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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
 
 
 
 

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

 
 

Serie Nouă  Anul  II         Numărul  8        28 decembrie 2015 
 

   
  
Partea I: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISIEI PERMANENTE A 
UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
 
A. Activitatea Comisiei permanente în ședințe de lucru  
Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 11-12 decembrie 20151 
 
La ședință au fost invitați următorii: 

- domnul avocat Călin Zamfirescu, președinte de onoare al U.N.B.R.; 
- domnul avocat Florin Petroşel președintele Casei de Asigurări a Avocaților; 

Nu a putut da curs invitației domnul avocat Călin Zamfirescu. 
 
Ordinea de zi: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 13 – 14 
noiembrie 2015. 

2. Analiza stadiului propunerilor pentru finalizarea obiectivelor de politică profesională 
potrivit Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 7/2015. Elaborarea proiectului de Hotărâre 
a Consiliului U.N.B.R. privind constituirea grupurilor de lucru ale Consiliului, în 

                                         
1 Procesul verbal urmează să fie validat, după dezbateri, la viitoarea şedinţă a Comisiei Permanente a 
U.N.B.R.. 
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raport de deciziile anterioare ale Comisiei Permanente. Raportori: vicepreședinții 
U.N.B.R. 

3. Elaborarea schiței de proiect de buget  al U.N.B.R. pentru anul 2016 în raport de 
bugetarea proiectelor adoptate de Consiliul U.N.B.R. și de constituirea și activitatea 
grupurilor de lucru ale Consiliului U.N.B.R.. Propunerea de inițiere și organizare a 
Conferinței naționale a avocaților din România - 2016. Raportori: vicepreședinții 
U.N.B.R. 

4. Avizarea proiectelor de Hotărâri privind sistemul Casei de Asigurări a Avocaților, 
supuse aprobării Consiliului U.N.B.R., pentru funcționarea sistemului C.A.A. în anul 
2016. 

5. Analiza Raportului privind Consfătuirea și constituirea grupului de lucru al Consiliului 
U.N.B.R. alcătuit din cei mai tineri membri ai consiliilor barourilor. Proiectul 
„Avocatura din România în 2025” (Evoluția profesiei de avocat în perspectivă). 

6. Elaborarea calendarului desfășurării ședințelor Comisiei Permanente a U.N.B.R. și 
ale Consiliului U.N.B.R., Congresul avocaților 2016 (la București), data începerii  
examenului de primire în profesia de avocat și data începerii examenului de 
absolvire a cursurilor I.N.P.P.A., în anul 2016. 

7. Raport privind desfășurarea examenului de dobândire a titlului profesional de 
avocat definitiv, sesiunea noiembrie 2015. Validarea examenului. Raportor: av. dr. 
Traian Corneliu Briciu, director I.N.P.P.A.. 

8. Stadiul punerii în aplicare a Hotărârilor Congresului avocaților 2016. Informare 
privind proiectul Legii privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale 
ale avocaților și privind proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 
51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. 

9. Stadiul elaborării organigramei U.N.B.R.. Proiect. Raportor: Vicepreședinte av. dr. 
Petrut Ciobanu. 

10. Lucrări curente. 
11. Diverse. 

 
Cu privire la ordinea de zi, menționăm următoarele: 
Referitor la pct. 2 al ordinii de zi, Comisia Permanentă a constatat că, deși 
obiectivele de politici profesionale propuse prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. 
nr. 7/05.09.2015 au fost dezbătute în organele de conducere ale avocaturii la nivel 
local, nu s-au înregistrat la U.N.B.R. propuneri de modificare sau de completare a acestora 
și, ca urmare, a aprobat supunerea la vot a politicilor de politică profesională în ședința de 
Consiliu cu avizul pozitiv al Comisiei Permanente. 
 
Cu privire la pct. 3 al ordinii de zi, Comisia Permanentă a aprobat ca proiectul de 
buget pe anul 2016 să se fundamenteze astfel încât proiectele inițiate sau 
propuse de organele profesiei organizate la nivel național sau rezultate din 
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Hotărârea Consiliului U.N.B.R. privind aprobarea politicilor profesionale să aibă 
o finanțare corespunzătoare, prevăzută distinct. 
 
În ce privește pct. 4 al ordinii de zi, președintele C.A.A. a prezentat principalele 
propuneri ale C.A.A.: 
a). păstrarea cuantumului venitului de referință (se stabilește de Consiliul U.N.B.R. 
în funcție de evoluția preliminată a sistemului - art. 24 din Statutul C.A.A.), fiind în prezent 
de 2.428 lei (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 1034/13.12.2014); 
b). păstrarea cuantumului ajutorului pentru creșterea copilului (se stabilește de 
Consiliul U.N.B.R. în trim. IV al fiecărui an în baza raportului C.A.A. - art. 110 alin. 3 
C.A.A.), fiind în prezent de 700 lei (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. 1036/13.12.2014); 
c). majorarea la 3% a cotei privind Fondul de funcționare a C.A.A. (se stabilește 
anual de Consiliul U.N.B.R. - art. 14 alin. 7 din  Statutul C.A.A.), care în prezent este de 
1% (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 1119 din 5 iunie 2015); 
d). includerea în Programul anual de investiții al C.A.A. (art.129 lit. y din Statutul 
C.A.A.) a Proiectului privind achiziționarea și implementarea echipamentelor hardware și 
software pentru implementarea sistemului integrat, unitar, care să reunească filialele și 
C.A.A.; 
e). majorarea plafonului maxim de contribuție la 1336 lei, (art.19 din Statutul 
C.A.A.). pentru a se putea realiza 5 puncte de pensie aferente contribuției maxime 
(corelarea plafonului maxim cu venitul de referință), aferent unui venit de 12.145 lei, care 
în prezent este 1250 lei (Hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 692/28 martie 2013 și 857/14 
decembrie 2013; păstrarea contribuției individuale obligatorii a tuturor avocaților 
cu drept de exercițiu al profesiei la sistemul C.A.A. și a cotei individuale minime 
obligatorii (11% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai puțin de 
suma reprezentând cota minima obligatorie și nici mai mult de suma reprezentând cota 
maxima de contribuție obligatorie, respectiv, 80 lei pentru avocații stagiari și 250 lei 
pentru avocații definitivi); 
f) păstrarea tuturor celorlalți indicatori care se stabilesc de către Consiliul 
U.N.B.R. în funcție de nevoile sistemului C.A.A. (cuantumul și modul de calcul al 
indemnizațiilor de asigurări sociale, cuantumul ajutorului de deces, fondul de rezervă, 
punctajul maxim de pensie și valoarea punctului de pensie). 
Referitor la propunerea de majorare la 3% a cotei privind Fondul de 
funcționare a C.A.A., președintele C.A.A. a indicat faptul că nevoia de finanțare a C.A.A. 
se ridică la un necesar estimat de 3.897.664,59 lei, ceea ce reprezintă aproximativ 3% din 
valoarea contribuțiilor la sistem, așa cum arată și necesarul pe anul 2014; În acest sens 
indică faptul că în urma stabilirii cotei pentru cheltuielile de funcționare a C.A.A. la 1% din 
contribuțiile totale la sistem, conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 1119/2015 (în urma 
coborârii de la 4%), suma totală ce va fi încasată de C.A.A. se ridică la 1.290.500 lei, total 
insuficient pentru susținerea unui total de cheltuieli în cuantumul sus indicat. De 
asemenea, a arătat că la nivelul C.A.A. au fost economisiți aproximativ 10.000.000 Euro, 
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fără a se lua în calcul Fondul de rezervă, iar întregul sistem include aproximativ 
150/160.000.000 lei. La solicitarea membrilor Comisie Permanente de a indica ce cheltuieli 
intră la capitolul „Amortizări” în cuantum de 1.178.539 lei, menționează că sunt cuprinse 
cheltuieli  evidențiate contabil cu investiția de la Complexului Balnear de la Techirghiol; ca 
urmare, dacă sunt excluse cheltuielile cu amortizarea, necesarul de finanțare a C.A.A. se 
ridică la suma de 2.719.125, 93 lei. 
În urma discuțiilor, Comisia Permanentă a aprobat trimiterea spre adoptare 
Consiliului U.N.B.R., cu avizul pozitiv al Comisiei Permanente, majorarea cotei 
de funcționare la 2%, împreună cu celelalte propuneri ale C.A.A. așa cum au 
fost formulate; în ședința de Consiliu se vor prezenta ambele variate privind necesarul 
de susținere a cheltuielilor C.A.A. de  aproximativ 2% sau 3%, în funcție de luarea sau nu 
în calcul a cheltuielilor cu amortizarea. 
 
Cu privire la pct. 5 al ordinii de zi, a reieșit faptul că o parte din participanții la 
ședința introductivă din septembrie și-au manifestat acordul de a participa la 
subgrupurile de lucru organizate în funcție de cele 8 temele propuse spre 
dezbatere și analiză: Probleme de comunicare către-instituții, societate, profesionale 
(3); Viziunea asupra tipologiei avocatului-către zona asistenței judiciare, prestări servicii 
sau afaceri (5); Identificarea unei apartenențe-găsirea unor teme privind publicitatea, 
marketing-ul, moderația, apartenența la sistemul judiciar (2); Probleme privind intrarea în 
profesie-popularea barourilor, problema C.A.A. (2); Politici profesionale-găsirea unor noi 
competențe profesionale (2); Apărarea profesiei-onorarii; avocatura clandestină (1); 
Implicarea în societate (0); Management și Marketingul (5). Comisia Permanentă a 
aprobat ca coordonatorul grupului de lucru să prezinte o propunere de buget pentru 
desfășurarea ședințelor, pentru a putea fi inclusă în proiectul de buget al U.N.B.R.. 
 
Referitor la pct. 7 al ordinii de zi, într-o sesiune specială din 12.12.2015, Comisia 
Permanentă a validat examenul de absolvire a I.N.P.P.A.. 

 
* 

 
S-au adoptat următoarele DECIZII, REZOLUŢII: 
 
1. Decizia nr. 56/12.12.2015 
„În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) al Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, republicată (în continuare Lege) și prevederilor art. 310 
alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (în continuare Statut), 
Examinând procesul verbal privind afișarea rezultatelor finale la Examenul de absolvire a 
Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților  
Luând act de propunerea înaintată de Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A., privind 
validarea examenului  
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Comisia Permanentă, întrunită în ședința din data de 12 decembrie 2015, 
DECIDE: 

 Art. 1 – Se validează rezultatele examenului de absolvire a Institutului Național 
pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A., organizat în perioada 23 
noiembrie – 12 decembrie 2015.  
 Art. 2 – (1) Se acordă titlul profesional de avocat definitiv avocaților care au 
promovat examenul, menționați în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta decizie.  
 (2) Se face aplicarea corespunzătoare a disp. art. 13 alin. (2) Hotărârea Consiliului 
U.N.B.R. nr. 525 din 01 septembrie 2012, privind adoptarea Regulamentului examenului 
de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.  
 Art. 3 – Consiliile barourilor vor emite decizii de înscriere în tabloul avocaților 
definitivi a avocaților care au promovat examenul, ținând cont că data dobândirii titlului 
profesional de avocat definitiv va fi considerată data împlinirii termenului stagiului 
prevăzut la art. 18 alin. (1) din Lege, chiar dacă promovarea examenului de absolvire a 
I.N.P.P.A. are loc înainte sau după această dată, conform art. 310 alin. (4) din Statut. 
 Art. 4. - Situația avocaților menționați în Anexa nr. 2 la prezenta decizie va fi 
clarificată prin corespondență purtată între I.N.P.P.A. și barouri având în vedere cererile 
de amânare depuse de avocații stagiari până la validarea rezultatelor examenului, precum 
și comunicările barourilor.  
 Art. 5 – Prezenta decizie se comunică fiecărui barou, însoțită de extras din anexele 
prevăzute la art. 2 și 4, corespunzător intereselor barourilor, care o vor aduce la 
îndeplinire, Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. 
și centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. (cu extras din anexe, corespunzător competențelor lor 
teritoriale). 

COMISIA PERMANENTĂ a U.N.B.R.” 
 

