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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL UNIUNII 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 106 

04-05 septembrie 2020 

 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. a), c) și l) din Legea 51/1995 privind 

organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare (în continuare, Lege), 

 Având în vedere propunerea Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor 

din România (în continuare UNBR) din 16.07.2020 și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 

75/17-18 iulie 2020 privind organizarea unui Congres cu tema „Interacțiunea și 

comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice”, în cadrul căruia 

va avea loc Concursul de lucrări cu aceeași temă, la care vor participa tineri avocați, care 

va avea un fond de premiere de 10.000 lei, 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/12 august 2020, prin care s-a 

amânat desfășurarea Congresului, ca urmare a situației sanitare din România, fără a se 

amâna Concursul de lucrări, care se va desfășura conform programului anunțat, 

Consiliul UNBR, în ședința din 04-05.09.2020, adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 

 Art. 1 – Se ia act de jurizarea lucrărilor trimise de tinerii avocați în cadrul 

concursului cu tema „Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, 

etice și deontologice” potrivit căreia s-au clasat pe primele trei locuri următorii candidați : 

● Premiul I, în valoare de 5000 RON – Dl. Av. Gabriel Valeriu Pașcui, Baroul Cluj,  

pentru lucrarea ”Impactul inteligenței artificiale asupra profesiilor juridice” 

● Premiul al II-lea, în valoare de 3000 RON  – Dna. Av. Oana - Nicoleta Retea, Baroul 

Dolj, pentru lucrarea ”Comunicarea avocatului în mediul online - în general și în special - 

pe rețeaua de socializare Facebook” 

● Premiul al III-lea, în valoare de 2000 RON, se acordă ex aequo (1000 de RON fiecare) 

candidaților : 

o Dna. Av. Elena-Claudia Dobroslav, Baroul București, pentru lucrarea” Interacțiunea 

Instanță - Avocat și comunicarea acesteia clientului” 

o Dna. Av.  Madalina Stan, Baroul Bihor, pentru lucrarea ”Relațiile dintre avocat și 

magistrat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului”. 

 

 Art. 2 – Toți avocații participanți vor primi un pachet de beneficii ce constă în acces 

total la resursele online timp de 1 an și cea mai recentă apariție editorială a legii profesiei 

de avocat, cu sprijinul editurii Universul Juridic. 



2 
 

 

 Art. 3. – (1) Prin grija UNBR, vor fi transmise la barouri diplomele și premiile ce 

urmează să fie acordate de către decani.  

(2) Organizarea decernărilor va fi anunțată din timp la nivelul fiecărui barou pentru 

a putea fi făcută în condiții adecvate situației sanitare actuale. 

 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro și către Serviciul 

Financiar Contabil a UNBR, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
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