
HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 

nr. 13/09.06.2015 

Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 09.06.2015, conform prevederilor art. 56 
alin. 2 lit. a), art. 57 din Legea nr. 51/1995 republicată și, respectiv, art. 73 alin. 3 din Statutul 
Profesiei de Avocat, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
1. Se însușește propunerea de modificare legislativă formulată de dl. Consilier av. dr. 

Sergiu I. STĂNILĂ, respectiv modificarea art. 84 din Statutul Profesiei de Avocat 
după cum urmează: 

Forma actuală: 
(1)Congresul avocaţilor alege Consiliul U.N.B.R. 
(2)Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai barourilor, 
aleşi de Congres, potrivit următoarei norme de reprezentare: 
a)un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocaţi; 
b)2 reprezentanţi pentru barourile care au peste 500 de avocaţi şi câte 2 reprezentanţi pentru fiecare mie care depăşeşte 
prima mie de avocaţi. 
(3)Consiliul U.N.B.R. se convoacă trimestrial în şedinţe ordinare sau, în situaţii excepţionale, în şedinţe extraordinare 
de către preşedintele U.N.B.R. Preşedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. şi la cererea a cel puţin o treime 
din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R. 
(4)Conducerea şedinţelor Consiliului U.N.B.R. revine preşedintelui acestuia, asistat de către vicepreşedinţi şi alţi 3 
consilieri. 
(5)Prevederile art. 69 se aplică în mod corespunzător. 

Forma propusă: 
(1)Congresul avocaţilor validează Consiliul U.N.B.R. 
(2)Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai barourilor, 
aleşi de Adunarea Generală a fiecărui barou în parte, potrivit următoarei norme de 
reprezentare: 
a)un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocaţi; 
b)2 reprezentanţi pentru barourile care au peste 500 de avocaţi şi câte 2 reprezentanţi pentru fiecare mie care depăşeşte 
prima mie de avocaţi. 
(3)Consiliul U.N.B.R. se convoacă trimestrial în şedinţe ordinare sau, în situaţii excepţionale, în şedinţe extraordinare 
de către preşedintele U.N.B.R. Preşedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. şi la cererea a cel puţin o treime 
din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R. 
(4)Conducerea şedinţelor Consiliului U.N.B.R. revine preşedintelui acestuia, asistat de către vicepreşedinţi şi alţi 3 
consilieri. 
(5)Prevederile art. 69 se aplică în mod corespunzător. 

DECAN, 
Av. Valeriu RĂUȚĂ 


