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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

Consiliul UNBR 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței Consiliului UNBR din 16-17 februarie 2018 

- EXTRAS - 

... 

2. Punerea în aplicarea a  Hotărârii Consiliului UNBR nr. 262/17 iunie 2017 privind propunerile, 

hotărârile și inițiativele Congresului Avocaților 2017. 

... 

Domnul av. Traian Briciu, vicepreședinte UNBR și director INPPA informează cu privire la 

concluziile desprinse din ședința din 15.02.2017 a Grupului de lucru reunit al Consiliului UNBR 

pentru perfecționarea reglementărilor profesionale și pentru evaluarea impactului legislației 

fiscal și contabile asupra profesiei de avocat, primite înainte sau în timpul Congresului din 2017 

sau după închiderea acestuia, indicând că s-a constatat că există următoarele categorii de 

probleme:  

a) propuneri de modificare a legii profesiei de avocat sau de elaborare a unei noi legi a profesiei 

de avocat; 

b) propuneri de modificare a Statutului profesiei de avocat formulate la Congresul avocaților 

2017 sau ulterior acestuia; 

c) punerea în acord a Statutului profesiei cu modificările legislative ale profesiei (Legea nr. 

25/2017, Legea nr.72/2016). 

Membrii grupului de lucru sunt următorii: Stanca Gidro, Mihaela Catea, Flavia Teodosiu, Călin-

Andrei Zamfirescu, Ion Dragne, Aurel Despa, Ștefan Naubauer, Gheorghe Florea, Dan Oancea, 

Traian Briciu. 

a) Propunerile de modificare a Legii nr.51/1995 sau de elaborare a unei noi legi privind profesia 

de avocat urmează a fi analizate și sub aspectul existenței unei recente intervenții legislative, dar 

și a faptului că elaborarea unei noi legi presupune o schimbare a fundamentelor sau arhitecturii 

instituționale a profesiei de avocat, urmând a evalua efectele unui asemenea demers și prin 

raportare la tendințele generale în privința reglementărilor profesiilor liberale și intereselor 

profesiei de avocat.  

S-a apreciat că la acest moment este oportună propunerea legislativă în legătură cu punerea în 

acord cu decizia Curții Constituționale nr.225/2017 și s-a propus reformularea art. 14  lit. a)  în 

sensul – „cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru 

săvârșirea unei infracțiuni intenționate în exercitarea profesiei de avocat sau a altor profesii sau 

funcții juridice ori în exercitarea unor funcții sau a autorității publice, precum și pentru săvârșirea 

uneia dintre infracțiunile prevăzute la art.46 alin.4 ind.3 din lege”. 

De asemenea, se impune clarificarea următoarelor probleme:  
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- amânarea aplicării pedepsei – nu este de natură să înlăture cazul de nedemnitate; 

- reabilitatea penală produce efecte și asupra cazului de nedemnitate, acesta fiind șters (purgat). 

b). Referitor la propunerile de modificare a Statutului profesiei de avocat formulate în cadrul 

Congresului avocaților 2017 si ulterior acestuia, s-a luat act de faptul că toate lucrările au primit 

soluții din partea membrilor grupului, după cum au fost repartizate, urmând a fi redactat un 

material final care să cuprindă soluțiile date și motivările la acestea, urmând a fi prezentat 

Consiliului UNBR. 

c). Referitor la punerea în acord a Statutului profesiei cu modificările legislative ale profesiei 

(Legea nr. 25/2017, Legea nr.72/2016), s-a luat act că la dispoziția grupurilor reunite există 

materiale elaborate de domnii av. Ștefan Naubauer și Aurel Despa, care vor reprezenta punctul 

de plecare în elaborarea propunerilor. Suplimentar, se va avea în vedere Codul de Conduită al 

avocatului român, urmând a se proceda la evitarea paralelismelor în reglementarea secundară. 

În perioada următoare, membrii grupului se vor consulta și vor completa aceste materiale și vor 

decide asupra unei reuniri în cadrul unei ședințe de lucru pentru forma finală a propunerilor de 

modificare a Statutului profesiei. 

Grupul de lucru a apreciat că, în raport cu reglementarea funcționării comisiilor și grupurilor de 

lucru, este necesară permanentizarea sa și alocarea unui buget pentru activitățile derulate și 

asigurarea condițiilor organizatorice. 

Grupul de lucru a decis că nu va avea o coordonare propriu-zisă, ci, prin rotație, persoana 

însărcinată cu o anumită problemă conduce ședința grupului de lucru. 

... 