* 
 

B. Activitatea Comisiei Permanente a U.N.B.R. între ședințe 
 
1. S-a publicat Calendarul Evenimentelor organizate pentru celebrarea Zilei 
Europene a Avocaților (Anunț - 25.11.2015); 
 
2. A fost preluat pe site-ul www.unbr.ro Interviul acordat de av. dr. Gheorghe 
Florea, Președintele U.N.B.R., redacției Revistei „Avocatul”, cu ocazia Zilei 
Europene a Avocaților 2015 (Comunicat - 25.11.2015); 
 
3. S-a dat publicității Proiectul de directivă europeană vizând respectarea 
prezumției de nevinovăție, inclusiv în comunicările autorităților publice către 
mass media (Comunicat – 27.11.2015); 
 

http://www.unbr.ro
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4. S-a publicat Programul de stagiu multilateral pentru avocați – 2016 – Fundația 
Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (I.R.Z. – Stiftung; 
Comunicat – 08.12.2015); 
 
5. S-a dat publicității Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului in cauza 
„Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portugal” pronunțată la 1 Decembrie 2015, 
cu privire la protecția secretului profesional al avocatului fata de ingerințele 
autorităților sau ale terților (Anunţ - 10.12.2015); 
 
6. A fost preluat pe site-ul www.unbr.ro Cuvântul de deschidere rostit de domnul 
av. dr. Gheorghe Florea, Președintele U.N.B.R. cu ocazia conferinței din 10-11 
decembrie 2015 dedicată „Zilei Europene a Avocaților – 2015 - „Aspectele 
specifice libertății de exprimare a avocaților la nivel instituțional și la nivel 
individual” (Anunţ - 11.12.2015); 
 
7. A fost decernat premiului “Matei B. Cantacuzino” profesorului universitar 
doctor Ovidiu Ungureanu (Comunicat - 14.12.2015); 
 
8. S-a dat publicității Proiectul de declarație a CCBE asupra consultării publice a 
Comisiei Europene privind platformele, intermediarii on line, datele personale, 
informatica în sistem cloud și economia colaborativă (Comunicat - 15.12.2015); 
 
9. Avocatul Ioan Chelaru a fost ales președinte al Academiei de Științe Juridice 
din România (Comunicat de presă - 17.12.2015); 
 
10. S-a dat publicității faptul că Uniunea Națională a Barourilor din România a fost 
solicitată de o societate civilă profesională de avocați pentru a se lua poziție 
publică cu privire la posibile încălcări ale normelor legale, în contextul punerii 
sub învinuire a unui avocat din cadrul societății, în legătură cu activitatea sa 
profesională (Comunicat - 18.12.2015); 
 
11. S-a publicat Comunicatul „Hotărârile judecătorești emise de toate instanțele 
din România pot fi consultate gratuit, de către toți avocații, pe portalul 
www.rolii.ro lansat miercuri, 16 decembrie 2015” (Comunicat - 18.12.2015); 
 
12. Au fost preluate pe site-ul www.unbr.ro Normele de aplicare a noului Cod Fiscal, 
publicat de către Ministerul Finanțelor. (Anunţ – 21.12.2015) 
 

* 
 

http://www.unbr.ro
http://www.rolii.ro
http://www.unbr.ro
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Partea II: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI 
UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 
A. Ședința Consiliului U.N.B.R. din data de 12.12.20152 

 

Ordinea de zi: 
 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului U.N.B.R. din 5 septembrie 2015. 
2. Definitivarea obiectivelor de politică profesională ale U.N.B.R. și a Proiectelor de 

dezvoltare a profesiei de avocat inițiate în ședința Consiliului U.N.B.R. din 5 septembrie 
2015 și finalizarea organizării grupurilor de lucru ale Consiliului, pentru fiecare 
domeniu de activitate, coordonate de vicepreședinții U.N.B.R., care vor funcționa în 
intervalul dintre ședințele Consiliului U.N.B.R. (punerea in aplicare a Hotărârii nr. 
7/2015 a Consiliului U.N.B.R., publicată în Buletinul Informativ al Consiliului Uniunii și 
al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul II, numărul 6/25 septembrie 
2015, www.unbr.ro). Raportori: vicepreședinții U.N.B.R. 

3. Propuneri de modificare a reglementărilor infraparlamentare privind sistemul C.A.A. 
(Statutul C.A.A.). Proiect prezentat în ședința Consiliului U.N.B.R. din 5 septembrie 
2015, comunicat spre dezbatere barourilor prin membrii Consiliului U.N.B.R.. Raportor: 
consilier U.N.B.R. av. dr. Aurel Despa, Vicepreședinte al Consiliului C.A.A. 

4. Raport final de evaluare a desfășurării Proiectului de colaborare interprofesională 
dintre judecători și avocați privind aplicarea Avizului nr. (2013) 16 în relațiile 
dintre judecătorii și avocații români, 2014-2015. „Carta interprofesională între 
judecători, procurori și avocați” (www.unbr.ro). Propuneri. Raportor: grupul de lucru 
care a elaborat si a prezentat Raportul provizoriu în ședința Consiliului anterior. 
Coordonator: d-na consilier al Comisiei Permanente a U.N.B.R., av. Monica Livescu  

5. Raport privind măsurile ce ar trebui implementate în profesia de avocat ca urmare a 
dispozițiilor din Legea nr.187/2015 de aprobarea a OUG nr. 6/2015, relative la criteriile 
de calificare a activității de avocat, din punct de vedere fiscal, ca activitate 
independentă/dependentă. Raportor: grupul de lucru constituit prin Hotărârea 
Consiliului U.N.B.R. nr. 4/2015, coordonat de dl. consilier al Comisiei Permanente a 
U.N.B.R., av. dr. Ion Dragne (Buletinul Informativ al Consiliului Uniunii și al Comisiei 
Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul II, numărul 6/25 septembrie 2015, 
www.unbr.ro). 

6. Raport cu privire la desfășurarea examenului de primire în profesia de avocat, 
sesiunea septembrie 2015. Dezbateri. Ratificarea deciziei Comisiei Permanente privind 
validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015. 
Informare privind desfășurarea examenului de dobândire a titlului profesional de 

                                         
2 Procesul verbal urmează să fie validat, după dezbateri, la viitoarea ședință a Consiliului U.N.B.R.. 

http://www.unbr.ro).
http://www.unbr.ro).
http://www.unbr.ro).
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avocat definitiv, sesiunea noiembrie 2015. Raportor: Vicepreședinte U.N.B.R. av. dr. 
Traian Corneliu Briciu. 

7. Aprobarea calendarului desfășurării ședințelor Comisiei Permanente a U.N.B.R. și ale 
Consiliului U.N.B.R., Congresul avocaților 2016 (la București), data începerii  
examenului de primire în profesia de avocat și data începerii examenului de absolvire a 
cursurilor I.N.P.P.A., în anul 2016. Raportor: Vicepreședinte U.N.B.R. av. dr.  Petruț 
Ciobanu  

8. Analiza Informării referitoare la proiectul Legii privind sistemul de pensii și alte drepturi 
de asigurări sociale ale avocaților și proiectul Legii de modificare și completare a Legii 
nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Raportor: 
Vicepreședinte U.N.B.R. av. dr. Ion Chelaru. 

9. Aprobarea hotărârilor prevăzute de Statutul Casei de Asigurări a Avocaților pentru 
funcționarea unitară a sistemului C.A.A. în anul 2015. Raportor: Vicepresedinte 
U.N.B.R. av. Cristina Gheorghe. Invitat: Președinte C.A.A. av. dr. Florin Petroșel. 

10. Programa de pregătire profesională continuă pentru anul 2016. Proiectul privind 
pregătirea profesională continuă prin conlucrarea dintre I.N.P.P.A. Central și barouri în 
sistem intranet. Raportor: Director I.N.P.P.A., av. dr. Traian Corneliu Briciu. 

11. Lucrări curente. 
12. Diverse. 

 
Referitor la pct. 2 al ordinii de zi, Consiliul U.N.B.R. a luat act de faptul că în ședința 
Comisiei Permanente din 11.12.2015 s-a evidențiat faptul că, deși obiectivele de politici 
profesionale propuse prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 7/05.09.2015 au 
fost dezbătute în organele de conducere ale avocaturii la nivel local, nu s-au înregistrat la 
U.N.B.R. propuneri de modificare sau de completare a acestora și, ca urmare s-a decis în 
unanimitate supunerea lor spre aprobare Consiliului U.N.B.R.. Președintele U.N.B.R. a 
solicitat completarea obiectivelor propuse prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 
7/05.09.2015 cu adoptarea principiilor de întocmire a bugetului U.N.B.R. în funcție 
de grupurile de lucru formate în urma aprobării de către Consiliul U.N.B.R./Comisia 
Permanentă, care să aibă o alocație bugetară specifică, ce le va permite funcționarea 
corespunzătoare și trecerea la un nou tip de buget, creat în funcție de proiectele 
aprobate; propune ca principiul să fie aplicat încă de la întocmirea proiectului de buget 
pentru anul 2016. 
Consiliul U.N.B.R. a aprobat în unanimitate obiectivele de politici profesionale 
pentru perioada 2015-2019 propuse în Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 
7/05.09.2015, la care se adaugă obiectivul propus de președintele U.N.B.R. 
privind principiile de constituire a bugetului U.N.B.R.. 
 
Cu privire la pct. 5 al ordinii de zi, Consiliul U.N.B.R. a luat act de faptul că, după 
constituirea grupului de lucru prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 4/2015, s-au analizat 
mai multe modalități de acțiune, fie prin modificarea legislației primare, fie a celei 
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secundare, intenționându-se a se trimite un punct de vedere către comisia constituită 
pentru analizarea modificărilor Codului fiscal și chiar a se participe la dezbaterile acestei 
comisii.  
Coordonatorul grupului de lucru a propus a se lua legătura cu conducerea Ministerului 
Finanțelor pentru a se cunoaște punctul lor de vedere și a arătat că, la nivelul Baroului 
București, s-au înregistrat în contractele de colaborare prevederi pentru îndeplinirea 
criteriilor prevăzute de lege în ce privește calificarea activității de avocat ca fiind 
independentă; de asemenea, a informat că s-au primit propuneri de modificare a Codului 
fiscal de la Baroul Cluj. 
La propunerea președintelui U.N.B.R., care a supus atenției faptul că este necesar a se 
modifica anexele la Statutul profesiei de avocat privind contractul cadru de colaborare, de 
îndrumare și cel privind structurile asociative; de asemenea, arată că s-au înregistrat la 
U.N.B.R. o serie de propuneri privind modificarea unor acte normative sau a legislației 
proprii infraparlamentare și, ținând cont de avizul Comisiei Permanente din 11.12.2015, 
Consiliul U.N.B.R. a aprobat crearea unui grup de lucru care să aibă ca sarcină 
inventarierea tuturor propunerilor de modificare/completare ale unor acte 
normative cu impact asupra profesiei de avocat sau ale legislației 
infraparlamentare, de competența Consiliului U.N.B.R. sau a Congresului 
Avocaților și realizarea unor propuneri unitare pentru organele centrale ale 
profesiei de avocat; urmând ca din acesta să facă parte următorii avocați: Stanca Ioana 
Gidro, Gheorghe Florea și Traian Briciu. Grupul de lucru va putea apela la specialiști 
pentru studii specifice care vor fi remunerate din bugetul U.N.B.R. și va prezenta un raport 
la următoarea ședință de Consiliu. 
 
În ce privește pct. 8 al ordinii de zi, Consiliul U.N.B.R. a luat act de următoarele: 
a) Proiectul Legii privind sistemul de pensii a avocaților a fost adoptat de Senat ca 
Primă Cameră, cu unele amendamente propuse de C.A.A. și de Ministerul Justiției, a fost 
dezbătut  în prima citire la Comisia de muncă a Camerei Deputaților și urmează să 
primească votul final al comisiei după finalizarea discuțiilor asupra bugetului aferent anului 
2016; în acest sens, o atenție sporită trebuie acordate capitolului Măsuri tranzitorii din 
Proiectul de Lege, care trebuie completat ulterior și cu prevederi corespunzătoare din 
legislația infraparlamentară cuprinsă în Statutul profesiei, Statutul C.A.A., Regulamentul 
C.A.A.; 
b). Proiectul Legii de modificare/completare a Legii nr. 51/1995 a fost adoptat de 
Senat ca Primă Cameră și se află la Comisia Juridică a Camerei Deputaților, urmând să fie 
luat în dezbateri după ce U.N.B.R. va trimite punctul său de vedere asupra observațiilor 
Guvernului cu privire la proiect. 
 
Referitor la pct. 9 al ordinii de zi, Consiliul U.N.B.R. a luat act de discuțiile și avizul 
Comisiei Permanente din 11.12.2015 și, în urma dezbaterilor, a aprobat următoarele: 
- majorarea la 2% a cotei privind Fondul de funcționare a C.A.A.; 
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- păstrarea cuantumului venitului de referință; 
- păstrarea cuantumului ajutorului pentru creșterea copilului; 
- Programul anual de investiții al C.A.A. - Proiectul privind achiziționarea și 
implementarea echipamentelor hardware și software pentru implementarea 
sistemului integrat, unitar, care să reunească filialele și C.A.A.; 
- păstrarea cuantumul și modul de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale; 
- păstrarea cuantumul ajutorului de deces; 
- păstrarea cuantumului fondul de rezervă; 
- majorarea plafonului maxim de contribuție la 1336 lei, și păstrarea 
contribuției individuale obligatorii a tuturor avocaților cu drept de exercițiu al 
profesiei la sistemul C.A.A. și a cotei individuale minime obligatorii ;  
- păstrarea cuantumului punctajul maxim de pensie; 
- păstrarea valorii punctului de pensie.  
 
