UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. …..
23 martie 2019
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a U.N.B.R. și de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R.
În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, și ale art. 85 alin.
(1) și (2) din Statutul profesiei de avocat,
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, întrunit în ședința
din 23 martie 2019,
HOTĂRĂȘTE:
Art. I - Regulamentul de organizare și funcționare a U.N.B.R. și de
desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R., aprobat prin Hotărârea
Consiliului UNBR nr. 5/2011, cu modificările aduse prin Hotărârea nr.
301/2011 a Consiliului UNBR, se modifică după cum urmează :
1. Art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) În cadrul ședinței Congresului în care se desfășoară alegeri (Congres
electiv) se procedează la alegerea organelor profesiei prevăzute de art. 63
alin. (1) lit. b), c), g) din Legea nr. 51/1995, republicată și art. 113 alin. (2) din
Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări
sociale ale avocaților.
(2) Congresul electiv se compune din decanii barourilor, delegații
desemnați de barouri cu vocația de a dobândi calitatea de reprezentant al
baroului în Consiliul UNBR, reprezentantul Casei de Asigurări a Avocaților.
(3) Congresul electiv își desfășoară lucrările după adoptarea de către
Congres a hotărârilor privind materialele supuse dezbaterii și aprobării
organului suprem de conducere a profesiei de avocat, în conformitate cu
prevederile legii, în ședință separată.
(4) Lucrările Congresului electiv sunt conduse de Președintele UNBR
ajutat de un prezidiu ales dintre membrii Congresului electiv.
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(5) În deschiderea lucrărilor Congresului electiv, Comisia de validare a
mandatelor de delegat în Congresul electiv verifică mandatele acordate de
adunările generale ale barourilor și validitatea mandatelor decanilor. În baza
raportului Comisiei de validare se va desfășura procesul electiv privind
alegerea membrilor Consiliului UNBR care au calitatea de reprezentant al
baroului, cu respectarea prevederilor art. 82 alin. (2) din Statutul profesiei de
avocat.
(6) După prezentarea și aprobarea, prin vot deschis, a Raportului, cu
respectarea prevederilor art. 18 alin. (4), se distribuie buletinele de vot către
membrii Congresului electiv, cu drept de vot.
(7) Dacă nu sunt contestații sau obiecțiuni, în cazul barourilor care au
comunicat hotărârile adunărilor generale de alegeri prin care s-au desemnat
delegați cu dreptul de a reprezenta baroul în Consiliul UNBR decât cel
determinat prin aplicarea art. 84 alin. (2) din Statutul profesiei, numele
acestora va fi înscris pe buletinul de vot cu mențiunea că aceștia nu vor fi
supuși operațiunilor de vot, în raport cu alți candidați din același barou.
În cazul barourilor care au comunicat un număr mai mare de delegați cu drept
de reprezentare a baroului în Consiliul UNBR decât cel determinat prin
aplicarea art. 84 alin. (4) din Statutul profesiei, prezidiul consultă delegații
baroului respectiv cu privire la anunțarea candidaturii, în plenul Congresului
electiv. Prevederile alin. (7) se aplică în mod corespunzător.
(8) După definitivarea listelor de candidați în urma dezbaterii și votului
asupra contestațiilor și obiecțiunilor, se alege Comisia de numărare a voturilor
compusă din 5 – 15 membri, din rândul membrilor Congresului electiv care
nu figurează pe buletinul de vot.
(9) Buletinul de vot pentru alegerea membrilor Comisiei centrale de cenzori
a UNBR, a Comisiei centrale de cenzori a CAA și a membrilor Comisiei
centrale de disciplină se completează în raport de propunerile înaintate de
barouri supuse examinării în plenul Congresului electiv, dacă sunt contestații
sau obiecțiuni.
