
 
 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL UNIUNII 

 

 

HOTÃRÂREA nr. 151 

14-15 mai 2021 

 

În conformitate cu prevederile art. 65 lit. o) Legea nr. 51/1995 din pentru organizarea și 

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

Ținând cont de Regulamentul de organizare şi funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din 

România (UNBR) şi de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, adoptat prin Hotărârea Consiliului 

UNBR nr. 05/08 iulie 2011 , 

Având în vedere Decizia Consiliului UNBR nr. 119/29-30 ianuarie 2021 (cu caracter interpretativ) 

privind aplicarea unitară a prevederilor legislației profesiei de avocat cu privire la efectele exercițiului 

unei demnității publice sau a calității de prefect și subprefect, cu caracter temporar, asupra calității de 

membru în organele de conducere locale și centrale ale profesiei de avocat; 

Constând că ne aflăm în situația prevăzută în decizia interpretativă sus menționată, prin faptul 

că un membru al Comisiei Permanente se află în imposibilitate temporară de exercitare a acestei calități, 

ca urmare a exercitării unei demnități publice, 

Luând act de dezbaterile din Consiliul UNBR, care a decis că poate participa la vot orice membru 

al Consiliului UNBR care își manifestă voința în acest sens, și de procesul – verbal ale Comisiei pentru 

numărarea voturilor pentru alegerea membrului supleant al Comisie Permanente, 

Consiliul UNBR, în ședința din 14-15 mai 2021,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. 1 – Doamna Flavia-Ioana Maier, Decanul Baroului Cluj se desemnează în calitate de membru 

supleant al Comisiei Permanente. 

Art. 2. – Durata mandatului este constituită de perioada imposibilității de exercitare a 

mandatului de către membrul suspendat din calitatea de membru al Comisiei Permanente dar nu mai 

mult de  finalul mandatului acestuia.  

 Art. 3. – Prezenta Hotărâre se comunică prin e-mail membrilor Consiliului UNBR. 
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