În  ce privește pct. 12 al ordinii de zi, Consiliul U.N.B.R. ia act de activitățile și 
evenimentele înregistrate între Consiliul U.N.B.R. din 05.09.2015 și cel prezent, 
după cum urmează: 
    - semnarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor și avocaților 
români, semnată la 23 septembrie 2015 în cadrul Conferinței internaționale cu tema 
„Dialogul interprofesional între judecători, procurori și avocați – necesitate în consolidarea 
Justiției în societatea democratică în România”, prezentat și la CCBE, care a salutat 
adoptarea sa și a statuat că reprezintă un model de urmat la nivel european; 
   - adoptarea și publicarea Deciziei nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți 
de Casație și Justiție – ICCJ privind examinarea recursului în interesul legii 
formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă ICCJ vizând interpretarea 
și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 348 din Codul penal, în ipoteza exercitării activităților 
specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de 
organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995; 
    - prezența reprezentanților U.N.B.R. (domnii avocați Dan Oancea și Cristian 
Alunaru) la Congresul Camerei Avocaților din Frankfurt și a doamnei avocat Flavia 
Teodosiu la Conferința anuală a Asociației Avocaților din Berlin; 
    - Debutul Proiectului privind consultarea cu cei mai tineri consilieri ai 
barourilor membre U.N.B.R., a cărui coordonare va fi asigurata de membrii Comisiei 
Permanente special desemnați: domnul avocat consilier Nicolae Zărnescu, (rol de 
coordonare a comunicării și conlucrării/moderării subgrupelor de lucru pe problematici ce 
se vor constitui in interiorul grupului) și doamna avocat consilier Monica Livescu; 
    - evenimentele legate de celebrarea Zilei Europene a Avocaților atât în București, 
cât și în țară; 
    - supunerea Bugetului de venituri și cheltuieli spre aprobare Parlamentului, care 
prevede pentru asistența judiciară din oficiu o alocație bugetară în sumă de 39.000.000 
lei, urmând ca activitatea curatorilor să intre la capitolul „cheltuieli judiciare și 
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extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului”, cu o prevedere 
bugetară de 1.270.000 lei, în creștere cu 12,09% față de anul trecut; s-a trimis la 
Parlament un amendament privind alocația bugetară pentru asistența judiciară din oficiu, 
ținând cont de faptul că U.N.B.R. propusese suma de 47.000.000 lei; nu sunt prevăzute în 
buget alocații financiare pentru activitatea de asistență judiciară din oficiu în cadrul 
Ministerului Public, așa cum dispune Codul de procedură penală; 
     - solicitarea adresată Consiliului de către Comisia Permanentă privind reactualizarea 
diurnelor și a tarifelor de transport pentru membrii Consiliului U.N.B.R. cel puțin cu 
rata inflației; 
    - adoptarea de către Comisia Permanentă a unui nou tip de buget, urmând ca să fie 
înfățișat Congresului un buget ce cuprinde alocații bugetare pe proiecte, inclusiv pentru 
grupurile de lucru constituite la nivelul U.N.B.R. 
    - amânarea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2015 privind 
procedura insolvenței persoanelor fizice, deoarece la nivel central nu s-au constituit 
organismele de funcționare și nu fost demarate procedurile de atestare și de calificare, 
deși au fost finalizate în comun de U.N.B.R. cu celelalte organisme implicate; 
    - semnarea Protocolului de colaborare cu Asociația Municipiilor din România, 
urmând a fi semnat cât mai curând un protocol similar cu Asociația Orașelor din România; 
    - demararea pe 16 decembrie 2015 a portalului de jurisprudență ROLii, (în care 
U.N.B.R. și I.N.P.P.A. sunt membri fondatori) care va cuprinde hotărârile judecătorești 
anonimizate din perioada 2007-2015 și ulterior; la data inaugurării, portalul va cuprinde 
peste 2.000.000 hotărâri dintr-un total de peste 4.200.000 anonimizate aferente anilor 
2013-2015, urmând ca aplicația să fie completată zilnic; 
    - acordarea mandatului de către Comisia Permanentă pentru Delegația 
Permanentă a U.N.B.R. la CCBE pentru votarea cotizației anuale pe anul 
următor; se remarcă creșterea însemnată față de suma plătită pentru anul în curs și față 
de cotizațiile celorlalți membri, urmând ca toate circumstanțele să fie explicate și clarificate 
de șeful Delegației Permanente; 
    - necesitatea solicitării opiniilor avocaților specializați pentru a răspunde la 
observațiile Guvernului privitor la Proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995; 
    - analizarea de către Comisia Permanentă a proiectelor de promovare a avocaților 
realizate de către site-urile Universul Juridic, Avocatura.com, Legal Marketing și 
Luju.ro; s-a decis că U.N.B.R. nu poate fi implicată decât în proiecte coordonate de către 
organul central al profesiei, iar conlucrarea cu aceste site-uri trebuie făcută astfel încât să 
fie respectate regulile de deontologie profesională din lege și statutul profesiei privind 
promovarea și publicitatea; 
    - constatarea unui fenomen nou prin care adresele de email folosite de U.N.B.R. 
pentru transmiterea Revistei Presei sunt folosite pentru comunicarea unor 
inițiative din afara U.N.B.R.; se atrage atenția că folosirea acestor adrese trebuie 
realizată responsabil, ținând cont atât de prevederile legale privind protecția datelor 
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personale, cât și de faptul că aceste inițiative, par să aibă girul instituțional al U.N.B.R. 
deși în realitate aceasta este sesizată oficial de abia ulterior sau deloc; 
    - mulțumirile adresate de domnul prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu cu ocazia 
decernării premiilor Cantacuzino pentru întreaga carieră de către Revista Română 
de Drept Privat împreună cu Editura Universul Juridic, cu sponsorizarea U.N.B.R..  
 

* 
 
S-au adoptat următoarele HOTĂRÂRI ŞI DECIZII 
 
1. Hotărârea nr. 26/12 decembrie 2015 
„Având în vedere dezbaterile din ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din 
România (U.N.B.R.)  din 12.12.2015, 
În baza prevederilor art. 66 lit. b) și s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul U.N.B.R. 

HOTĂRĂŞTE: 
            Art. 1. (1) Se aprobă obiectivele de politică profesională pentru perioada 2015-
2019, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.  
            Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Consiliului U.N.B.R., 
Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.)  și Casa de 
Asigurări a Avocaților (C.A.A.) și se va publica pe pagina web a U.N.B.R. www.unbr.ro . 

CONSILIUL U.N.B.R.” 
 

2. Hotărârea nr.27/12 decembrie 2015 
„Având în vedere dezbaterile din ședința Consiliului U.N.B.R. din data 12.12.2015, 
în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaților nr. 11 din 6-7 iunie 
2015 privind mandatarea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România de a 
îndeplini atribuțiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, 
Consiliul U.N.B.R.  

HOTĂRĂŞTE: 
Art. I - Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale 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 modifică și se 
completează după cum urmează: 
1. La articolul 73, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, (3) și (4) și (5), cu 
următorul cuprins: 
(3) Lunar, consiliul baroului  poate verifica prin sondaj evidențele primare ale avocaților,  
în special ale acelora care declară încasări minime. 
(4) Consiliul baroului va analiza trimestrial situația restanțierilor la plata contribuțiilor către 
sistemul propriu de asigurări sociale, luând măsuri legale și statutare. Votul membrilor 

http://www.unbr.ro
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consiliului va fi nominal, iar consilierii care au datorii la sistem mai mari de trei luni nu pot 
participa la vot. 
(5) Consiliul baroului va lua în discuție în proxima ședință, concluziile procesului verbal de 
control încheiat de inspectorii financiari ai C.A.A., în conformitate cu dispozițiile art. 138 
din Statutul C.A.A. și va lua măsuri statutare de sancționare a celor care nu s-au prezentat 
la control sau care nu au pus la dispoziția inspectorilor datele și documentele solicitate. 
2. La articolul 73, alineatul (3) va deveni alineatul (6), cu același cuprins. 
3. La articolul 84, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu 
următorul cuprins: 
(5) Unul dintre vicepreședinții U.N.B.R. va răspunde de coordonarea activității C.A.A. în 
conformitate cu dispozițiile art. 66 alin. (1) lit. r) din Legea 51/1995. 
4. La articolul 84, alineatul (5) va deveni alineatul (6), cu același cuprins.5. La articolul 
227, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
(3) Avocatul are obligația să pună la dispoziția a inspectorilor financiari ai C.A.A. sau a 
consiliului baroului toate datele și documentele solicitate. Refuzul sau neîndeplinirea 
culpabilă a acestei obligații constituie abatere disciplinară gravă. 
Art. II -Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și pe 
pagina web www.unbr.ro . 
Art. III - Prezenta hotărâre se comunică decanilor barourilor, care vor lua măsuri de 
încunoștințare a avocaților și de punere în aplicare. 
Art. IV - Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale 
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. 

CONSILIUL U.N.B.R.” 
 

3. Hotărârea nr. 28/12 decembrie 2015 
„Având în vedere dezbaterile din ședința Consiliului Uniunea Națională a Barourilor din  
Romania (U.N.B.R.), 
în baza prevederilor art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul U.N.B.R. 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1.  Se constituie un grup de lucru permanent al Consiliului  U.N.B.R. pentru 

inventarierea tuturor propunerilor modificare/completare ale unor acte normative cu 
impact în ceea ce privește profesia de avocat sau a legislației infraparlamentare privind 
profesia de avocat, de competența Consiliului U.N.B.R. sau a Congresului Avocaților și 
sistematizarea unor propuneri unitare pentru organele centrale ale profesiei de avocat.  

http://www.unbr.ro
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(3) Grupul de lucru este alcătuit din av. Gheorghe Florea, av. Briciu Traian Corneliu 
și avocat Stanca Gidro. Grupul de lucru va prezenta un raport la fiecare ședință a 
Consiliului U.N.B.R. și a Comisiei Permanente, până la finalizarea activității sale. 

Art. 2. (1) Grupul de lucru va avea la dispoziție materialele menționate  la  art. 1,  
care vor fi comunicare membrilor  grupului  prin grija secretarului general al U.N.B.R.. 

(2) În desfășurarea activității sale, Grupul de lucru va putea conlucra, dacă 
apreciază că este necesar, cu specialiști în domeniu, propuși de către I.N.P.P.A., care pot 
fi remunerați, și cu avocați din barourile unde sau constituit comisii/grupuri de lucru cu un 
scop asemănător. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Consiliului U.N.B.R. și 
I.N.P.P.A..  

CONSILIUL U.N.B.R.” 
 

4. Hotărârea nr. 29/12 decembrie 2015 
„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea 
Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și 
completările ulterioare  
Având în vedere Hotărârea nr. 01/05 septembrie 2015 a Consiliului Uniunii Naționale a 
Barourilor din România prin care se mandatează Comisia Permanentă să îndeplinească în 
numele Consiliului U.N.B.R. atribuția prevăzută de art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 37 din Statutul profesiei de 
avocat, cu privire la validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru 
persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea 
septembrie 2015, pe baza raportului întocmit de Președintele Comisiei Naționale de 
Examen, 
Ținând cont de Decizia Comisiei Permanente nr. 33/29 septembrie 2015 privind validarea 
examenului de primire în profesie ca  avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut 
examenul de definitivat în alte profesii juridice precum și a rezultatelor acestuia,  
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 12.12.2015  

HOTĂRĂŞTE 
 Art. 1. – Se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 33/29 septembrie 2015 privind 
validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au 
susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum și a rezultatelor acestuia. 
 Art. 2 – Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web www.unbr.ro și se 
comunică I.N.P.P.A., barourilor și membrilor Consiliului U.N.B.R.. 

 CONSILIUL U.N.B.R.” 
 
 
 

http://www.unbr.ro


15 
 

5. Hotărârea nr. 30/12 decembrie 2015 
„În conformitate cu dispozițiile art. 65 alin. (4), art. 66 lit. h), art. 69 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 51/1995, republicată, (în continuare Legea), art. 84 alin. (3), art. 86 alin. (1) din 
Statutul profesiei de avocat, art. 26 și art. 33 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor 
Consiliului U.N.B.R. (aprobat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 05 din 08 iulie 2011), 
Luând act de propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. făcută în ședința din 11 
decembrie 2015 privind calendarul desfășurării ședințelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., 
ale Consiliului U.N.B.R., ale examenului de primire în profesia de avocat, ale activităților 
din cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. 
în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv,  
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, 

HOTĂRĂŞTE 
 Art. 1. – Se aprobă propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind: calendarul 
desfășurării ședințelor Comisiei Permanente a U.N.B.R. și ale Consiliului U.N.B.R., 
Congresul avocaților (la București), data începerii examenului de primire în profesia de 
avocat și data începerii examenului de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A., în anul 2016, după 
cum urmează: 
 

Data: Activitatea: 
 
Vineri 29 ianuarie și sâmbătă 30 
ianuarie 2016 

Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. 

  
Miercuri 23 martie 2016 Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. 
Joi 24 martie 2016 Ședința Consiliului U.N.B.R. 
Vineri 25 martie și sâmbătă 26 martie 
2016 

Congresul Avocaților  

 
Vineri 20 mai și sâmbătă 21 mai 2016 Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. 
 
Vineri 3 iunie 2016 Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. 
Sâmbătă 4 iunie 2016 și duminică 5 
iunie 2016 

Ședința Consiliului U.N.B.R. 

 
Vineri 2 septembrie 2016 Ședința  Comisiei Permanente a U.N.B.R.      
Sâmbătă 3 septembrie și duminică 4 
septembrie 2016 

Ședința Consiliului U.N.B.R. 

  
Luni, 12 septembrie 2016 Examenul de primire în profesia de avocat 
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Data: Activitatea: 
 
Vineri 04 noiembrie și sâmbătă 05 
noiembrie 2016 

Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. 

 
Luni 14 noiembrie 2016 Examenul de absolvire al I.N.P.P.A. 
  
Vineri 09 decembrie 2016 Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. 
Sâmbătă 10 decembrie și duminică 11 
decembrie 2016 

Ședința Consiliului U.N.B.R. 

  
Art. 2 – Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web www.unbr.ro și se 

comunică I.N.P.P.A., C.A.A., tuturor barourilor și membrilor Consiliului U.N.B.R.. 
CONSILIUL U.N.B.R.” 

