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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
 
 

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

 
 

Serie Nouă  Anul  I         Numărul  2          01 octombrie 2014 
 
 

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

 
A. Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 4-5 septembrie 

2014* 
 
La şedinţă sunt invitaţi să participe decanul Baroului Constanţa, Gabriel-Cornel 

Grigore, membrii Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. care nu sunt membri ai Comisiei 
Permanente (pct. 2, ordinea de zi, pentru joi, 04 septembrie 2014, orele 14,00), Consiliul 
C.A.A. (pct. 3, ordinea de zi, pentru vineri 05 septembrie, orele 10,00) şi doamna avocat 
Monica Cercelescu, coordonatorul Departamentului de Comunicare al UNBR. De asemenea, 
vineri, 5 septembrie 2014 (de la ora 10,00) se va organiza o şedinţă comună cu 
reprezentanţii Ministerului Justiţiei (domnii Liviu Stancu, secretar de stat şi Lucian Dan 
Vladescu, consilier onorific al ministrului justiţiei). 

 
Ordinea de zi: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 23 mai 
2014. 

2. Pregătirea examenului de primire în profesia de avocat sesiunea Septembrie 2014. 
Măsuri organizatorice. Probleme privind formarea profesională continuă. (şedinţă 
comună cu Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A.)  

3. Analiza propunerilor privind perfecţionarea legislaţiei C.A.A.  
4. Finalizarea proiectului de modificare a legislaţiei profesiei de avocat.  
5. Lucrări curente.  
6. Diverse. 

* 

                                       
* Procesul verbal urmează să fie validat, după dezbateri, la viitoarea şedinţă a Comisiei Permanente 
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B. Activitatea Comisiei Permanente a U.N.B.R. între şedinţe 
 
1. „DECIZIA COMISIEI PERMANENTE NR. 128/09.07.2014: 

 
 În conformitate cu Hotărârea nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R. privind 
organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014, prin care se 
mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. să adapteze corespunzător Regulamentul de 
examen - Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat şi 
completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R.,  
 Comisia Permanentă a U.N.B.R., consultată electronic, în perioada 02 – 08 
iulie 2014, 
 cu majoritate de voturi, 

DECIDE: 
 Art. 1. – Se aprobă Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat, 
adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R., 
în forma anexată1 prezentei Decizii. 
 Art.2. – Prezenta Decizie se publică pe pagina de internet a U.N.B.R. 
(www.unbr.ro), se comunică membrilor Consiliului U.N.B.R., tuturor barourilor, precum şi 
I.N.P.P.A. Central Bucureşti, care va asigura transmiterea acesteia către Centrele teritoriale 
ale I.N.P.P.A.. 
 COMISIA PERMANENTĂ” 

 
2. COMUNICAT (30.06.2014): Casa de Asigurări a Avocaţilor din România 

organizează în perioada 01.07 – 04.07.2014 “Şcoala de vara privind managementul 
sistemului de asigurări al avocaților ”. Evenimentul va avea loc în sala Bucureşti, la 
Phoenicia Grand Hotel din capitală. Şi-au anunţat participarea circa 70 de reprezentanţi ai 
barourilor şi ai filialelor Casei de Asigurări a Avocaţilor din toată ţara. 
 Programul cuprinde conferinţa cu tema: „Avem nevoie de un sistem de 
asigurări?” – susţinută şi moderată de prof. univ. dr. Ana Claudia Costea, Facultatea de 
Drept, Universitatea Bucureşti şi dezbateri cu tema: „Sistemul de asigurări al avocaţilor 
– prezent si perspective”. 
 Moderatori: av. Tiberius Nicu, preşedinte al Casei de Asigurări a Avocaților; av. Ion 
Popescu, vicepreşedinte al Casei de Asigurări a Avocaților; av. Florin Petroşel, preşedinte al 
Filialei Bucureşti a Casei de Asigurări a Avocaților. 
 Atât conferinţa, cât şi dezbaterile vor fi urmate de sesiuni de lucrări cu caracter 
aplicativ. 
 

3. INFORMARE (10.07.2014): Întâlnirea cu formatorii INPPA care a avut 
loc la sediul din Calea Moşilor nr. 88, sector 3, în data de 10 iulie 2014 
 Din discuţiile purtate în cadrul şedinţei au reieşit următoarele idei:  

- ţinând cont de faptul că INPPA este obligat prin Statut şi prin Regulament să 
asigure conlucrarea între barouri, formatorii INPPA sunt rugaţi să se implice în 
pregătirea continuă, cu asigurarea îndeplinirii solicitărilor specifice fiecărei zone 
(exemplu: pregătire pentru barourile aflate la graniţa de vest; pregătire pentru 
barourile aflate la graniţa cu Republica Moldova);  
- cu privire la pregătirea iniţială, cele două module, unul de organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat şi cel de tehnici, se dovedesc a fi extrem de pretenţioase, cu atât 
mai mult cu cât nu există un plan curricular; s-a solicitat formatorilor INPPA 
implicarea directă pentru regândirea activităţilor tutoriale în cadrul INPPA, pentru 
refacerea / reconstruire Planului de Învăţământ; formatorii sunt rugaţi ca până la 01 

                                       
1 Cuprinsă în anexa la prezentul Buletin Informativ 

http://www.unbr.ro
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septembrie să comunice fiecare propria variantă de teme pentru Planul de 
Învăţământ;  
- s-a reamintit că toate activităţile desfăşurate în cadrul INPPA trebuie să aibă în 
vedere profilul avocatului, astfel cum acesta a fost definit;  
- s-a precizat nevoia unui plan de pregătire pentru avocaţii care exercită profesia de 
avocat în cadrul Serviciului de asistenţă judiciară;  
- s-a solicitat formatorilor implicarea în editarea în format online a Revistei Buletinul 
INPPA;  
- formatorii au arătat că astfel cum există profilul avocatului (care vizează modelul – 
ţintă al absolventului INPPA) tot astfel ar trebuie să existe „profilul formatorului”, 
care să stea la baza selecţiei adevărate a formatorilor INPPA, după criterii clar 
stabilite; se prefigurează introducerea inclusiv a unor chestionare date sub anonimat 
cursanţilor INPPA 
- s-a discutat cu privire la posibila schimbare a modalităţii de examen în cadrul 
examenului de absolvire a INPPA;  
- s-a analizat posibilitatea organizării unui master profesional  de facultatilșe din 
”Hexagon” în colaborare cu INPPA. 

