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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
Consiliul Uniunii 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 767/29.06.2013 

privind constituirea, în cadrul Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor 
din România  (în continuare „U.N.B.R.”) a Comisiei pentru elaborarea 
propunerilor și întocmirea unor proiecte vizând modificarea şi 
completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a 
Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor precum şi a legislaţiei din alte 
domenii, cu incidenţă asupra profesiei de avocat  
 
 
 
 
 Consiliul U.N.B.R., întrunit la Mamaia, în zilele de 29 - 30 iunie 2013, a luat act de 
Raportul Comisiei pentru inventarierea propunerilor şi elaborarea de proiecte vizând 
modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului 
Casei de Asigurări a Avocaţilor precum şi a legislaţiei din alte domenii, cu incidenţă asupra 
profesiei, înfiinţată prin Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 11/2013 și de lucrările 
înaintate Consiliului U.N.B.R. în legătură cu activitatea Comisiei și a aprobat, prin vot, 
activitatea Comisiei, constatând finalizarea operațiunii de sistematizare și de verificare a 
oportunității inițierii de demersuri legale pentru adoptarea unor modificări  legislative 
corespunzătoare propunerilor înaintate Congresului.  
   
 În temeiul dispoziţiilor art. 66 lit. a) şi c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, republicată,  

 
CONSILIUL U.N.B.R.  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 Art. 1. – Aprobă Raportul Comisiei pentru inventarierea propunerilor şi elaborarea de 
proiecte vizând modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de 
avocat, a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor precum şi a legislaţiei din alte domenii, 
cu incidenţă asupra profesiei, înfiinţată prin Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 11/2013, 
care și-a realizat mandatul încredințat în limitele competențelor sale legale și, în consecință, 
constată că aceasta și-a încetat existența. 
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Art. 2. – (1) Aprobă constituirea, în cadrul Consiliului U.N.B.R., a Comisiei pentru 
inventarierea propunerilor şi elaborarea de proiecte vizând modificarea şi completarea Legii 
nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor 
precum şi a legislaţiei din alte domenii, cu incidenţă asupra profesiei, cu următoarea 
compunere: av. Doina Stupariu, av. Stanca Ioana Gidro, av. Traian Briciu, av. Ion 
Turculeanu, av. Doru Ioan Tărăcilă, av. Ioan Rus, av. Nicolae Zărnescu şi av. Şerban 
Niculae Lovin. Coordonarea lucrărilor Comisiei va fi asigurată de domnul avocat Traian 
Briciu, membru al Comisiei Permanente a U.N.B.R..  

(2) Domnii av. Ionel Hașotti  și  av. dr. Dan Oancea, Vicepreședinți ai U.N.B.R., vor 
coordona în mod direct lucrările privind modificarea Statutului profesiei de avocat în partea 
referitoare la limitele publicității profesionale și ale concurenței profesionale oneste. 

 
Art. 3. – (1) Comisia desemnată potrivit dispoziţiilor art. 2 îşi va desfăşura activitatea 

în intervalul dintre ședințele Consiliului U.N.B.R. și va pregăti materialele care vor fi aduse 
la cunoştinţa barourilor şi a Comisiei Permanente a U.N.B.R., astfel încât procesul de 
modificare instituţională să poată fi accelerat și desfășurat în corelare cu agenda de lucru a 
Parlamentului și Guvernului României care au fost aduse la cunoștință publică. Prin grija și 
sub responsabilitatea secretarului general al U.N.B.R., vor fi transmise în timp util 
membrilor Comisiei toate materialele înaintate la U.N.B.R. sau aflate în arhiva acesteia,  
care  privesc activitatea Comisiei. 

(2) Comisia va prezenta la proxima şedinţă a Comisiei Permanente a U.N.B.R. un 
raport scris privind stadiul lucrărilor și materialul întocmit.  

 
Art. 4 – Prezenta Hotărâre se comunică celor interesați și se publică pe pagina web 

a U.N.B.R. (www.unbr.ro). 
 
 
 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E , 

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 


