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UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL UNIUNII 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 323 

17 februarie 2018 

 

 

În baza art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea 

profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului Uniunii 

Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 5/2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din 

România și de desfășurare a ședințelor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din 

România, precum și de prevederile Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 222/23.03.2017 

prin care s-a aprobat Regulament de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale 

U.N.B.R. 

Având în vedere Decizia Comisiei Permanente nr. 100/29.01.2016, Hotărârea 

Consiliului U.N.B.R. nr. 60/24.03.2016, Hotărârea Consiliului UNBR nr. 

04/05.09.2015, deciziile Consiliului UNBR din 16.12.2016 și 09.12.2017, prin care s-

au creat, s-au reunit și s-au extins grupurile de lucru ale Consiliului UNBR pentru 

perfecționarea reglementărilor profesionale, inclusiv a actelor normative cu impact 

asupra profesiei de avocat, respectiv, pentru evaluarea impactului legislației fiscale și 

contabile asupra profesiei de avocat, 

Având în vedere dezbaterile din ședințele Comisiei Permanente și Consiliului 

UNBR din 15-17.02.2018 din care a reieșit necesitatea permanentizării activității 

grupurilor reunite și a lărgirii acestuia cu un nou membru 

Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 17.02.2018, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1. – (1)  Grupul de lucru ale Consiliului UNBR pentru perfecționarea 

reglementărilor profesionale, inclusiv a actelor normative cu impact asupra profesiei 

de avocat, constituit prin Decizia Comisiei Permanente nr.100/29.01.2016 și extins 

de Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 60/24.03.2016, reunit cu Grupul de lucru pentru 

evaluarea impactului legislației fiscale și contabile asupra profesiei de avocat, 

constituit conform Hotărârii Consiliului UNBR nr. 04/05.09.2015, în compunerea 

rezultată ca urmare a completării acestuia în ședința Consiliului UNBR din prezenta 

ședință, dobândește caracter permanent și funcționează cu denumirea „Grupul de 
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lucru al Consiliului UNBR pentru perfecționarea reglementărilor legale privind 

profesiei de avocat”. 

(2) Grupul de lucru va fi format din următorii avocați: Stanca Gidro, Mihaela 

Catea, Flavia Teodosiu, Gheorghe Florea, Călin-Andrei Zamfirescu, Traian Briciu, Ion 

Dragne, Aurel Despa, Ștefan Naubauer, Dan Oancea și Ion Turculeanu. 

(3) Grupul de lucru are ca sarcină centralizarea și analizarea propunerilor 

scrise înaintate UNBR de avocați sau alte persoane pentru modificarea și 

completarea reglementărilor privind profesia de avocat sau inițierea demersurilor 

către autoritățile cu drept de inițiativă legislativă. 

 

Art. 2. (1) Grupul de lucru va pregăti și prezenta un raport de activitate la 

momentul la care decide că s-au finalizat propuneri privind modificarea și 

completarea reglementărilor relevante privind profesia de avocat . 

(2) În bugetul UNBR se va prevedea o alocare distinctă destinată organizării și 

funcționării grupului de lucru, care va putea fi folosit pentru documentare și atragere 

de specialiști în diverse domenii.  

             

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Consiliului UNBR și către 

barouri și se va posta pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro). 

 

 

 

 

 

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R. 

 


