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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
 
 
 

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

privind activitatea barourilor 
 

Serie Nouă  Anul  III         Numărul  12       14 octombrie 2016 
 

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

A. Activitatea Comisiei permanente în ședințe de lucru  
 

1. Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 02 septembrie 
20161 

 
La ședință au fost invitați și au dat curs invitației: 

- domnul avocat Eugen Ostrovschi, președintele Comisiei Centrale de Disciplină (CCD); 
- domnul avocat Florin Petroşel, președintele Casei de Asigurări a Avocaților (CAA); 

Nu a putut participa domnul avocat Călin Zamfirescu, președinte de onoare al 
U.N.B.R.  
 
 Ordinea de zi dezbătută a fost: 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente a UNBR din 26 iulie 
2016;  

2. Măsuri organizatorice privind examenul de primire în profesia de avocat-
septembrie 2016; 

3. Proiectul privind pregătirea profesională continuă în 2017 (dezbatere în vederea 
avizării); 

                                       
1 Procesul verbal urmează a fi aprobat, după dezbateri la viitoarea ședință a Comisiei Permanente a 
U.N.B.R.. 
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4. Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de disciplină din cadrul 
UNBR (analiză, dezbatere, propuneri, avizare); 

5. Regulamentul-cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de 
asistență judiciară ale barourilor (dezbatere, avizare); 

6. Stadiul realizării obiectivelor de politică profesională stabilite prin Hotărârea 
Consiliului UNBR nr. 7/5 septembrie 2015. Analiză și măsuri; 

7. Informare cu privire la măsurile de punere în aplicare a reglementărilor privind 
sistemul Casei de Asigurări a Avocaților (CAA); 

8. Lucrări curente. 
9. Diverse. 
 

La pct. 2 al ordinii de zi, Comisia Permanentă a decis cu privire la 
următoarele:  
  - aprobarea componenței Comisiei naționale a examenului de primire în profesia 
de avocat – sesiunea septembrie 2016; 
  - desemnarea ca Președinte al Comisiei naționale de examen a domnului 
vicepreședinte al UNBR  av. conf. univ. dr. Traian-Cornel Briciu, potrivit Regulamentului 
– Cadru privind organizarea examenului; 
  - desemnarea ca Vicepreședinte al Comisiei naționale de examen a domnul av. 
prof.univ.dr. Ion Turculeanu; 
  - desemnarea ca Vice-Președinți ai Comisiei naționale a examenului a 
directorilor centrelor teritoriale ale INPPA și a comisiei de organizare a examenului, pe 
centre teritoriale; 
  - mandatarea Președintelui Comisiei naționale de examen să desemneze din 
cadrul Comisiei, membrii care vor face parte din comisiile de examen; 
  - rezolvarea contestațiilor depuse de candidații respinși, validarea înscrierii 
candidaților care au depus cereri de înscriere și invalidarea candidaților care nu au 
respectat cerințele cuprinse în legislația profesiei de avocat și Regulamentul cadru de 
examen. 

În urma dezbaterilor s-a ajuns la concluzia că se recomandă un grad de 
dificultate mediu al examenului, care să dovedească că există un echilibru între 
necesarul creșterii numărului avocaților în profesie și standardul de calitate reflectat de 
nivelul de pregătire profesionala a viitorilor avocați.  

S-a supus atenției problematica restituirii taxelor candidaților care nu au mai 
depus cerere, care s-au retras sau au fost respinși, în cuantumuri diferite, în funcție de 
situația acestora și s-a solicitat ca validarea examenului să se facă, în condiții 
similare ca anul trecut, de către Comisia Permanentă, prin mandatare de către Consiliul 
Uniunii (care va ratifica ulterior), pentru a se urgenta finalizarea examenului și 
publicarea listei finale a candidaților admiși și respinși.  

 
La pct. 3 al ordinii de zi, Comisia Permanentă a luat act de informarea 

directorului INPPA cu privire la situația din lunile ianuarie-august 2016, în raport de 
aprobarea Consiliului UNBR de anul trecut. S-a aprobat supunerea către Consiliul UNBR 
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a  proiectului privind pregătirea profesională continuă în 2017, care va 
cuprinde: 

- conferințele organizate de barouri cu sprijinul INPPA; 
- continuarea sistemului de dezbateri transmise în sistemul intranet; 
- înființarea și funcționarea Departamentului privind problematica Casei de 

Asigurări a Avocaților ; 
- demararea pregătirii continue pentru administratorii procedurii de insolvență a 

persoanei fizice în baza Legii nr. 151/2015 și organizarea examenului de absolvire. 
 
La pct. 4 al ordinii de zi, Comisia Permanentă a luat act de faptul că s-au 

primit propuneri/observații/comentarii la Proiectul de Regulament de organizare și 
funcționare al comisiilor de disciplină din cadrul UNBR remis la barouri, membrii 
Consiliului UNBR și INPPA de la Barourile Ilfov, Cluj și INPPA.  

Comisia Permanentă a decis instituirea unui grup de lucru pentru 
finalizarea Proiectului, coordonat de către președintele Comisiei Centrale de 
Disciplină , într-o componență restrânsă, format din membrii ai Consiliului UNBR, care 
își manifestă voința în acest sens, care să aibă un grafic de lucru clar stabilit pentru a 
putea ca în ședința Comisiei Permanente din 4 noiembrie a.c. să se analizeze un Proiect 
de Regulament care să poată fi supus adoptării Consiliului UNBR în ședința din 
decembrie 2016; decizia privind organizarea unei conferințe naționale/atelierul de lucru, 
se va lua ulterior, în funcție de materialele/propunerile primite și de interesul 
manifestat. 

 
La pct. 5 al ordinii de zi, Comisia Permanentă a luat act de raportul 

coordonatorului Departamentului de Coordonare Asistenței Judiciare, cu privire la 
demersurile întreprinse în vederea elaborării Regulamentului – cadru pentru 
organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale 
barourilor. S-a solicitat comunicarea observațiilor sau propunerilor formulate cu privire 
la Proiect până la data de 15.08.2016. Până la data de 30.08.2016 s-au centralizat 
propunerile/observațiile formulate de: Baroul Vrancea, Baroul Sălaj, Baroul Argeș și 
Baroul București cu privire la Proiect. La data de 19.08.2016 s-a comunicat, prin e-mail, 
către barourile membre un nou Proiect în varianta din 18.08.2016, iar, la data de 1 
septembrie 2016, s-a transmis o ultima variantă către toate barourile pe care se poate 
lucra în ședința de Consiliu. 

Comisia Permanentă a decis să susțină în ședința de Consiliu propunerea de 
organizare a unui grup de lucru alcătuit din reprezentanți ai barourilor care 
au formulat puncte de vedere, care să lucreze împreuna cu DCAJ și să finalizeze o 
variantă care să fie supusă spre avizare Comisiei Permanente la ședința din 4 noiembrie 
2016.  

De asemenea, s-a decis ca, în ședința din noiembrie, să figureze pe ordinea de zi 
analizarea unui proiect de decizie a Comisiei Permanente, emanat de DCAJ, privind 
organizarea Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare. 
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La pct. 6 al ordinii de zi, Comisia Permanentă a luat act de raportul 
Președintelui UNBR referitor la stadiul realizării obiectivelor de politică profesională și a 
decis discutarea pe larg a problematicii la viitoarea ședință. 