 Ulterior şedinţei din 10 iulie, feedback-urile primite de la formatori cuprind 
următoarele propuneri:  

- posibilitatea standardizării tutorialelor, în sensul abordării, în termeni mai mult sau 
mai puţin asemanători a aceloraşi aspecte teoretice şi practice (stabilirea unui număr 
de speţte care pot fi lucrate la tutoriale), 
- diversificarea curriculei, în sensul de a include sau suplimenta temele legate de 
redactarea documentelor (i) pentru instanţă, (ii) pentru business, concluzii 
orale/oratorie, contactul cu clientul (oral, corespondenta); 
-  întrucât unii dintre stagiari au probleme emoţionale, care îi obstrucţionează în 
manifestarea potenţialului deplin în profesie, ar trebui analizată includerea 
suplimentară a unor cursuri/seminarii de dezvoltare personală (motivaţionale, de 
lucru cu emoţiile etc).  

 UNBR şi INPPA sunt implicaţi în Proiectul pilot „Study of the state of play of lawyers 
trainng in EU law” – organizat ede EIPA Luxemburg,  finantat de UE, în cadrul căruia INPPA 
a desemnat un formator drept persoană de contact. 
 Studiul, început în 2013, îşi propune să colecteze cele mai bune metode de training 
în dreptul UE din statele membre şi va fi finalizat (în 2015) printr-o rezoluţie ce se va circula 
cu toate Barourile din UE ce va cuprinde recomandări în materie de training. Chiar dacă 
recomandarile vor viza dreptul UE, acestea vor putea fi folosite în pregătirea furnizată în 
România, în principal, pentru noile Coduri.  
 

4. COMUNICAT (11.07.2014) – Uniunea Naţională a Barourilor din 
România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat 
(pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în 
profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte 
profesii juridice, sesiunea septembrie 2014. 
 Data desfăşurării examenului este 15 septembrie 2014, pentru toţi candidaţii, dată 
care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 884 a Consiliului U.N.B.R. din data de 14 
decembrie 2013. 
 Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice cu caracter preponderent 
teoretic, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar şi cu caracter preponderent 
practic – aplicativ pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv. 
 Examenul se va desfăşura prin susţinerea unei probe tip grilă, care cuprinde: 
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- 100 de întrebări cu caracter preponderent teoretic, câte 20 de întrebări din 
fiecare materie de examen, pentru candidaţii pentru dobândirea titlului 
profesional de avocat stagiar; 
-  100 de întrebări cu caracter preponderent practic – aplicativ câte 20 de 
întrebări din fiecare materie de examen, pentru dobândirea titlului profesional 
de avocat definitiv. 

 Materiile de examen sunt: 
- organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; 
- drept civil; 
- drept procesual civil; 
- drept penal; 
- drept procesual penal. 

 Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va 
desfăşura prin I.N.P.P.A. Central – Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia, în 
conformitate cu Regulamentul de examen, aprobat prin Decizia nr. 128/08.07.2014 a 
Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 
962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R. 
 Tematica de examen a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 962/2014 
şi reprodusă în anexa Deciziei Comisiei Permanente nr. 128/2014, ambele publicate pe site-
ul U.N.B.R. (www.unbr.ro) 
 Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la 
care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, 
candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în 
alt barou, astfel: 

a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, 
Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa; 
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, 
Prahova şi Sibiu; 
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi 
Maramureş; 
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi 
Vâlcea; 
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui; 
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea; 
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, 
Satu-Mare şi Timiş. 

 Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat 
stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice 
se va desfăşura astfel: 

- Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în intervalul 01 august 
2014 – 18 august 2014 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi 
desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis. 
- Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen. 
- În perioada 19 – 21 august 2014 barourile vor verifica dosarele de înscriere la 
examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de 
examen. În perioada 23 – 25 august 2014 se vor soluţiona contestaţiile formulate de 
candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen. 
- În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., 
dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, 
cu cel mult 5 zile înainte de data examenului. Pentru candidaţii care au susţinut 
examenul de licenţă în anul universitar 2014, se admite depunerea adeverinţei de 

http://www.unbr.ro)
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absolvire a examenului de licenţă fără ca aceasta să fie însoţită de foaia matricolă, 
dacă unităţile de învăţământ nu au emis diplomele de licenţă. 

 Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. 
RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu 
menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, 
respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”. 
 Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume 
suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu 
susţinerea acestuia. 
 Notă: Acest anunţ a fost publicat în ziarul România Liberă din data de 11 iulie 2014 
 

5. Atentionare (11.07.2014): Mesajul SMS transmis avocaţilor prin care 
sunt invitaţi să-şi deschida conturi de email pe un domeniu de internet ce are în 
compunere iniţialele “unbr” şi prin care se sugerează că iniţiativa ar aparţine Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România este un mesaj care nu provine de la U.N.B.R. şi care nu 
are legătură cu decizii sau iniţiative adoptate instituţional de U.N.B.R. ! 
 

