
UNBR - Maria Jianu Secretar principal 

From: 
Sent: 

Uniunea Nationala a Barourilor din Remania - Daniel Cismaru <unbr@unbr.ro> 
miercuri, 16 mai 2018 13:02 

To: 'Maria Jianu' 
Subject: FW: PROPUNERE MODIFICARE LEGISLATIE PROFESIE DE AVOCAT - BAROUL TIMIŞ 

Attachments: -· _ ·--- __ . ··---,-- e.KO.P..\Jr~IRIMQDLE!CARE LEGISLATIE PROFESIE DE AVOCAT BAROUL TIMIS.pdf; 
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De la: Sergiu Stanila <contact@baroul-timis.ro> 
Trimis: miercuri, 16 mai 2018 11:53 
Către: UNBR - Presedinte av. Gheorghe Florea <unbr@unbr.ro> 
Cc: Alexandru Gherasim - Sef Serviciu UNBR <sandu.gherasim@unbr.ro>; UNBR - Daniel Cismaru 
<daniel.cismaru@unbr.ro>; Sergiu Stanila <contact@baroul-timis.ro> 

Subiect: PROPUNERE MODIFICARE LEGISLATIE PROFESIE DE AVOCAT - BAROUL TIMIŞ 

Stimate Domnule Preşedinte, 

Vă transmit ataşată prezentului email, propunerea de modificare a legislaţiei profesiei de avocat, 
în sensul alegerii membrilor Consiliului U.N.B.R. de către Adunările Generale ale Barourilor. 

Vă solicit respectuos a fi introdusă pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Consiliului U.N.B.R„ 

Cu consideraţie, 

Sergiu Stănilă 

Acest email a fost scanat contra viruşilor de către programul antivirus Avast. 
www.avast.com 
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Nr. 187/16.05.2018 

UNIUNEA NA TIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
' 

CONSILIUL U.N.B.R. 

În atenţia Domnului Preşedinte Avocat dr. Gheorghe FLOREA 

Stimate Domnule Preşedinte, 

BAROUL TIMIŞ , identificat cu CIF 4759527. legal reprezentat prin Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ. 

având in vcdl.!rc Hotărărca nr. 11 108.05.2018 a Consiliului Baroului Timiş. 

vă înaintăm propunerea de modificare a legi slaţi ei profesiei de avocat. în sensul alegerii membrilor Consiliului 
U.N.B.R. de cătn.: Adunările Gencrak ak Barourilor ş i nu <le către Congresul Avocaţilor. aşa cum se întâmplă 
în prezent. 

Actuala formă a art. 84 alin. 1 şi 2 din Statutul Profesiei de Avocat: 
Art. 84 
(/) ( 011gre\11/ m·oc u(ihJJ' "lege ( 011\i/111! l • \. B.R. 
(2) Co11siliul U.N. B.R. este format din decanii harm1rifor şi din reprezentanfi ai barvurilor, aie~i dt• ( ongre.,, 
potrivir următoarei norme de reprezentare: 
u) un repre:::entallt pentru barourile care au până la 500 de avocafi; 
h) 2 repre:::e11tanfi pentru barourile care au pesze 500 de a vocaţi şi câte 2 repre:::e11tanf i p entru fiecare mie care 
depăşeşte prima mie de avocafi. 
Forma propusă a art. 84 alin. 1 şi 2 din Statutul Profesiei de A Yocat: 
An. 84 
(/) ( 011ţ;1 l!\lll u1·ocaţilor vulidew;.ti Comiliul C„\. H.R„ 
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(2) Consiliul U. N.B.R. este.format din decanii barourilor şi din repre:::e11ta11ţi ai barourilor, aleşi de Adu11ă„ill' 
geuerale alt1 barourilor. po trivit urmâtoarei norme de reprezentare: 
a) w1 repre:::e11ta111 pentru barourile care au până la 500 de avocaţi; 
b) 2 reprezenwnfi p entru barourile care au peste 500 de avoca{i şi câte 2 reprezentan(i pentmjiecare mie care 
depăşeşle prima mic de avoca(i. 

