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Către: Comisia juridică, de disciplină şi imunități a Camerei Deputaților 
Domnului Președinte Nicuşor Halici  
cp11@cdep.ro 
 
Stimate domnule Președinte, 
 

Uniunea Națională a Barourilor din România, cu sediul în Mun. București, 
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, cod fiscal: RO4315974, 
înființată prin Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoană juridică de interes 
public (art. 59 alin. 2), vă remite următorul punct de vedere privind Proiectul de Lege 
privind modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011 (PL-x nr. 
656/2020). 

 
În proiectul de lege se propune modificarea următoarelor articole după cum 

urmează: 
”- Art. 31: Organizațiile sindicale, la cererea membrilor din compunerea lor, pot 
delega reprezentanți sau experți, care să le asiste sau reprezinte interesele, în relația cu 
angajatorii sau organizațiile acestora. 
- Art. 62 alin. (1) lit. g): organizațiile patronale -  la cererea membrilor lor, au dreptul 
de a-i asista și reprezenta în fața instanțelor de judecată de toate gradele, a organelor 
de jurisdicție, a altor instituții sau autorități, prin apărători proprii sau aleși.” 
 
Din analiza textelor de lege propuse se observă următoarele: 
 
1. Prevederile art. 31 au drept consecință excluderea avocaților asistarea sau 
reprezentarea intereselor organizațiile sindicale. Prin utilizarea categoriei tehnico 
juridice de experți (care nu este explicată/definită) în cuprinsul legii, alături de 
reprezentanți, se încalcă prevederile art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și 
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exercitarea profesiei de avocat, care reglementează tipurile de activități ce pot fi 
exercitate de avocați. De asemenea, prin acest text de lege se încalcă și dreptul 
organizațiilor sindicale de a fi asistate/reprezentate de avocat. 
 
2. Utilizarea noțiunii de apărători în cuprinsul art. 62 alin. (1) lit. g), este neconformă 
atât cu prevederile Codului de procedură civilă (art. 13 alin. 2), care utilizează expres 
noțiunea de avocat (și de consilier juridic), nu de apărător și lasă loc de interpretări, care 
pot conduce la inadvertențe în ce privește exercitarea dreptului la apărare. Prin utilizarea 
termenului apărător se creează premisele intruziunii în domeniul rezervat exclusiv 
profesiei de avocat, astfel cum este reglementat de art. 3 din Legea nr. 51/1995 și 
conduce la încălcarea altor prevederi care sancționează exercitarea fără drept a profesiei 
de avocat (art. 348 cod penal coroborat cu art. 25 din Legea nr. 51/1995). 
 

Vă rugăm să dați curs solicitării noastre. 
 
Vă mulțumim! 
Cu deosebită considerație, 

 

Președintele UNBR 

Av. dr. Traian-Cornel Briciu 

 

 


