 
pentru a preveni sau a întrerupe supravegherea comunicărilor  între avocați și clienți. 
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38. S-a publicat Proiectul de lege pentru garantarea concretă a respectării 
secretului profesional al avocatului, înregistrat la data de din 3 iunie 2015, la 
Preşedinţia Adunării Naţionale a Franței. Interdicția interceptării ”prin ricoșeu” 
(Anunţ – 08.07.2015). 
 

 
 

* 
 

 
Partea II: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI 

UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
 
A. Şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 05.06.2015*  
 
Ordinea de zi: 

 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului U.N.B.R. din 7 martie 2015; 
2. Analiza şi aprobarea proiectului Raportului anual al Consiliului Uniunii Naţionale a 

Barourilor din România; 
3. Analiza şi aprobarea proiectului Raportului anual al Consiliului de Conducere al Casei 

de Asigurări a Avocaţilor; 
4. Prezentarea şi analiza execuţiei bugetare şi a proiectului de buget al Uniunii Naţionale 

a Barourilor din România;  
5. Prezentarea şi analiza execuţiei bugetare şi a proiectului de buget al Casei de Asigurări 

a Avocaţilor;  
6. Prezentarea raportului anual al  Comisiei de cenzori a Uniunii Naţionale a Barourilor din 

România;  
7. Prezentarea raportului anual al Comisiei de cenzori Casei de Asigurări a Avocaţilor;  
8. Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplină;  
9. Măsuri organizatorice privind examenul de primire în profesie – 2015;  
10. Avizarea cererilor barourilor privind problematica propusă a fi inclusă pe agenda de 

lucru a Congresului avocaților;  
11. Avizarea și aprobarea proiectelor de hotărâri, rezoluții și moțiuni propuse spre 

aprobare Congresului avocaților – art. 25 pct. 11 lit. u) din Hotărârea nr. 5/2011 a 
Consiliului U.N.B.R.; 

12. Propuneri privind acordarea titlului de „membru de onoare” al U.N.B.R. (art. 25, lit. w 
din Hotărârea nr. 5/2011 a Consiliului U.N.B.R.;  

13. Lucrări curente; 
14. Diverse. 

 
S-au adoptat următoarele HOTĂRÂRI, DECIZII, REZOLUŢII: 
 

1. HOTĂRÂRI privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea 
septembrie 2015,  

                                       
* Procesul verbal urmează să fie validat, după dezbateri, la viitoarea şedinţă a Consiliului U.N.B.R.. 
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- HOTĂRÂREA Nr. 1115/05.06.2015 privind completarea Regulamentului – cadru privind 
organizarea examenului de primire  în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului 
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului 
profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au 
absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice; 
- HOTĂRÂREA Nr. 1116/05.06.2015 privind organizarea examenului de primire în profesie – 
sesiunea septembrie 2015; 
- HOTĂRÂREA NR. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea în formă consolidată a 
Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi 
admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în 
vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a 
persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice. (Publicat – 
17.06.2015). 
 
2. HOTĂRÂREA nr. 1119/5 iunie 2015 
 În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, precum şi ale art. 14 alin.(7) şi art. 178 din Statutul Casei 
de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.) , 
 Ţinând cont de situaţia financiară a sistemului C.A.A., astfel cum a fost prezentată în 
şedinţa Consiliului U.N.B.R. 
 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit 
în şedinţa din 5 iunie 2015, adoptă prezenta: 
HOTĂRÂRE: 
  Art. 1 – (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2015, cota de contribuţie lunară a 
filialelor pentru cheltuielile necesare funcţionării C.A.A, prevăzută la art. 14 alin.(7) din 
Statutul CAA, va fi de 1% din valoarea totală a contribuţiilor la sistem, efectiv încasate. 
 (2) Prevederile art. 14 alin. (8) şi art. 178 alin. (2) din Statutul C.A.A. se aplică în 
mod corespunzător. 
 Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea 
sa pe website-ul www.caav.ro şi pentru comunicarea acesteia la barouri şi la filialele C.A.A., 
pentru a fi adusă la cunoştinţă avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei şi membrilor 
adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exerciţiul profesiei. 
 Art. 3 – Consiliul de Administraţie al C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru 
aducerea la îndeplinire a prezentei decizii. 
C O N S I L I U L     U. N. B. R. 
 