 
La pct. 7 al ordinii de zi, Comisia Permanentă a luat act de informarea 

efectuată de Președintele CAA cu privire la activitatea de realizare a legislației 
infra-parlamentare privind sistemul CAA, după adoptarea Statutului CAA în 
ședința Consiliului UNBR din 27.07.2016, după cum urmează: 
  - Comisia de redactare s-a întrunit s-a întrunit pe data de 28.07.2016 și a hotărât 
reluarea lucrărilor după vacanță, începând cu data de 10.09.2016; 
  - deși Departamentul tehnic de la Monitorul Oficial a opinat că Monitorul Oficial nu 
poate publica în Partea I actul normativ aprobat de Consiliul UNBR, deoarece acesta nu 
se încadrează în categoria actelor normative care trebuie publicate, se consideră că 
Statutul CAA – 2016 se poate publica în Monitorul Oficial, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. 
(1), ipoteza prevăzută de lit. n) din Legea nr. 202/1998, astfel că discuțiile cu 
reprezentanții Monitorului Oficial se vor relua; 
  - Regulamentul Codex al CAA, va cuprinde următoarele regulamentele tematice: 
Regulamentul privind creanțele contributive; Regulamentul privind pensiile; 
Regulamentul privind contabilitatea C.A.A. și a filialelor; Regulamentul privind alte 
drepturi de asigurări sociale; Regulamentul privind inspecția financiară; Regulamentul 
privind arhivarea electronică; Regulamentul privind regularizarea anuală a contribuțiilor; 
prima ședință a Comisiei de elaborare va avea loc într-o zi din intervalul 10 – 
15.09.2016 iar primul regulament al cărui proiect va fi finalizat în luna septembrie va fi 
„Regulamentul privind creanțele contributive”. 
 

La pct. 8 al ordinii de zi, Comisia Permanentă a decis implicarea UNBR în 
programul HELP (European Programme for Human Rights Education for Legal 
Professionals/Programul European pentru Educație în domeniul Drepturilor Omului 
pentru profesiile juridice); HELP este în prezent principalul instrument prin care sunt 
derulate în Europa activitățile de formare academică și activitățile de formare a 
membrilor profesiilor juridice în materia drepturilor omului. S-a decis ca persoana de 
legătură a UNBR (info point) să fie doamna avocat Raluca Bercea, director al Centrului 
Teritorial Timișoara al INPPA. 

 
* 
 
 

S-au adoptat următoarele DECIZII: 
 
1. DECIZIA nr. 159/02.09.2016 privind componența Comisiei naționale a 
examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea Septembrie 2016 
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În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) al Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare și a prevederilor  
art. 33 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, 
Ținând cont de propunerile formulate de barouri, avizate de I.N.P.P.A. central și de 
centrele sale teritoriale, 
Luând în considerare cerințele prevăzute de art. 17 alin. (4) Legii nr. 51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat,  republicată,  cu modificările ulterioare,  
și a prevederilor art. 33 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat,  
Comisia Permanentă, în ședința din 02 septembrie 2016,  

DECIDE : 
Art. 1. – Se aprobă componența Comisiei naționale a examenului de primire în profesia 
de avocat – sesiunea septembrie 2016, cuprinsă în tabelul anexat prezentei Decizii și 
care formează parte integrantă din aceasta. 
Art. 2. – Se desemnează în calitate de Președinte al Comisiei naționale a examenului 
de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016 domnul av. dr. Traian-
Cornel Briciu, Vicepreședinte U.N.B.R. Domnul av. dr. Traian-Cornel Briciu va îndeplini și 
atribuțiile ce îi revin în calitate de director al I.N.P.P.A., potrivit Regulamentului – Cadru 
privind organizarea examenului. 
Art. 3. – Se desemnează dl. prof.univ.dr. Ion Turculeanu (vicepreședinte U.N.B.R.) 
pentru exercitarea atribuțiilor de organizare a examenului la nivel central, în colaborare 
cu Președintele Comisiei naționale a examenului. 
Art. 4. - Se desemnează în calitate de Vice-Președinți ai Comisiei naționale a 
examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016: 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcția Centrul 

1. Av. Cristina Gheorghe Director  Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Brașov  

2. Av. dr. Stanca Gidro Director Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Cluj 

3. Av. dr. Daniel Ghiță Director  Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Craiova 

4. Av. Ioan Popa  Director Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Galați 

5. Av. dr. Horia Țiț Director Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Iași 

6. Av. dr. Raluca Bercea Director Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Timișoara 

Art. 5. - În conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Consiliului  
U.N.B.R. nr. 98/ 04.06.2016 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului 
– cadru de examen, se desemnează comisia de organizare a examenului, după cum 
urmează:  
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Nr. 
crt. 

Centrul INPPA Nume și prenume  

1. INPPA București Av. Traian Briciu 
Av. Ion Ilie-Iordăchescu 
Av. Cornelia Lalu 
Av. Șerban Lovin 
Av. Mihai Tănăsescu 
Av. Tiberius Nicu 

2. Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Brașov  

Av. Cristina Gheorghe 
Av. Dan Sergiu Oprea 
Av. Cătălin Joița 

3. Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Cluj 

Av. Stanca Ioana Gidro 
Av. Mircea Pop 
Av. Adriana Stetca 

4. Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Craiova 

Av. Daniel Ghiţă 
Av. Luminita Ioana 
Av. Lucian Săuleanu 

5. Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Galați 

Av. Ioan Popa 
Av. Valentina Daniela Andrei 

6. Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Iași 

Av. Horia Țiț 
Av. Liviu Bran 
Av. Lupșan Gabriela 

7. Centrul teritorial 
I.N.P.P.A. Timișoara 

Av. Raluca Bercea 
Av. Gherga Alin 

 
Art. 6. – Se mandatează Președintele Comisiei naționale de examen să desemneze din 
cadrul Comisiei aprobată conform art. 1 din prezenta Decizie, membrii care vor face 
parte din comisiile de examen prevăzute la art. 14 și 15 din Regulamentul de examen.  
Art. 7. – Prezenta Decizie se comunică Președintelui Comisiei naționale a examenului 
de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016, care va lua măsurile 
corespunzătoare pentru punerea acesteia în aplicare, precum și consultantului tehnic al 
I.N.P.P.A.   

C O M I S I A    P E R M A N E N T Ă 
 
2. DECIZIA nr. 160/02.09.2016 
În baza prevederilor Hotărârii nr. 97 din 04.06.2016 a Consiliului Uniunii Naționale a 
Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), coroborate cu prevederile art. 12 și 68 
din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și 
prevederile art. 15 ale Statutului profesiei de avocat,  
ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 98 din 04.06.2016 a Consiliului U.N.B.R., 
Luând în considerare propunerile exprimate de Comisia de organizare a examenului, 
Comisia Permanentă, întrunită la 02.09.2016, 
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DECIDE: 
Art. 1. – Validează înscrierea la examen a candidaților care au depus cereri de înscriere 
la examen conform prevederilor Regulamentului – Cadru de examen. Tabelul 
centralizator al acestor candidați este cuprins la Anexa 1 a prezentei Decizii (punctele A 
și B).  
Art. 2. – Ia act de rezultatul verificărilor efectuate de consiliile barourilor în 
conformitate art. 7 alin. (9) și art. 27 alin. (8) din Regulamentul de examen și dispune 
neînscrierea la examen a candidaților prevăzuți la Anexa nr. 2 a prezentei Decizii 
(punctele A și B). 
Art. 3. – În urma verificărilor efectuate în conformitate cu disp. art. 11 alin. (1) lit. a) 
din Regulamentul de examen, invalidează cererile candidaților cuprinși în Anexa nr. 3 la 
prezenta Decizie (punctele A și B). 
Art. 4. – Urmare verificărilor efectuate în conformitate cu disp. art. 11 alin. (1) lit. a) 
din Regulamentul de examen, acordă termen până la data de 07.09.2016, ora 15.00, în 
temeiul art. 3 alin. (4) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 97/04.06.2016, pentru 
depunerea actelor lipsă, în vederea verificării condițiilor de înscriere la examen. Actele 
lipsă se vor depune la secretariatul baroului la care candidatul a depus cererea de 
înscriere la examen, care va înainta de îndată actele depuse către I.N.P.P.A. (central). 

