
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CABINET PREŞEDINTE 

 
 
 
 

DECIZIE 
 
 Se convoacă şedinţa Comisiei Permanente a  U.N.B.R. pentru ziua de vineri, 2 decembrie 2011 
orele 14,00 la Hotel Marriott, Bucureşti (Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, tel: 021/403-1008, fax: 
021/403-1001), cu următoarea 
 

ORDINE DE ZI: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 23 – 24 septembrie 
2011. 

2. Asistenţa judiciară. Probleme actuale. Dezbaterea şi adoptarea proiectului  Regulamentului - Cadru 
pentru organizarea Serviciilor de Asistenţă Judiciară. (Raportor: consilier av. Ion Ilie-Iordăchescu). 

3. Analiza desfăşurării examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea octombrie 2011. (Raportor: 
Vicepreşedinte av. dr. Dan Oancea). 

4. Dezbaterea şi aprobarea proiectului de decizie a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind repartizarea 
responsabilităţilor membrilor CP pe domenii de activitate. (Raportori şi autori ai proiectului de decizie: 
consilier av. dr.  Gidro Stanca Ioana şi consilier av. Stupariu Doina). 

5. Desemnarea Comisiei naţionale a examenului de dobândire a titlului  profesional de avocat definitiv - 
sesiunea decembrie 2011. (Raportor: consilier av. dr. Traian Briciu). 

6. Promovarea prin mass-media a profesiei de avocat. Stadiul proiectului. (Raportor: Preşedinte av. dr. 
Gheorghe Florea). 

7. Interpretarea şi aplicarea unitară a legislaţiei privind profesia de avocat de către organele profesiei, 
sistemul C.A.A. şi I.N.P.P.A.. Sarcinile şi funcţiile barourilor în raport de situaţia actuală a exercitării 
profesiei de avocat în România. (Raportor:  Preşedinte av. dr. Gheorghe Florea, Vicepreşedinte dr. 
av. Dan Oancea, Preşedinte CAA av. Nicu Tiberius). 

8. Stadiul proiectului de modificare instituţională a sistemului C.A.A.. Situaţia execuţiei bugetare în 
sistemul CAA la 30 septembrie 2011. (Raportor: Preşedintele C.A.A. av. Nicu Tiberius, invitat). 

9. Informare privind stadiul publicării în Monitorul Oficial a Statutului profesiei de avocat, renumerotat, 
după modificările survenite, în timp, de la adoptarea iniţială a acestuia în 2005. (Raportor: Preşedinte 
av. dr. Gheorghe Florea, secretar general al UNBR av. Constantin Parascho).  

10. Modificarea Deciziei nr. 76/17 iunie 2005 a Consiliului UNBR privind limitele maxime ale taxelor ce 
pot fi încasate de consiliul baroului şi Comisia Permanentă a UNBR în raport de modificarea Statutului 
profesiei de avocat şi situaţia economico-financiară actuală. (Raportor: Preşedinte av. dr. Gheorghe 
Florea). 

11. Noul Cod Civil. Legea de punere în aplicare a noului Cod civil. Necesitatea adaptării 
reglementărilor infraparlamentare privind profesia de avocat. (Anexa nr. 1 a Statutului profesiei de 
avocat, actele de constituire a formelor de exercitare a profesiei, reglementarea statutară a activităţilor 
fiduciare, etc.) (Raportor: Preşedinte av. dr. Gheorghe Florea). 

12. Lucrări curente.  
13. Diverse. 

 La şedinţă sunt invitaţi să participe Preşedintele C.A.A.. şi membrii Consiliului de Conducere al 
I.N.P.P.A.. 
 Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă, necesităţile de cazare la Secretariatul U.N.B.R. – tel 021/316-
0739; 316-0740; 313-4875; 313-4876, fax 021/313-4880, e-mail: unbr@unbr.ro 
 Nr. 73/15 noiembrie 2011 
 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E , 
 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 