6. COMUNICAT (11.07.2014): Uniunea Nationala a Barourilor din Romania 
are placerea sa anunte lansarea, la data de 11 iulie 2014, a aplicatiei InfoAvocat, 
aplicatie gratuita destinata tuturor avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, 
inscrisi in tablourile avocatilor barourilor membre. 
 Aplicatia InfoAvocat poate fi accesata prin butonul corespunzator aflat pe pagina web 
a U.N.B.R. (http://www.unbr.ro) si ofera avocaţilor utilizatori posibilitatea de a pune la 
dispoziţia publicului, beneficiar al serviciilor avocaţiale, informaţiile prevăzute de art. 26, 
alin.1 al O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza servicii în România (Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 366/1 
iunie 2009). 
 Aceste informaţii, furnizate pe răspunderea exclusivă a avocaţilor care recurg la 
aplicaţia InfoAvocat, completeaza informaţiile de interes public din Tabloul Avocatilor. 
 

7. CERERE DE OFERTĂ (15.07.2014): INSTITUTUL ROMÂN PENTRU 
INFORMAŢII JURIDICE – ROMANIAN LEGAL INFORMATION INSTITUTE ROLII 
invită pe toţi cei interesaţi să depună oferte privind realizarea în parteneriat a 
unui proiect informatic de anonimizare a hotărârilor judecătorești și de publicare 
a acestora pe o pagină de internet care poate fi accesată gratuit de către public. 
Elementele esenţiale ale procedurii sunt următoarele: 
1. OBIECTUL CERERII DE OFERTĂ: realizarea de către ofertant, pe cont propriu şi cu 
suportarea integrală a cheltuielilor,  a unui  proiect informatic de anonimizare a hotărârilor 
judecătorești și de publicare a acestora pe o pagină de internet care poate fi accesată 
gratuit de către public; 
2. DATA PUBLICARE ANUNŢ: 14.07.2014; 
3. DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR: 31.07.2014, ORA 16.00; 
4. ADRESA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR: sediul ROLII din Mun. Bucureşti Sec. 1 str. 
H.M. Berthelot nr. 41 CP 010164 
5. DATE SUPLIMENTARE PRIVIND PROIECTUL: 

- proiectarea, dezvoltarea, administrarea, exploatarea şi întreţinerea unui program 
informatic necesar pentru colectarea, anonimizarea şi publicarea hotărârilor 
judecătorești, în conformitate cu scopurile Fundației ROLII ; 
- specificaţii tehnice ale proiectului (vezi aici). 
- cerinţe minime privind contractul (vezi aici) 

6. LIMBA DE REDACTARE A OFERTELOR: LIMBA ROMÂNĂ; 

http://www.unbr.ro
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7. Precizăm ca INSTITUTUL ROMÂN PENTRU INFORMAŢII JURIDICE – ROMANIAN LEGAL 
INFORMATION INSTITUTE ROLII nu va finanţa activitatea ofertantului, urmând ca acesta 
să suporte integral, cu titlu benevol, toate cheltuielile financiare pentru realizarea produsului 
informatic. 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: Mun. Bucuresti 
Sec. 1 str. H.M. Berthelot nr. 41 CP 010164; TEL. 021.313.99.20/ int. 217, 
0741.375.363; E-MAIL contact@rolii.ro 

 
8. COMUNICAT (25.07.2014): UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ A 

AVOCAŢILOR (UIA) - Principiile majore ale profesiei de avocat în toate colţurile 
lumii:  
 Uniunea Internaţională a Avocaţilor (UIA) a demarat o campanie de promovare a 
principiilor majore ale profesiei  de avocat,  publicând reglementări din mai multe ţări, 
aparţinând diferitelor sisteme de drept. În luna iulie 2014 au fost încărcate pe site-ul UIA 
zeci de documente în acest sens, care pot fi accesate  AICI. 
 Această bază de date este o extensie, la o scară redusă a proiectului  “Biblioteca 
universală pentru profesia juridica”, pe care UIA l-a demarat în 2005, în parteneriat cu 
Universitatea din Torino. 
 Scopul publicării recente, pe site-ul UIA a reglementărilor din diverse state  este 
acela de a face accesibile, prin mijloace media , a tuturor surselor documentare de drept 
pozitiv care organizează și reglementează profesia de avocat în întreaga lume :  legi, coduri 
de etică și alte reglementări cu privire la principiile majore ale profesiei, aplicabile în diferite 
ţări. 
 Până acum au fost publicate următoarele documente: 

 GUATEMALA – REGLAMENTO DE PRESTACIONES COLEGIO DE ABOGADOS Y 
NOTARIOS DE GUATEMALA 

 GUATEMALA – ESTATUTOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE 
GUATEMALA 

 ICELAND – Codex Ethicus 
 INDIA – THE ADVOCATES ACT, 1961 
 KUWAIT – The Statute of the Association of the Bar 
 LIECHTENSTEIN – Professional Guidelines of the Liechtenstein Chamber of Lawyers 
 LUXEMBOURG – REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU 

DE LUXEMBOURG 
 MEXICO – CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 
 MONACO – Textes législatifs et règlementaires 
 MOROCCO – Legal Profession Regulation 
 NEW ZEALAND – Lawyers and Conveyancers Act 2006 
 NORWAY – Code of Conduct 
 PAKISTAN – LEGAL PRACTITIONERS & BAR COUNCILS ACT, 1973 [XXXV OF 1973] 

WITH RULES AS AMENDED UP TO SEPTEMBER, 2005 
 PANAMA – CODIGO DE ETICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO 
 PERU – CÓDIGO DE ÉTICA DEL ABOGADO 
 POLAND – Code of Ethics 
 PUERTO RICO – Code of Ethics 
 ROMANIA – STATUT de la profession d’avocat 
 SCOTLAND – GUIDE TO THE PROFESSIONAL CONDUCT OF ADVOCATES 
 SCOTLAND – SOLICITORS (SCOTLAND) (STANDARDS OF CONDUCT) PRACTICE 