Tabelul centralizator al acestor candidați este cuprins la Anexa 4 a prezentei 
Decizii (punctele A și B). Situația definitivă a acestor candidați, împreună cu rezultatul 
verificării, va fi publicată la 08.09.2016.  
Art. 5. – În urma analizei motivelor invocate de candidații care au formulat contestații, 
respinge înscrierea candidaților menționați la Anexa nr. 5 a prezentei Decizii (punctele A 
și B).    
Art. 6. – În urma analizei motivelor invocate de candidații care au formulat contestații, 
admite înscrierea la examen a candidaților menționați la Anexa nr. 6 a prezentei Decizii 
(punctul A).  
Art. 7. – Ia act de cererile de retragere formulate de candidații menționați la Anexa nr. 
7 a prezentei Decizii (punctele A și B).  
Art. 8. – Prezenta decizie se va comunica către Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (în continuare I.N.P.P.A.), centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., 
barourile la care au fost depuse cererile de înscriere la examen și în extras către 
candidații care justifică un interes de comunicare și  va fi publicată pe site-ul 
www.unbr.ro și www.inppa.ro.  
Art. 9. – Tabelul final al candidaților la examenul de primire în profesia de avocat se va 
publica la 8.09.2016. 

C O M I S I A    P E R M A N E N T Ă 
 

* 
 

B. Activitatea Comisiei Permanente a U.N.B.R. între ședințe 
 
 S-au publicat pe site-ul www.unbr.ro: 

http://www.unbr.ro
http://www.inppa.ro.
http://www.unbr.ro:
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1. Mesaj de condoleanțe pentru victimele atentatului de la Nisa. (Mesaj - 

15.07.2016); 
 
2. Despre onorarii minimale, concurență, și profesia de avocat… (Studiu – 

18.07.2016); 
 
3. Invitația Asociației Avocaților din Germania de participare la Maratonul 

din Berlin – pentru avocați, 25 septembrie 2016 (29.08.2016); 
 

4. Codul De Conduită, Etică și Deontologie al Avocatului Român 
(necesitatea elaborării tezelor prealabile - Studiu –  01.09.2016); 

 
5. Comunicatul Comisiei Permanente a UNBR privind demersurile 

asociațiilor magistraților în vederea asigurării cadrului corespunzător 
îmbunătățirii calității actului de justiție și a condițiilor de muncă ale 
magistraților și personalului auxiliar (14.09.2016); 

 
6. Memorandum privind Justiția”, preluare de pe site-ul asociației 

profesionale intitulate „Uniunea Națională a Judecătorilor din România” 
(14.09.2016); 

 
7. Rezultatele selecției avocaților care vor participa la sesiunile de 

pregătire 3 și 4 organizate în cadrul Proiectului ACTIONES – Active Charter 
Training through Interaction Of National ExperienceS, coordonat de către 
Institutul Universitar European de la Florența (Anunț – 20.09.2016); 
 

8. Registrul național de asistență judiciară – anul 2016, constituit din 
registrele de asistență judiciară comunicate de barourile membre, conform 
art. 80 alin. (5) și (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare (05.10.2016); 
 

9. Compatibilitatea/incompatibilitatea calității de avocat cu funcția de 
președinte al consiliului de administrație al unei regii autonome (Opinia 
Departamentul de studii, cercetări juridice și cooperare internațională din 
cadrul INPPA, validată de către Comisia Permanentă din 02.09.2016 – 
06.10.2016); 
 

10. Profesia de executor judecătoresc este incompatibilă cu profesia de 
avocat (Opinia Departamentul de studii, cercetări juridice și cooperare 
internațională din cadrul INPPA, validată de către Comisia Permanentă din 
02.09.2016 – 06.10.2016); 
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11. Se pot asigura prin avocat servicii de coordonare a activității 

departamentelor juridice de la sediul social și de la sucursalele unei societăți 
cu capital majoritar de stat? (Opinia Departamentul de studii, cercetări 
juridice şi cooperare internațională din cadrul INPPA, validată de către 
Comisia Permanentă din 02.09.2016 – 06.10.2016); 
 

12. Substituirea unui avocat desemnat curator special, potrivit Codului de 
procedură civilă (Opinia Departamentul de studii, cercetări juridice și 
cooperare internațională din cadrul INPPA, validată de către Comisia 
Permanentă din 02.09.2016 – 06.10.2016); 
 

13. Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ) al UNBR: 
propuneri privind inițierea discuțiilor necesare încheierii unui nou Protocol 
între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România 
(Anunț – 07.10.2016); 

 
14. Mesajul Președintelui UNBR cu ocazia Sărbătoririi Zilei Baroului 

București 2016 sub titlul „Aniversarea a 185 de ani de avocatura în 
București”, care a avut loc sâmbătă, 8 octombrie, la Palatul Parlamentului 
(10.10.2016); 

 
15. Proiectul de modificare și completare a legilor justiției, remis 

membrilor Consiliului UNBR la 6 iunie 2016 (Anunț – 10.10.2016); 
 

16. ”Avocat gratuit pentru români, o dată pe an, o obligație a statului.” 
Robert Cazanciuc, fostul ministru al Justiției vine cu o soluție pentru ca toți 
românii să poată beneficia de asistența unui avocat. (Preluare de pe site-ul 
dcnews.ro – 10.10.2016); 

 
17. Debutul cursurilor de pregătire pentru dobândirea calității de 

administrator sau lichidator în insolvența persoanei fizice, organizate de 
către INPPA (Anunț – 10.10.2016); 

 
18. Publicarea în limba română a codurilor deontologice (sau 

reglementărilor echivalente) ale avocaților din mai multe țări europene ( 
11.10.2016); 

 
19. Întâlnire bilaterală între reprezentanții conducerilor profesiei de avocat 

din România și Republica Moldova, 14-16 octombrie 2016 (Anunț – 
12.10.2016); 

 
20. Decizia ÎCCJ, din 11 octombrie 2016: „În cauzele în care legea prevede 

pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa 
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închisorii mai mare de 5 ani, asistența juridică este obligatorie pentru 
inculpatul persoană juridică” (13.10.2016); 

 
21. Propunere de modificare a legislației taxelor judiciare de timbru” în 

cadrul proiectului de îmbunătățire a accesului la justiție (Material întocmit de 
către Departamentul de Protecție a Profesiei și Relații Publice al UNBR – 
14.10.2016); 

 
22. UE adoptă norme menite să garanteze asistența judiciară în cadrul 

proceselor penale (Comunicat de presă al Consiliul Uniunii Europene – 
14.10.2016) 

 
* 
 

 
Partea II: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI 

UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
 
A. 1. Ședința Consiliului U.N.B.R. din data de 03 septembrie 20162 

 
Nu au putut participa următorii avocați consilieri, conform tabelului:  
 

Nr.
crt. 

