,

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÎNIA

BAROUL CLUJ
400118, CLUJ-NAPOCA STR.PAVEL ROSCA NR.4 AP.15,

TEL/FAX 0264-430269

e-mail: contact@baroul-claj.ro ;
http://www.baroul-cluj.ro

Nr. J_2t.{'" /2018
19.07.2018

Către,

Uniunea Naţională a Barourilor din România
Bucureşti,

cod: 050091, Splaiul Independentei Nr.5, Sector 5

În atenţia D-lui Preşedinte Av.Gheorghe Florea

Stimate Domnule

Preşedinte,

Vă

transmitem alăturat hotărârea nr.105/17.07.2018 a Consiliului Baroului Cluj
cu rugămintea ca propunerile care fac obiectul acesteia să fie incluse pe ordinea de zi a
proximei şedinţe a Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi Consiliului U.N.B.R„

Cu deosebită
Decan,
Avocat Flavia

Secretar Consiliu,
Luminiţa
orariu
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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL CLUJ
400118, C LUJ-NAPOCA STR.PAVEL ROSCA NR.4 AP. 15,

TEL/FAX 0264- 430269

e-mail : contact@baroul-cluj.ro
http:// www.baroul-cluj. ro

HOTARAREA NR. 105 I 17 .07 .2018
Consiliul Baroului Cluj reunit în şedinţa din 17 iulie 2018, luând în
propunerea de modificare a legislaţiei profesiei de avocat
adoptată de Consiliului Baroului Timiş prin hotărârea nr.11/08.05.2018, la
pct.17:
discuţie

HOTARASTE

1. Consiliul Baroului Cluj ia act de propunerea Baroului Timiş
adoptată la pct.17 al hotărârii nr .11/08.05.2018 a Consiliului
Baroului Timiş privind modificarea legislaţiei profesiei de avocat
referitor la modalitatea de alegere a membrilor Consiliului
UNBR, respectiv alegerea acestora de către Adunările Generale
ale Barourilor, nu de către Congresul Avocaţilor, propunere pe
care o susţine având în vedere că o propunere similară a fost
inclusă şi în Proiectul de modificări legislative al Baroului Cluj,
transmis Consiliului U.N.B.R. sub nr.2187/16.10.2017.
2. Consiliul Baroul Cluj solicită şi soluţionarea propunerii de
modificare a normei de reprezentare a barourilor în Consiliul
UNBR, propunere inclusă la poziţia 5 a modificărilor la Statutul
profesiei de avocat din Proiectul înaintat de Baroul Cluj sub
3ţ;rcfC·rt'lfir.2181/16.10.2011, conform extrasului din proiect anexat
prezentei hotărâri.
3. Se va solicita includerea acestor propuneri pe ordinea de zi a
următoarei şedinţe a Consiliului U.N.B.R.

CONSILIUL BAROULUI CLUJ
Dec
Avocat Flavia

ana MAIER
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Anexa

hotărârii

nr.105/17.07.2018 a Consiliului Baroului Cluj

Extras Proiect modificare Legea nr. 5111995

şi

Statutul profesiei (cu expunerea de motive din Proiect)

Notă:

Am trecut în paranteze nr de articol actual după republicarea Legii nr 51 /1995 din mai, 2018. Am lăsat şi nr. de modificare din proiectul transmis
la Bucureşti de noi, dacă cumva vrei să faci referire la faptul că a fost anterior propus de noi.
Nr.
modif.

13.

Text lege nr. 5111995
(forma actuală)

--------

Art. 52 alin. 2: (art. 51 alin. 2)
Adunarea generală are următoarele competenţe :

Forma

propusă

52alin. 2 (art. 51 alin~) se completează cu lit. c) ind. 1 car-;-va
avea următorul continut:
c 1) alege reprezentanţii Baroului în Consiliul UNBR, avocaţi cu o
vechime mai mare de I O ani în profesie, pentru un mandat de 4 ani;
1

1Art.

I

Fundamentare: Art. 52 alin. 2 (art. 51 alin. 2) lit. c 1) se doreşte a fi introdus în sensul în care reprezentanţii baroului în Consiliul UNBR urmează să
fie aleşi de Adunarea Generală a fiecărui Barou, fiind firesc ca aceştia să nu fie aleşi de Congres, ci de cei pe care aceştia îi reprezintă în Consiliul
UNBR. Adunarea Generală a fiecărui barou îşi cunoaşte mult mai bine avocaţii din propriul barou decât i-ar putea cunoaşte membrii Congresului pe
fiecare candidat din fiecare barou, în parte.

~ modif. ~

I
~

4.

__ __

Text Statut
(forma actuală)

Art. 84 alin. 1:
Congresul avocaţilor alege Consiliul U.N.B.R.

_ J

Fundamentare: Modificarea
alineatului 1 al art. 84.

competenţei

Forma

propusă

Art. 84 alin. 1 se abrogă.

------ ----

de alegere a membrilor Consiliului UNBR de

-

către

-

-

adunarea

generală

a baroului duce la abrogarea

Nr.
~odif. +---

-

Text Stat;- -

- - - --- -

j

----- -

---------~

Forma propusă

(forma actualăL ___

----, _ _ _ _
-1
5.
Art. 84.
Art. 84 alin. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:
Alin. 1: Congresul avocaţilor alege Consiliul U.N.B.R.
Consiliul UN.B.R. este format din decanii barourilor şi din
Alin. 2: Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai barourilor, aleşi de adunarea generală a
reprezentanţi ai barourilor, aleşi de Congres, potrivit următoarei norme de baroului, potrivit următoarei norme de reprezentare:
reprezentare:
a) 2 reprezentanţi pentru barourile care au până la I.OOO de
a) un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocaţi;
avocaţi;
b) 2 reprezentanţi pentru barourile care au peste 500 de avocaţi şi câte 2 b) 3 reprezentanJi pentru barourile care au peste 1.000 de avocaţi
reprezentanţi pentru fiecare mie care depăşeşte prima mie de avocaţi.
şi câte 1 reprezentant pentru fiecare mie care depăşeşte prima
-~ _1~-__ _
_
___
_
_
__ _
_ _ _ _ _J_mie de avocaţi.
Fundamentare: Se corelează cu propunerea de la art. 52 alin. 2 (art. 51 alin. 2) lit. c 1) din Legea nr. 51 / 1995 şi se modifică norma de reprezentare.
Sistemul doreşte a evita ca deciziile să fie luate de un singur barou din ţară. La fel cum sistemul american de reprezentare în cadrul organelor
legislative a fost conceput pentru a împiedica „tirania" demografică a statelor mai populate faţă de cele mai mici, prin impunerea arbitrară a voinţei
acestora, la fel se impune şi în cadrul Congresului U.N.B.R. o echilibrare de forţe.

