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UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL UNIUNII 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 43 

07 decembrie 2019 

 

 

În baza art. 65 lit. ș) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea 

profesiei de avocat, republicată, 

Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului Uniunii 

Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 5/2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din 

România și de desfășurare a ședințelor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din 

România, precum și de prevederile Hotărârii Consiliului UNBR nr. 222/23.03.2017 

prin care s-a aprobat Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale 

UNBR, 

Având în vedere următoarele propuneri care au fost înaintate pentru a fi 

dezbătute în ședința Consiliului UNBR formulate de: 

- Decanul Baroului Ilfov, av. Șerban-Niculae Lovin, consilier UNBR, privind 

necesitatea completării Statutului profesiei de avocat și a Statutului Casei de 

Asigurări a Avocaților (CAA) în materia incompatibilităților în exercitarea funcțiilor în 

organele de conducere executive ale UNBR/CAA; 

- av. Doina Stupariu, consilier UNBR, privind modificarea Statutului INPPA; 

Ținând cont de faptul că în ședința Consiliului UNBR din 07.12.2019 s-au 

dezbătut propunerile sus menționate și s-a decis crearea unui grup de lucru care să 

aibă ca obiect propunerile sus menționate,  

Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 07.12.2019, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă înființarea unui grup de lucru al Consiliului UNBR 

pentru a analiza și a face propuneri privind solicitările menționate în Preambulul 

prezentei hotărâri. 

(2) Componența grupului de lucru menționat la alin. (1) este următoarea: 

- doamna avocat consilier Teodora-Alina Calipetre, Baroul Constanța; 

- doamna avocat consilier Andreea-Cătălina Ciurea, Baroul Brașov  

- domnul avocat consilier Ion Dragne, Decanul Baroului București; 

- domnul avocat consilier Iosif Friedmann-Nicolescu, Baroul București; 

- doamna avocat consilier Cristina Gheorghe, Baroul Brașov; 
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- domnul avocat consilier Șerban-Niculae Lovin, Decanul Baroului Ilfov; 

- doamna avocat consilier Flavia-Ioana Maier, Decanul Baroului Cluj; 

- domnul avocat consilier Laurențiu-Dănuț Molnar, Baroul Bistrița-Năsăud. 

- domnul avocat consilier Ștefan Naubauer, Baroul București 

- domnul avocat consilier Dan Oancea, Baroul București; 

- domnul avocat consilier Voicu-Dumitru Sârb, Baroul Cluj; 

- domnul avocat consilier Sergiu Stănilă, Decanul Baroului Timiș; 

- doamna avocat consilier Doina Stupariu, Baroul Iași; 

- domnul avocat consilier Mihai Tănăsescu, Baroul București; 

- domnul avocat consilier Dănuț-Radu Țuluca, Decanul Baroului Olt. 

 (3) Grupul de lucru va transmite un raport de activitate cu maxim 10 zile 

înainte de data Consiliului UNBR următor. 

 

Art. 2. – Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și 

remunerarea membrilor va fi aprobat ulterior. 

 

Art. 3. – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și se 

publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro). 

 

 

 

 

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R. 
 

http://www.unbr.ro/