3. HOTĂRÂREA nr. 1120/5 iunie 2015 

Având în vedere dezbaterile din şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România referitoare la consacrarea în Statutul profesiei de avocat a cutumei care a luat 
naştere şi care constă în invitarea preşedintelui de onoare al U.N.B.R. de a participa la 
şedinţele organelor centrale de conducere ale profesiei ,În temeiul prevederilor art. 2 din 
Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 6/28 - 29 martie 2014 privind mandatarea Consiliului 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România de a îndeplini atribuţia prevăzută la art. 64 alin. 
(1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, 

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România întrunit în şedinţa din 5 iunie 
2015, adoptă prezenta: 
HOTĂRÂRE: 
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Art. 1 – Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
898 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după 
cum urmează: 
a) După art. 86, se introduce un nou articol, art. 861, care va avea următorul cuprins: 

" Art. 861 – Preşedintele de onoare al U.N.B.R., care nu este membru al organelor de 
conducere ale profesiei constituite la nivelul U.N.B.R., poate participa, fără drept de vot, 
la lucrarile acestor organe." 

Art. 2 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina 
web www.U.N.B.R..ro 
Art. 3 – Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
898 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu 
modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
C O N S I L I U L     U. N. B. R. 
 
4. Hotărârea nr. 1121/5 iunie 2015 

Ţinând cont de propunerea aprobată cu unanimitate de voturi de către Consilul 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 5 iunie 2015 

Ca semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate dedicată servirii necondiţionate 
a intereselor profesiei şi ale corpului profesional al avocaţilor,   

Pentru sublinierea contribuţiei reale, aduse în calitate de Vicepreşedinte al Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România,  la bunul mers al activităţii organelor profesiei de 
avocat,   

În temeiul prevederilor art. 66 lit. s) din legea nr. 51 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, 
CONSILIUL U.N.B.R. 
HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se conferă domnului avocat Dorin Suciu titlul de Vicepreşedinte de Onoare al Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România.  
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică barourilor şi se afişează pe site-ul www.U.N.B.R..ro  
C O N S I L I U L     U. N. B. R. 
 
5. Hotărârea nr 1122/5 iunie 2015 

Ţinând cont de propunerea aprobată cu unanimitate de voturi de Consilul Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 5 iunie 2015 

Pentru sublinierea contribuţiei pe care avocaţi, membri ai Senatului şi ai Camerei 
Deputaţilor, au adus-o la promovarea unor iniţiative legislative menite să creeze un cadru 
normativ care asigură o reală protecţie a valorilor fundamentale ale profesiei de avocat, 

Ţinând cont de sprijinul continuu acordat profesiei prin promovarea unor proiecte de 
legi iniţiate de organele profesiei de avocat cât şi a unor amendamente la proiecte de legi 
aflate în dezbatere parlamentară, prin care a fost evitată adoptarea unor reglementări care 
puteau aduce atingere intereselor majore  ale profesiei şi ale corpului profesional al 
avocaţilor,    

Ca semn de apreciere pentru conlucrarea în activitatea de iniţiere, pregătire şi 
elaborare a legislaţiei care consolidează rolul avocatului în statul de drept şi pentru apărarea 
drepturilor şi intereselor fundamentale ale cetăţenilor. 

În temeiul prevederilor art. 66 lit. t) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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CONSILIUL U.N.B.R. 
HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se conferă titlul de membru de onoare al Uniunii Naţionale a Barourilor din România 
următorilor avocaţi, membri ai celor două camere ale Parlamentului României :  

1. avocat Steluţa-Gustica CĂTĂNICIU   
2. avocat Ioan CUPŞA  
3.avocat Paul DUMBRĂVANU 
4. avocat Alina-Ştefania  GORGHIU  
5. avocat Raluca SURDU 
6. avocat Adriana Diana TUŞA  
7. avocat Luminiţa Pachel ADAM  
8. avocat Daniel Ionuţ BĂRBULESCU    
9. avocat dr. Ana BIRCHALL   
10. avocat Ovidiu Ioan DUMITRU   
11. avocat Daniel Cătălin FENECHIU    
12. avocat Daniel FLOREA   
13. avocat Aurelian IONESCU  
14. avocat Károly KEREKES    
15. avocat Marius MANOLACHE   
16. avocat András-Levente MATE  
17. avocat Valeria Diana SCHELEAN   
18. avocat Mărinică DINCĂ  
19. avocat Alin Păunel TIŞE   
20. avocat Vasilica Steliana MIRON 
21. avocat Florina Ruxandra JIPA 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică barourilor şi se afişează pe site-ul www.U.N.B.R..ro  
C O N S I L I U L     U. N. B. R. 
 
