UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNBR

În atenția Domnului Președinte, Avocat dr. Traian C. BRICIU

Stimate Domnule Președinte,
Subsemnatul, avocat dr. Sergiu I. Stănilă, în calitate de coordonator al Grupului de lucru al
Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei GL1, având în vedere ordinea de zi a ședinței Consiliului UNBR din data de 14-15.05.2021,
prezint următorul

RAPORT DE ACTIVITATE
al Grupului de lucru al Consiliului UNBR
privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei - GL1

1. STRUCTURĂ. OBIECTIVE. CONTACT
Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact
asupra profesiei - GL1 (denumit în continuare GL1) este coordonat de avocat dr. Sergiu I. Stănilă și
are următoarea componență:
– domnul avocat Mihnea Stoica, Baroul București;
– domnul avocat Gheorghe Florea, Baroul București;
– doamna avocat Luminița Ioana, Baroul Argeș;
– doamna avocat Dacia Rübl, Baroul Bistrița Năsăud;
– domnul avocat Cosmin Roncioiu, Baroul Hunedoara
– doamna avocat Adriana Stetca, Baroul Maramureș;
– domnul avocat Mircea Crișan, Baroul Alba;
– domnul avocat Danny Bardan Raine, Baroul București;
– domnul avocat Bot Calin, Baroul Timiș;
– doamna avocat Flavia Maier, Baroul Cluj;
– domnul avocat Sergiu Stănilă, Baroul Timiș;
– doamna avocat Cristina Gheorghe, Baroul Brașov;
– domnul avocat Gabriel Grigore, Baroul Constanța,
– domnul avocat Diaconescu Marian, Baroul Argeș;
– domnul avocat Voicu-Dumitru Sârb, Baroul Cluj;
– doamna avocat Silvana Racoviceanu, Baroul București;
– domnul avocat Cornel Ursache, Baroul Botoșani;
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– doamna avocat Flavia Teodosiu, Baroul București;
– doamna avocat Stoian Gheorghița, Baroul Mehedinți.
Obiectivele GL1 constau în analizarea tuturor propunerilor făcute de barouri și avocați cu privire la
modificarea/completarea legislației cu impact asupra profesiei de avocat și înaintarea de rapoarte
Consiliului UNBR, precum și înaintarea propunerilor proprii ale grupului privind legislația cu impact
asupra profesiei de avocat (însoțite de fundamentare) către Consiliul UNBR.
Email contact: GL1-legislatia-profesiei@unbr.ro

2. PROCEDURI DE LUCRU
La nivelul GL1 a fost realizată o platformă electronică de lucru. Toate materialele transmise către
GL1 sunt încărcate în platforma respectivă, fiind în același timp transmise și prin corespondență tip
poștă electronică către membrii GL1. De asemenea, toate proiectele redactate de membrii GL1 sunt
încărcate în platformă (sunt acceptate formate .doc, .docx, .pdf, .jpg, .excel, .powerpoint). Membrii
GL1 au acces la adresa de poștă electronică GL1-legislatia-profesiei@unbr.ro, primind orice
document transmis în această modalitate.
Toți membrii GL1 au acces la platforma respectivă, putând viziona, modifica, adăuga materiale,
proiecte, puncte de vedere, modificări ale proiectelor deja încărcate în platformă.
În funcție de proiectul aflat în lucru și de solicitările adresate către GL1, coordonatorul GL1 propune
și convoacă ședințe de lucru, care până acum s-au realizat prin videoconferință, prin intermediul
platformei ZOOM. În cadrul acestor ședințe, sunt dezbătute problemele aflate pe ordinea de zi a
GL1 și sunt stabilite/propuse termene limită până la care urmează a fi întocmite materialele
solicitate. După expirarea termenelor limită, materialele realizate prin contribuția membrilor GL1,
asumate de GL1, sunt înaintate de coordonatorul GL1 Președintelui UNBR și personalului
administrativ, spre a fi transmise și înscrise pe ordinea de zi a ședinței CUNBR.

3. ȘEDINȚE DE LUCRU (VIDEOCONFERINȚE)
Până în prezent au fost organizate următoarele videoconferințe de lucru în cadrul GL1, la acestea
participând și Președintele UNBR:
- 10.12.2020 (ședință comună GL1, GL3, GL9);
- 05.02.2021;
- 23.02.2021;
- 05.03.2021 (ședință comună GL1 și GL3).

4. PROIECTE REALIZATE
Până în prezent, GL1 a analizat, realizat și transmis:
a) Raport privind solicitarea Domnului Avocat Alin Gherga privind Regulamentul de alegeri adoptat
de Consiliul Baroului Arad, respectiv dacă se pot utiliza în cadrul aceleiași Adunări generale atât
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b)
c)

d)
e)
f)
g)

sistemul de vot clasic, caracterizat prin prezența fizică a membrilor adunării generale, cât și
sistemul de vot electronic;
Raport privind solicitarea Baroului Arad în legătură cu interpretarea art. 14 lit. a) și art. 26 lit d)
din Legea nr. 51/1995 republicată;
Raport proiect de Lege al Guvernului României privind domeniul justiției în contextul pandemiei
de COVID-19, cu toate propunerile/observațiile analizate în ședința comuna a GL1-3-9 din
10.12.2020;
Raport proiect modificare dispoziții Statut privind publicitatea profesională;
Raport proiect modificare art. 16 din Legea nr. 51/1995;
Raport proiect de modificare Legile justiției;
Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență.

De asemenea, s-a înscris pe ordinea de zi un proiect de modificare a legislației profesiei de avocat.
În urma unei analize preliminare, realizată de membrii GL1 împreună cu Președintele UNBR, s-a
concluzionat că abordarea acestui proiect este condiționată de mai mulți factori, dintre care
amintim:
- analiza necesității și oportunității modificărilor în cadrul CUNBR, urmând a se stabili dacă se
intenționează adoptarea unei legi noi sau modificarea celei existente (firește, modificările
urmează a afecta în consecință și legislația secundară și terțiară, Statutul Profesiei de Avocat,
Codul Deontologic);
- analiza și stabilirea principiilor care vor guverna profesia de avocat și care vor sta la baza noilor
reglementări;
- împărțirea pe capitole a legislației profesiei de avocat, în vederea redactării propunerilor de
modificare;
- stabilirea procedurilor de lucru.
Prezentul Raport de activitate a fost redactat și tehnoredactat la data de 08.05.2021 de către
avocat dr. Sergiu I. Stănilă, coordonator al GL1, spre a fi prezentat în ședința CUNBR din 1415.05.2021.

TIMIȘOARA,
08.05.2021
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ
COORDONATOR GL1
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