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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
 
 

DECIZIA NR. 1008 
24.05.2014 

 
privind stabilirea procedurii de soluţionare a 

plângerilor/contestaţiilor/reclamaţiilor împotriva hotărârilor 
consiliilor barourilor privind onorariile şi în materie disciplinară 
  
 
 Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată; 
 Ţinând cont de prevederile art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995 şi ale 
art. 277-282 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea 
Consiliului U.N.B.R. nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
 Văzând Decizia Consiliului UNBR nr. 773/26.10.2013 (cu caracter 
interpretativ)*  
 Pentru a degreva ordinea de zi a şedinţelor Consiliului UNBR, care 
se confruntă cu un număr mare de astfel de plângeri/contestaţii/reclamaţii 
 
Consiliul UNBR, întrunit în şedinţa din 24.05.2014 

 
 

D E C I D E : 
 
 

 Art. 1.  – Consiliul UNBR mandatează preşedintele şi vicepreşedinţii 
UNBR să soluţioneze plângerile/contestaţiile/reclamaţiile împotriva hotărârilor 
consiliilor barourilor privind onorariile şi în materie disciplinară, cu sprijinul 
Secretariatului General al UNBR. 
 
 Art. 2.  – Plângerile şi reclamaţiile împotriva deciziilor consiliilor barourilor 
privind onorariile, se vor respinge ca inadmisibile prin decizie, având în vedere 
prevederile art. 32 din Legea nr. 51/1995. 
 
 Art. 3. – În cazul plângerilor/contestaţiilor/reclamaţiilor împotriva 
hotărârilor consiliilor barourilor în materie disciplinară, având în vedere Decizia 
Consiliului UNBR nr. 773/26.10.2013 (cu caracter interpretativ), se va proceda 
după cum urmează: 

                                       
* Decizia sus-menţionată a dispus că în materie disciplinară : 
    1. plângerile şi contestaţiile împotriva unor decizii ale consiliului baroului de exercitare a 
acţiunii disciplinare vor fi respinse ca inadmisibile; 
    2. plângerile şi contestaţiile împotriva unor decizii ale consiliului baroului de clasare a cauzei 
vor fi respinse ca inadmisibile, şi, având în vedere calitatea lor de plângeri prealabile, se vor 
îndrepta către consiliul baroului, conform art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ 
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    a). se vor solicita dovezile privind respectarea de către consiliul baroului a 
procedurii de soluţionare stabilite în Statutul profesiei de avocat; 
    b). după analizarea materialelor cuprinse la dosarul cauzei, prin decizie, se 
va decide respingerea ca inadmisibilă şi trimiterea cauzei la barou spre 
competentă soluţionare; 
    c) în cazul în care se constată că baroul nu a respectat anumite prevederi 
procedurale, se va recomanda consiliului baroului ca, la resoluţionarea cauzei, 
să aibă în vedere aspectele semnalate. 
 
 Art. 4. – Prezenta decizie va fi comunicată barourilor şi va fi adusă la 
îndeplinire prin Secretariatul General al UNBR. 
 
 
 
 
 

CONSILIUL U.N.B.R. 
 
 

                                 


