Stimate Domnule Președinte,
Vă rog să binevoiți a completa ordinea de zi a Consiliului UNBR din 7-8 Decembrie 2018 cu
propunerea de mai jos, privind modificarea Legii nr. 51/1995:
1. Art. 51 alin. (2) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:
”b) alege și revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori și pe cei ai
comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani. Decanul se alege dintre
avocații cu o vechime de minimum 10 ani în profesie;”

2. La art. 63 alin. (1) lit. b) se introduce un nou alineat, b^1 cu următorul cuprins:
”b^1) alege și revocă președintele, dintre membrii săi, avocați cu o vechime mai mare de 10
ani în profesie, pentru un mandat de 4 ani;”

3. La art. 63 alin. (1) lit. b) se introduce un nou alineat, b^2 cu următorul cuprins:
”b^2) validează calitatea de membri ai Comisiei permanente a UNBR a decanilor barourilor de
le sediul curților de apel; durata mandatului este egală cu cea a mandatului de decan; în cazul
încetării mandatului de decan, calitatea de membru al Comisiei permanente a UNBR
încetează, urmând a fi înlocuit de noul decan, care va fi numit membru al Comisiei
permanente a UNBR la următorul Congres;”
Motivare: Decanii barourilor se legitimează ca fiind aleși direct de adunările generale ale
barourilor; o Comisie Permanentă constituită din decanii barourilor de la sediul curților de apel
înseamnă o Comisie Permanentă puternică și reprezentativă pentru profesie, ținând cont de
rolul executiv al acestui organ.

4. La art. 67 alin. (1) lit. a) se introduce un nou alineat, a^1 cu următorul cuprins:
”a^1) alege și revocă vicepreședinții UNBR, dintre membrii săi, avocați cu o vechime mai mare
de 10 ani în profesie, pentru un mandat de 4 ani;”
Motivare: În condițiile alegerii președintelui UNBR de către Congres, alegerea vicepreședinților
din rândurile membrilor Comisiei Permanente – implicit decani ai barourilor – pare o opțiune
firească.
Cu stimă,
Av. Cornel Ursache – Baroul Botoșani

