Propunerile de modificare şi completare a prevederilor art. 23 şi 24
din Legea nr. 51/1995, elaborate de către Comisia desemnată în
şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 29 iunie 2013, care au făcut
obiectul analizei şedinţei Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor
din România din data de 14.12.2013

La art. 23, alin (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3)
Avocatul definitiv are dreptul de a acorda asistenţa juridică, a redacta acte de
procedură şi de a pune concluzii la toate instanţele, cu excepţia curţilor de apel, a
ICCJ şi a CCR, unde va putea acorda asistenţă juridică, a redacta acte de procedură
şi a pune concluzii dacă are o vechime neîntrerupta în profesie de cel puţin 3 ani de
la dobândirea calităţii de avocat definitiv pentru curţile de apel şi 5 ani pentru ICCJ
si CCR şi dacă se înscrie şi a fost declarat admis la examenul de dobândire a
dreptului de a pune concluzii la aceste instanţe.
La art. 23, după alin. (3) se introduc 4 noi alineate, 31, 32, 33 şi 34, cu următorul
cuprins:
(31)
Examenul va fi organizat de Consiliul UNBR, prin INPPA în colaborare cu INM.
Din comisiile de examen vor face parte cel puţin un judecător de la instanţa
corespunzătoare, un cadru didactic universitar de la o facultate de drept acreditată
să organizeze studii doctorale (conferenţiar sau profesor) şi avocaţi desemnaţi pe
baza propunerilor barourilor.
(32 )
Avocaţii care au promovat examenele prevăzute la alin. 3 si (31) vor fi înscrişi în
tabloul avocaţilor baroului şi vor figura corespunzător în tabloul avocaţilor cu drept
de a desfăşura activităţile prevăzute la alin (3), care se întocmeşte distinct pentru
curţile de apel si ICCJ/CCR şi care va fi înaintat acestora anual şi după fiecare
examen.
(33)
Avocaţii care anterior intrării în profesie au exercitat funcţia de judecător au dreptul
sa fie înscrişi în tabloul avocaţilor cu menţiunea dreptului de a exercita activităţile
prevăzute la alin. (3), corespunzător gradului dobândit în profesie. Dispoziţiile art.
20 alin. (8) din Lege rămân aplicabile.
(34)
Prevederile alin. (3), (31), (32), (33) şi (34) se aplica avocaţilor admişi în profesie prin
examen după intrarea în vigoare a legii.
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La art. 24, alin (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1)
Baroul are obligaţia să întocmească anual tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari în
ordine alfabetică, cu menţionarea numelui, prenumelui, titlului ştiinţific, datei
înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei şi a
instanţelor la care au dreptul să desfăşoare activităţile prevăzute de lege. Dispoziţiile
art. 23 sunt aplicabile.
La art. 24, după alin (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), care va avea
următorul cuprins:
(21)
Tabloul va cuprinde distinct în partea a 3-a lista avocaţilor care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 23 din Lege, care va fi reactualizată periodic şi înaintată
autorităţilor.
La art. 24, alin (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3)
Prin grija baroului, tabloul anual al avocaţilor şi modificările intervenite sunt
comunicate la începutul fiecărui an instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire
penală şi autorităţilor administrative ale judeţului sau municipiului Bucureşti,
precum şi U.N.B.R. Distinct, se va înainta UNBR Tabloul avocaţilor incompatibili.
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