 
6. Hotărârea nr. 31/12 decembrie 2015 
„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale 
art. 24 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat 
de Congresul avocaților din 15-16 iunie 2012; 
Având în vedere propunerea făcută de Consiliul de Administrație al C.A.A., ținând cont de 
situația financiară a sistemului și de propunerile de investiții propuse de acesta; 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în 
ședința din 12 decembrie 2015, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE:  
 Art. 1 – Începând cu data de 01 ianuarie 2016, venitul de referință utilizat la 
stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale se păstrează în cuantum de 2.428 lei. 
 Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. care va lua măsuri pentru 
publicarea sa pe pagina de web www.caav.ro și pentru comunicarea sa la barouri și la 
filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștința avocaților cu drept de exercitare a profesiei 
și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în 
exercițiul profesiei. 
 Art. 3 – Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru 
aducerea la îndeplinire a prezentei decizii. 

CONSILIUL U.N.B.R.” 
 

7. Hotărârea nr. 32/12 decembrie 2015 
„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale  
art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,   

http://www.unbr.ro
http://www.caav.ro
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și ale art. 110 alin. (3) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), 
adoptat de Congresul avocaților din 15-16 iunie 2012; 
Având în vedere propunerea făcută de Consiliul de Administrație al C.A.A.; 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în 
ședința din 12 decembrie 2015, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 
 Art. 1 – Începând cu data de 01 ianuarie 2016 cuantumul ajutorului lunar pentru 
creșterea copilului prevăzut de art. 110 din Statutul C.A.A. și de art. 4 din Hotărârea 
Consiliului U.N.B.R. nr. 554/15.12.2012 privind cuantumul și modul de calcul al unor 
indemnizații și ajutoare de asigurări sociale prevăzute de Statutul C.A.A. se păstrează în 
cuantum de 700 de lei, pentru fiecare copil.   
 Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. care va lua măsuri pentru 
publicarea sa pe pagina de web www.caav.ro și pentru comunicarea sa la barouri și la 
filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a profesiei 
și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în 
exercițiul profesiei. 
 Art. 3 – Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru 
aducerea la îndeplinire a prezentei decizii. 

CONSILIUL U.N.B.R.” 
 

8. Hotărârea nr. 33/12 decembrie 2015 
„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale art. 14 alin.(7) și art. 178 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în 
continuare C.A.A.), adoptat de Congresul avocaților din 15-16 iunie 2012; 
Ținând cont de situația financiară a sistemului C.A.A., astfel cum a fost prezentată în 
ședința Consiliului U.N.B.R. 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în 
ședința din 12 decembrie 2015, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 
  Art. 1 – (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2016, cota de contribuție lunară a 
filialelor pentru cheltuielile necesare funcționării C.A.A, prevăzută la art. 14 alin.(7) din 
Statutul C.A.A., va fi de 2% din valoarea totală a contribuțiilor la sistem, efectiv încasate. 
 (2) Prevederile art. 14 alin. (8) și 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 pagina de web www.caav.ro și pentru comunicarea acesteia la barouri și 
la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a 
profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de 
avocat în exercițiul profesiei. 

http://www.caav.ro
http://www.caav.ro
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 Art. 3 – Consiliul de Administrație al C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru 
aducerea la îndeplinire a prezentei decizii. 

CONSILIUL U.N.B.R.” 
 
9. Hotărârea nr. 34/12 decembrie 2015 
„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, 
și art. 129 alin. (1) lit. y) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), 
adoptat de Congresul avocaților din 15-16 iunie 2012; 
Având în vedere propunerile de investiții făcute de Consiliul de Administrație al C.A.A. 
privind dezvoltarea infrastructurii hardware și extinderea sistemului informatic al C.A.A. 
precum și discuțiile și evaluările din ședințele Comisiei Permanente, 
Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 12 decembrie 2015, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 
 Art. 1 – Se aprobă programul anual de investiții pentru anul 2016 propus de 
Consiliul de Administrație al C.A.A.. 
 Art. 2 – (1) Procedurile de realizare a investițiilor se vor întocmi de către C.A.A.  
 (2) Sumele necesare vor fi asigurate de către C.A.A. din disponibilitățile  bănești ale 
fondului centralizat al sistemului C.A.A.. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua 
măsuri pentru punerea ei în aplicare. 

CONSILIUL U.N.B.R.” 
 
 

10. Hotărârea nr. 35/12 decembrie 2015 
„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) și art. 91 alin. (2) din Legea 51/1995 privind 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  ale art. 3 din O.U.G. nr. 221/24 noiembrie 2000 privind pensiile și alte drepturi 
de asigurări sociale ale avocaților, aprobată prin Legea nr. 452/18 iulie 2000, art. 321 și 
art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și art. 19 și 23 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), 
adoptat de Congresul avocaților din 15-16 iunie 2012; 
Având în vedere propunerea C.A.A. modificare a plafonului maxim de la 1.250 lei (cât este 
în prezent) la 1.336 lei, pentru a se putea realiza 5 puncte de pensie aferent contribuției 
maxime (corelarea plafonului maxim cu venitul de referință) 
Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 12 decembrie 2015, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 
 Art. 1 – Începând cu data de 01 ianuarie 2016, cota maximă de contribuție 
obligatorie este 1.336 lei, atât pentru avocații stagiari cât si pentru cei definitivi. 
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 (2) Contribuția individuală obligatorie a tuturor avocaților cu drept de exercițiu al 
profesiei la sistemul C.A.A. și cota individuală minimă obligatorie rămân neschimbate, așa 
cum au fost stabilite prin Hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 692/28 martie 2013 și 857/14 
decembrie 2013. 

Art. 2 – Cotele de contribuție la sistemul C.A.A. prevăzute la art. 1 se aplică 
pentru veniturile realizate din onorariile de avocat începând cu data de 01 ianuarie 2016. 

Art. 3 – (1) Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. și barourilor prin poșta 
electronică și se publică pe pagina de web www.unbr.ro . 

(2) Barourile vor asigura publicitatea hotărârii pe raza teritorială de competență.  
Art. 4. – Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. și barourile vor lua măsuri pentru 

aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.  
CONSILIUL U.N.B.R.” 

 
11. Hotărârea nr. 36/12 decembrie 2015 
„În conformitate cu art. 66 lit. f) din Legea nr. 51/1995 și art. 312 alin. 1 lit. c) din Statutul 
profesiei de avocat, precum și art. 7 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 
391/31.03.2012, pentru republicarea Statutului Institutului Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (în continuare I.N.P.P.A.),  
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 12.12.2015  

HOTĂRĂŞTE : 
Art. 1 Se aprobă Programa de pregătire profesională continuă a avocaților pe ANUL 2016, 
conform Anexei nr. I si II la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică I.N.P.P.A., care o va comunica și centrelor sale 
teritoriale. 

CONSILIUL U.N.B.R.” 

12. Hotărârea nr. 37/12 decembrie 2015 
„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a) și f) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 312 alin. 1 lit. c) din Statutul profesiei de 
avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 
64/2011, cu modificările și completările ulterioare precum și art. 7 alin. (1) lit. c) din 
Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 391/31.03.2012, pentru republicarea Statutului 
Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în continuare 
I.N.P.P.A.),  
Având în vedere propunerea de Acord a Consiliului Barourilor Europene (în continuare 
CCBE) privind recunoașterea reciprocă a pregătirii profesionale continue în statele membre 
care au implementat o astfel de măsură, ce are ca scop de a promova și de a facilita libera 
circulație a avocaților în cadrul țărilor membre și pentru a permite o mai mare flexibilitate 
pentru aceștia. 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 12.12.2015  

HOTĂRĂŞTE 

http://www.unbr.ro
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 Art. 1. – (1) Se aprobă proiectul de Acord CCBE privind recunoașterea reciprocă a 
pregătirii profesionale continue, care se va aplica în țările membre care au implementat o 
astfel de pregătire obligatorie (Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Franța, Germania, Italia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia, România, 
Regatul Unit, Suedia și Elveția), cuprins în anexa la prezenta hotărâre. 
 (2) Se mandatează Șeful Delegației Permanente a U.N.B.R. la CCBE să exprime 
votul favorabil pentru adoptarea Acordului. 
 Art. 2 – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web www.unbr.ro și se 
comunică I.N.P.P.A., barourilor și membrilor Consiliului U.N.B.R... 
 (2) I.N.P.P.A. va avea în vedere implementarea prevederilor Acordului, după 
adoptarea acestuia. 

CONSILIUL U.N.B.R.” 
 
  

http://www.unbr.ro
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Anexa nr. 1 - Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 26/12.12.2015 
 

I. Obiectivele de politică profesională rezultate în urma dezbaterilor din 
Congresul Avocaților din iunie 2015, așa cum au fost aprobate de către Comisia 

Permanentă în ședința din 03.07.2015 și adoptate de  
Consiliul U.N.B.R. în ședința din 05.09.2015 

 
1. Clarificarea situației gestionare la nivelul U.N.B.R., I.N.P.P.A. și a C.A.A. la data de 
30.06.2015, astfel încât predarea către comisiile de cenzori corespunzătoare a situațiilor 
contabile înainte și după această dată să se facă în condițiile prevăzute de lege 
 
2. Finalizarea propunerilor realizate în Congres privind: 
- domeniul fiscal: calificarea activității exercitate de avocați în raport de Codul fiscal și 
normele de aplicare a acestuia, sistem mai simplu de raportare a veniturilor, 
deductibilitatea unor cheltuieli efectuate de avocați, reducerea taxelor judiciare și a 
cauțiunilor, îmbunătățirea condițiilor de acces la ajutorul public judiciar și mărirea 
onorariilor din oficiu; 
- propunerea unei modificări legislative a Codului de procedură civilă care să țină cont atât 
de exigențele dreptul la apărare, cât și de accesul la justiție, față de neconstituționalitatea 
prevederilor din Codul de procedură civilă  care au impus asistența juridică obligatorie în 
materia recursului și în celelalte căi extraordinare de atac în procesul civil, de motivarea pe 
care s-a bazat adoptarea măsurii de către Curtea Constituțională, dar și de caracterul strict 
tehnic al materiei reglementării;  
-  punerea la dispoziția celor interesați a modelului orientativ al Protocolului de colaborare 
dintre instanțe și barouri, prezentat în Congres; 
- asigurarea efectivă a unor spații de lucru ale avocaților în incinta instanțelor de judecată; 
- evaluarea impactului aplicării art. 200 din Codul de procedură civilă și modificarea 
acestuia în sensul prelungirii termenului acordat pentru regularizarea cererii; 
- accesul în sistem electronic  al avocaților  la documentele din dosarul cauzei; 
-  verificarea oportunității soluțiilor din Proiectul Legii privind anularea unor obligații fiscale 
și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizii de impunere emise și 
comunicate contribuabililor până la 1 iulie 2012, pentru cei care au realizat venituri din 
profesii libere, neachitate până la data intrării în vigoare a acestei legi, în sistemul 
contribuțiilor din domeniul profesiei de avocat; 
- garantarea și respectarea instituției apărării prin monitorizarea de către decanii 
barourilor a tuturor actelor și faptelor care încalcă legea și aduc prejudicii dreptului la 
apărare și a încrederii în justiție; 
 - propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului U.N.B.R. privind Fondul de solidaritate a 
avocaților în sensul alimentării fondului și din contribuții ale avocaților suspendați și alte 
contribuții voluntare ale unor avocați; 
- analizarea și reiterarea rezoluțiilor și apelurilor aprobate de Congresul avocaților 2014; 
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- identificarea soluțiilor pentru aplicarea corectă a art. 65 din Legea nr. 51/1995 cu privire 
la compunerea Consiliului U.N.B.R. cu respectarea principiului democrației profesionale; 
- analizarea atribuțiilor și responsabilităților comisiilor de cenzori, inclusiv în ce privește 
compunerea acestora, prin atragerea de personal de specialitate (economiști) sau 
conlucrarea cu aceștia; 
- perfecționarea activității avocaților colaboratori și clarificarea situației profesionale a 
acestora, ținând cont de faptul că în practică li se interzice accesul la clientelă proprie; 
- analizarea problematicii onorariilor minimale – realizarea de studii privind introducerea 
de bune practici pentru stabilirea și recunoașterea acestora în ce privește cuantumul 
cheltuielilor de judecată, prin raportare la criterii clare; 
- întocmirea unor date statistice corespunzătoare la nivelul profesiei și accesul la 
informațiile statistice de la nivelul CSM și al organelor judiciare, prin protocoale care să 
prevadă în mod expres această obligație pentru ambele părți; 
- introducerea de reguli exprese privind dreptul la liberă expresie al avocatului ținând cont 
și de recenta jurisprudență a CEDO; 
- includerea avocaților în sfera persoanelor care desfășoară activități specifice Cărților 
Funciare și obținerea accesului la datele de Carte Funciară necesare activității profesionale 
avocațiale în același regim aplicabil și altor profesii legal reglementate; 
- clarificarea compatibilității dintre apartenența la Consiliul U.N.B.R. și la Consiliul C.A.A., 
ținând cont de prevederea din lege a coordonării Consiliului C.A.A. de către Consiliul 
U.N.B.R.; 
- întreprinderea de măsuri pentru asigurarea necesarului de avocați stagiari pentru nevoile 
tuturor barourilor. 
 

