UNBR - Maria Jianu Secretar principal
From:

Sent:
To:

Subject:
Attachments:

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - UNBR <unbr@unbr.ro>
marţi, 9 octombrie 2018 16:12
maria.jianu@unbr.ro
FW: Solicitare introducere propuneri pe ordinea de zi a sedintei Consiliului UNBR si
convocare Congres Extraordinar al Avocatilor
Adresa UNBR - solicitare introducere pe ordinea de zi a sedintei Consiliului UNBR si
convocare Congres Extraordinar al Avocatilor.PDF; Hotararea Consiliului Baroului
Ilfov nr. 73_13.09.2018,p.QF; Hotararea Consiliului Baroului Ilfov nr. 77_
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De la: secretariat <secretariat@barou-ilfov.ro>
Trimis: marţi, 9 octombrie 2018 13:50
Către: Uniunea Nationala a Barourilor din Roman ia - UNBR <unbr@unbr.ro>
Cc: decan@barou-ilfov.ro
Subiect : Solicitare introducere propuneri pe ordinea de zi a sedintei Consiliului UNBR si convocare Congres
Extraordinar al Avocatilor
Vă

transmit ataşat adresa Baroului Ilfov nr. 205/09.10.2018.

Vă

rog sa ne transmiteţi, ca răspuns la prezentul e-mail, numărul de înregistrare alocat acesteia în evidenţele dvs..

Moiceanu Ioana A. A.
Secretariat Baroul Ilfov
tel: +4 0314380430
tel : +4 0314380431
web: www.barou-ilfov.ro

Acest email a fost scanat contra viruşilor de către programul antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Nr. 205 / 09.10.2018

Către,

Uniunea

Naţională

a Barourilor din România

În atenţia dlui. Preşedinte, av. dr. GHEORGHE FLOREA

Prin prezenta BAROUL ILFOV, legal reprezentat prin avocat dr. Lovin
Niculae în calitate de decan, vă solicită respectuos să dispuneţi:

Şerba l

1) În temeiul art. 27 alin. (6) din Hotărârea Consili~lui Uniunii Naţionale p
Barourilor din România nr. 5/2011 , introducerea pe ,ordinea de zi a şedinţ
Consiliului U.N.B.R. din luna decembrie 2018 a propunerilor de modificare
prevederilor legale (lege şi statut) care stabilesc ~odalitatea de alegere
membrilor Consiliului U.N.B.R., conform Hotărârii Consiliului Baroului Ilfo
nr. 73/13.09.2018;
2) În temeiul art. 61 alin (3) din Legea nr. 51/1995 precum şi art. 81 alin. (2) dip
Statutul profesiei de avocat, convocarea Congr~sului . Extraordinar lil

Avocaţilor, confonn Hotărârii Consiliului Baroului llfo• nr. 77/06. IO.2018

I.

Anexăm
Hotărârea

prezentei Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 73/13.09.2018 Ş.I
Consiliului Baroului flfov nr. 77/06.10.2018.

Tel: 004-0314.380.430
Fa•: 004-0314.380.431
Tel SN L-V: 0785298833 (orele 09:00-17.00)
Tel 5AJ L·D: 0785298831/0785298832 (orele 17 .00-09.00)

e-mail decan: d ecan@barou-ilfov.ro
e-mail consiliu: conslllu@barou-llfoy.ro
e-mail secretariat: 5etretarlat@barou-llfov.ro
web: www.bMQJ!..:!]fov.!f>

CIF: 29954787
Banca: OTP O~nk Private Banklng
Cont: R0250TPV11W00616549R001
Şedlul Baroului Ilfov: Calea Mo5llor nr 88, sect. 3, Bucurestl

BA~OUL IL FOV

UNIUNEA NAŢION ALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
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HOTĂRÂREA NR. 73/13.09.2018

A vând în vedere punctul 17 din Hotărârea Consiliului Baroului Timiş nr. 11/08.05.2018 şi
Consiliului Baroului Cluj nr. 105117.07.2018, prin care cele două barouri propun
modificarea modalităţii de alegere a membrilor Consiliului UNBR, respectiv alegerea acestora de
către Adunările Generale ale Barourilor şi nu de către Congresul Avocaţilor;
Hotărârea

