UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 981
11 decembrie 2010
În conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (4), art. 63 lit. h), art. 66 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în continuare Legea),
art. 84 alin. (3), art. 86 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat art. 25 şi art. 32 din
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de
desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R. (aprobat prin Hotărârea nr. 294/15.12.2007),
luând act de propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. făcută în şedinţa din 09
decembrie 2010 privind calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., ale
Consiliului U.N.B.R. şi a examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv în
cursul semestrului I al anului 2011, urmând ca organele noi alese la Congresul avocaţilor din
2011, propus a se desfăşura în perioada 10 - 11 iunie 2011 la Bucureşti - sub rezerva
hotărârilor ulterioare ce vor fi luate de organul profesiei competent să convoace Congresul
avocaţilor - să decidă asupra calendarului activităţilor organizate de U.N.B.R. din semestrul II al
anului 2011,
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind calendarul
desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., ale Consiliului U.N.B.R. şi a
examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv în cursul semestrului I al anului
2011, după cum urmează:
1.

28 – 29 ianuarie 2011 Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R.

2.

18 februarie 2011 Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R.

3.
4.

19 – 20 februarie 2011 Şedinţa Consiliului U.N.B.R.
23 - 27 martie 2011 Examen pentru dobândirea titlului profesional de avocat
definitiv

5.
6.

06 mai 2011 Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R.
07 – 08 mai 2011 Şedinţa Consiliului U.N.B.R.

7.

09 iunie 2011 Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R.

8.

09 iunie 2011 Şedinţa Consiliului U.N.B.R.

9.

10 – 11 iunie 2011 Congresul avocaţilor
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Art. 2 – Consiliile barourilor, decanii, Consiliul C.A.A. şi filialele C.A.A. vor lua măsuri ca
următoarele activităţi necesare atât conlucrării dintre barouri cât şi pregătirii congresului electiv
din 2011 să se desfăşoare în mod corespunzător calendarului prevăzut la art. 1:
- adoptarea şi comunicarea hotărârilor consiliilor barourilor privind stabilirea
disciplinelor opţionale de examen pentru dobândirea titlului profesional de avocat
definitiv în anul 2011, astfel încât acestea să fie aduse la cunoştinţa candidaţilor
până cel târziu la 23 ianuarie 2011, pentru examenul din martie 2011;
- alegerea de către adunările generale ale barourilor a membrilor Congresului
avocaţilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Lege şi Statut privind
aptitudinea acestora de a fi aleşi în organele de conducere a profesiei la nivel
naţional, a reprezentanţilor barourilor în Comisia centrală de disciplină şi
comunicarea acestora în termen util la U.N.B.R. pentru informarea Corpului
profesional;
- luarea măsurilor necesare pentru întocmirea proiectului de buget al U.N.B.R. şi
al I.N.P.P.A.;
- elaborarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale sistemului C.A.A.
pentru anul 2011, corespunzător măsurilor decise în şedinţa Consiliului U.N.B.R.
din 10 - 11 decembrie 2010;
- pregătirea Proiectului Statutului profesiei de avocat în vederea aprobării lui de
către Congresul avocaţilor;
- pregătirea proiectelor de acte ale organelor profesiei pentru organizarea şi
funcţionarea sistemului C.A.A.;
- luarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a legislaţiei privind profesia
de avocat, în vigoare în semestrul I - 2011.
Art. 3 – Prezenta Hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro şi se comunică
I.N.P.P.A., C.A.A. şi tuturor barourilor.
P R E Ş E D I N T E ,

Av. dr. Gheorghe FLOREA
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