 
II. Obiectivele de politică profesională aprobate 

în ședința Consiliului U.N.B.R. din 12.12.2015 
 

A. Propuneri de obiective strategice privind  
exercitarea și apărarea profesiei de avocat 

 
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea cadrului de exercitare a profesiei de avocat 
 
1.1.Actualizarea legislației profesiei de avocat în concordanță cu realitățile 
profesionale și socio-economice din contextul internațional 
 
1. Îmbunătățirea cadrului legislativ al profesiei în concordanță cu cele mai bune practici 

internaționale 
2. Crearea unui forum de dezbatere și lucru în vederea formulării către U.N.B.R. de 

propuneri de modificare a legislației profesiei de avocat 
 



23 
 

1.2.Actualizarea legislației din domeniile conexe cadrului de desfășurare a 
profesiei de avocat  
 
1. Reorganizarea sistemului taxelor de timbru 
2. Facilitarea accesului avocatului la instituții din domeniile de aplicare a activității sale 

(e.g. interogarea online la bazele de date de la Impozite și taxe locale, OCPI) 
1.3. Actualizarea statutului profesiei și a reglementărilor interne profesiei 
 
1. Îmbunătățirea cadrului legislativ al profesiei în concordanță cu cele mai bune practici 

internaționale 
2. Crearea unui forum de dezbatere și lucru in vederea formulării către U.N.B.R. de 

propuneri de modificare a legislației profesiei de avocat 
 
1.4. Dezvoltarea sistemului de pensii și asigurări sociale al avocaților 
 
1. Apărarea sustenabilității, autonomiei și independenței sistemului de asigurări sociale 

al avocaților 
2. Îmbunătățirea cadrului legislativ al sistemului de asigurări sociale ale avocaților 
3. Identificarea și implementarea de soluții de plasament financiar cu grad minim de risc 

și grad maxim de rentabilitate 
 
Obiectiv strategic 2: Apărarea profesiei de avocat și creșterea prestigiului 
avocatului 
 
2.1. Inițierea și dezvoltarea de relații instituționale cu alte structuri naționale 
sau internaționale 
 
1. Participarea activă în cadrul structurilor internaționale în care U.N.B.R. este membru 

(UIA, IBA, CCBE, FBE) 
2. Participarea la lucrările CCBE a unuia din vicepreședinții U.N.B.R. care să fie însoțit 

de doi membri ai Consiliului U.N.B.R., cu preponderență aleși dintre tinerii avocați 
3. Intensificarea dialogului U.N.B.R. cu Uniunea Europeană în vederea apărării dreptului 

la apărare 
4. Integrarea tinerilor avocați în structurile europene și internaționale de profil  
5. Dezvoltarea de programe de pregătire profesională și publicații comune cu partenerii 

internaționali ai U.N.B.R. 
6. Măsuri de sprijinire a colegilor din țări care se află în curs de aderare la Uniunea 

Europeană (e.g. Serbia, Moldova) 
7. Traducerea site-ului U.N.B.R. în limbi de circulație internațională, incluzând legislația 

specifică a profesiei de avocat în România 
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8. Publicarea unei baze de date în limba română a legislației specifice a profesiei de 
avocat în țările UE, inclusiv în ceea ce privește legislația caselor de pensii. 

9. Schimburi de experiență prin ședințe comune ale organelor de conducere executive 
cu uniunile de barouri sau de avocați cu care U.N.B.R. are parteneriate, respectiv 
Serbia, Moldova, Bulgaria, Ungaria – scopul fiind adaptarea bunelor practici. 

10. Participarea la congresele UIA sau IBA a delegației U.N.B.R. pentru importarea celor 
mai noi tendințe de dezvoltare a profesiei și pentru interconectarea cu avocații și 
structurile din alte țări 

11. Introducerea României pe lista locațiilor permanente de desfășurare a evenimentelor 
profesionale organizate prin U.N.B.R. de UIA, IBA, FBE. 

12. Publicarea în revistele asociațiilor profesionale internaționale ale avocaților ale unor 
articole scrise de avocați români. 

13. Încheierea de parteneriate cu barouri din sud-estul Europei în vederea susținerii 
proiectelor comune prin absorbția de fonduri UE 

 
2.2. Parteneriate și colaborări cu structuri din aria profesională a avocatului 
 
1. Încheierea de parteneriate și colaborări în vederea integrării strategice a dialogului 

interprofesional dintre profesia de avocat și structuri din aria profesională a 
avocatului (nu numai din sfera de activitate a sistemului judiciar) (e.g. Ministerul 
Educației și Cercetării, Consiliile Județene prin Guvernul României): 

- Relațiile instituționale necesare a fi dezvoltate în beneficiul activității avocațiale 
dar și a operativității derulării procesului jurisdicțional. Stabilirea acestor relații 
facilitează producerea de probe și verificări pe care avocatul le poate iniția și 
aduce în fața instanței. Aceste relații trebuie statuate la nivel U.N.B.R. - 
autorități  și instituții publice sau private naționale sau regionale, cu 
posibilitatea de a fi transpuse ulterior si la nivelul barourilor și 
autorităților/instituțiilor locale. 

- Posibilitatea de a deveni operatori de date cu caracter personal cu aceleași 
obligații și sancțiuni ca și notarii. 

- Posibilitatea de a practica comunicarea online cu instituții de interes public și 
cu termene de răspuns speciale pentru solicitările făcute prin intermediul 
cabinetelor de avocat (după model notariat - OCPI, Serviciul Evidența 
Populației, Direcția taxe și impozite, etc.)  

2. Stabilirea de responsabilități pentru reprezentanții U.N.B.R. în vederea transpunerii 
reale, practice, a parteneriatelor. 

3. ”Ghidul de beneficii al avocatului român” - Încheierea de parteneriate cu furnizori de 
produse și servicii  pentru promovarea imaginii acestora și instituirea de discounturi 
și beneficii pentru avocați (De exemplu, parteneriat național cu rețele de telefonie și 
internet, dealeri auto, mobilier, birotică, servicii curierat, etc.). 
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2.3. Creșterea calității serviciilor profesionale ale avocatului 
1. Măsuri care vizează calitatea pregătirii universitare 
2. Intrarea în profesia de avocat 
3. Pregătirea profesională inițială 
4. Pregătirea profesională continuă 

 
2.4. Dezvoltarea și realizarea unei strategii de comunicare (cu refacerea site-
ului   U.N.B.R. ) 
1. Publicarea din timp a calendarului de evenimente ale U.N.B.R. 
2. Rebranding-ul U.N.B.R. – îmbunătățirea identității vizuale și implementarea acesteia 

în tipărituri online și offline 
3. Optimizarea site-ului www.unbr.ro din perspectiva vizibilității online pe 

PC/tabletă/mobil și accesibilitate facilă a informațiilor publicate. De asemenea, se 
impune o zonă de căutare ”Caută un avocat” care să interogheze în timp real baza 
de date națională 

4. Ziua Europeană a Avocatului 
5. Abordarea integrat-strategică a premiilor anuale ale U.N.B.R. 
6. Dezvoltarea unei agende comune cu structurile profesionale din aria de activitate a 

avocatului (juridice și non-juridice), inclusiv în vederea stabilirii unui calendar de 
evenimente profesionale comune 

7. Organizarea de campanii naționale care promoveze imaginea profesiei și rolul 
avocatului și al baroului în comunitate 

8. Interconectarea aplicației Infoavocat la programul CCBE Fiind-A-Lawyer 
9. Îmbunătățirea comunicării interne și publice prin emiterea de newsletter-e U.N.B.R. 

profesionale diferite, în interiorul și în exteriorul profesiei 
10. Dezvoltarea revistei Avocatul prin prisma apropierii acesteia online și offline de 

fiecare avocat  
11. Realizarea de interviuri și publicarea concluziilor referitoare la evenimentele 

organizate de U.N.B.R. și I.N.P.P.A. (de ex. cele organizate în cadrul avizului 16) 
12. Organizarea, in colaborare cu I.N.P.P.A., a unor concursuri pe anumite tematici 

pentru avocații tineri, care, în afară de publicarea pe site a celor mai bune materiale, 
ar putea fi răsplătite cu puncte profesionale 

13. Realizarea unui plan general de gestionare/management al situațiilor care pot 
declanșa crize de imagine 

14. Realizarea unui portal de știri juridice gestionat de U.N.B.R. 
15. Crearea unui spațiu al departamentelor de comunicare atât pe site-ul U.N.B.R., cât și 

pe cel al barourilor 
16. Contractarea unor servicii specializate în promovare online 

 

http://www.unbr.ro
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2.5. Creșterea ariei de activități  a avocatului 
1. Înființarea unei Curți de Arbitraj Comercial pe lângă U.N.B.R. cu dezmembrăminte pe 

lângă barourile din județele în care își au sediul curți de apel 
2. Organizarea unei capacități de lucru la nivelul U.N.B.R. în vederea identificării actelor 

normative europene și naționale noi, cu potențial de a crea oportunități pentru 
avocați. Inițiative legislative. 

 
Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea capacității operaționale a U.N.B.R. 
 
3.1. Dezvoltarea stabilității financiare a U.N.B.R. 
 
1. Asigurarea stabilității financiare a U.N.B.R. prin mijloacele curente (e.g. arhiva de 

garanții reale imobiliare, cotizații avocați) 
2. Atragerea de noi resurse financiare – fonduri europene dar și alte fonduri destinate 

domeniului juridic (e.g. granturi norvegiene) 
3. Proiecte de colaborare inter-țări la nivel profesional (chiar și țări non-UE) 
4. Dezvoltarea activităților în care se pot implica avocații, cu efect asupra creșterii 

veniturilor acestora  
 
3.2. Dezvoltarea capacității de a derula proiecte cu finanțare europeană 
 
1. Angajarea unui manager public specializat în redactarea și managementul proiectelor 

finanțate din fonduri comunitare 
2. Transformarea U.N.B.R. în Autoritate de Management în vederea accesării de fonduri 

europene și distribuirea lor către barouri și asociațiile tinerilor avocați în vederea 
realizării obiectivelor strategice ale profesiei 

 
3.3. Dezvoltarea platformei U.N.B.R. de gestiune a Tabloului Avocaților 
 
1. Realizarea unei baze de date naționale integrate și interconectarea în timp real a 

acesteia cu înregistrările și modul de lucru al tuturor barourilor pentru ca U.N.B.R. să 
beneficieze de informații actualizate și în măsură să asigure încrederea sistemului 
judiciar și nu numai. Platforma poate deveni bază pentru aplicații naționale SAJ, 
C.A.A., etc. la nivelul fiecărui barou sau filiale C.A.A.. 

2. Interacțiunea platformei U.N.B.R. cu sistemul ECRIS și accesul avocaților la sistemul 
ECRIS 
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Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea statului de drept și a justiției 
 
4.1. Creșterea înțelegerii publice și a respectului pentru justiție și statul de 
drept 
1. Conștientizarea prin publicații a rolului avocatului în statul de drept prin raportare la 
dispozițiile constituționale referitoare la accesul liber la justiție și dreptul la apărare 
2. Crearea unei campanii media naționale prin televiziuni și publicarea clipurilor TV pe 
spațiul necomercial rezervat, având în vedere utilitatea publică a profesiei  
 
4.2. Creșterea gradului de contribuție la procesul legislativ, respectarea 
drepturilor omului și procesul judiciar 
1. Participarea activă a U.N.B.R. la procesul de legiferare prin legislație și încheierea de 
parteneriate cu Parlamentul României 
 
4.3. Facilitarea accesului la justiție al tuturor persoanelor 
 
1)-Propuneri legislative de modificare a OUG nr. 80/2013. 
Modificarea Legii nr. 147 / 1997 privind taxele judiciare de timbru adusa prin Legea 
276/2009 si mai apoi prin OUG nr. 80/2013 a dus la o limitare evidenta a accesului la 
justiție, acesta devenind doar un drept teoretic. Datorita taxelor stabilite de stat într-un 
cuantum exagerat în sarcina justițiabilului, practic au fost îngrădite considerabil 
posibilitățile cetățeanului de a se adresa instanței de judecată iar cele doua acte normative 
nu au avut și nu au niciun suport în realitatea economică a României. Din aceasta 
perspectiva sunt relevante doua criterii de comparație: valoarea veniturilor și cuantumul 
taxelor în situații similare din alte țări europene. 
 
1.1 - oportunitatea unui studiu comparativ. 
Compararea legislației în materia taxelor judiciare aplicate în alte țări europene, dar și cu 
veniturile justițiabililor din aceste tari, fiind evidente taxele mult mai mici pe care le plătesc 
alți justițiabili europeni în comparație cu justițiabilii români. Studiul poate viza și costurile 
similare pentru soluționarea acestor spețe, oferite însă de alte instituții (ex. notariatele).  
 
1.2 - studiu privind încălcarea normei interne constituționale și a celei 
comunitare prin taxarea exagerata și  includerea în sfera taxării a multor domenii noi 
care nu fuseseră vizate anterior sau care beneficiaseră de taxare fixă. 
Ex. 

- prin dispozițiile art. 3 se stabilesc taxe excesive în materia litigiilor 
patrimoniale; 

- în cazul acțiunilor privind succesiunea, cuantumul taxei datorate este 
disproporționat de mare având în vedere că minimul de taxă datorată este de 
6% din moștenire (3% pentru stabilirea masei succesorale și 3% pentru partajul 
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bunurilor), atunci aceasta taxa își pierde caracterul său de contribuție financiară 
în înțelesul art. 56 alin. (1) și (2) din Constituție, cu consecința imposibilității 
moștenitorilor de a o achita. Taxa devine astfel un obstacol in calea liberului 
acces la justiție și chiar cu consecința diminuării drastice a patrimoniilor 
moștenitorilor și încălcarea implicita a art. 44 din Constituție. 