RULES 2008 
 SENEGAL – Règlement intérieur de l’Ordre 
 SINGAPORE – Legal Profession Act 
 SOUTH AFRICA – Constitution of the Law Society of South Africa 

mailto:contact@rolii.ro
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 SPAIN – Code of Conduct 
 SPAIN- REAL DECRETO 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto 

General de la Abogacía Española. 
 SWITZERLAND – CODE OF ETHICS 
 SWITZERLAND – Loi fédérale sur la libre circulation des avocats 
 TOGO – Profession d’Avocat 
 TUNISIA – Loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession 

d’avocat modifiée par la loi n° 2006-30 du 15-mai 2006. 
 TUNISIA – Loi n°98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles 

d’avocats. 
 TRINIDAD AND TOBAGO – Code of Ethics 
 UNITED STATES – Model Federal Rules of Disciplinary Enforcement 
 UNITED STATES – ABA Model Code of Professional Responsibility 
 VENEZUELA – Ley de Abogados 
 ARMENIA – Code of Advocate’s Ethics 
 Le droit et la Chine – Minutes of the UIA French National Committee Conference 
 

9. COMUNICAT (25.07.2014): U.N.B.R. lansează versiunea în limba 
engleză a paginii web 
 Prezenţa în plan internaţional a Uniunii Naţionale a Barourilor din România s-a 
amplificat foarte mult în ultima perioadă, atât datorită participării sale active în organizaţiile 
profesionale internaţionale cât şi ca urmare a încheierii de memorandum-uri de colaborare 
semnate recent cu uniunile profesionale ale avocaţilor din mai multe state. 
 Necesitatea unei bune vizibilităţi internaţionale a impus ca pagina web a U.N.B.R. să 
poate fi accesată şi în versiunea în limba engleză. Cu începere de la data de 25 iulie 2014, 
aceasta poate fi accesată la adresa http://unbr.ro/en/ sau prin utilizarea butonului specific 
aflat pe site-ul în limba română ( ). 
 

10. „DECIZIA COMISIEI PERMANENTE NR. 146/05.09.2014 
 În baza prevederilor Hotărârii nr. 962 din data de 24.05.2014 a Consiliului UNBR, 
coroborate cu prevederile art. 12 şi 68 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat şi prevederile art. 15 ale Statutului profesiei de avocat, 
 Ţinând cont de prevederile Deciziei nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a 
U.N.B.R. prin care se aprobă Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat, 
adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R.,  
 Comisia Permanentă, întrunită la data de 04-05.09.2014, 

DECIDE: 
 Art. 1. – Admite înscrierea la examen a candidaţilor care au depus cereri de înscriere 
la examen conform prevederilor Regulamentului – Cadru de examen. Tabelul centralizator 
al acestor candidaţi este cuprins la Anexa 1 a prezentei Decizii (punctele A şi B). 
 Art. 2. – Admite înscrierea la examen a candidaţilor care au depus dosare de 
înscriere în termen şi care au formulat la Comisia Permanentă cereri de completare a 
dosarelor, sub condiţia depunerii actelor lipsă până la data de 10.09.2014, ora 14.00. 
Tabelul centralizator al acestor candidaţi este cuprins la Anexa 2 a prezentei Decizii 
(punctele A şi B). Situaţia definitivă a acestor candidaţi, împreună cu rezultatul verificării, va 
fi publicată la data de 11.09.2014. 
 Art. 3. – În urma analizei motivelor invocate de candidaţii care au formulat 
contestaţii / cereri de completare peste termen a dosarului de înscrierea, respinge înscrierea 
candidaţilor menţionaţi la Anexa nr. 3 a prezentei Decizii (punctele A şi B). 
 Art. 4. – Prezenta decizie se va comunica către INPPA, centrele teritoriale ale INPPA, 
barourile la care au fost depuse cererile de înscriere la examen şi către candidaţii care 
justifică un interes de comunicare. 

http://unbr.ro/en/
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 Art. 5. – Tabelul final al candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat se 
va publica la data de 11.09.2014. 
COMISIA PERMANENTĂ” 
 

11. COMUNICAT (05.08.2014): Începând cu luna august 2014, UNBR va 
difuza un newsletter  lunar conţinând o sinteză a principalelor noutăţi 
legislative,  informaţii privind proiecte de acte normative şi aspecte ale 
jurisprudenţei, cu impact asupra profesiei şi activităţii avocaţilor. 
 De asemenea, vom insera comunicări  privind hotărârile şi deciziile organelor 
profesiei, precum şi anunţuri importante privind examenele de primire în avocatură şi 
sesiunile depregătire continuă. 

Prin acest demers, dorim să îmbunătăţim comunicarea atât cu avocaţii cât şi cu 
publicul larg şi de aceea aşteptăm cu interes sugestiile abonaţilor şi ale colegilor avocaţi, 
astfel încât înformaţiile cuprinse în newsletter să  se plieze cât mai mult pe cerinţele 
cititorilor. 
 Va puteţi abona la newsletter accesând următorul link: http://unbr.ro/ro/abonare-
newsletter-unbr/ sau direct de pe pagina principal a site-ului unbr.ro, accesând butonul  
“Abonare newsletter” 

 
12. COMUNICAT (12.08.2014): Asociatia Avocaţilor din Germania (DAV), 

împreună cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), Fundaţia Germană pentru 
Cooperare Juridică Internaţională (IRZ), Camera de Comerţ Româno-Germană (AHK) şi cu 
sprijinul Ambasadei Germaniei la Bucureşti organizeaza, la data de 9 septembrie 2014, ora 
17.00, la Hotelul Intercontinental din Bucuresti, conferinţa cu tema  “Sistemul de drept 
ca factor economic în România şi în Germania”. Detalii privind programul şi modul de 
înscriere găsiţi aici. 
 