(10) Buletinele de vot se întocmesc separat pentru fiecare categorie de
organe ale Uniunii Naționale a Barourilor din România și ale Casei de
Asigurări a Avocaților, alese de Congres, conform modelului de buletin de vot
aprobat de Consiliul UNBR în ședința în care se convoacă Congresul
avocaților care se va desfășura și în calitate de Congres electiv. Fiecare
buletin de vot va avea aplicată ștampila de control, aprobată de Consiliul
UNBR.
(11) Înscrierea candidaților pe buletinul de vot se face în ordinea alfabetică
a barourilor (în cazul alegerilor pentru Consiliul UNBR) și a candidaților, cu
mențiunea baroului din care face parte și calitatea în care candidează (avocat
cu drept de exercitare a profesiei sau avocat pensionar, în cazul Comisiei de
cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților).
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(12) Prezidiul Congresului electiv va lua măsuri pentru asigurarea
secretului votului.
(13) Votul ”pentru” se realizează prin lăsarea intactă a numelui și
prenumelui candidaților, iar votul ”împotrivă” se exprimă prin tăierea cu o linie
orizontală a numelui și prenumelui persoanei propuse.
În cazul în care numărarea voturilor se face în sistem electronic, buletinul
de vot va conține elemente suplimentare, apte să permită interpretarea
informatizată a votului, potrivit mențiunilor exprese înscrise în buletinul de vot,
special conceput pentru numărarea voturilor în sistem electronic, iar votul
”pentru” și votul ”împotrivă” se realizează corespunzător mențiunilor din
buletinul de vot.
(14) Congresul electiv își întrerupe activitatea după alegerea Consiliului
UNBR și a celorlalte organe prevăzute la alin. (1) și își va relua lucrările la
solicitarea Prezidiului Congresului pentru anunțarea rezultatului votului
pentru alegerea organelor de conducere a profesiei la nivel național.”

2. Se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a II-a1: ”Secțiunea a II-a1.
Convocarea și desfășurarea lucrărilor Congresului extraordinar”
”Art. 191. Convocare.
(1) Congresul extraordinar se convoacă de către Președintele U.N.B.R. ori
de câte ori este necesar sau la cererea a cel puțin o treime din numărul total
al barourilor, daca în cererea de convocare nu se solicita examinarea cererilor
de către Consiliului U.N.B.R.
(2) Dispoziția de convocare a Congresului extraordinar se va comunica
tuturor decanilor barourilor, se va publica într-un ziar de largă circulație
națională și în publicațiile U.N.B.R. și ale barourilor și se va aduce la
cunoștința tuturor avocaților.
(3) Dispoziția de convocare a Congresului extraordinar va cuprinde
obligatoriu:
a) luna, ziua, ora și locul de desfășurare;
b) ordinea de zi propuse de inițiatori;
c)condițiile desfășurării Congresului extraordinar (procedura de
desemnare a membrilor Congresului).
(4) Convocarea Congresului se face cu cel puțin o lună înainte de data
acestuia.
Art. 192. Membrii Congresului. Cvorumul de constituire.
(1) La lucrările Congresului extraordinar participă decanii barourilor și
membrii Consiliului U.N.B.R., reprezentanți ai barourilor, precum și delegații
aleși de adunările generale ale barourilor potrivit normelor de reprezentare
stabilite prin Statut. În numărul delegaților, determinat prin norma de
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reprezentare, nu se includ membrii de drept ai Congresului, daca Dispoziția
de convocare nu prevede altfel.
(2) Barourile vor comunica U.N.B.R., cel mai târziu cu 10 (zece) zile înainte
de data stabilită pentru începerea lucrărilor Congresului extraordinar, copii
certificate de pe procesele-verbale și hotărârile adunărilor generale în care
au fost desemnați delegații avocaților la Congres și poziția adunărilor
generale ale avocaților față de problemele incluse in ordinea de zi a
Congresului extraordinar.
(3) Congresul este legal constituit dacă sunt prezenți la data și ora convocării cel puțin două treimi din numărul total al membrilor Congresului.