- în situații de indiviziune rezultate mai ales din aplicarea legislației reparatorii 
în domeniul proprietății funciare, actualul sistem de taxare nu 
favorizează clarificarea regimului de proprietate asupra terenurilor agricole și 
forestiere  

- dreptul de proprietate privată al creditorilor asupra creanței lor este 
încălcat și odată cu el și art. 56 alin. (2) din Constituție, dacă din cauza taxelor 
ridicate aceștia sunt împiedicați să acționeze în justiție debitorii. 

- acțiunile evaluabile în bani au un cuantum diferit față de acțiunile 
neevaluabile și se creează premisele unei discriminări între justițiabili, care 
deși se găsesc în situații asemănătoare și legitime pentru realizarea drepturilor 
lor, ajung să beneficieze de un tratament juridic diferit. 

 
 1.3 - analiza caracterului remunerator al taxării pentru o contraprestație 
oferită de stat. 

- orice taxă trebuie să fie instituită în considerarea contraprestației datorate de 
stat. Prin prisma cuantumului ridicat al taxei judiciare de timbru, aceasta nu 
reprezintă o contraprestație în raport cu serviciul public ce urmează a fi prestat, 
ci dobândește mai degrabă caracterul unei sancțiuni. 

- Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că se poate admite ca sistemul 
românesc de stabilire a valorii taxei de timbru, sub forma unui procent din 
valoarea obiectului cererii, urmărește să limiteze cererile de chemare în judecată 
abuzive și să colecteze fonduri pentru bugetul justiției. O astfel de rațiune ar 
putea să fie împărtășita însă dacă fondurile astfel încasate ar ajunge în mod 
direct la prestatorul serviciului supus taxării - Ministerul Justiției. 

- Prin toate dispozițiile normative privind taxarea se menține însă o reglementare 
care confirma încă o data că taxele stabilite nu reprezintă o echivalență a 
serviciului, câtă vreme acestea nu se varsă integral în bugetul prestatorului, ci 
primesc o alta destinație. Astfel, o parte însemnată din taxele judiciare de 
timbru se plătesc în contul bugetului local al unității administrativ-teritoriale în 
raza căruia își are domiciliul sau sediul fiscal debitorul. 

- În acest mod, finanțarea instanțelor din aceste sume este o iluzie, fiind lăsată la 
îndemâna executivului și a modului în care acesta stabilește împărțirea bugetului 
statului. 
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2)-Propuneri legislative de modificare a OUG nr. 51/2008. 
Scutirea, reducerea sau eșalonarea la plata taxelor judiciare de timbru nu 
constituie in actuala reglementare un remediu efectiv pentru limitările accesului la 
justiție prin taxarea majorată, date fiind condițiile concrete de acordare a acestora prin 
menținerea pentru persoanele fizice a valorilor și limitelor prevăzute de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 
modificată.  
 
2.1 Inoportunitatea micșorării plafoanelor pentru care se poate uza de ajutor public 
judiciar, față de forma inițială a actului normativ, în condițiile în care situația economică a 
justițiabililor nu s-a îmbunătățit. (ex. inițial scutirea de la plata taxei și alte costuri 
procesuale se obținea la un venit de 500 lei /lună/membru de familie, actualmente a 
scăzut la 300 lei, reducerea cu 50% sau eșalonarea costurilor erau posibile de la un venit 
de 800 lei iar în prezent plafonul a scăzut la 600 lei.) 
 
2.2 Formalismul excesiv pentru înaintarea cererilor de ajutor public judiciar, ce trebuie 
însoțite de un număr mai mare sau mai mic de acte de verificare, a celor declarate în 
cuprinsul cererii. 
(ex. declarație pe proprie răspundere notarială, adeverință de la ANAF, adeverință de la 
Casa de Pensii, adeverință de la ITM și adeverință de la Forțele de muncă, obligație de a 
depune și acte privind cheltuielile curente-medicamente, hrana, întreținere, care pe de o 
parte sunt firești oricărei persoane și cu toate ca sunt depuse și atesta o diminuare a 
venitului net declarat, nu ajută cu nimic la obținerea aprobării cererii de ajutor public, 
instanța rezumându-se la un calcul matematic. 
 
2.3 Modificarea raționamentului privind acordarea facilitaților, în funcție de realitatea 
existenta la data depunerii cererii de ajutor și până la soluționarea acesteia. 
-eliminarea mențiunii din conținutul art. 8 din OUG 51/2008 privind raportarea calculelor la 
situația financiară a justițiabilului “în ultimele două luni anterioare formulării cererii”. (Sunt 
cazuri concrete în care părțile aveau la data introducerii acțiunii o situație materială bună 
dar, până la  procedura de regularizare a cererii (câteva luni), au rămas fără locul de 
muncă avut anterior. Astfel, la data formulării cererii de ajutor public judiciar situația celor 
2 luni anterioare se poate prezenta astfel: în prima luna venitul justițiabilului a fost de 
1200 lei iar în luna a doua a fost de 0 lei. Nu este normal ca în acest caz dovedit, instanța 
să considere că media acestor doua luni, 600 lei nu îl îndreptățește să obțină scutirea de la 
plata taxei de timbru, câtă vreme este evident că și în prezent acest nu mai are venituri). 
 
3)-Identificarea altor surse de venituri pentru acoperirea taxelor de timbru în 
eventualitatea micșorării/sau a uniformizării și plafonării acestora. 
-instituirea și taxarea contractelor de protecție juridică (asigurare juridica pentru 
profesioniști). Aceste contracte sunt comercializate de către asiguratori si din 
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contravaloare poliței se va vira o parte către un fond de acoperire a cheltuielilor efectuate 
de organele jurisdicționale. 
  
 4)-Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice  
4.1 Încălcarea dreptului de liber acces la instanță a persoanei fizice vizate de o asemenea 
procedură. În unele cazuri, Comisia de insolvență instituita prin lege, acționează ca o 
instanță în sine, fără a da persoanei în insolvență posibilitatea de a contesta măsura luată 
contra sa la judecătorie. 
4.2 Nu oricine poate beneficia de efectele acestei legi, conform legiuitorului. Printre 
motivele care pot împiedica o persoana fizica să intre în insolvență se numără: 
- nedepunerea de eforturi pentru a găsi un loc de muncă (cine stabilește care este efortul 
optim pentru găsirea și ocuparea unui loc de muncă?)  
- existența unor datorii mai mici, de 11-14  salarii minime. (În această situație se află 
numeroși pensionari, care nu vor avea dreptul să-și declare insolvența și vor fi executați  
de către creditori.) 
 
 5)-Protecția independenței profesiei de avocat 
 

1. Protecția secretului profesional, ca formă de garantare a independenței avocatului 
(prin legislația profesiei de avocat și nu numai) 

2. Fiscalitatea profesiei. 
 
 

B. Propunere  de instituire la nivelul departamentului protecția profesiei, 
informare și relații publice din cadrul U.N.B.R. a unui sistem de monitorizare a 
dinamicii legislative cu impact în planul activității specifice profesiei de avocat 

 
Departamentul Protecția profesiei, informare și relații publice, organizat la nivelul 
U.N.B.R., așa cum rezultă și din denumirea sa, are două funcții: 

- funcția de informare a Consiliului U.N.B.R. cu privire la principalele evenimente 
relevante pentru profesia de avocat și comunicare publică a poziției profesiei în 
legătură cu acestea, atunci când este cazul; 

- funcția de protecție a profesiei. 
 
În ceea ce privește funcția de protecție a profesiei, aceasta se poate realiza prin reacții 
publice la evenimentele care interesează corpul profesional. Această funcție de natură 
reactivă nu este suficientă pentru că ea intervine de cele mai multe ori post factum, atunci 
când efectele negative sunt deja prezente, înlăturarea acestora fiind dificilă și adesea 
parțială. 
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Se impune crearea unei structuri în cadrul Departamentului Protecția profesiei, informare 
și relații publice care, în conlucrare cu I.N.P.P.A. și celelalte departamente organizate la 
nivelul U.N.B.R. să aibă un rol PREVENTIV în desfășurarea evenimentelor legislative, 
sociale și economice care au potențial de influențare a profesiei de avocat. 
 
Funcția PREVENTIVĂ în protecția profesiei poate fi îndeplinită numai în contextul unei 
permanente monitorizări a proiectelor de acte normative, inclusiv la nivel guvernamental, 
dar și propuneri de hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept, 
recursuri în interesul legii. 
 Având în vedere că Institutul National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților 
are ca scop, printre altele, formarea și perfecționarea inițială și continuă a avocaților în 
vederea asigurării competenței profesionale a acestora, realizând în acest scop programe 
de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea profesiei de avocat în plan 
intern și internațional (art. 5 alin. 1 din Statut), luând în considerare că printre obiectivele 
I.N.P.P.A. se numără și realizarea de propuneri de îmbunătățire a legislației privind 
întărirea sistemului judiciar românesc (art. 5 alin. 2 lit. c din Statut), colaborarea cu acesta 
este necesară. 
 
Formatul sistemului propus 
 
 Constituirea unui grup de monitorizare și analiză a dinamicii legislative cu impact în 
planul activității avocațiale. 
 
Domeniul de monitorizare 
 
 Monitorizarea va avea în vedere derularea de activități pe două planuri: 
 

1) monitorizarea tuturor inițiativelor legislative ori a proiectelor de lege 
care pot interfera direct sau indirect cu profesia de avocat. Monitorizarea va 
urmări atât modificări legislative privitoare la organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat, dar și proiecte normative din domeniul organizării sistemului judiciar, 
organizării altor profesii juridice sau conexe acestora, civil – lato sensu, penal, 
procedural civil și procedural penal, fiscal, procedură fiscală, respectiv în zona 
dreptului public – drept administrativ.  

În această privință se impune conlucrarea cu Departamentul pentru perfecționarea 
legislației profesiei și legătura cu Parlamentul și alte organele și instituțiile centrale cu 
atribuții în domeniu, coordonat de dl. vicepreședinte Ioan Chelaru. 
 

2) centralizarea propunerilor de modificări legislative venite de la barouri, 
precum și de la avocați. 
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Scopul sistemului de monitorizare 
  
În urma activității de monitorizare legislativă, se pot realiza următoarele: 
 

- Informarea în timp util a ale organelor reprezentative ale profesiei de 
avocat asupra eventualelor proiecte de modificare sau completare legislativă cu 
impact la nivelul profesiei. În acest context, se pot iniția, dacă se consideră util, 
demersuri instituționale pentru eventuale modificări, completări ori compatibilizări 
din perspectiva îmbunătățirii legislației în domeniu. 

În acest fel, se poate realiza o mai bună apărare, la nivel instituțional, a drepturilor și 
intereselor legitime ale profesiei de avocat, în context intern, european și internațional. 
În concret, se pot formula puncte de vedere ori se pot înainta opinii de specialitate 
referitoare la modificările legislative urmărite, întâlniri de lucru la nivelul factorilor de 
decizie în planul procesului legislativ (Guvernul României, Parlament, Președintele 
României). În această privință, implicarea I.N.P.P.A. este necesară. 
 

- Colectarea și sistematizarea propunerilor de modificare a legislației venite 
din partea corpului profesional, creându-se astfel o platformă de dialog cu entitățile 
care au inițiativă legislativă (Guvern, Parlament, CSM) 

Astfel, considerăm că se poate realiza o mai bună relaționare între avocați și organele 
reprezentative ale profesiei, între nevoile și așteptările reale ale corpului profesional și 
factorii de decizie. 
 

- Realizarea unui breviar legislativ lunar ce va cuprinde noutăți legislative (lato 
sensu) cu impact în activitatea avocațială. 

Acest breviar ar sintetiza actele normative adoptate în luna respectivă având și o scurtă 
prezentare a aspectelor reglementate. Breviarul va viza numai acele noutăți legislative 
care interesează, direct sau indirect, exercitarea și organizarea profesia de avocat. 
Breviarul legislativ lunar urmează a fi comunicat Comisiei Permanente, Consiliului 
U.N.B.R., I.N.P.P.A., centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. și barourilor pentru a fi transmis 
corpului profesional. 
 
Structura logistică necesară implementării sistemului de monitorizare 
 
Sistemul poate fi implementat, estimând un necesar de 4-5 persoane. 
Propunem următoarea structură posibilă: 

- 1 persoană responsabilă de implementarea, funcționarea și coordonarea sistemului, 
care va asigura identificarea persoanelor ce urmează a fi implicate, identificarea 
surselor de informare, persoanelor de contact din cadrul instituțiilor relevante, 
stabilirea modului de lucru în cadrul departamentului; 
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- 1 persoană care să asigure filtrarea informației, întocmirea eventualelor puncte de 
vedere sau identificarea persoanelor apte pentru oferirea unor puncte de vedere, 
urmărirea înregistrării acestora și răspunsului la acestea, întocmirea breviarului 
lunar 

- 1 persoană care să asigure activitatea de secretariat, colectare informații, 
corespondență, relații instituționale, etc. 

- 2 persoane care să efectueze, împreună cu celelalte două, activitatea concretă de 
monitorizare (urmărire proces legislativ, întocmire documentație, realizarea 
buletinului legislativ, etc.) 

