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Avdnd in vedere punctul 17 din Hot[rArea Consiliului ]Baroului Timig nr. 11/08.05.2018 qi
Hotdrdrea Consiliului Baroului Cluj m. 105117,07.2018, prin care cele doud barouri propun
modificarea modalitdlii de alegere a membrilor Consiliului tII{BR, respectiv alegerea acestora de
cdtre Adundrile Generale ale Barourilor Ei nu de cdtre Congresul AvocaliIor;

Avdnd in vedere faptul c[ in qedinla Consiliului U.N.B.R. de la Alba-Iulia, ce a avut loc in
perioada 2l-22 iunie 2018, respectiv faptul cd in gedinfa Consiliului U.N.B.R. de la Iaqi, ce a avut
loc in perioada 23-24 august 2018, cele doud propuneri au fost inaintate Comisiei constituite in
cadrul Consiliului U.N.B.R. care analizeazdpropunerile de modificare legislativd,

in temeiul arl. 55 ahn. 2 lit. a) din Legea nr. 5111991i privind organizarea gi exercitarea
profesiei de avocat cu modificdrile Ei completdrile ulterioare Ei aft.73 alin, 3) din Statutul profesiei de
avocat,

CONSILIUL BAROULUI ILFOV

HOTARA$TE:

Art.L - Suslinerea propunerii formulate de Baroul Timiq gi Baroul Cluj de modificare aLegii
m. 5111995, privind modalitatea de alegere a membrilor Consiliului U.N.B.R., respectiv alegerea
acestora de cdtre Adundrile Generale ale Barourilor gi nu de cdtre Congresul Avocalilor.

Art.2 - Consiliul Baroului Ilfov solicitd includerea acestei propuneri pe ordinea de zi a
proximei gedinfe.a Consiliului U.N.B.R, cu menliunea ca art. 51 alin. (2) sd fie modificat prin
introducerea lit. c'), conform propunerii Baroului Timiq qi Baroului Cluj, dar care sd aibd urmdtorul
text: "alege qi revocd membrii Consiliului UNBR din partea baroului in cauzd;"

Art. 3 - Consiliul Baroului Ilfov solicitd sd fie analizale qi cele doud propuneri ale Decanului
Baroului Ilfov, privind modificare a art, 84 alin. 2 din Statutul Profesiei de avocat, care reglem enteazd,
norma de reprezentare a barourilor in Consiliul U,N.B.R., anume reformularea acestuia intr-una din
urmdto arel e 2 v ariante :

I. ,,Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor gi din cate un reprezentant al fiecarui
barou, ales de Adunarea Generala a baroului respectiv."

Astfel se elimind norma de reprezentare in Consiliul U.N.B.I{. calculatd in funclie de numdrul de
avocali inscrigi in Tabloul Avocalilor al fiecdrui barou. Considerdm cd, atdta timp cdt forma de
organizare poartd denumirea Uniunea Nalionald a BAROURILOR din Romania qi nu Uniunea
Nalionald a Avocalilor din Romania, barourile trebuie sd se afle pe pozilii de egalitate in ceea ce
priveqte puterea de decizie in Consiliu. Prin urmare, apreciem cd un singur reprezentant din cadrul
fiecdrui barou, in afara decanului, este suficient pentru rcprezenlatea interesului avocalilor, membri
ai acestuia.
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II. ,,Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor gi di
barou, ales de Adunarea Generald a baroului respectiv. in fu
ai fiecdrui barou, puterea de decizie a membrilor Consiliulu
calcrileazl, conform normei de reprezentare de un vot la fiecare
a) 1 vot pentru decan Ei 1 vot pentru rcprezentanlul desemnat
in cazul barourilor care au pdnd la 500 de avocafi;
b) 2 voturi pentru decan Ei 1 vot pentru reprezentantul
baroului, incazul barourilor care au intre 500 qi 1000 de av
c) 2 voturi pentru decan qi 2 voturi pentru reprezentantul

Astfel se poate realiza reducerea
acelaqi timp puterea de rcprezentarc
membri ai fiecdrui barou.

cate un reptezentant al fiecdrui
e de numdrul de avocati membri
U.N.B.R. din partea acestora se

de avocaJi, astfel:
Adunarea Generald a baroului,

de Adunarea Generald

de Adunarea Generald a

numdrului membrilor Consi iului U.N.B.R., menfin6ndu-se in
in Consiliul U.N.B.R. ionald cu numdrul de avocati

a

baroului, incazul barourilor care au intre 1000 qi 1500 de av gi aga mai departe."

Intenlia acestor propuneri este de a reduce numdrul membrilo
va genera urmdtoarele avantaje: costuri mult mai mici pentru
responsabilitate Ei unitate in decizie.

Consiliului U.N.B.R.,
barouri, decizii luate

obiecti'v ce

nai rapid,

hotdrAri.Lrt,4 - Departamentele ,,Secretariat" vor aduce la indeplin dispozif iile prezentei
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