(4) Pentru buna desfășurare a lucrărilor Congresului, aparatul tehnicoadministrativ al U.N.B.R., sub coordonarea directă a Președintelui U.N.B.R.,
va comunica membrilor Congresului documentele ce urmează a fi analizate
și supuse aprobării Congresului extraordinar.
Art. 193. Competențe.
Congresul extraordinar al UNBR va adopta hotărâri în limitele atribuțiilor
prevăzute de art. 63 alin. (1) din Lege.
Art. 194. Conducerea Congresului. Organele de lucru ale Congresului.
Desfășurarea lucrărilor Congresului
(1) Lucrările Congresului U.N.B.R. sunt deschise și conduse de
Președintele U.N.B.R..
(2) Lucrărilor Congresului extraordinar și adoptarea hotărârilor se
realizează prin aplicarea, în mod corespunzător, a prevederile art. 17 alin. (6)
- (14), alin.(17) – (20), art. 18 alin. (1) și art. 18 alin. (5) din prezentul
Regulament.”
3. Se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a III-a1: ”Secțiunea a III-a1.
Desfășurarea ședințelor Consiliului UNBR pentru alegerea organelor de
conducere executive ale profesiei la nivel național și alegerea
Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților”
”Art. 271. (1) Prima ședință a Consiliului UNBR constituit după alegerea
reprezentanților barourilor în Consiliul UNBR este condusă de un prezidiu
alcătuit dintr-un număr de 5 decani de vârstă dintre cei care declară că nu
candidează în alegerile pentru constituirea Comisiei permanente a UNBR.
(2) Prezidiul ședinței va proceda la stabilirea secretariatului ședinței.
Prevederile art. 17 alin. (5), (6), (9) și (10) se aplică în mod corespunzător.
(3) Prezidiul ia act de măsurile organizatorice privind logistica de
desfășurare a ședinței adoptate pentru pregătirea acesteia, soluționează
eventualele incidente sau obiecțiuni pe baza votului. Hotărârile se adoptă prin
vot deschis cu majoritate simplă de voturi.
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Art. 272. (1) Procedura de alegeri începe cu alegerea Președintelui
UNBR. Prezidiul va proceda la înscrierea pe buletinele de vot a persoanelor
care își anunță candidatura sau sunt propuse după ce persoana propusă își
exprimă acordul și după rezolvarea oricăror obiecțiuni.
(2) În buletinul de vot, persoanele sunt înscrise în ordinea alfabetică.
(3) După finalizarea operațiunilor de completare a buletinului de vot se
procedează la alegerea Comisiei de numărare a voturilor alcătuită din 7 – 11
membri.
(4) Operațiunile de votare și de numărare a votului și anunțarea
candidatului declarat ales se fac prin aplicarea corespunzătoare a
prevederilor art. 19 din prezentul Regulament.
(5) Distribuirea buletinelor de vot se asigură cu sprijinul Comisiei de
numărare a voturilor.
Art. 273. Pentru alegerea membrilor Comisei permanente, prevederile
art. 272 se aplică în mod corespunzător.
Art. 274. Alegerea Consiliului de administrație al CAA se desfășoară
sub conducerea unui prezidiu al ședinței constituit potrivit art. 27 alin. (5) din
prezentul Regulament.
Art. 275. (1) Operațiunile privind completarea buletinului de vot se
desfășoară conform art. 272 care se aplică în mod corespunzător, avându-se
în vedere propunerile înaintate Consiliului UNBR de adunările generale ale
barourilor, astfel cum rezultă din documentația pusă la dispoziția Consiliului
prin grija Președintelui UNBR.”
Art. II - Prezenta Hotărâre se comunică barourilor, se publică pe pagina
web www.unbr.ro și intră în vigoare la data publicării.

P R E Ș E D I N T E U.N.B.R.,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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