
PROCES-VERBAL
al ședinției COMISIEI din data de 28.03.2017

Ora și locul desfășurării ședinței: 15,00-18,00, sediul Baroului Cluj

Membri ai Comisiei care au fost prezenți:
1) Cristian Ardelean
2) Katalin Azzola
3) Oana Bugnar
4) Dan Chertes
5) Stanca Gidro
6) Camelia Iusco 
7) Alex Kis (nu a fost prezent până la final)
8) Flavia Maier
9) Voicu Sârb

Membri ai Comisiei care au absentat:
1. Cristina Cuibus
2. Călin Iuga 
3. Mihai Neamț
4. Mircea Pop

Tema de discuție a ședinței: Stabilirea formei finale a Proiectului care va fi pus în discuția Adunării Generale Extraordinare a Avocaților din
Baroul Cluj

Prezentul proces-verbal consemnează textele din Proiect înlăturate prin vot și numărul de voturi care a dus la înlăturarea fiecărui text în
parte. Pentru o mai corectă orientare față de pozițiile pe care propunerile le-au avut în Proiectul comunicat către avocați anterior Adunării
Generale ordinare, am păstrat numărul pe care propunerea înlăturată îl avea în acel Proiect. La modificările la care numărul voturilor este par,
a lipsit Alex Kis.
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1. Dintre propunerile de modificare a Legii nr. 51/1995 s-a înlăturat prin vot următoarea propunere:

Nr.
modif.

Text lege nr. 51/1995
(forma actuală)

Forma propusă

10. Art. 49.
Alin.  1:  Profesia  de  avocat  este  organizată  şi  funcţionează  în  baza
principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în prezenta
lege.
Alin. 2: Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face
numai prin vot secret.
Alin. 3: Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot
deschis. Deliberările şi votul constituie secret profesional.

Art. 49 se completează cu alin. 4 care va avea următorul conținut: 
Procesele-verbale  ale  ședințelor  și  hotărârile  organelor  de
conducere ale profesiei se publică în format electronic pe pagina de
internet  a  UNBR,  respectiv  pe  pagina de  internet  a  Baroului,  în
termen de cel  mult  30 de zile  de la data adoptării  lor,  respectiv,
pentru  procesele-verbale,  de  la  data  desfășurării  ședințelor.
Neîndeplinirea  cerinței  publicității  hotărârii  duce  la
inopozabilitatea acesteia.

Vot Comisie pentru/contra/abțineri: 3 / 6 / 0

2. Dintre propunerile de modificare a Statutului profesiei de Avocat s-au înlăturat prin vot următoarele propuneri:

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

3. Art. 73.
Alin. 1: Consiliul baroului se întruneşte în şedinţă cel puţin o dată pe
lună, la sediul baroului.
Alin.  2:  Lucrările  şedinţei  se consemnează în  registrul  de procese-
verbale şi se semnează de toţi consilierii prezenţi la şedinţă. Registrul
poate fi consultat de către avocaţii interesaţi şi de organele U.N.B.R.

Art. 73 alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut:
Lucrările şedinţei se consemnează în registrul de procese-verbale şi se
semnează  de  toţi  consilierii  prezenţi  la  şedinţă.  Registrul  poate  fi
consultat  de  către  avocaţii  interesaţi  şi  de  organele  U.N.B.R.
Procesele-verbale se redactează și în formă electronică și se publică
pe pagina de internet a Baroului.

Vot Comisie pentru/contra/abțineri: 3 / 6 / 0
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Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

7a. Art. 184.
Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de
conlucrare profesională. Convenţia de conlucrare profesională se
înregistrează la barou. Regulile privind publicitatea profesională
prevăzute în prezentul statut se aplică în mod corespunzător. 

Art.  184  se  completează  cu  alineatele  (2),  (3)  și  (4)  care  vor  avea
următorul conținut:
(2) Conlucrarea profesională trebuie să fie punctuală - pe un anumit caz
sau anumite cazuri, nefiind permis ca aceasta să vizeze întreaga activitate
sau activitatea predominantă a formelor de exercitare a profesiei parte a
contractului de conlucrare, astfel încât să nu fie încălcate dispozițiile art.
192-195 din prezentul statut.
(3)  Omisiunea de a înregistra convenția  de conlucrare profesională  la
barou constituie abatere disciplinară.
(4) Încălcarea prevederilor alin. (2) constituie abatere disciplinară gravă.