Având în vedere faptul că în şedinţa Consiliului U.N.B.R. de la Alba-Iulia, ce a avut loc in
perioada 21 -22 iunie 2018, respectiv faptul că în şedinţa Consiliului U.N.B.R. de la Iaşi, ce a avut
loc în perioada 23-24 august 2018, cele două propuneri au fost înaintate Comisiei constituite în
cadrul Consiliului U.N.B.R. care analizează propunerile de modificare legislativă,
În temeiul art. 55 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat cu modificările şi completările ulterioare şi art.73 alin. 3) din Statutul profesiei de
avocat,
CONSILIUL BAROULUI ILFOV
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Susţinerea propunerii formulate de Baroul Timiş şi Baroul Cluj de modificare a Legii
nr. 51/1995, privind modalitatea de alegere a membrilor Consiliului U.N.B.R., respectiv alegerea
acestora de către Adunările Generale ale Barourilor şi nu de către Congresul Avocaţilor.
Art.2 - Consiliul Baroului Ilfov solicită includerea acestei propuneri pe ordinea de zi a
proximei şedinţe a Consiliului U.N.B.R, cu menţiunea ca art. 51 alin. (2) să fie modificat prin
introducerea lit. c 1), conform propunerii Baroului Timiş şi Baroului Cluj, dar care să aibă următorul
text: "alege şi revocă membrii Consiliului UNBR din partea baroului în cauză;"
Art. 3 ~ Consiliul Baroului Ilfov solicită să fie analizate şi cele două propuneri ale Decanului
Baroului Ilfov, privind modificarea art. 84 alin. 2 din Statutul Profesiei de avocat, care reglementează
norma de reprezentare a barourilor în Consiliul U.N.B.R. , anume reformularea acestuia într-una din
următoarele 2 variante:
I. „Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor
barou, ales de Adunarea Generala a baroului respectiv."

şi

din cute un reprezentant al fiecarui

Astfel se elimină norma de reprezentare în Consiliul U.N.B.R. calculată în funcţie de numărul de
avocaţi înscrişi în Tabloul Avocaţilor al fiecărui barou. Considerăm că atâta timp cât forma de
organizare poartă denumirea Uniunea Naţională a BAROURILOR din Romania şi nu Uniunea
Naţională a Avocaţilor din Romania, barourile trebuie să se afle pe poziţii de egalitate în ceea ce
priveşte puterea de decizie în Consiliu. Prin urmare, apreciem că un singur reprezentant din cadrul
fiecărui barou, în afara decanului, este suficient pentru reprezentarea interesului avocaţilor, membri
ai acestuia.
sau
Tel: 004-0314.380.430
Fax: 004-0314.380.431
Tel S.A.J L-V: 0785298833 (orele 09:00-17.00)

e-mail decan: decan@barou-ilfov.ro
e-mail consiliu: conslllu@baroy-ilfoy.ro
e-mail secretariat: secretarlat @barou-ilfov.ro

ANSPDCP: 26116;

CIF: 29954787

Banca: Oll' Bank Privat e Banklng
Cont: R02SOTPV116000616549R001
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II. „Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor

şi di? cate un reprezentant al fiecărui
barou, ales de Adunarea Generală a baroului respectiv. în funoţie de numărul de avocaţi membri
ai fiecărui barou, puterea de decizie a membrilor Consiliului U.N.B.R. din partea acestora sei
calculează conform normei de reprezentare de un vot la fiecare 500 de avocaţi, astfel:
a) 1 vot pentru decan şi 1 vot pentru reprezentantul desemnat tle Adunarea Generală a baroului,
I
în cazul barourilor care au până la 500 de avocaţi;
b) 2 voturi pentru decan şi 1 vot pentru reprezentantul de.semnat de Adunarea Generală a
baroului, în cazul barourilor care au între 500 şi 1000 de avoca~i;
c) 2 voturi pentru decan şi 2 voturi pentru reprezentantul df semnat de Adunarea Generală a
baroului, în cazul barourilor care au între 1OOO şi 1500 de avocîţi şi aşa mai departe."

Astfel se poate realiza reducerea numărului membrilor Consi iului U .N.B.R„ menţinându-se în•
timp puterea de reprezentare în Consiliul U.N.B.R. pro~orţională cu numărul de avocaţi
membri ai fiecărui barou.
I
acelaşi

Intenţia acestor propuneri este de a reduce numărul membrilor Consiliului U.N.B.R„ obiectiv ce
va genera următoarele avantaje: costuri mult mai mici pentru lbarouri, decizii luate mai rapid,
responsabilitate şi unitate în decizie.

Art.4 - Departamentele „Secretariat" vor aduce la îndeplinite dispoziţiile prezentei hotărâri.

DECA~
,

Av. Dr. J4ovin
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Tel: 004·0314.380.430
Fa.: 004-03 14.380.431
Tel SAJ L-V: 0785298833 (orele 09:00·17.00)

e-mail decan: decan@barou-!lfov,ro
e-mail conslllu : cons!llu@barou-llfov.ro
e-mail secretariat: secretarlat@barou-llfov.ro

ANSPDCP: 26116;

CIF: 2995f787
Banca: OTP Bank Private Baqking
Cont: R02SOTPV1160006165 491j001