Actuala formă a art. 52 din Legea nr. 5111995 republicată şi modificată: 
Art. 52 
(1) Adunarea generală este .formată di11 tofi a vocaţii înscrişi Î// rah/0111 baroului c 11 drept dl! exercitare a 
profesiei. 
(1) Adunarea generală are urmiitoarelc compete11/e: 
o) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respect ii', i'n limitell? legii şi ale s tatutului; 
h) alege şi re\'ncă decanul, membrii co11s ili11lui, membrii cornisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de disciplină. 
Decan11l este ales pentru 1111 mandat de 4 ani şi poate.fi reales o singură dată. Decanul se aleg e dintre avoca(ii 
cu o vechime de minimum 10 ani tn profesie: 
c) alege delega/ii baroului la Congresul a1•oca/ilor; 
c1 J propune candida( ii pentru Cvmisia ce11trală ele di~ciplinâ; 
d) aprobă proiectul de buget al baroului şi dii desccircare consili11/11i cu privire lu activita1ea şi gestiunea sa. 
Forma propusă a art. 52 din Legea nr. 51 /1995 republicată şi modificată: 
Art. 52 
( 1) Adunarea generală esre fhrmc.1t{J din tofi avocaţii i11scrişi tn tabloul baro11l11i cu drept de exercitare a 
profesiei. 
(2) Ad1111area generală are următoarele competl!nţe: 

a) stahile~fl' mâsuri pe11tm e.wrcitarea profesiei i11 baroul re.\pectÎ\'. În limitd e legii şi ale statutului; 
h) alege şi re\'Ocă decanul, m11111brii consiliului. membrii comisiei de cc11:ori şi pe cei ai comisiei de disciplină. 

D ecanul este ales pe11tr111111 mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dară. Deca1111/ se aleg e dintre avoca/ii 
cu o vechime de minimum JO ani î11 profesie; 
c) alege delega(ii baroului lt1 Congresul a1·ocafi/or; 
c0

) alt!gl' 1m•mbrii ( 01nili11lui l \BR; 
c 1 j propune candida/ii pentm Comisia centrală de disciplinâ; 
d) aprobă proi('c/lll de buget al harouhii şi dă desa/reare consili11/11i c11 privire la actfritatea şi gesti1111ea sa. 

Propunerea noastră presupune modificarea art. 84 din Statutul Profesiei de Avocat, lăsând în sarcina 
Congresului Avocaţilor doar validarea membrilor Consiliului U.N.B.R„ pe baza alegerii acestora de către 
Adunările Generale ale Barourilor. De asemenea, s-ar impune şi completarea art. 52 alin. 2 din Legea nr. 
51 !1 995 republicată şi modificată, în sensul enumerării competentei Adunării Generale a Baroului de a alege 
membrii Consil iului U.N.B.R. şi , respectiv, modificarea art. 64 din lege, în sensul eliminării atributiei de la lit. 
a I ). 
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Avem în vedere, în justificarea acestei propuneri, faptul că Uniunea Naţională a Barourilor din România este 
formată din toate barourile din România (art. 60 alin. I din Legea nr. 5111995 republicată şi modificată). 

precum şi faptul că, potrivit an. 66 lit. a) din Lege, Consiliul U.N.B.R. este organul reprezentativ şi deliberativ 
al barourilor din România. care asigură activitatea permanentă a U.N.B.R., apărând drept firească alegerea 
membrilor Consiliului U.N.B.R. de către Barouri. prin Adunările Generale, organe de conducere ale acestora, 
în accepţiunea art 51 alin. l lit. a) din lege. 

Apreciem că în actuala reglementare. reprezentanţii Barourilor, membri în Consiliul U.N .B.R .. nu se bucură 
de legitimate şi reprezentativitate deplină faţă de avocaţii membri ai Barourilor din care provin aceşti 

reprezentanţi. atâta timp cât ei sunt aleşi în cadrul Congresului Avocaţilor. de către delega\ ii la Congres ai 
celorlalte Barouri, care de multe ori nu cunosc persoanele pe care le votează . 

A vând în vedere aceste considerente, vă solicităm respectuos să efectuaţi demersurile care se impun, respectiv 
transmiterea propunerii Comisiei speciale a Consiliului U.N.B.R. car\! lucrează proiectele de modificare a 
legislaţiei profesiei de avocat. 

Cu consideraţie, 

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ, 
DECAN BAROUL TIMIŞ 

./~~ 
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