
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CABINET PREŞEDINTE 

DECIZIE 

Se convoacă ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a 
Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru ziua de vineri, 06 decembrie 2019, 
orele 09.30 – 17.00 la Hotel Intercontinental - București, Bd. Nicolae Bălcescu 
nr. 4, Tel: (+4)021/305-1012, Fax: (+4)021/312-0885, cu următoarea 

ORDINE DE ZI: 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din
data de 08 noiembrie 2019 (ANEXA 1 la convocare). 

Obs: eventualele solicitări privind conținutul procesului verbal să fie 
înaintate cu cel puțin 3 zile anterior ședinței pentru a putea permite 
efectuarea de verificări. 

2. Validarea  Examenului  de  absolvire  al  Institutului  de  Pregătire   și
Perfecționare a avocaților (I.N.P.P.A.), sesiunea noiembrie 2019 (raportor 
Director I.N.P.P.A, av. Dan Oancea). 

3. Stabilirea mijloacelor pentru realizarea Proiectelor U.N.B.R. pentru
mandatul 2019-2023 (ANEXA 2 la convocare). 

4. Proiecția bugetului U.N.B.R. pentru anul 2020.
5. Măsuri privind asigurarea fondurilor necesare pentru plata asistenței

judiciare din oficiu pentru anul 2020. 
6. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului

Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M., cu participarea directorului 
R.N.P.M., av. Mircea Breahnă) 

7. Aprobarea „Ghidul de bune practici în relația sistemului judiciar cu
celelalte profesii juridice, în special avocați”, elaborat în implementarea 
Proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin 
îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, beneficiar 
Consiliul Superior al Magistraturii (ANEXA 3 la convocare). 

8. Lucrări curente.
9. Diverse

* 

La ședință este invitat să participe dl. av. Călin-Andrei Zamfirescu, 
Președintele de onoare al U.N.B.R. și dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele 
Consiliului de administrație a C.A.A. 

Menționăm că lucrările aferente pct. 8 (Tabelul de lucrări), precum și 
rapoartele/informările ce trebuie analizate în cadrul ședinței vor fi introduse 
în sistemul informatic/remise către membrii Comisiei Permanente până cel 
mai târziu 29 noiembrie 2019. 

Secretariatul Uniunii Naționale a Barourilor din România va informa 
ulterior cu privire la cazare și masă.  

Nr. 61-DP-2019 din 26 noiembrie 2019 

Președintele U.N.B.R. 

Av. dr. Traian-Cornel BRICIU 


