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UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL UNIUNII 
 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 152 

14-15 mai 2021 

 

 

  În baza dispozițiilor art. 65 lit. a), c) și d) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea 

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

 Ținând cont de măsurile adoptate de Comisia Permanentă în perioada decembrie 

2020 - mai 2021 în apărarea profesiei de avocat, ca urmare a condamnării unor avocați cu 

motivarea reținută în dosarul „Ferma Băneasa”, 

 Luând act de faptul că demersurile Uniunii Naționale a Barourilor din România 

(UNBR) au condus la reacții internaționale de protest față de această condamnare și de 

sprijin pentru avocații români, precum și la reacțiile naționale de solidarizare, 

 Având în vedere dezbaterile din ședințele Comisiei Permanente din 13.05.2021 și 

Consiliului UNBR din 14-15.05.2021; 

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

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 
 Art. 1 – Se ratifică Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a 

Barourilor din România (UNBR) din 22 aprilie 2021 și toate măsurile dispuse de Comisia 

Permanentă în ședința menționată anterior: 

 

• Înființarea unei comisii interdisciplinare, care să aibă drept scop redactarea unui studiu 

privind analiza tezelor juridice din considerentele hotărârii din dosarul Băneasa prin 

raportare la exigențele dreptului la apărare așa cum se desprind din Constituția României, 

CEDO și jurisprudența europeană. 

• Înființarea unei comisii pentru cercetarea tuturor actelor de împiedicare a liberului 

exercițiu al profesiei de avocat, care să devină organism permanent de monitorizare a 

cazurilor în care exercitarea liberă și independentă a profesiei de avocat este împiedicată. 

• Organizarea unei dezbateri – eveniment în scopul conștientizării publicului și a factorilor 

de decizie la nivel național și european în privința acumulării unor probleme care tind să 

devină sistemice în justiție și afectează exercițiul liber al profesiei de avocat. 

• Organizarea Conferinței profesiilor juridice (în preajma Congresului 2021). 

https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2021/04/minuta-sedinta-CP-22-aprilie.pdf
https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2021/04/minuta-sedinta-CP-22-aprilie.pdf
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• Contactarea unor firme de PR pentru conceperea unui mesaj unitar și consecvent în urma 

căruia cetățeanul să înțeleagă rolul avocatului și faptul că abuzul asupra avocatului va fi, în 

final, un abuz împotriva cetățeanului. Problema va fi supusă atenției Consiliului UNBR. 

• Transmiterea unui memoriu către Consiliul Superior al Magistraturii, prin care UNBR să 

arate că profesia de avocat denunță faptul că o serie de activități obișnuite de reprezentare 

și consiliere ale avocatului pot fi concepute ca infracțiuni, iar anumite aspecte de 

deontologie profesională pot fi transferate în spațiul răspunderii penale, așa cum reiese din 

unele pasaje cuprinse în motivarea instanței în dosarul Ferma Băneasa.  

 

 Art. 2. – Se mandatează Comisia Permanentă să aibă o întâlnire cu Consiliului 

Superior al Magistraturii, pe agenda căreia să figureze subiecte ce țin de exercitarea 

profesiei de avocat în condițiile legii, precum: neidentificarea avocatului cu faptele 

clientului, secretul profesional, onorariul de succes etc. 

 

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

barourilor și se publică pe website-ul UNBR. 

  

 

 

 

 

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R. 