Numele și prenumele: Baroul: Funcția: Obs: 

1. Av. Baco Mihai* Alba Consilier UNBR Absent motivat 
2. Av. Candet Nucu Gigi* Bacău Consilier UNBR Absent motivat 
3. Av. Rădăcină Felicia Bistrița-Năsăud Consilier UNBR Absent motivat 
4. Av. Cudrici Eugen-Sebastian București Consilier UNBR Absent  
5. Av. Dănescu Costea-Corin București Consilier UNBR Absent motivat 
6. Av. Oancea Dan București Consilier UNBR Absent motivat 
7. Av. Tănăsescu Mihai București Consilier UNBR Absent motivat 
8. Av. Teodosiu Flavia Cristina București Consilier UNBR Absent motivat 
9. Av. Zamfirescu Călin-Andrei București Consilier UNBR Absent  
10. Av. Tudorancea Mihail Adrian* Buzău Consilier UNBR Absent motivat 
11. Av. Ţibrea Mariana Caraș-Severin Consilier UNBR Absent  
12. Av. Haşotti Ionel Constanța Consilier UNBR Absent motivat 
13. Av. Predescu Bianca-Maria Dolj Consilier UNBR Absent motivat 
14. Av. Săraru Cristian Galați Consilier UNBR Absent motivat 
15. Av. Homescu Florin* Gorj Consilier UNBR Absent motivat 
16. Av. Donose Viorica Ialomița Consilier UNBR Absent  
17. Av. Mogoş Ion Iași Consilier UNBR Absent motivat 

                                       
2 Procesul verbal urmează a fi aprobat, după dezbateri la viitoarea ședință a Consiliului U.N.B.R.. 
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Nr.
crt. 

Numele și prenumele: Baroul: Funcția: Obs: 

18. Av. Blăjan Ioan* Maramureș Consilier UNBR Absent motivat 
19. Av. Galdea Nicolae-Traian*  Mureș Consilier UNBR Absent motivat 
20. Av. Volosevici Gitania* Prahova Consilier UNBR Absent motivat 
21. Av. Antonescu Emanuela Prahova Consilier UNBR Absent motivat 
22. Av. Bancea Valeriu-Petru Satu-Mare Consilier UNBR Absent motivat 
23. Av. Purice Nicoleta-Marilena* Tulcea Consilier UNBR Absent motivat 
24. Av. Blăniţă Petru Vaslui Consilier UNBR Absent motivat 

cu * = decanii barourilor 
 
La ședință au fost invitați și au dat curs invitației următorii: 
- Președinte al Casei de Asigurări a Avocaților, domnul av. dr. Florin Petroşel; 
- Președintele Comisiei Centrale de Disciplină domnul av. Eugen Ostrovschi.  
 
 Ordinea de zi dezbătută a fost: 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din 27 iulie 2016; 
2. Măsuri organizatorice privind examenul de primire în profesia de avocat-

septembrie 2016; 
3. Proiectul privind pregătirea profesională continuă în 2017 (dezbatere în vederea 

aprobării); 
4. Proiectul privind Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de 

disciplină din cadrul UNBR (dezbatere); 
5. Regulamentul-cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de 

asistență judiciară ale barourilor (Proiect: dezbatere, aprobare); 
6. Informare cu privire la măsurile de punere în aplicare a reglementărilor privind 

sistemul Casei de Asigurări a Avocaților (CAA); 
7. Lucrări curente; 
8. Diverse. 

 
 La pct. 2 al ordinii de zi, Consiliul UNBR a luat act și a validat măsurile 
adoptate de Comisia Permanentă în ședința din 02.09.2016, cu privire la 
examen și a decis cu privire la problematica restituirii taxelor de examen 
candidaților care nu au mai depus cerere, care s-au retras sau au fost respinși, în 
cuantumuri diferite, în funcție de situația acestora. De asemenea, a decis ca  validarea 
examenului să se facă, în condiții similare ca anul trecut, de către Comisia 
Permanentă, prin mandatare de către Consiliul Uniunii (care va ratifica ulterior), pentru 
a se urgenta finalizarea examenului și publicarea listei finale a candidaților admiși și 
respinși.  
 

La pct. 3 al ordinii de zi, Consiliul UNBR a aprobat Proiectul privind 
pregătirea profesională continuă în 2017, așa cum a fost analizat și avizat în 
ședința Comisiei Permanente. 
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La pct. 4 al ordinii de zi, în conformitate cu cele decise în ședința Comisiei 

Permanente, Consiliul UNBR a aprobat instituirea unui grup de lucru pentru 
finalizarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de 
disciplină din cadrul UNBR, coordonat de către președintele Comisiei Centrale de 
Disciplină (CCD), împreună cu calendarul de finalizare a acestuia. 

 
În ce privește pct. 5 al ordinii de zi, Consiliul UNBR a analizat Proiectul 

Regulamentului-cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile 
serviciilor de asistență judiciară ale barourilor, astfel cum a fost comunicat către 
barouri, a luat act de faptul că au formulat propuneri Barourile Argeș, București, Ilfov, 
Sălaj și Vrancea, precum și a propus anumite modificări și completări la acesta. S-a 
decis constituirea unui grup de lucru pentru finalizarea acestuia, coordonat de 
către Vicepreședintele UNBR cu atribuții în domeniu (Departamentul de Coordonare a 
Asistenței Judiciare, DCAJ) și format din câte un reprezentat al barourilor sus indicate, 
care să conlucreze pentru analizarea propunerilor, comentariilor, observațiilor făcute în 
ședință și să prezente un material unitar până la data de 28.10.2016, ce va fi analizat 
de Comisia Permanentă în ședința din 04-05.11.2016. 
S-a decis constituirea unui grup de lucru al Consiliului UNBR, care va conlucra 
pentru redactarea modificărilor și completărilor la Protocolul privind 
stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de 
asistență judiciară din oficiu, semnat la 06.06.2015 de reprezentanții Ministerului 
Justiției și ai UNBR. Grupul de lucru va prezenta un material unitar până la data de 
28.10.2016, ce va fi analizat de Comisia Permanentă în ședința din 04-05.11.2016, va fi 
coordonat de către Vicepreședintele UNBR cu atribuții în domeniu. 
 

La pct. 6 al ordinii de zi, Consiliul UNBR a luat act de informarea Președintelui 
CAA privind activitatea de realizare a legislației infra-parlamentare privind 
sistemul CAA, după adoptarea Statutului CAA în ședința Consiliului UNBR din 
27.07.2016, similar cu ce s-a prezentat în ședința Comisiei Permanente din 
02.09.2016, sus prezentată. 

 
La pct. 8 al ordinii de zi, Consiliul UNBR a decis următoarele: 

    a) constituirea unui Grup de lucru al Consiliului UNBR pentru redactarea 
unui Proiect al Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al 
avocatului român, coordonat de către vicepreședintele UNBR, cu atribuții în domeniu, 
care va avea în vedere principiile adoptate prin Hotărârea Congresului Avocaților nr. 
08/25-26.03.2016 și va prezenta un material unitar până la data de 28.10.2016, ce va fi 
analizat de Comisia Permanentă, în ședința din 04-05.11.2016; 
    b) mutarea datei de desfășurare a ședințelor Comisiei Permanente și a 
Consiliului UNBR, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 
30/12.12.2015, datorată adoptării de către Guvernul României a datei de 11 decembrie 
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ca dată a desfășurării alegerilor parlamentare, urmare a propunerii unanime a Comisiei 
Permanente, astfel: 
  - Vineri 16 decembrie 2016, ora 9.00, Comisia Permanentă; 
  - Vineri 16 decembrie 2016, ora 15.00 și Sâmbătă 17 decembrie 2016, ora 9.00, 

