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U.N.B.R.

Data: 23/01/2014

Catre,

Doamna Anca Doicin

Senior Editor la revista Money Magazine

Ca raspuns la solicitarea Dvs. din 22 ianuarie 2014 transmisa prin email la 
UNBR, va facem cunoscut urmatoarele:

- Proiectul de modificare şi completare a Statutului profesiei de avocat a fost 
întocmit de către Comisia desemnată în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 
29 iunie 2013, după validarea Raportului prezentat în şedinţa consiliului de la 
aceeaşi dată de către Comisia pentru centralizarea propunerilor şi elaborarea 
unor proiecte vizând modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului 
profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor precum şi a 
legislaţiei din alte domenii, cu incidenţă asupra profesiei de avocat, constituită
de Congresul  avocaţilor din 29-30 martie 2013 pentru analiza şi sintetizarea 
propunerilor înaintate Congresului avocaţilor de către barouri şi avocaţi sau 
desprinse din lucrările Congresului.

- Propunerile de modificare şi completare a statutului profesiei au fost analizate 
în şedinţa Consiliului UNBR din şedinţa din 14.12.2013, care a constatat că 
Proiectul întocmit de Comisie a avut în vedere impactul Noului cod de 
procedură civilă şi practica organelor profesiei de avocat.

De asemenea, în ceea ce priveşte reglementarea publicităţii profesionale, 
Consiliul UNBR a constatat următoarele:

- proiectul s-a întocmit cu respectarea Rezoluţiei Congresului avocaţilor din 
15-16 iunie 2012 privind direcţiile de acţiune ale Consiliului pentru realizarea 
politicilor profesionale pentru îmbunătăţirea organizării şi exercitării profesiei de 
avocat astfel încât să se ţină seama de caracterul de interes public al profesiei 



de avocat, ce decurge din integrarea acesteia în sistemul judiciar ca profesie 
conexă, de obiectivul prioritar al profesiei reprezentat de asigurarea securităţii 
juridice şi judiciare pe baza supremaţiei legii printr-o activitate profesională 
întemeiată pe competenţă şi responsabilitate, de corelarea standardelor de 
conduită profesională cu standardele din legislaţia altor state europene şi cu 
politicile profesionale promovate în cadrul Consiliului Barourilor Europene şi în 
cadrul altor organizaţii internaţionale din care U.N.B.R. face parte sau la care 
este afiliată;

- proiectul a avut în vedere intervenţiile şi poziţiile exprimate în şedinţa 
Consiliului UNBR din data de 29 iunie 2013 privind evoluţia de fapt a publicităţii 
formelor de exercitare a profesiei, astfel cum aceasta a fost apreciată în 
intervenţii publice de către membrii ai profesiei precum şi prevederile Deciziei 
Consiliului U.N.B.R. nr. 523 (cu caracter  interpretativ) din 1 iulie 2009 privind 
publicitatea formelor de exercitare a profesiei, a căror integrare în normele 
statuare privind profesia se impune ţinând cont de evoluţia reglementării 
publicităţii formelor de exercitare a profesiei in legislaţia altor ţări europene şi 
starea de fapt din unele barouri privind publicitatea formelor de exercitare a 
profesiei.

- proiectul ţine seama de concluziile dezbaterii avocaţilor, urmare a 
materialelor publicate pe site-ul www.unbr.ro, în data de 29 noiembrie 2013, 
inclusiv a reglementărilor privind publicitatea profesională a avocaţilor din alte ţări 
membre ale Uniunii Europene.

     Ca urmare, Consiliul UNBR a adoptat Hotărârea nr. 852/14 decembrie 2013, 
care a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 33/16.01.2014.

    Cu stima,

    Presedinte UNBR,

    av. dr. Gheorghe Florea

From: anca doicin [mailto:anca.doicin@gmail.com] 
Sent: Wednesday, January 22, 2014 12:58 PM
To: unbr@unbr.ro
Subject: rugaminte

Buna ziua. 
Numele meu este Anca Doicin si sunt Senior Editor la revista Money Magazine.
Va scriu intrucat publicatia noastra va realiza un material privind modificarile intervenite in statutul 
avocatilor si efectele pe care le au acestea in piata.
De aceea, pentru a oferi cititorilor nostri (fie ei persoane fizice, fie companii) posibilitatea de a 
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intelege cat mai bine cum stau lucrurile si la ce ar trebui sa se astepte de aici inainte , v-as ruga sa ne 
explicati
- de ce ati simtit nevoia introducerii unor astfel de prevederi? cat de grave au fost derapajele pe care 
le-au constatat organele de conducere ale Uniunii? ne puteti oferi si cateva exemple?
- cum vor schimba noile norme in bine profesia si cum se vor imbunatati relatile avocatilor cu 
potentialii clienti?
- de ce nu ati simtit nevoia unei mai largi consultari a breslei, dat fiind faptul ca modificarile ii 
privesc pe toti avocatii.

multumesc.

mentionez ca as avea nevoie de raspuns pana vineri, orele 14.

cu stima
Anca Doicin
Senior Editor Money Magazine
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