13. Scrisoarea (publicată în 10.09.2014) Ministrului Justiţiei domnul Robert 
Marius CAZANCIUC adresată Preşedintelui U.N.B.R. av. dr. Gheorghe FLOREA 
(publicată în 10.09.2014), prin care, date fiind bunele relaţii dintre Ministerul Justiţiei şi 
U.N.B.R., supune atenţiei “…o serie de informaţii şi propuneri de natură a contribui la 
creşterea eficienţei activităţii noastre“. 
 

14. COMUNICAT (11.09.2014): Comisia Permanentă a UNBR şi 
Preşedintele  UNBR, dr. av. Gheorghe Florea se solidarizează cu demersul iniţiat de 
Baroul Cluj de a protesta faţă de incidentul petrecut la  Judecătoria Cluj-Napoca, respectiv 
 scoaterea din sală, cu jandarmii, a doamnei avocat Kapcza Mikolt Krisztina în timpul 
exercitării mandatului de apărător şi continuarea judecării cauzei în lipsa avocatului. 
 UNBR va sprijini demersurile intreprinse de baroul Cluj pentru aparărea reputaţiei şi a 
demnităţii profesionale a doamnei avocat implicate în acest  incident regretabil şi solicită 
reacţia organelor în drept faţă de această faptă care aduce atingere gravă onoarei şi 
demnităţii profesiei de avocat şi reprezintă o încălcare a normelor de procedură judiciară,  a 
dreptului la apărare al justiţiabilului şi a principiului legalităţii prevăzute de Codul de 
Procedură Civilă şi de Legea nr.5l/1995. 
 Incidentul faţă de care s-a iniţiat protestul a contrariat şi opinia publică, fiind relatat 
pe larg de presa clujeană AICI 
 

15. COMUNICAT (15.09.2014): Uniunea Nationala a Barourilor din Romania 
adreseaza multumiri tuturor  avocatilor care s-au implicat in anul 2014 in realizarea 
proiectului comun al Institutului National al Magistraturii si al U.N.B.R. avand ca obiect 
practica avocatiala a auditorilor de justitie. Raportul I.N.M. pe anul 2014 poate fi vizualizat 
AICI. 

http://unbr.ro/ro/abonare-
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16. COMUNICAT (29.09.2014): Baroul Argeş a iniţiat manifestările organizate de 

profesia de avocat din România la împlinirea a 150 de ani de la adoptarea Legii nr. 1709 din 
04 decembrie 1864 pentru corpul de Advocaţi, intrată în vigoare la 12 decembrie 1864. 
Baroul Argeş a organizat Adunarea generală festivă în cadrul manifestării „Baroul Argeş, 
1864 – 2014, 150 de ani de la înfiinţare”. 
 Dăm publicităţii Mesajul adresat de Corpul avocaţilor din România prin 
Preşedintele U.N.B.R. av. dr. Gheorghe Florea în cadrul Adunării generale festive din 27 
septembrie 2014, la care au participat autorităţi locale şi decanii Barourilor Vâlcea, Sibiu, 
Ilfov, Dâmboviţa şi Olt, singurii care au dat curs invitaţiilor adresate de Consiliul Baroului 
Argeş. 
 

17. „Decizia nr. 148/29 septembrie 2014 
 Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, 
convocată în şedinţă electronică la data de 29 septembrie 2014:  
 Având în vedere Hotărârea nr. 1031/06 septembrie 2014 a Consiliului Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România prin care se mandatează Comisia Permanentă să 
îndeplinească în numele Consiliului UNBR atribuţia prevăzută de art. 66 lit. h) din Legea nr. 
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art. 37 din Statutul 
profesiei de avocat, cu privire la validarea examenului de primire în profesie ca avocat 
stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, 
sesiunea septembrie 2014, pe baza raportului întocmit de Preşedintele Comisiei Naţionale 
de Examen, 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat, 

- analizând organizarea şi desfăşurarea examenului de primire în profesie ca avocat 
stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte 
profesii juridice, sesiunea septembrie 2014, 

- luând act de raportul Preşedintelui Comisiei Naţionale de examen privind 
organizarea şi desfăşurarea  examenului de primire în profesie ca avocat stagiar 
şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii 
juridice, sesiunea septembrie 2014, împreună cu anexele sale, transmis 
membrilor Comisiei Permanente a U.N.B.R. în modalitatea prevăzută în decizia nr. 
22-DP-2014/26 septembrie 2014 a Preşedintelui U.N.B.R. prin care a fost 
convocată Comisia Permanentă,  

- luând act de rezultatele definitive ale examenului de primire în profesie ca avocat 
stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte 
profesii juridice, sesiunea septembrie 2014, astfel cum au fost acestea 
comunicate de către Comisia Naţională de examen şi publicate pe paginile web 
ale I.N.P.P.A. central, centrelor teritoriale de examen ale I.N.P.P.A. şi U.N.B.R., 