 
Costuri estimate generate de implementarea sistemului 
 
 Pentru o eficientizare a costurilor și o optimă folosire a resurselor financiare, ar 
putea fi aprobată următoarea organigramă: 

- 1 persoană responsabilă sistem de monitorizare – sarcina revine coordonatorului de 
departament (neremunerat); 

- 1 persoană care asigura filtrarea informației, întocmirea eventualelor punct de 
vedere sau identificarea persoanelor apte pentru oferirea unor puncte de vedere, 
urmărirea înregistrării acestora și răspunsului la acestea, întocmirea breviarului 
lunar  

- 1 persoană responsabilă cu secretariatul, corespondență, redactare, etc. – în acest 
caz având în vedere că este necesară o activitate permanentă, se poate lua în 
calcul angajarea acesteia (contract de muncă).  

- 2 persoane care asigură efectiv monitorizarea – acestea pot fi selectate dintre 
membrii ai Consiliului U.N.B.R. sau alți avocați cu disponibilitate în acest domeniu  

 
Timpul necesar implementării sistemului 
 
 De la aprobarea formatului propus, sistemul poate fi implementat în 30-45 de zile 
(angajare, stabilire persoane responsabile, funcționare efectivă). 
 
 

C. Departamentul de comunicare al U.N.B.R. 
 

 Refacerea site-ului, inclusiv cu varianta optimizată pentru mobil și tablete. 
Realizarea unui design modern și a unei platforme multimedia, astfel încât să poată 
fi încărcate pe site materiale audio și video, pentru promovarea unor evenimente 
organizate de U.N.B.R. sau a anumitor acțiuni ale U.N.B.R. care necesită astfel de 
platforme. 
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 Ziua Europeană a Avocatului, care s-a sărbătorită pe 10 decembrie, a avut ca 
temă centrală libertatea de exprimare.  

 
 Realizarea unui număr dedicat al Revistei Avocatul sub coordonarea 

U.N.B.R./I.N.P.P.A., cu tema ”Libertatea de exprimare a avocaților”. 
 
 Realizarea unor evenimente comune sau interviuri încrucișate cu reprezentații mai 

multor profesii juridice pentru îmbunătățirea relațiilor dintre acestea și găsirea unor 
soluții win to win, mai ales în contextul dezvoltării relațiilor inter-profesionale 
și al problemelor legate de protejarea secretului profesional și evitarea conflictelor 
de interese în cadrul acestor relații; 

 
 Diversificarea tipurilor de evenimente sau acțiuni organizate de U.N.B.R. pentru 

îmbunătățirea interacțiunii între avocați și mediile non juridice, cum ar fi 
camere de comerț, organizații patronale sau ale oamenilor de afaceri; 

 
 Organizarea unor campanii menite să promoveze deontologia și principiile 

profesiei.  
 
 Organizarea unor campanii de responsabilitate socială sau pro bono, pentru 

a apropia mai mult avocații de public, de a stimula încrederea în aceștia.  
 
 Interconectarea aplicației Infoavocat la programul CCBE Find-A-Lawyer, care 

este găzduit și pe site-ul e-justice.europa.eu  
 
 Îmbunătățirea graficii publicațiilor U.N.B.R.: Newsletter, Revista Avocatul, 

Buletinul informativ, precum și oricăror  materiale destinate comunicării interne și 
interinstituționale. 

 
 Newsletter-ul trebuie să conțină un main, scris de unul dintre membrii conducerii 

U.N.B.R. (care să abordeze cea mai importanta temă a lunii) și  cel puțin 1-2 
articole de autor.  

 
 Organizarea de evenimente sub patronajul Revistei Avocatul, care să 

aducă contributorii și să-i motiveze să-și expună părerile, atât în cadrul 
evenimentului, cât și în scris, pentru revistă. Acordarea unor premii pentru 
contribuția la revistă; 

 
 Acordarea unor premii pentru contribuțiile la dezvoltarea profesiei (de 

exemplu premii pentru inovație în managementul juridic) ; 
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 Realizarea de interviuri și publicarea concluziilor referitoare la evenimentele 
organizate de U.N.B.R. și I.N.P.P.A. ; 

 
 Organizarea, în colaborare cu I.N.P.P.A., a unor concursuri pe anumite tematici 

pentru avocații tineri; 
 
 Realizarea unui plan general de gestionare/management al situațiilor care 

pot declanșa crize de imagine; 
 
 Încheierea de parteneriate cu publicații juridice, în care să se prevadă 

dreptul acestora de a prelua doar o parte din articolele publicate pe site-ul U.N.B.R. 
(pentru parteneri chiar o parte mai mare decât cele 500 de semne cum este 
regula), însă măcar o mică parte să prevadă un  link de trimitere pe site-ul revistei 
pentru a citi restul articolului. 

 
 Crearea unui spațiu al departamentelor de comunicare atât pe site-ul 

U.N.B.R., cât și pe cel al barourilor.  
 
 Contractarea unor servicii specializate în promovare online (fie și furnizor extern), în 

măsură să poată optimiza conținutul comunicărilor U.N.B.R.; 
 
 Inițierea unui proces de branding al U.N.B.R.. 

 
 

D. Bugetul U.N.B.R. 
 
Proiectul de buget 2016  
se va fundamenta astfel încât Proiectele inițiate sau propuse de organele profesiei 
organizate la nivel național sau rezultate din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. privind 
aprobarea politicilor profesionale să aibă o finanțare corespunzătoare, prevăzută distinct. 
 
În plus, trebuie să se finanțeze:  
● achiziția de  calculatoare noi (unele au deja o vechime mai mare de 10 ani), 
completarea capacității de stocare a informațiilor în Arhiva electronică a U.N.B.R., 
dezvoltarea bazelor de date (completarea cu situația avocaților incompatibili, distinct: cei 
înscriși în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, deveniți incompatibili, de cei 
trecuți direct pe tabloul avocaților incompatibili fără să fi fost înscriși în Barouri cu drept de 
exercitare a profesiei), amenajarea și dotarea unor birouri de lucru pentru personalul 
U.N.B.R. (angajat sau colaboratori externi) în localul din București, Calea Moșilor nr. 88 
sector 3, parter, proprietatea U.N.B.R.; 
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● achiziția și mentenanța pentru noile tehnologii (site Internet nou, streaming, 
videoconferințe, intranet în conlucrare cu C.A.A.);   
 
● onorariile avocațiale aferente litigiilor care privesc acte ale organelor profesiei (de 
interes comun ale exercitării profesiei de avocat, inclusiv admiterea în profesie). 
 
● cheltuieli destinate invitaților, participării la activități ale grupurilor de lucru  ale 
Consiliului U.N.B.R., grupuri consultative ale U.N.B.R., reuniuni tematice,  finanțarea 
parțială a unor seminarii sau colocvii și o rezervă specială pentru  o Conferință Națională 
privind viitorul prestării de către avocați a serviciilor juridice și relațiile cu alte profesii 
juridice care reclamă astfel de prestații, implicarea în proiecte propuse de entități 
interesate a conlucra cu U.N.B.R. în realizarea de proiecte necesare profesiei;  
 
● indemnizațiile  de compensare pentru avocații implicați în activitatea de conlucrare pe 
PROIECTE aprobate de Consiliului U.N.B.R.; 
 
● finanțarea în conlucrare cu alte entități a unor proiecte de promovare a profesiei, 
inclusiv prin sponsorizări de evenimente, instituire de burse ale U.N.B.R., susțineri de 
proiecte culturale și sportive: 
 
● cotizații către organizații în care U.N.B.R. este membru (de ex. CCBE, UIA, IBA , UPRL); 
 
● finanțarea în calitate de contributor a unor Fundații (RoLII, Constantin Naumescu)   
 
● cheltuieli cu personalul: bugetarea personalului suplimentar necesar Proiectelor ce 
include și propuneri de afectare a unui personal dedicat, bugetarea unui post de 
comunicator cu normă întreagă, a unui post suplimentar la Serviciul de asistență judiciară 
organizat la nivelul U.N.B.R., fond de premiere, rezerve de actualizare a încadrărilor în 
raport de redistribuirea de atribuții, 
 
● taxe de participare la reuniuni interne și internaționale.  
 

* 
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Anexa nr. 2. - Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 36/12 decembrie 2015 
 

Anexa nr. I 
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ  

A AVOCAȚILOR PE ANUL 2016 
 

I. CADRUL NORMATIV. 
 
Activitatea de formare continuă a avocaților se desfășoară în baza: 
 

- Art.66 lit. g) din Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat; 

- Art.314-317 din Statutul profesiei de avocat 
- Rezoluția CCBE din Noiembrie 2000 asupra pregătirii profesionale a avocaților din 

UE 
- Hotărârea Congresului Avocaților nr.14/2008 privind pregătirea profesională 

continuă a avocaților. 
 
 

II. OBIECTIVE.  
 

Avocatul are datoria de a asigura cel mai înalt nivel de pregătire profesională și de a 
menține nivelul competenței profesionale, de a promova idealurile și normele deontologice 
ale profesiei de avocat, în scopul îndeplinirii sarcinilor și obligațiilor profesionale. 
 
În acest scop, avocatul trebuie să-și completeze pregătirea profesională prin actualizarea 
cunoștințelor în domeniile în care își exercită profesia, urmând o pregătire continuă în 
raport cu domeniile profesionale de interes. 
Pregătirea inițială și formarea continuă a avocatului se fundamentează pe utilizarea 
cunoștințelor dobândite în timpul facultății și în activitatea de studiu a dosarelor, 
redactarea actelor judiciare, astfel încât să fie îndeplinite următoarele obiective generale: 
 

1. formarea unei culturi juridice cu caracter general derivată dintr-o pregătire 
temeinică; 

2. formarea și dezvoltarea aptitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea 
profesiei de avocat, în raport și de cerințele spațiului juridic european și 
internațional; 

3. dobândirea deprinderilor de concepere și redactare a actelor utilizate de către 
avocat; 

4. utilizarea în cadrul activităților procesuale a argumentelor logico-juridice, 
fundamentate pe interpretarea normelor de drept material și procesual; 
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5. asigurarea unei apărări tehnice specializate prin cunoașterea jurisprudenței Înaltei 
Curți de Casație și Justiție, a Curții Constituționale, a Curții Europene a Drepturilor 
Omului; 

6. cunoașterea doctrinei juridice penale din spațiul comunitar european, prin crearea 
unei deschideri europene, internaționale; 

7. cunoașterea instituțiilor judiciare europene din perspectiva funcționării EUROJUST și 
a mandatului european; 

8. cunoașterea procedurilor jurisdicționale specifice din Uniunea Europeană, normele 
incidente în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, Curții Europene de Justiție și 
a Tribunalului de Primă Instanță; 

9. cunoașterea formelor de asistență juridică specifice procedurilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului, Curții Europene de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță. 

 
Formarea continuă a avocaților este necesară în contextul actual al unei intense activități  
legislative, mai ales în domeniul codurilor fundamentale, al apariției sau dezvoltării unor 
noi domenii ale dreptului, a unei practici jurisprudențiale adeseori neunitară, precum și a 
tendințelor de specializare pe care le încearcă corpul avocaților.  
Programul de perfecționare (formare continuă) se adresează avocaților definitivi și are ca 
principal obiectiv nevoia accentuată de dialog asupra unor probleme cu caracter teoretic și 
practic apărute în activitatea corpului profesional. 
 
Toate formele de perfecționare vor fi organizate pe domenii de interes, ținând seama de 
tendința de specializare al avocaților. 
 
 

III. INSTITUȚII IMPLICATE 
 

Coordonarea infrastructurii necesare realizării programului de formare profesională 
continuă se va realiza prin Institutul Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea 
Avocaților (în continuare I.N.P.P.A.). 
 
Programul de perfecționare a avocaților va fi pus în aplicare prin cooperarea Institutului 
National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) cu barourile. 
 
I.N.P.P.A. va continua eforturile de consolidare a centrelor teritoriale pentru a acoperi 
efectiv necesitățile de pregătire continuă din barourile ce susțin centrele precum și din 
zonele limitrofe. 
 
I.N.P.P.A. va monitoriza în permanență activitatea centrelor și modul în care acestea 
răspund necesității primordiale de a asigura pregătirea profesională continuă a avocaților 
din barourile de pe raza lor teritorială. 
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Se va evita crearea de centre teritoriale I.N.P.P.A. în lipsa unei reale susțineri din partea 
barourilor de pe raza curții de apel, a bazei materiale corespunzătoare, a unui corp de 
lectori care să acopere întreaga programă analitica și a unor acorduri cu instituțiile de 
învățământ universitar de prestigiu. 
 
În cazul barourilor care nu sunt cuprinse în centre I.N.P.P.A., programul de formare 
continuă va fi stabilit de I.N.P.P.A. în colaborare cu consiliile barourilor respective. 
I.N.P.P.A. își va flexibiliza programul și va desfășura activități de formare profesională prin 
deplasarea lectorilor săi în teritoriu. I.N.P.P.A. poate selecta în corpul său de lectori 
avocați din aceste barouri pentru a colabora la acțiunile pe care le implică programul de 
pregătire profesională continuă. 
 
În îndeplinirea programului de perfecționare a avocaților, I.N.P.P.A. și barourile pot 
colabora cu instituții de învățământ universitar și instituțiile de pregătire ale altor profesii 
juridice (Institutul Național al Magistraturii, Institutul Notarial Român, Institutul National al 
Practicienilor în Insolvență).  
 
