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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 213 
18 februarie 2017 

 
 

 În conformitate cu dispozițiile art. 62 alin. (2) și 66 lit. a), k), l), s) din Legea 
51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare (în continuare Lege), 

 Având în vedere propunerea Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor 
din România (în continuare UNBR) din 17.02.2017, privind organizarea unui Congres 
tematic, apt să se finalizeze cu acte ale profesiei adoptate potrivit art. 64 alin. (1) lit. c) și e) 
din Lege, 

Pe baza dezbaterile din ședința Consiliului UNBR din 18.02.2017, referitoare la 
organizarea Congresului Avocaților din 2017, 

Consiliul U.N.B.R. adoptă prezenta: 
 
 

HOTĂRÂRE: 
 
 

 Art. 1 – Congresului Avocaților 2017 va fi organizat potrivit reglementărilor 
prevăzute în Lege și pentru completarea compunerii Consiliului UNBR, în raport de 
prevederile art. 65 alin. (3) din Lege. 
 
 Art. 2 – (1) Se constituie Comitetul de organizare a Congresului Avocaților, care se 
va desfășura începând din 23 martie 2017, orele 1400, până la finalizarea ordinii de zi 
(eventual, inclusiv, 26 martie 2017, orele 1200). 

(2) Comitetul de organizare este compus din următorii: 
- Avocat Gheorghe Florea, președinte UNBR; 
- Avocat Briciu Traian Cornel, vicepreședinte UNBR; 
- Avocat Chelaru Ioan, vicepreședinte UNBR; 
- Avocat Ciobanu M. Petruț, vicepreședinte UNBR; 
- Avocat Gheorghe Cristina, vicepreședinte UNBR; 
- Avocat Turculeanu Ion, vicepreședinte UNBR; 
- Avocat Livescu Monica, membru al Comisiei Permanente; 
- Avocat Dragne Ion, membru al Comisiei Permanente. 
(3) Comitetul de organizare se va preocupa de pregătirea Congresului inclusiv sub 

aspectul cazării, asigurării meselor pentru ședințele Comisiei Permanente a UNBR, 
Consiliului UNBR (22-23 martie 2017), prealabile Congresului. 
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(4) Membrii Comitetului de organizare vor coopta avocați care vor alcătui 
„Comitetul pentru acces la justiție și asistență judiciară”, prin care se va asigura pregătirea 
Sondajului adresat barourilor pentru întocmirea Rapoartelor privind tema Congresului 
(„Avocatul și accesul la justiție”) și valorificarea în Congres, prin intervenții ale acestora, a 
informărilor și materialelor pregătite de barouri și de membrii Congresului.  

(5) Comitetul de organizare va urmări respectarea termenelor privind comunicările 
pe care barourile trebuie să le facă pentru pregătirea tehnică a Congresului. 
 

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR. 
 
 
 
 

 
 

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