DECIDE: 
 Art. 1. – Validează examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru 
persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea 
septembrie 2014, precum şi rezultatele definitive ale acestui examen, astfel cum acestea au 
fost comunicate de către Comisia Naţională de examen şi publicate pe paginile web ale 
I.N.P.P.A. central, centrelor teritoriale de examen ale I.N.P.P.A. şi U.N.B.R. 
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 Art. 2. – Dispune, în baza prevederilor art. 37 alin. 1) din Statutul profesiei de 
avocat, cu modificările şi completările ulterioare, primirea în profesie a candidaţilor declaraţi 
admişi la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au 
susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2014, precum 
şi emiterea deciziilor de primire în profesie a acestora. 
 Art. 3. – Deciziile de primire în profesie prevăzute la Art. 2 se vor comunica 
barourilor la care candidaţii s-au înscris. Barourile vor proceda la comunicarea deciziilor 
către candidaţii admişi.  
 Art. 4. – Prezenta Decizie se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor 
din România (www.unbr.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor şi I.N.P.P.A. în vederea 
luării în evidenţă a candidaţilor declaraţi admişi în calitate de avocaţi stagiari. 
 COMISIA PERMANENTĂ” 
 

18. COMUNICAT (30.09.2014): Uniunea Naţională a Barourilor din România 
(U.N.B.R.) îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de relatările din presa sârbă cu 
privire la evoluţia protestului iniţiat de Uniunea Avocaţilor din Serbia şi îşi 
manifestă solidaritatea cu acţiunile avocaţilor sârbi, prin care se apără independenţa, 
autonomia, interesele legitime şi valorile fundamentale ale profesiei de avocat.  
 

19. COMUNICAT (30.09.2014): Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu 
Mass Media al Consiliului Superior al Magistraturii a dat publicităţii un 
Comunicat de presă privind întâlnirea reprezentanţilor CSM cu delegaţia Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România (DOC / PDF) 

Astăzi, 30 septembrie 2014, domnul judecător dr. Adrian Bordea, preşedinte al 
Consiliului Superior al Magistraturii şi domnii judecători Marius Badea Tudose şi Nicolae 
Horaţius Dumbravă, membri aleşi, au avut o întâlnire de lucru cu delegaţia Uniunii Naţionale 
a Barourilor din România, respectiv domnul Gheorghe Florea, preşedintele UNBR, domnul 
Dan Oancea, vicepreşedinte UNBR, doamna Ana Diculescu Şova şi  domnul Traian Briciu, 
consilieri ai Comisiei Permanente a Uniunii Avocaţilor din România, domnul Bratu Sergiu 
George, decan al Baroului Giurgiu şi domnul Şerban Lovin, decan al Baroului Ilfov. 

În cadrul întâlnirii reprezentanţii Consiliului, membri ai Comisiei nr. 2 – Eficientizarea 
activităţii Consiliului Superior al Magistraturii a instituţiilor coordonate, parteneriatul cu 
instituţiile interne şi societatea civilă - au fost dezbătute unele disfuncţionalităţi sesizate în 
colaborarea instituţională dintre avocaţi şi magistraţi. 
 În urma dezbaterilor reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au apreciat ca 
necesară acordarea unei atenţii sporite a conducătorilor instanţelor judecătoreşti faţă de 
relaţiile instituţionale de colaborare dintre magistraţi şi celelalte profesii din cadrul 
sistemului judiciar, potrivit prevederilor legale, regulamentare şi ale Protocolului privind 
colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Barourilor din 
România, încheiat în data de 19 mai 2011.  
 O justiţie în slujba cetăţeanului se realizează prin asigurarea unei colaborări 
instituţionale optime între instituţiile sistemului, prin eficientizarea şi responsabilizarea 
factorilor din spaţiul judiciar românesc.  
Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media 
 

20. COMUNICAT (01.10.2014): Vă prezentăm AGENDA Conferinţei „Infracţiuni 
contra înfăptuirii justiţiei, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de 
plată electronice, contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor 
informatice. Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului de drepturi şi 
libertăţi. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor” care va 
avea loc vineri, 3 octombrie 2014, la Râmnicu-Vâlcea, conferinţă organizată de Uniunea 
Naţională a Barourilor din România – UNBR, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM, 
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Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA, reprezentantul 
României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni – CCJE, Baroul Vâlcea, Baroul 
Dolj, Baroul Gorj, Baroul Olt, Baroul Argeş, Curtea de Apel Piteşti şi Curtea de Apel Craiova. 
 