Consiliul UNBR; 
    c). remiterea către Ministerul Justiției a unei interpelări cu întrebarea dacă 
la nivelul ministerului există și se implementează o politică națională cu 
privire la limitarea spațiilor destinate avocaților pentru punerea în aplicare a 
noilor coduri, având în vedere cazurile tot mai numeroase de limitare a spațiilor 
destinate avocaților la instanțele judecătorești, și, în special, situația existentă la Curtea 
de Apel Constanța, care a decis limitarea la 14 mp a spațiului arondat avocaților urmare 
a compartimentării prevăzute în proiectul de renovare a clădirii și răspunsul Ministerului 
Justiției la solicitarea UNBR de a-și preciza punctul de vedere, în sensul că limitarea este 
necesară pentru punerea în aplicare a prevederilor noului Cod de procedură civilă; 
    d). comunicarea de către barouri la UNBR, până la data de 07.10.2016, a listei 
tuturor avocaților primiți în profesie, care nu au formulat cerere de înscriere 
în tabloul avocaților, împreună cu deciziile de primire în profesia de avocat 
emise de barouri, care nu au fost încă comunicate la UNBR în condițiile prevăzute de 
Statutul profesiei de avocat, ori de hotărârile Consiliului UNBR.  
 
 Consiliul UNBR a luat act  de: 
    a). solicitarea adresată UNBR cu privire la verificarea legalității primirii în 
profesie și legalitatea înscrierii în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a 
profesiei în raport cu legislația conexă incidentă și prevederile legislației 
penale; 
    b). solicitarea CSM privind inițierea procedurii pentru selecția a 18 experți 
- avocați pentru consultanță juridică în cadrul proiectului "Îmbunătățirea 
accesului la Justiție. O abordare integrata cu accent pe populația rromă și 
alte grupuri vulnerabile" finanțat, prin programul RO 24 aferent Mecanismului 
Financiar Norvegian 2009 – 2014 și participarea UNBR la acesta; solicitarea a 
comunicată la barourile din raza instanțelor cuprinse în program, prin email în 
25.08.2016, urmând ca selecția finală să se facă de către Comisia Permanentă; 
    c). implicarea UNBR în programul HELP, în conformitate cu cele decise de 
Comisia Permanentă. 

* 
S-au adoptat următoarele HOTĂRÂRI ŞI DECIZII: 
1. Hotărârea nr. 152/03.09.2016 
”În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare (denumită în continuare Lege), și ale art. 33 - 37 din Statutul 
profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare 
Statut), 
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Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.) întrunit în 
ședința din 03 septembrie 2016, a dezbătut și a aprobat măsurile privind organizarea 
examenului de primire în profesia de avocat în anul 2016 și a adoptat următoarea  

HOTĂRÂRE: 
Art. 1. Ia act de măsurile decise de Comisia Permanentă a U.N.B.R. pentru organizarea 
examenului. 
Art. 2. Ia act de participarea la desfășurarea examenului a membrilor Comisiei 
Permanente. Costurile impuse de aplicarea acestei măsuri se vor suporta din bugetul 
examenului. 
Art. 3. Aprobă ca finalizarea și validarea examenului să se desfășoare potrivit regulilor 
aplicate la sesiunea de examen de primire în profesia de avocat - septembrie 2015.  
Art. 4. – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) 
și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. Central - București, centrelor teritoriale ale 
I.N.P.P.A. şi membrilor Consiliului U.N.B.R..  
(2) I.N.P.P.A. Central - București, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. și barourile vor 
asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora. 

C O N S I L I U L    U. N. B. R.” 
 

2. Hotărârea nr. 153/03.09.2016 
”În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale art. 33 - 37 din Statutul profesiei de avocat, cu 
modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut),  
Având în vedere Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 98/ 04.06.2016 pentru republicarea 
în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de 
primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea 
și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) 
și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de 
definitivat în alte profesii juridice, astfel cum acesta a fost modificat prin Hotărârea 
Consiliului U.N.B.R. nr. 96 din 04.06.2016, privind completarea Regulamentului - cadru 
privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul 
Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților 
Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 03 septembrie 2016, a adoptat următoarea 

HOTĂRÂRE: 
Art. 1. – (1) Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor 
care nu au depus la barou dosarul de înscriere la examen.  
(2) Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care au 
depus la barou dosarul de înscriere la examen și ale căror cereri de înscriere la examen 
nu au fost validate.  
Art. 2. – (1) Se restituie parțial (600 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen 
persoanelor care solicită barourilor retragerea dosarului și restituirea taxei, până la data 
de 07 septembrie 2016, când urmează a fi afișate listele finale ale candidaților la 
examen.  

http://www.unbr.ro)
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(2) Se restituie parțial (600 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen 
persoanelor care solicită barourilor retragerea dosarului și restituirea taxei, ca urmare a 
respingerii cererilor de înscriere la examen, la momentul afișării listelor finale ale 
candidaților la examen. Diferența de 400 de lei va fi virată barourilor care au efectuat 
operațiunile de primire a cererilor de înscriere.  
Art. 3. – Se restituie parțial (500 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen 
persoanelor care solicită barourilor retragerea dosarului și restituirea taxei după data 
afișării listei finale a candidaților la examen. Diferența de 400 de lei va fi virată 
barourilor care au efectuat operațiunile de primire a cererilor de înscriere iar diferența 
de 100 de lei va fi reținută de INPPA pentru operațiunile parțiale administrative privind 
asigurarea spațiilor de examen.  
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică barourilor, INPPA, care va duce la îndeplinire 
dispozițiile prezentei și se publică pe paginile de internet ale UNBR și INPPA. 

C O N S I L I U L    U. N. B. R.” 
 

3. Hotărârea nr. 154/03.09.2016 
”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 
UNBR nr. 391/31.03.2012, pentru republicarea Statutului Institutului Național pentru 
Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în continuare INPPA),  
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 03.09.2015  

HOTĂRĂŞTE : 
Art. 1 - Se aprobă Programa de pregătire profesională continuă a avocaților pe perioada  
septembrie 2016 – septembrie 2017, conform Anexei la prezenta hotărâre. 
Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică barourilor și INPPA, care o va comunica și 
centrelor sale teritoriale. 

C O N S I L I U L    U. N. B. R.” 
 

4. Hotărârea nr. 155/03.09.2016 
”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 (în continuare UNBR) și de 
desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR (aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 
05 din 08 iulie 2011), 
Luând act de propunerea Comisiei Permanente a UNBR făcută în ședința din 02.09.2016 
și având în vedere dezbaterile din ședința Consiliului UNBR  
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 03.09.2016 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. – Data de desfășurare a ședințelor Comisiei Permanente și a Consiliului UNBR, 
astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 30/12.12.2015, privind 
calendarul desfășurării ședințelor Comisiei Permanente a UNBR, ale Consiliului UNBR, 
ale examenului de primire în profesia de avocat, ale activităților din cadrul Institutului 
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Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA în vederea dobândirii 
titlului profesional de avocat definitiv, se modifică după cum urmează: 

Data: Activitatea: 
Vineri 16 decembrie 2016, ora 9.00 Ședința Comisiei Permanente a UNBR 
Vineri 16 decembrie 2016, ora 15.00 și 
Sâmbătă 17 decembrie 2016, ora 9.00 

Ședința Consiliului UNBR 

Art. 2 – Prezenta Hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro și se comunică INPPA, 
CAA, tuturor barourilor și membrilor Consiliului UNBR. 

C O N S I L I U L    U. N. B. R.” 
 

