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Propunerile formulate și susținute în cadrul dezbaterilor de către Președintele
Asociației Societatea Avocaților din București, avocat Bârdan – Raine Danny
Gabriel, delegat al Baroului București la Congresul Avocaților 2017:

1. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia
permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în sensul elaborării unui proiect pentru
înființarea la nivelul fiecărui Barou a unei Comisii de specialitate, iar la nivelul
U.N.B.R. a unei Comisii centrale ce vor avea ca obiect de activitate
reglementarea modului de întocmire a contractelor de colaborare și de
salarizare între avocați și formele de exercitare a profesiei, supravegherea
modului în care sunt derulate aceste contracte, având inclusiv competențe de
soluționare a oricăror sesizări formulate atât de către avocați, cât și de către
formele de exercitare a profesiei cu privire la modalitatea de derulare a
contractelor de colaborare și de salarizare în interiorul profesiei.
Motivare:
Această propunere se justifică prin aceea că în practică există dispute între avocați
și formele de exercitare a profesiei de avocat ce au ca izvor contractele de
colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei, iar normele din Statutul profesiei
de avocat se dovedesc a fi depășite pentru o soluționare efectivă, cu celeritate și în
condiții de transparență a acestor dispute. În aceeași ordine de idei, apreciem că
este necesară o nouă reglementare în această materie care să asigure o minimă și
legitimă protecție profesională a avocaților colaboratori și salarizați în interiorul
profesiei și să se realizeze totodată un echilibru între aceștia și formele de
exercitare a profesiei.

2. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia
permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru
care să elaboreze o metodologie având ca finalitate întreprinderea demersurilor
legitime de către U.N.B.R. pentru dizolvarea, lichidarea și radierea tuturor
societăților comerciale înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comețului
care au în componența actului constitutiv codul CAEN 6910 – Activități juridice,
prin raportare la Recursul în interesul legii admis prin Decizia nr. XXII din 12
Iunie 2016 a Î.C.C.J., publicată în Monitorul Oficial nr. 936 din 20 noiembrie
2006.
Motivare:
Această propunere se justifică prin aceea că există societăți comerciale care sau
înființat anterior pronunțării Recursului în interesul legii menționat mai sus și care
prin activitatea pe care o desfășoară în prezent, exercită fără drept profesia de
avocat în temeiul codului CAEN 6910 – Activități juridice.

3. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia
permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru
care să elaboreze o metodologie având ca finalitate întreprinderea demersurilor
legale de către U.N.B.R. pentru dizolvarea, lichidarea și radierea tuturor
entităților juridice înființate în temeiul O.G. 26/2000 și care au în statutul
acestora atribuții cu privire la organizarea și exercitarea fără drept a profesiei
de avocat.
Motivare:
Justificarea acestei propuneri este redundantă.

4. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia
permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru
care să efectueze demersuri atât prin intermediul CCBE cât și în mod direct
prin intermediul U.N.B.R. la nivelul Comisiei Europene, al Parlamentului
European și al Consiliului Europei în vederea emiterii unor recomandări,
formulării unor propuneri și adoptării unor directive sau alte acte normative
având ca finalitate uniformizarea și eficientizarea asistenței publice judiciare la
nivelul Uniunii Europene, inclusiv sub aspectul stabilirii și majorării cuantumului
onorariilor avocaților care asigură asistența publică judiciară.

Motivare:
O mai bună reglementare a asistenței publice judiciare sub toate aspectele
reprezintă o prioritate pentru garantarea liberului acces la justiție.
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