21. COMUNICAT DE PRESĂ – Trezoreria Statului va deveni acceptator de 
plată cu cardul bancar (02.10.2014) 
 Astăzi, în cadrul ședinței de Guvern a fost aprobată ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și 
utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului. 
 Actul normativ prevede ca Trezoreria Statului să fie autorizată ca acceptator de plată 
cu cardul bancar și va presta acest serviciu pentru toate instituțiile publice. 
 “Toți contribuabilii persoane fizice care dețin carduri aparținând unui sistem de plată 
ce va accepta autorizarea (Mastercard, VISA sau altele), își vor putea achita printr-un punct 
unic toate impozitele și taxele administrate de către ANAF, primării și alte instituții. Măsura 
pe care MFP o propune Guvernului face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri 
promovate în scopul îmbunătățirii conformării voluntare prin modernizarea și facilitarea 
modalităților de plată a obligațiilor fiscale, fără costuri suplimentare pentru contribuabili. Am 
anunțat proiectul de act normativ cu prilejul lansării unui alt proiect: Spațiul Privat Virtual, 
aplicație electronică prin care contribuabilii persoane fizice își pot verifica online propria 
situație fiscală”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu. 
 Noul sistem de plată oferit de Trezoreria Statului va contribui atât la stimularea 
plăților cu mijloace electronice moderne, cât și la diminuarea  plăților în numerar efectuate 
de către contribuabil la ghișeele instituțiilor publice. 
 Implementarea acestui sistem nu va genera costuri pentru instituțiile publice care vor 
încasa venituri bugetare întrucât se utilizează sistemul actual de decontare utilizat în relația 
cu Trezoreria Statului, iar comisioanele de decontare vor fi suportate de la bugetul de stat. 
 „Un important avantaj este că vom putea conecta la acest sistem toate instituțiile 
publice, adică aproximativ 5000 – vorbim de primării, ANAF, toate instituțiile publice”, a mai 
spus ministrul de resort. Potrivit OUG, Trezoreria Statului va accepta conectarea la un 
sistem de plată numai dacă acesta va cumula simultan o serie de condiții între care, cel mai 
important, limitarea comisionului. 
 Comisionul avut în vedere în relația cu instituțiile emitente ale cardurilor și sistemele 
de plata nu va depăși cumulat 0.3% din valoarea tranzacției, fără a fi acceptate alte costuri 
suplimentare. Acest comision este corelat cu Proiectul de Regulament privind comisioanele 
interbancare pentru operațiunile de plată utilizând cardul care prevede plafonarea 
comisioanelor interbancare pentru tranzacții la 0,2% din valoarea tranzacției pentru 
cardurile de debit și 0,3% pentru cele de credit. Proiectul de Regulament este elaborat de 
Comisia Europeană. 
 „MFP a purtat deja discuții cu reprezentanții principalelor sisteme de plată din 
România (Mastercard și VISA), care doresc să fie autorizați. Estimăm că într-o perioadă de 6 
luni-1 an timp în care se va face licențierea, dezvoltarea sistemelor  persoanele fizice să-și 
poată achita cu cardul toate impozitele și taxele la Trezorerie. Eu sunt optimistă și am 
încredere ca impozitele și taxele pentru 2015 le voi plăti cu cardul la Trezorerie. Dacă vom 
implementa rapid procedurile, vom fi prima țară din lume care vom avea un punct unic de 
plată cu cardul pentru toate taxele și impozitele”, a precizat ministrul Finanțelor Publice. 
 Proiectul de ordonanță de urgență care creează cadrul legal Trezoreriei să fie  
autorizată ca acceptator de plată cu cardul bancar face parte dintr-un set de măsuri 
promovate de către Ministerul Finanțelor Publice și de către ANAF, în scopul îmbunătățirii 
relației contribuabilului cu fiscul și simplificării modalităților de plată. 
În acest context a fost lansat în 15 septembrie 2014 Spațiul Privat Virtual,  aplicație-pilot 
destinată, într-o primă etapă, contribuabililor din București și Ilfov prin care persoanele 
fizice pot comunica online cu administrația fiscală.  Premisele comunicării în format 
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electronic între contribuabil și autoritățile fiscale au fost stabilite prin OUG 40/2014, 
publicată în Monitorul Oficial în data de 23 iunie 2014. 
 De asemenea, începând cu 1 iulie 2014, formularele privind deciziile de impunere 
anuală pentru venituri realizate de persoane fizice și pentru contribuțiile de asigurări sociale 
de sănătate datorate de acestea,  conțin o serie de informații care să faciliteze plata 
obligațiilor fiscale. Astfel, fiecare decizie de impunere conține informații privind: codul de 
identificare fiscală a beneficiarului, contul de venituri bugetare corespunzătoare obligației de 
plată, codul IBAN în care trebuie efectuată plata, suma pe care contribuabilul o are de plătit 
și o rubrică de explicații.  Pe decizia de impunere sunt incluse informații privind modalitățile 
de plată. 
 Biroul de presă al Ministerul Finanţelor Publice 
 

22. COMUNICAT (02.10.2014): 
 Departamentul Contabilitate al U.N.B.R. informează că la data de 31.08.2014.  în 
contul "Fondul de solidaritate" figurează suma de 504.800 lei, la care se adaugă un cont de 
depozit la bancă pe o perioadă de 180 zile (din 21.05.2014), în sumă de 1.300.000 lei. 

În şedinţa Comisiei Permanente şi a Consiliului U.N.B.R. din 04-06.09.2014, s-au 
aprobat ajutoare din Fondul de solidaritate al avocaţilor în valoare de 190.000 lei. 
 

 
Partea II: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI 

UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
 
A. Şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 24 mai 2014  
 
Ordinea de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului UNBR din 24-25 mai 2014; 
2. Tendinţe şi evoluţie ale profesiei de avocat în plan european. Informare făcută de 

Preşedintele de Onoare al U.N.B.R., av. Călin-Andrei Zamfirescu.  
3. Analiza propunerilor privind perfecţionarea legislaţiei C.A.A.  
4. Finalizarea proiectului de modificare a legislaţiei profesiei de avocat.  
5. Lucrări curente;  
6. Diverse. 

 
B. Activitatea Consiliului U.N.B.R. între şedinţe 
 
1. „HOTĂRÂREA CONSILIULUI UNBR nr. 1011/06.09.2014 

 În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 - 37 din Statutul 
profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut), 
 Având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 
962/24.05.2014 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea 
septembrie 2014, 
 Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 6 septembrie 2014, a dezbătut şi 
a aprobat măsurile privind repartizarea sumelor încasate cu titlu de „taxă de 
examen” şi a adoptat următoarea  

HOTĂRÂRE: 
 Art. 1. – (1) Taxa de examen de 800 lei, achitată în contul Institutului Naţional 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti, se repartizează 
astfel: 
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    a) 180 lei / candidat, (reprezentând suma care a fost alocată barourilor şi în anul 
2013) pentru baroul la care se efectuează operaţiunile aferente înscrierii la examen, prin 
activităţi de secretariat, specifice şi prin acte şi operaţiuni de verificare a actelor ce însoţesc 
cererea de înscrie re la examen; 
    b) diferenţa de 620 lei se repartizează între centrele I.N.P.P.A. şi I.N.P.P.A. Central 
Bucureşti, după cum urmează:  

- 70% la centrele I.N.P.P.A., care vor suporta costurile organizării şi desfăşurării 
examenului; 
- 30 % la I.N.P.P.A. Central Bucureşti pentru suportarea costurilor organizării şi 

desfăşurării activităţilor şi operaţiunilor de examen la nivel naţional. 
 (2) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va reflecta distinct în evidenţele sale sumele 
destinate barourilor, pentru remunerarea prestaţiilor specifice activităţilor de secretariat şi 
de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. şi sumele rămase la 
dispoziţia sa.  
 (3) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va proceda la virarea unui procent de 50% din 
sumele cuvenite centrelor de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea 
examenului.  
 (4) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va proceda la virarea unui procent de 50% din 
sumelor cuvenite barourilor cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului.  