5. Hotărârea nr. 156/03.09.2016 
În baza dispozițiilor art. 86-90 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 277-287 din 
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a 
Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 64/2011, cu modificările și 
completările ulterioare,  
Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a 
Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, 
Având în vedere Proiectul Regulamentului procedurii disciplinare în profesia de avocat 
propus de către Comisia Centrală de Disciplină (în continuare CCD) și propunerile, 
comentariile și observațiile la acesta, astfel cum au fost dezbătute în ședința Consiliului 
UNBR, 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 03.09.2016, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
Art. 1 – (1) Se înființează un grup de lucru în cadrul UNBR, coordonat de către 
președintele Comisiei Centrale de Disciplină, pentru finalizarea Proiectului 
Regulamentului procedurii disciplinare în profesia de avocat având următoarea 
componență: 

- av. Eugen Ostrovschi – Președinte CCD; 
- av. Constantin Șerban – Consilier UNBR, Baroul Bacău; 
- av. Leonora-Maria Lanţoş – Consilier UNBR, decan Baroul Bistrița-Năsăud;  
- av. dr. Dan Oancea – Consilier UNBR, Baroul București; 
- av. Ştefan Naubauer – Consilier UNBR, Baroul București; 
- av. Serban-Niculae Lovin – Consilier UNBR, decan Baroul Ilfov; 
- av. Sorin Dumitru Rusu – Consilier UNBR, decan Baroul Suceava; 
- av. Radu Bobârnat – Consilier UNBR, decan Baroul Vaslui; 
- av. Lucian Dumitrașcu – Baroul București. 

(2) – Prezentul grup de lucru va avea un secretar desemnat din cadrul personalului 
Secretariatului General al UNBR. 
Art. 2  – Se aprobă calendarul de finalizare a Proiectul Regulamentului procedurii 
disciplinare în profesia de avocat, ce va fi suspus aprobării ședinței Consiliului UNBR din 
decembrie 2016, după cum urmează: 

http://www.unbr.ro
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- 22.09.2016 – finalizarea unui material unitar, pe baza propunerilor venite până la 
ședința Consiliului UNBR din 03.09.2016; 

- 04.10.2016 – termenul final de comunicare a materialului unitar la membrii 
consiliului și la barouri, inclusiv în atenția președinților comisiilor de disciplină; 

- 14.10.2016 – data finală pentru luarea deciziei privind necesitatea unei conferințe 
naționale / atelier de lucru, sub egida INPPA, pentru dezbaterea Proiectului; 

- 21-22.10.2016  – perioada în care se va desfășura conferința națională/ atelierul de 
lucru (dacă se decide) 

- 27.10.2016 – data finală pentru comunicarea Proiectului la Comisia Permanentă, 
care îl va analiza în ședința din 04.11.2016 și va decide dacă îl va supune dezbaterii și 
aprobării în ședința Consiliului UNBR din decembrie 2016.  
Art. 3 – Grupul de lucru va avea ca sarcină conlucrarea pentru analizarea propunerilor, 
comentariilor, observațiilor făcute la Proiectul Regulamentului procedurii disciplinare în 
profesia de avocat propus de către CCD și prezentarea unui material unitar, conform 
calendarului aprobat la art. 2 din prezenta hotărâre. 
Art. 4 – Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și remunerarea 
membrilor va aprobat ulterior.   
Art. 5  – Prezenta decizie se va comunica membrilor Consiliului UNBR, barourilor - care 
vor asigura comunicarea hotărârii către președinții comisiilor de disciplină și Institutului 
Național pentru Pregătire și Perfecționarea Avocaților și va fi publicată pe pagina web a 
Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro).  

C O N S I L I U L    U. N. B. R.” 
 
6. Hotărârea nr. 157/03.09.2016 
În baza dispozițiilor art. 76 alin. (1) și 77 lit. b) din Legea nr. 51/1995 privind 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare 
și ale art. 160 alin.(2) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului 
Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 64/2011, cu 
modificările și completările ulterioare,  
Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a 
Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, 
Având în vedere Proiectul Regulamentului-cadru pentru organizarea, funcționarea și 
atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor propus de către Departamentul 
de Coordonare a Asistenței Judiciare (în continuare DCAJ) și propunerile, comentariile și 
observațiile la acesta, astfel cum au fost dezbătute în ședința Consiliului UNBR, 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 03.09.2016, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
Art. 1 – Se înființează un grup de lucru în cadrul UNBR, coordonat de către 
Vicepreședintele UNBR, av. dr. Petruț Ciobanu și format din câte un reprezentat al 
barourilor Argeș, București, Ilfov, Sălaj și Vrancea, care va conlucra pentru analizarea 
propunerilor, comentariilor, observațiilor făcute în ședința Consiliului UNBR la Proiectul 
Regulamentului - cadru  pentru  organizarea,  funcționarea  și  atribuțiile  serviciilor  de 

http://www.unbr.ro).
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asistență judiciară ale barourilor propus de către DCAJ, care sunt cuprinse în Anexa la 
prezenta hotărâre. 
Art. 2 – Grupul de lucru va prezenta un material unitar până la data de 28.10.2016, ce 
va fi analizat de Comisia Permanentă în ședința din 04-05.11.2016. 
Art. 3 – Grupul de lucru va avea la dispoziție materiale relevante ce vor fi comunicate 
membrilor prin grija Secretariatului General al UNBR. 
Art. 4 – Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și remunerarea 
membrilor va fi aprobat ulterior.   
Art. 5  – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se 
publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).  

C O N S I L I U L    U. N. B. R.” 
 
7. Hotărârea nr. 158/03.09.2016 
”Având în vedere dispozițiile art. 37, ale art. 38 alin. (3) lit. c) şi ale art. 50 alin. (2) din 
Ordonanța de urgenta a  Guvernului  nr . 51/2008 privind ajutorul public judiciar În 
materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea  nr. 193/2008, 
În baza dispozițiilor art. 77 lit. c) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, 
Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a 
Barourilor din România (în continuare, UNBR)  nr. 5/2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din 
România și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, 
Având în vedere dezbaterile din ședința Consiliului UNBR, 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 03.09.2016, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
Art. 1 – (1) Se înființează un grup de lucru în cadrul UNBR, coordonat de către 
Vicepreședintele UNBR, av. dr. Petruț Ciobanu, care va conlucra pentru redactarea 
modificărilor și completărilor la Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite 
avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru 
prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență 
judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea 
serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și 
cooperarea judiciară internațională în materie penală, semnat la 06.06.2015 de 
reprezentanții Ministerului Justiției și ai UNBR. 
Art. 2 – Grupul de lucru va prezenta un material unitar până la data de 28.10.2016, ce 
va fi analizat de Comisia Permanentă în ședința din 04-05.11.2016.  
Art. 3 – (1) Grupul de lucru va fi compus din următorii:  

- av. dr. Petruț Ciobanu, Vicepreședintele UNBR, Coordonator DCAJ; 
- av. Ion-Ilie Iordăchescu, Consilier CP al UNBR, Baroul București; 
- av. Tiberius Nicu, Consilier UNBR, Baroul București; 
- av. Ioan Ioanovici, decan al Baroului Vrancea, Consilier CP al UNBR; 
- alți avocați care își manifestă voința de a participa la grupul de lucru, cu acordul 
coordonatorului. 

http://www.unbr.ro).
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(2) Grupul de lucru avea la dispoziție materiale relevante ce vor fi comunicate 
membrilor prin grija Secretariatului General al UNBR. 
Art. 4 – Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și remunerarea 
membrilor va aprobat ulterior.   
Art. 5  – Prezenta decizie se va comunica către membrii Consiliului UNBR și la barouri și 
se va publica pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).  