În măsura în care se va realiza un program de conlucrare pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale a avocaților împreună cu magistrații, în funcție de compatibilitatea tematicii 
realizate prin formele de pregătire continuă, avocații pot participa la activitățile de formare 
continuă organizate de Consiliul Superior al Magistraturii prin Institutul Național al 
Magistraturii, iar magistrații pot participa la activitățile de formare continuă organizate de 
barouri prin Centre regionale de formare profesională continuă și de perfecționare a 
pregătirii avocaților coordonate de consiliile barourilor prin cooperare cu I.N.P.P.A.. 
 
 

IV. MODALITĂȚI DE REALIZARE A FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE 
 
Perfecționarea avocaților se va realiza prin organizarea de conferințe, seminare și 
dezbateri (mese rotunde), precum și prin alte forme prevăzute în Hotărârea 
Congresului Avocaților nr.14/2008 privind pregătirea profesională continuă a 
avocaților. 
 

IV.A. CONFERINŢE. 
 
Conferințele se vor desfășura în formele în care au fost organizate în cursul anului 2015, 
potrivit anexei nr. III. 
 
Modelul programului activităților derulate de I.N.P.P.A. este cuprins în anexa nr. II la 
prezenta hotărâre, unde sunt cuprinse activitățile lunilor IANUARIE SI FEBRIARIE 2016. 
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Locațiile prevăzute pentru desfășurarea activităților precum și data acestora pot suferi 
modificări  din motive de ordin organizatoric. Anexa nr. II reprezintă un MODELE al 
activităților anuale, care poate fi dezvoltat prin conlucrarea dintre I.N.P.P.A. – centrele 
I.N.P.P.A. – barouri, LA SOLICITAREA BAROURILOR.  
 
Pentru realizarea calendarului complet al activităților, barourile vor înainta 
propuneri către I.N.P.P.A., de preferință până la sfârșitul lunii ianuarie 2016. 
 

IV.B.  DEZBATERI TRANSMISE ÎN SISTEM INTRANET. 
 
I.N.P.P.A. va continua pe întreaga perioadă să organizeze săptămânal între orele 17,00 – 
20,00 activități de formare profesională continuă în incinta Palatului de Justiție, potrivit 
formatului aprobat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr.5/05.09.2015.  
 
Activitățile de pregătire pot fi preluate în sistem intranet de către centrele teritoriale ale 
I.N.P.P.A. și transmise în locațiile stabilite de acestea. 
 
Se va aloca un spațiu special problemelor privind organizarea sistemului de 
pensii și a C.A.A.. Formele de pregătire în acest domeniu de interes vor fi 
organizate în colaborare cu C.A.A.. 
 
Se vor aborda aspecte privind protecția avocatului – metode de lucru care 
conduc la protejarea avocatului în activitatea de consultanță și în cea de 
reprezentare și asistența judiciară și extrajudiciară.  
 
 

V. DOMENII DE INTERES. 
 

Asistența judiciară (Cazurile și condițiile de acordare a asistenței judiciare; Organizarea 
activității de acordare a asistenței judiciar) 
Organizarea formelor de exercitare a profesiei de avocat (constituire, patrimoniu de 
afectațiune, aspecte fiscale specifice profesiei de avocat) 
Infracțiuni săvârșite împotriva avocatului, soțului acestuia sau unei rude apropiate a sa. 
Răspunderea penală a avocatului 
Aspecte de deontologie  
Publicitatea formelor de exercitare a profesiei 
Secretul profesional 
 
Funcționarea sistemului de pensii al avocaților; organizarea și funcționarea C.A.A.. 
 



41 
 

Protecția avocatului. Mijloace de lucru, metode, reguli care conduc la protejarea avocatului 
în activitatea de consultanță și în cea de reprezentare și asistența judiciară și 
extrajudiciară.  
 
Accesul la  justiție în procesul civil în jurisprudența CEDO 
Garanții ale procesului civil echitabil în jurisprudența CEDO 
Articolul 1 al Protocolului nr. 1: noțiunea de „bun” în sensul Convenției și ingerințe în 
dreptul la bun; condițiile ingerinței: să fie prevăzută de lege, să urmărească un scop 
legitim, să fie proporțională (raportare la jurisprudența împotriva României) 
Libertatea de exprimare în jurisprudența CEDO 
Privarea de libertate în jurisprudența CEDO 
Procesul penal în jurisprudența CEDO – garanții generale; garanțiile speciale 
Dreptul la respectarea vieții private și familiale, a domiciliului și corespondenței. 
 
Rolul avocatului român în aplicarea legislației comunitare 
 
Jurisprudența Curții Constituționale în domenii de interes pentru profesia de avocat, 
sistemul judiciar și pentru practica profesionala. 
 
Înțelegerea și aplicarea noilor coduri fundamentale ale României – CIVIL, PROCEDURA 
CIVILĂ, PENAL, PROCEDURĂ PENALĂ – și a legislației conexe acestora. 
 
Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală. 
 
Jurisprudența în materia achizițiilor publice. 
 
Probleme de drept societar 
 
Probleme de drept bancar 
 
Probleme specifice dreptului fiscal 
 
Aspecte privind aplicarea procedurii insolventei (Legea nr.85/2014). Pregătirea în 
domeniul insolvenței persoanei fizice (Legea nr.151/2015) 
 
Probleme privind jurisdicția muncii. 
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 Anexa nr. II.  
◄ ian 2016 ~ ian 2016~ ► 

       
       

       

     Conferință  
 
Oradea 

 

       

     

 
 
 

 
◄ feb 2016 ~ feb 2016 ~ ► 

       
       

     Conferință  
 
Târgu 
Mureș 
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◄ feb 2016 ~ feb 2016 ~ ► 
       

     Conferință  
 
Giurgiu 

 

     Conferință  
 
Brașov 

 

     

 

* 
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Anexa nr. 3 - Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 37/12.12.2015 
PROIECT DE ACORD PRIVIND RECUNOAȘTEREA RECIPROCĂ  

A PREGĂTIRII PROEFSIONALE CONTINUE 
 
Între 
Țările membre CCBE în care avocații au obligația de a îndeplini activități de  pregătire 
profesională continuă, 
Austria; Belgia; Bulgaria; Danemarca, Estonia; Finlanda; Franța; Germania; Italia; 
Lituania; Luxemburg; Norvegia; Olanda; Polonia; România; Regatul Unit; Suedia; Elveția. 
 

*** 
 
În scopul de a promova și de a facilita libera circulație a avocaților în cadrul țărilor 
membre CCBE, în care pregătirea profesională continuă (DPC) este obligatorie și pentru a 
permite o mai mare flexibilitate pentru  aceștia, părțile enumerate mai sus au fost de 
acord să participe la prezentul memorandum de înțelegere (MOU) privind recunoașterea 
reciprocă a pregătirii profesionale continue (DPC). 
 
Acest Memorandum nu impune o  modificare a cerințelor DPC existente în țările membre 
enumerate mai sus, cerințele naționale existente vor continua să se aplice chiar și în acele 
țări membre care aleg să devină părți semnatare ale MOU. 
 

*** 
Având în vedere importanța pregătirii continue a avocaților din Europa, 
 
Având în vedere importanța și calitatea tradiției juridice și de drept legislativ în toate 
statele membre CCBE, 
 
Având în vedere datoria avocaților de a-și îndeplini obligațiile de pregătire, care decurg fie 
din codul național de etică, ținând cont de Carta CCBE a principiilor cu privire la avocatură 
(2006), Principiul privind "competența profesională a avocaților", 
 
Având în vedere dorința exprimată de instituțiile UE pentru a promova legături mai strânse 
între avocați care aparțin acestor asociații și societăți juridice membre CCBE, în care 
avocații sunt supuși pregătirii inițiale obligatorii și dezvoltării profesionale continue, 
 
Având în vedere atât punerea în aplicare a principiilor legislației UE privind libera circulație 
a serviciilor, persoanelor şi libertatea de stabilire, care a fost făcută de către avocații 
înscriși într-o asociație/ barou membră/ membru CCBE și libertatea de practică pentru 
avocați europeni, 
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Având în vedere că avocații care sunt înscriși într-unul din barouri din țările membre 
enumerate mai sus, care sunt supuse normelor lor naționale cu privire la DPC obligatorii, 
 
Având în vedere aceste competențe de garanții DCP obligatorii și independența avocaților, 
care contribuie de asemenea la consolidarea democrației și a statului de drept, 
 
Având în vedere că DCP obligatorie asigură actualizarea și dezvoltarea cunoștințelor, care 
sunt necesare pentru exercitarea profesiei de avocat și consolidează calitatea serviciilor 
oferite de aceștia, 
 
Având în vedere că părțile semnatare au competențe echivalente în stabilirea de norme 
pentru DPC și luând în considerare normele naționale și locale în furnizarea de credite DPC 
de către autoritatea competentă desemnată, 
 
Având în vedere liniile directoare privind cardul de identitate CCBE de avocat (2009), 
 

*** 
 
Părțile membre au convenit după cum urmează: 
 
1) Numărul de ore de curs la care a participat sau creditele obținute pentru DCP de 
avocații care sunt atât înscriși într-o asociație/ barou din țările membre enumerate mai 
sus, trebuie să fie luate în considerare în țara lor de origine, în conformitate cu normele 
naționale. 
 
2) Părțile membre vor modifica normele naționale pentru ca acestea să includă o regulă în 
ceea ce privește recunoașterea reciprocă a creditelor obținute în cursul DCP desfășurat în 
altă țară membră semnatară. 
 
3) Părțile membre se informează reciproc cu privire la orice dificultăți în ceea ce privește 
punerea în aplicare a memorandumului de înțelegere. Aceste dificultăți vor fi tratate de 
către președinții delegațiilor participante, în cadrul comitetelor CCBE corespunzătoare. 
 
4) Acest acord va intra în vigoare la data semnării de către părți. Acesta poate fi modificat 
de comun acord. Acesta este deschis pentru semnare către toate celelalte țări membre 
CCBE care decid să introducă, pe viitor, un regim obligatoriu DPC. 
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FIRST DRAFT AGREEMENT ON MUTUAL RECOGNITION OF CONTINUING 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

 
Between 
The CCBE member countries in which lawyers are subject to continuing professional 
development 
Austria; Belgium; Bulgaria; Denmark, Estonia; Finland; France; Germany; Italy; Lithuania; 
Luxembourg; Norway; The Netherlands; Poland; Romania; The United Kingdom; Sweden; 
Switzerland. 
 

*** 
 

In order to promote and facilitate free movement of lawyers within CCBE member 
countries – in which continuing professional development (CPD) is compulsory – and to 
allow greater flexibility for members, the above listed parties have agreed to enter into 
this Memorandum of Understanding (MOU) on mutual recognition of continuing 
professional development (CPD). 
 
This MOU does not suggest any changes to the existing CPD requirements within the 
above listed member countries, as the existing national requirements will continue to 
apply even in those member countries who choose to become signing parties to the MOU. 

*** 
Having regard to the importance of continuing training for lawyers in Europe, 
 
Considering the importance and the quality of the common legal and legislative tradition 
in all respective CCBE member countries, 
 
Having regard to the lawyers’ duty to fulfill training obligations, arising either from the 
national code of ethics, or their obligation of competence and the CCBE Charter of 
Principles on the European Legal Profession (2006), Principle (g) on “the lawyers’ 
professional competence”3, 
 
Considering the desire expressed by EU institutions to promote closer links between 
lawyers belonging to those CCBE member bar associations in which lawyers are subject to 
compulsory initial and continuing professional development, 
 
Considering both the implementation of EU law principles on free movement of services, 
persons and freedom of establishment that has been made by lawyers enrolled in a CCBE 
member bar association and the freedom of practice for European lawyers,  
                                         
3 http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf  

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf


47 
 

 
Considering that lawyers who are enrolled in one of the bar associations of the member 
countries listed above are subject to their respective national rules on mandatory CPD, 
 
Considering that mandatory CPD guarantees competences and independence of lawyers, 
which also contributes to strengthening democracy and the rule of law,  
 
Considering that mandatory CPD ensures updating and development of knowledge, which 
is necessary for the practice of the profession of lawyer and strengthens the quality of 
services provided by them. 
 
Considering that the signing parties have equivalent competences in setting rules for CPD 
and taking into account national and local rules in delivering CPD credits by the appointed 
competent authority, 
 
Taking into consideration the guidelines for the CCBE Identity Card (2009)4, 

 
*** 

The member parties have agreed as follows: 
 

1) The number of course hours attended or the credits obtained for CPD by lawyers 
who are both enrolled in a bar association of a member country listed above, must 
be taken into account in their country of origin, in accordance with national rules.  
 

2) The member parties will amend their national rules in order for them to include a 
rule regarding the mutual recognition of credits obtained in the course of CPD 
carried out in another signatory member country. 
 

3) The member parties shall inform each other of any difficulties regarding the 
implementation of the Memorandum of Understanding. These difficulties will be 
handled by the chairmen from the participating delegations, within the appropriate 
CCBE committees. 

 
4) This agreement will take effect on the date of signature by the parties. It can be 

amended by common agreement. It is open for signature by all the other CCBE 
member countries who decide to introduce, in future, a compulsory CPD regime. 

 
 

***** 

                                         
4 http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/document/photo_idcard/id_card_en.pdf 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/document/photo_idcard/id_card_en.pdf