Vot Comisie pentru/contra/abțineri: 3 / 6 / 0

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

10. Art. 243 alin. 4:
Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi
folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă.

Art. 243 alin. 4 se abrogă.

Vot Comisie pentru/contra/abțineri: 3 / 6 / 0

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

12. Art. 245 alin. 1: Firma trebuie să aibă dimensiunile maxime de 40
x 60 cm şi va fi amplasată la intrarea imobilului şi/sau a spaţiului
ocupat  în  care  forma  de  exercitare  a  profesiei  îşi  are  sediul
profesional principal sau secundar ori biroul de lucru.

Art. 245 alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:  Firma va fi
amplasată la intrarea imobilului şi/sau a spaţiului ocupat în care forma de
exercitare a profesiei îşi are sediul profesional principal sau secundar ori
biroul de lucru.

Vot Comisie pentru/contra/abțineri: 2 / 7 / 0
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Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

11.  Art. 249 ind. 1 alin. 2:
Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise: 
a) menţiunile autolaudative sau comparative;
b)  nominalizarea clienţilor  din portofoliu  sau indicarea  litigiilor  în
care forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicată;
c)  informaţiile privind realizările de ordin financiar, cifra de afaceri
sau succesele profesionale;
d)  furnizarea  de  informaţii  în  vederea  includerii  în  clasamente
întocmite pe criterii financiare;
e)  menţiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat, la
gratuităţi  sau  la  modalitatea  de  plată  şi  care  constituie  politici  de
dumping;
f)  orice  afirmaţii  contrare  demnităţii  persoanelor,  profesiei  sau
justiţiei; 
g) orice forme de publicitate realizate de către terţi.

Art.  249 ind.  1  alin.  2  se  modifică  și  va  avea  următorul  conținut:
Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:
b) nominalizarea clienţilor din portofoliu  sau indicarea litigiilor în
care forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicată, dacă nu
există acordul scris al clienților în acest sens;
c) Se abrogă.
d) Se abrogă.

Vot Comisie pentru/contra/abțineri:
- la pct b) 4 / 5 / 0
- la pct. c) 3 / 6 / 0
- la pct. c) 3 / 6 / 0

Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

18. Art.  292  alin.  2:  Avocatul  stagiar  are  următoarele  îndatoriri
suplimentare:
b) să participe la toate conferinţele de stagiu organizate de consiliul
baroului, să pregătească în scris subiectele conferinţelor şi lucrările
avocaţiale repartizate de coordonatorul conferinţelor de stagiu; 

Art. 292 alin. 2 lit. b) se modifică și va avea următorul conținut: b) să
aibă o participare obligatorie de cel puțin 50% din  conferinţele de
stagiu  organizate  de  consiliul  baroului,  să  pregătească  în  scris
subiectele  conferinţelor  şi  lucrările  avocaţiale  repartizate  de
coordonatorul conferinţelor de stagiu;

Vot Comisie pentru/contra/abțineri: 3 / 5 / 0
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Nr.
modif.

Text Statut
(forma actuală)

Forma propusă

19. Art. 299 alin. 2: Absenţa repetată de la cursurile I.N.P.P.A., precum şi
orice  alte  acte  de  încălcare  a  statutului  şi  regulamentului  acestuia
conduc  la  exmatricularea  avocatului  stagiar.  Exmatricularea  din
cadrul I.N.P.P.A. reprezintă o abatere disciplinară gravă, care conduce
la pierderea calităţii de avocat stagiar.

Art. 299 alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut: Absenţa la
mai mult de 50% din totalitatea orelor alocate cursurilor I.N.P.P.A.,
precum şi orice alte acte de încălcare a statutului şi regulamentului
acestuia conduc la exmatricularea avocatului stagiar. Exmatricularea
din  cadrul  I.N.P.P.A.  reprezintă  o  abatere  disciplinară  gravă,  care
conduce la pierderea calităţii de avocat stagiar.

Vot Comisie pentru/contra/abțineri: 3 / 5 / 0

3. Dintre propunerile de modificare a Legii nr. 72/2016 nu s-au înlăturat prin vot nicio propunere.

Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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