UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE

DECIZIE

Se convoacă ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România
(U.N.B.R.) pentru ziua de sâmbătă, 23 martie 2019 orele 09,00, la Hotel
Intercontinental, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1 - București, Tel. +4021/310-2020,
Fax: +4021/305-1049, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului U.N.B.R. din 07 - 08 decembrie
2018.
2. Analiza raportului privind examenul de primire în profesia de avocat - sesiunea
martie 2019 - în vederea validării rezultatelor examenului.
3. Lucrări amânate din ședințele anterioare ale organelor de conducere centrale a
profesiei de avocat:
a) Poziții/propuneri ale barourilor la propunerea Grupului de lucru al Consiliului
UNBR privind modificarea legislației profesiei de avocat relativ la modificarea art. 14
din Legea nr. 51/1995. Principii de modificare a legislației privind profesia de avocat
(Analiză rezultată din propunerile aflate pe rolul grupului de lucru al Consiliului
UNBR, inclusiv propuneri adresate de consilier av. Cornel Ursache și de consilier av.
Mihnea Stoica) – Raportor: vicepreședinte av. Traian-Corneliu Briciu
b) Proiectul „Ghidului orientativ privind onorariile minimale aferente serviciilor
profesionale ale avocaților”. Informare privind stadiul dezbaterilor organizate în cadrul
barourilor după ședința Consiliului UNBR din 07-08 decembrie 2018. Stadiul
lucrărilor. - Raportor: consilier av. Antonio Iordan.
c) Stadiul activităților Grupului de lucru constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr.
404/07-08.12.2018 privind adoptarea unui nomenclator al actelor cu privire la care să
există obligația formelor de exercitare a profesiei de a le păstra și stabilirea de către
Consiliului UNBR a unor reguli de arhivare a dosarelor profesionale constituite de
formele de exercitare a profesiei pentru clienți. – Raportor: decan av. Flavia Maier.
d) Principii privind împărțirea excedentului bugetar al UNBR către barouri. Principii
privind constituirea proiectului de buget al UNBR prin suportarea din bugetul propriu
a cheltuielilor efectuate de reprezentanții barourilor în Consiliul UNBR pentru
participarea la activitățile de conducere a profesiei, potrivit legii, conform mențiunilor
din procesul verbal al ședinței Consiliului UNBR din 07-08 decembrie 2018.
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e) Poziția Consiliului UNBR privind impactul asupra funcționării ”statului de drept” în
raport de reglementările privind ”legile justiției” și al deciziilor Curții Constituționale,
pe baza materialului propus de Comisia Permanentă a UNBR în ședința din 22
martie 2019.
4. Proiect privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a U.N.B.R. și de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R..
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și alegerea vicepreședinților UNBR
(propunere dl. consilier av. Ionel Hașotti).
6. Proiect de Hotărâre privind stabilirea modelului buletinelor de vot și a ștampilei de
control pentru alegerea organelor profesiei de avocat.
7. Măsuri organizatorice privind Congresele avocaților 2019: Congres ordinar, cu
caracter electiv și Congres extraordinar. Material adoptat de Comisia Permanentă în
ședința din 22 martie 2019.
8. Proiecte de Decizii interpretative ale Statutului profesiei de avocat:
- solicitarea Baroului Cluj: Obligații contributive profesionale ale avocatului care își
desfășoară activitatea pre raza teritorială a altui barou decât acela la care este
membru (amânată din ședința Consiliului UNBR din 07-08 decembrie 2018);
- solicitarea Barourilor Dolj și Timiș privind aplicarea unitară a art. 27 – 30 din
Statutul profesiei de avocat. Compatibilitatea calității de avocat în exercițiul
profesiei cu activitățile de ”manager de proiect”, ”expert”, ”formator”, ”expert
formator”, ”lector” în proiecte cu finanțare europeană sau în proiecte inițiate de
barouri sau alte profesii juridice a căror exercitare impune cunoașterea dreptului
românesc, în activități de instruire, educație și cercetare juridică. (Proiect
comunicat membrilor Consiliului UNBR prin e-mail la 02 februarie 2019, după
adoptarea de Comisia Permanentă a UNBR în ședința din 01 februarie 2019).
9. Adoptarea hotărârilor prevăzute de legislația C.A.A. pentru funcționarea sistemului
C.A.A, aferente anului 2019, amânate în ședința Consiliului UNBR din 07-08
decembrie 2019, potrivit procesului verbal de ședință, comunicat la CAA.
10.

Informare cu privire la litigii în care este implicată UNBR.

11.

Lucrări curente.

12.

Diverse.
La ședință este invitat să participe dl. av. dr. Florin Petroşel, Președinte C.A.A..
Nr. 20-DP-2019 din 11 martie 2019
Președintele UNBR
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