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Comisia Permanentă 

 
 

Decizia  nr. 73 
29.01.2019 

 
 

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în 
şedinţa din 29.01.2016,  

Pentru a îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a)  şi (3) din Legea nr. 
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (în continuare 
Lege), ale art. 12 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului 
U.N.B.R. nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 13 lit. c) din 
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 391/31.03.2012 privind republicarea Statutului Institutului 
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în continuare INPPA), 

Ţinând cont de dispoziţiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România (în continuare Regulamentul), 

 
 

D E C I D E :  
 
 
 

 Art. 1. – Se aprobă constituirea unui grup de lucru, sub egida INPPA, 
coordonat de domnul avocat Traian Briciu şi format din doamnele şi domnii avocaţi: 
Gheorghe Florea, Cristina-Reveica  Gheorghe, Ion Turculeanu, Stanca-Ioana Gidro, 
Monica Livescu, Ion Dragne, Ion-Ilie Iordăchescu, Ana Diculescu-Şova, Dan 
Oancea. 

(2) La lucrarile grupului pot fi invitati să participe și directori ai centrelor 
INPPA, numiti în funcție potrivit Statului-cadru al Centrelor teritoriale ale INPPA, în 
prezent în vigoare.   

(3) Grupul de lucru are ca sarcină pregătirea unui proiect privind pregătirea 
iniţială şi continuă, ţinând cont de noile realităţi din profesia de avocat şi 
comunicarea unui material final la UNBR până la data de 10.03.2016. 

 
 Art. 2. – Prezenta decizie va fi supusă ratificării Consiliului UNBR şi se 
comunică membrilor Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi celorlalţi membri ai grupului 
de lucru care nu fac parte din Comisia Permanentă. 
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