C O N S I L I U L    U. N. B. R.” 
 
8. Hotărârea nr. 159/03.09.2016 
”În baza dispozițiilor art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,  
Având în vedere dezbaterile din ședința Consiliului UNBR și faptul că s-a constatat că în 
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 140/27.07.2016 s-a strecurat o eroare materială, în 
sensul că voința Consiliului UNBR a fost în sensul prelungirii activității Comisiei de 
elaborare a proiectului de Statut al CAA, înființată prin Decizia Comisiei Permanente a 
UNBR nr. 127 din 20 mai 2016, în aceeași componență, urmând a avea ca obiect 
elaborarea și perfecționarea legislației infra-parlamentare, ce trebuie adoptată de 
Congresul Avocaților, Consiliul UNBR și Consiliul CAA pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 03.09.2016, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
Art. 1 – Alineatul 2 din art. 1 al Hotărârii Consiliului UNBR nr. 140/27.07.2016, care 
prevedea completarea Comisiei de elaborare a proiectului de Statut al CAA cu alți 
membri, se elimină. 
Art. 2 – Prezenta hotărâre se va comunica către membrii Consiliului UNBR și Casa de 
Asigurări a Avocaților.  

C O N S I L I U L    U. N. B. R.” 
 
9. Hotărârea nr. 160/03.09.2016 
”Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 126/4 iunie 2016 nu este 
reglementată  complet  limita maximă a taxei pentru înscrierea pe Tabloul avocaților cu 
drept de exercitare a profesiei a avocaților înscriși pe Tabloul avocaților incompatibili, în 
ședința din 03.09.2016, 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, 

HOTĂRĂŞTE: 
I. Art.2 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 126/4 iunie 2016  se modifică și va avea 
următorul conținut: 
La  art. 1 din Decizia Consiliului UNBR nr. 63/03 decembrie 2011 privind limitele maxime 
ale taxelor prevăzute la art. 315 și art. 316 din Statutul profesiei de avocat se introduc 
lit. d1)  și f1)   având următorul cuprins: 
d1) înscrierea în Tabloul Avocaților incompatibili a persoanelor care au fost primite în 
profesie cu examen sau cu scutire de examen și care nu au exercitat niciodată profesia 

http://www.unbr.ro).


20 
 

de avocat și nu au fost înscriși în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei – 
2000 lei; 
f1) înscrierea pe Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei a persoanelor 
prevăzute la lit. d1) – 1.500 lei. 
II . – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și decanilor tuturor 
barourilor, care vor lua măsuri de încunoștințare a avocaților și de punere în aplicare a 
prezentei hotărâri și va fi afișată pe website-ul www.unbr.ro. 

C O N S I L I U L    U. N. B. R.” 
 

10. Hotărârea nr. 170/03.09.2016 
”În baza dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3 
alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii 
Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 64/2011, cu modificările și 
completările ulterioare,  
Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a 
Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, 
Văzând Decizia Comisiei Permanente nr. 1486/27.10.2007, prin care s-a stabilit că, 
începând de la data de 1 ianuarie 2007, Codul deontologic al avocaților din Uniunea 
Europeană adoptat la data de 28.10.1998 și ulterior modificat în Sesiunile plenare ale 
Consiliului Barourilor Uniunii Europene (CCBE) din 28.11.1998, 6.12.2002 și 19.05.2006, 
se aplică în România ca fiind și Codul deontologic al avocatului român; 
În conformitate cu Hotărârea Congresului Avocaților nr. 08/25-26.03.2016 privind 
elaborarea și adoptarea Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al 
avocatului român 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 03.09.2016, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
Art. 1 – (1) Se înființează un grup de lucru în cadrul UNBR, coordonat de către 
vicepreședintele UNBR, av. dr. Traian Briciu, având ca sarcină redactarea unui Proiect al 
Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român, având 
următoarea componență: 

- av. Traian Briciu – Vicepreședinte UNBR; 
- av. Leonora-Maria Lanţoş – Consilier UNBR, decan Baroul Bistrița-Năsăud;  
- av. Doina Stupariu – Consilier UNBR, Baroul Iași; 
- av. Mariana Popovici – Consilier UNBR, Baroul Neamț; 
- av. Dan Mihai Șuta – Consilier UNBR, decan Baroul Satu-Mare; 
- av. Narcisa-Iulia Dumbrăvescu – Consilier UNBR, decan Baroul Vâlcea. 

Art. 2  – Grupul de lucru va avea la dispoziție materiale relevante ce vor fi comunicate 
membrilor prin grija Secretariatului General al UNBR. 

http://www.unbr.ro.
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Art. 3 – Grupul de lucru va avea în vedere principiile adoptate prin Hotărârea 
Congresului Avocaților nr. 08/25-26.03.2016 și va prezenta un material unitar până la 
data de 28.10.2016, ce va fi analizat de Comisia Permanentă, în ședința din 04-
05.11.2016. 
Art. 4 – Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și remunerarea 
membrilor va fi aprobat ulterior.   
Art. 5  – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se 
publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).  

C O N S I L I U L    U. N. B. R.” 
 

11. Hotărârea nr. 171/03.09.2016 
În baza dispozițiilor art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,  
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 03.09.2016, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
Art. 1 – (1) Până la data de 07.10.2016, barourile vor trimite la UNBR lista tuturor 
avocaților primiți în profesie, care nu au formulat cerere de înscriere în tabloul 
avocaților. 
(2) Lista menționată la alineatul (1) va fi însoțită de deciziile de primire în profesia de 
avocat emise de barouri. 
Art. 2  – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se 
publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).  

C O N S I L I U L    U. N. B. R.” 
 
 

*    * 
* 
 
 

 
 

http://www.unbr.ro).
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Anexa la Buletinul Informativ al UNBR nr. 11/22.08.2016 

 
1. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAȚILOR 
PE PERIOADA  septembrie 2016 – septembrie 2017 Anexa la Hotărârea 
Consiliului UNBR nr. 154/03.09.2016 
 

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. 
- Hotărârea Consiliului UNBR din 27 iulie 2016. 

 
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. 
Formarea continuă a avocatului are 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. cunoașterea legislației aplicabile organizării profesiei de avocat (legea, statutul, 
legislația privind asigurările sociale ale avocaților, legislația fiscală aplicabilă etc); 

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. 
 
Programul de perfecționare include și necesitatea însușirii noilor reglementări în materia 
asigurărilor sociale ale avocaților. 
 
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 INPPA). 
 
Programul de perfecționare a avocaților va fi pus în aplicare prin cooperarea Institutului 
National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) cu barourile. 
 
În ceea ce privește programul de pregătire în domeniul asigurărilor sociale ale avocaților 
INPPA va conlucra cu conducerea Casei de Asigurări a Avocaților. 
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INPPA 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. 
 
INPPA 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. 
 
Se va evita crearea de centre teritoriale INPPA în lipsa unei reale susțineri din partea 
barourilor de pe raza curții de apel, a bazei materiale corespunzătoare, a unui corp de 
formatori 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 INPPA, programul de formare 
continuă va fi stabilit de INPPA în colaborare cu consiliile barourilor respective. INPPA își 
va flexibiliza programul și va desfășura activități de formare profesională prin 
deplasarea lectorilor săi în teritoriu. INPPA 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, INPPA 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 INPPA. 
 