6. Hotărârea nr. 1123/5 iunie 2015 
Ţinând cont de propunerea aprobată cu unanimitate de voturi de Consilul Uniunii Naţionale 
a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 5 iunie 2015, 
Pentru sublinierea contribuţiei pe care avocaţii  care au avut calitatea de decan în perioada 
29 iunie 2007 - 05 iunie 2015, au adus-o la consilidarea şi dezvoltarea profesiei de avocat, 
precum şi la creşterea prestigiului acestei profesii prin promovarea valorilor fundamentale 
specifice, 
Ca semn de apreciere pentru conlucrarea în activitatea organelor centrale de conducere ale 
profesiei, 
În temeiul prevederilor art. 66 lit. t) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
CONSILIUL UNBR, întrunit în şedinţa din 5 iunie 2015, 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se conferă titlul de Membru de onoare al Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România avocaţilor care au deţinut, pentru cel puţin un mandat, calitatea de decan, în 
perioada 29 iunie 2007 - 05 iunie 2015, menţionaţi în Anexa la prezenta hotărâre.  

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică barourilor şi se afişează pe site-ul 
www.unbr.ro  
C O N S I L I U L     U. N. B. R. 
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Anexa la Hotărârea nr. 1123/5 iunie 2015 
 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele: Baroul: 
1. Av. Baier Nicolae-Eugen Baroul Sibiu 
2. Av. Bălănescu Alexandru Baroul Mehedinți 
3. Av. Bilan Ioan Baroul Bistriţa-Năsăud 
4. Av. Blăjan Ioan Baroul Maramureș 
5. Av. Blăniţă Petru Baroul Vaslui 
6. Av. Bratu Sergiu-George Baroul Giurgiu 
7. Av. Bubatu Mihăiţă Baroul Olt 
8. Av. Burcă Ticu Baroul Vrancea 
9. Av. Candet Nucu Gigi Baroul Bacău 
10. Av. Chelaru Ioan Baroul Neamţ 
11. Av. Cobzaş Viorica  Baroul Sălaj 
12. Av. Constanda Mircea Baroul Brăila 
13. Av. Domocoş Cristian Baroul Bihor 
14. Av. Donose Viorica Baroul Ialomiţa 
15. Av. Drăghici Pompil Baroul Mehedinţi 
16. Av. Froicu Irina Baroul Botoşani 
17. Av. Gheorghe Cristina Baroul Braşov 
18. Av. Gidro Stanca Ioana  Baroul Cluj 
19. Av. Grigore Gabriel-Cornel Baroul Constanţa 
20. Av. Grigore Gheorghe Baroul Buzău 
21. Av. Gruneanţu Lazăr Baroul Timiş 
22. Av. Ielciu Otilia Baroul Sălaj 
23. Av. Ilie-Iordăchescu Ion Baroul Bucureşti 
24. Av. Ioan-Sorin Cristian Baroul Hunedoara 
25. Av. Livescu Monica-Elena Baroul Vâlcea 
26. Av. Lungu Alexandru Baroul Bacău 
27. Av. Lupşa Mircea Ioan Baroul Satu-Mare 
28. Av. Pascaru Ioan Baroul Vaslui 
29. Av. Porfir Nechita Baroul Tulcea 
30. Av. Postelnicescu Alin Gabriel Baroul Argeş 
31. Av. Purice Nicoleta-Marilena Baroul Tulcea 
32. Av. Rădulescu Manuela Baroul Giurgiu 
33. Av. Striblea Sebastian-Marius Baroul Iași 
34. Av. Sukos Jozsef Baroul Harghita 
35. Av. Tănăsescu Mariana Baroul Teleorman 
36. Av. Tărăcilă Aurica Baroul Călăraşi 
37. Av. Turculeanu Ion Baroul Dolj 
38. Av. Volosevici Gitania Baroul Prahova 
39. Av. Vulcan Virgil Baroul Sibiu 

 
 
 

* 
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B. Activitatea Consiliului U.N.B.R. între şedinţe 
 
  
1. S-a anunţat organizarea de către Uniunea Națională a Barourilor din România 
a examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului 
profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor 
care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea 
septembrie 2015. (Anunţ – 08.07.2015) 
Data desfășurării examenului este 14 septembrie 2015, pentru toți candidații, dată care a 
fost anunțată prin publicarea Hotărârii nr. 1033 a Consiliului U.N.B.R. din data de 13 
decembrie 2014. 
Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice cu caracter preponderent teoretic, 
pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar şi cu caracter preponderent practic – 
aplicativ pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv. 
Examenul se va desfăşura prin susţinerea unei probe tip grilă, care cuprinde: 
- 100 de întrebări cu caracter preponderent teoretic, câte 20 de întrebări din fiecare materie 
de examen, pentru candidaţii pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar; 
- 100 de întrebări cu caracter preponderent practic – aplicativ câte 20 de întrebări din 
fiecare materie de examen, pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv. 
Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în 
parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. 
Materiile de examen sunt: 
- organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; 
- drept civil; 
- drept procesual civil; 
- drept penal; 
- drept procesual penal. 
  
 
 

***** 