(5) Desocotirea finală ce centrele teritoriale şi cu barourile va avea loc după 
finalizarea examenului şi soluţionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, 
în condiţiile prevăzute în Regulamentul de examen. 
 Art. 2. – (1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. Central - 
Bucureşti, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi membrilor Consiliului U.N.B.R..  
 (2) I.N.P.P.A. Central - Bucureşti, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. şi barourile vor 
pune în aplicare dispoziţiile prezentei hotărâri. 

CONSILIUL U.N.B.R.” 
 

2. „HOTĂRÂREA CONSILIULUI UNBR nr. 1031/6 septembrie 2014 
 Consiliul  Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 6 
septembrie 2014,  

- în baza dispoziţiilor art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 37 din Statutul profesiei de avocat, 

- luând în considerare Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1010/24 mai 2014 prin care 
s-a modificat Hotărârea Consiliului UNBR nr. 884/14 decembrie 2010 privind 
calendarul desfăşurării şedinţelor UNBR din anul 2014, 

- ţinând cont de referatul prezentat în şedinţa Comisiei Permanente a UNBR din 4 
septembrie 2014 cu privire la pregătirea examenului de primire în profesia de 
avocat, sesiunea septembrie 2014 din care rezultă că se estimează că în circa 8 
zile lucrările examenului vor fi finalizate,  

- pentru a nu fi distorsionată exercitarea dreptului de primire în profesia de avocat 
a candidaţilor care sunt declaraţi admişi la examen 

- având în vedere dezbaterile din şedinţa Consiliului UNBR,  
D E C I D E: 

 Art.1. – Se mandatează Comisia Permanentă să îndeplinească în numele Consiliului 
UNBR atribuţia prevăzută la art. 37 din Statutul profesiei de avocat, cu privire la validarea 
examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut 
examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2014. 
 Art. 2. – Pe baza raportului întocmit de Preşedintele Comisiei Naţionale de Examen, 
Preşedintele UNBR este mandatat să convoace şedinţa Comisiei Permanente în modalitatea 
de desfăşurare a acesteia prin consultări şi vot prin mijloace electronice. 
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 Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Comisiei Permanente, care o va pune în 
aplicare.  
 CONSILIUL U.N.B.R.” 
 

3. „DECIZIA CONSILIULUI UNBR nr. 1013/6 septembrie 2014 
 Consiliul  Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 6 
septembrie 2014,  

- în baza dispoziţiilor art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului UNBR nr.1009/24 mai 2014; 
având în vedere propunerile Preşedintelui UNBR,  precum şi ale Barourilor Arad şi Olt; 

D E C I D E: 
 Art.1. – Se acordă „Diploma de merit” următorilor angajaţi: 
    1. doamna Diana Hutiu, secretar, Baroul Arad; 
    2. doamna Maria Golea, secretar casier, Baroul Olt; 
    3. domnul Cornel Raduţ, director, baroul Olt; 
    4. doamna Veronica Morecut, şef serviciu relaţii internaţionale, UNBR; 
    5. domnul Virgil Lapadat, contabil-şef, UNBR; 
    6. domnul Alexandru Gherasim, şef serviciu administrativ şi IT, UNBR; 
    7. domnul Daniel Negrea, economist principal, UNBR. 
 Art. 2. – Prezenta decizie se va pune în aplicare de Secretariatul General al UNBR.  
 CONSILIUL U.N.B.R.” 
 

4. COMUNICAT (06.09.2014): Consiliul UNBR a hotărât constituirea unui 
grup de lucru pentru studierea perspectivelor profesiei de avocat 
 În şedinţa Consiliului  UNBR, desfăşurată  la Mamaia pe data de 6.09.2014,  s-a 
hotărât constituirea unui grup de lucru pentru studierea perspectivelor profesiei de avocat 
în funcţie de evoluţia contextului  economic  şi social. Acesta urmează  să elaboreze scenarii 
de dezvoltare a profesiei, apte să devină instrumente de lucru, repere pentru activitatea 
avocaţilor şi pentru deciziile ce vizează profesia. Argumentele propunerii (concretizat în 
studiul Profesia de avocat, încotro?, prezentat de Presedintele UNBR pe site-ul www.unbr.ro  
la 06 septembrie 2014) adoptate cu unanimitate de voturi de către membrii Consiliului au 
fost acelea că avocații și barourile trebuie să  poată dispune de repere  şi informaţii 
esenţiale pentru a-şi putea crea strategiile şi reformele care sa le permită să deţină 
controlul viitorului lor în profesie. 
 În scopul identificării percepţiilor actuale, a aşteptărilor avocaţilor, a constrângerilor 
şi a elementelor care structurează astăzi satisfacţia profesională, activitatea grupului de 
lucru se va concretiza în studii cantitative pe eşantioane cu relevanţă naţională, făcute de 
experţi,  în întâlniri de grup la care vor participa politologi, economişti, sociologi, finanţişti, 
reprezentanţi ai  învăţământului juridic superior, ai mediului de afaceri, ai altor profesii 
juridice şi conexe profesiei de avocat şi nu în ultimul rând, ai mass-media. 
 

 
 

***** 

http://www.unbr.ro