 

IV. MODALITĂȚI DE REALIZARE A FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE 
 

1. 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. 
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2. Modelul programului activităților derulate de INPPA este cuprins în anexa nr.1 
la prezenta hotărâre, unde sunt cuprinse activitățile lunilor septembrie, 
octombrie, noiembrie și decembrie 2016. Locațiile prevăzute pentru 
desfășurarea activităților precum și data acestora pot suferi modificări  din 
motive de ordin organizatoric. Anexa nr.1 reprezintă un plan minim al 
activităților anuale, care poate fi dezvoltat prin conlucrarea dintre INPPA – 
centrele INPPA - barouri.  

 
3. În luna decembrie 2016 se va prezenta Consiliului UNBR programarea activităților 

pentru anul 2017. 
 

4. INPPA 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 aplicat din februarie 2015. 
 

Activitățile de pregătire pot fi preluate în sistem intranet de către centrele teritoriale ale 
INPPA și transmise în locațiile stabilite de acestea. 
 

5. Formele de pregătire în domeniul legislației privind asigurările sociale ale 
avocaților vor fi organizate în cadrul unui departament special coordonat de dl. 
Aurel Despa, conform hotărârii Consiliului UNBR din data de 27 iulie 2016. 
 

6. Din octombrie 2016 vor începe cursuri de pregătire pentru dobândirea calității de 
administrator sau lichidator în insolvența persoanei fizice, cu mențiunea că 
programa comună pentru toate profesiile implicate a fost agreată la nivelul 
acestor, dar încă nu a fost aprobată de Comisia Națională prevăzută de Legea 
nr.51/2015. Potrivit programei agreate la nivelul celor patru profesii implicate, 
formarea profesională pentru dobândirea calității de administrator cuprinde 10 
teme, cu un parcurs de aproximativ 20 de ore în total, urmate de un examen de 
verificare a cunoștințelor. 

 
Activitățile de pregătire profesională continuă trebuie să prezinte conținut preponderent 
practic, prin utilizarea cunoștințelor teoretice, în vederea stimulării și formării 
competențelor profesionale, a capacității de interpretare a normei juridice, dezvoltarea 
spiritului de analiză și sinteză, însușirea termenilor tehnico-juridici de specialitate, în 
vederea utilizării corecte. 
 
Dezbaterile au la bază metode de lucru în sistem interactiv, care exclud predarea 
teoretică a cunoștințelor, prin angajarea și implicarea avocatului în dezbaterile 
profesionale. 
 
La sfârșitul fiecărei sesiuni de formare profesională continuă participanții completează o 
fișă de evaluare a dezbaterilor și primesc un certificat de atestare. 
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Pe lângă mijloacele clasice de perfecționare mai sus menționate, INPPA va utiliza 
mijloace neconvenționale, cum ar fi informarea pe site-ul INPPA asupra unor probleme 
juridice de interes pentru activitatea avocaților sau editarea revistei INPPA. 
 
Vor continua eforturile de elaborare a unor forme complementare de pregătire 
profesională, precum cursurile on-line. Acestea nu pot înlocui formele tradiționale de 
pregătire, dar pot fi instrumente utile în activitatea curentă a avocaților și prezintă 
avantajul de a nu crea dependență de un anumit moment sau loc care ar putea să 
corespunda sau nu programului avocatului.  
 

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 
CAA. Noua legislație primară și secundară a sistemului de asigurări sociale 
ale avocaților – Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi 
de asigurări sociale ale avocaților, Statut Casei de Asigurări a Avocaților. 
 
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 
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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 insolventei persoanei fizice (Legea nr.151/2015) 
 
Probleme privind jurisdicția muncii. 
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Anexa nr. 1 
 
Septembrie 2016 
 
 ~ Septembrie 2015 ~  

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică  
   

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
Conferinţă 
Baroul Călăraşi 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29  
 

30   

 
 
Octombrie 2016 
 
 ~ Octombrie 2016 ~  

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 
     1 

Conferință 
Baroul 
Constanța 

2 
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 ~ Octombrie 2016 ~  
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 8 
Conferință 
Harghita 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 30 

31       

 
Noiembrie 2016 
 
 ~ Noiembrie2016 ~  

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică  
  
 

1 2 3 4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
Conferință 
Baroul Sălaj 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
Conferință 
Baroul Bacău 

20 
 



30 
 

 ~ Noiembrie2016 ~  
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică  

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
Conferință 
Baroul Arad 
 

27 
 

28 29 
 

30     

 
 
Decembrie 2016 
 
 ~ Decembrie 2016 ~  

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 
   

 
1 
 

2 
 

3 4 
 

5 
 

6 
 

7 
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10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29  
 

30  31  



31 
 

2. Anexă la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 157/2016 
 

- Adăugarea la art. 2 alin. 1 lit. b) din Proiect a principiului ,,continuității”; 
- Clarificarea utilizării următorilor termeni: ,,delegație” sau ,,împuternicire avocațială”, 
,,onorariu” sau ,,remunerație”; 
- Clarificarea prevederilor art. 3 alin. 1 lit. a și b din Proiect în concordanță cu dispozițiile 
art.151 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat;  
- Analizarea art. 5 din Proiect în comparație cu prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 
51/1995 și a art. 14 din Proiect în comparație cu prevederile art. 162 din Statutul profesie 
de avocat; 
- Analizarea concordanței prevederilor art. 19 și 20 din Proiect (atribuțiile decanului și a 
consilierii coordonatori) cu dispozițiile relevante din Legea nr. 51/1995; 
- Analizarea oportunității trecerii unora din atribuțiile funcționarilor SAJ (art. 22 din 
Proiect) către barouri; 
- Verificarea concordanței art. 23-59 din Proiect cu prevederile relevante din Noul Cod de 
Procedură penală; 
- Verificarea necesității precizării prevederilor art. 71 și 72 din Proiect; 
- Introducerea unor prevederi privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale avocatului 
care acordă asistență judiciară într-o altă localitate sau cheltuieli referitoare la copierea 
dosarului; 
- Introducerea unor dispoziții privind curatela specială; 
- Analizarea oportunității unor obligații pentru avocații din oficiu de a se informa la 
avocatul ales, care a renunțat să mai reprezinte partea; 
- Analizarea introducerii unor prevederi în sensul lipsei obligației avocatului din oficiu de a 
mai fi prezent dacă partea are avocat ales (și cu atât mai mult dacă acesta este prezent); 
- Analizarea oportunității eliminării prevederilor care reiau dispoziții din Legea nr. 
51/1995 și Statutului profesiei de avocat, astfel: art. 1 (art. 150 din Statutul profesiei); art. 
2 alin. 5 (art. 75 din Legea 51/1995); art. 3 alin. 3 (art. 71 alin. 2 din Legea 51/1995); art. 
4; art. 5 (art. 76 din Legea 51/1995, art. 157 din Statutul profesiei); art. 6 (art. 79 din 
Legea 51/1995); art. 7 (art. 77 din Legea 51/1995, art. 158 din Statutul profesiei); art. 8 
(art. 159 din Statutul profesiei); art. 9 alin. 4 (art. 75 din Legea 51/1995); art. 13 (art. 161 
din Statutul profesiei); art. 14 (art.162 din Statutul profesiei); art.  18; art. 22; art. 60 
(art. 74 din Legea 51/1995, art. 154 din Statutul profesiei); art. 61( art. 72 din Legea 
51/1995); art. 66 (se repetă); art. 73 (art. 82 din Legea 51/1995); art. 74 (art. 83 din 
Legea 51/1995); art.75 (art. 85 din Legea 51/1995); art. 80 (art. 84 din Legea 51/1995). 
 
 
 


