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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
COMISIA PERMANENTĂ 

 
 
 

DECIZIA nr. 96 
31 ianuarie 2014 

 
 

 În baza dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/1995 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 În aplicarea hotărârii Consiliului U.N.B.R. din data de 29 iunie 2013 
prin care Comisia Permanentă a fost mandatată să pună în aplicare 
Proiectului-Pilot de implementare a card-ului CCBE ca document de 
legitimare a avocatului, a deciziei Comisiei Permanente a UNBR din 6 
septembrie 2013 şi a hotărârii Consiliului U.N.B.R. din 26 octombrie 2013,  
 Analizând situaţiile cu care se confruntă barourile, astfel cum acestea  
au fost comunicate în scris la U.N.B.R., 
  Urmărind perfecţionarea sistemului de legitimare a avocatului în raport 
de baza de date în sistem informatic privind evidenţa avocaţilor înscrişi în 
barouri şi situaţia profesională a acestora, constituită la nivel naţional, astfel 
cum aceasta este implementată şi actualizată de către fiecare barou şi sub 
responsabilitatea fiecărui barou în care avocatul este înscris,   
 Pentru eliminarea erorilor, dificultăţilor tehnice şi pentru necesitatea de 
modificare în timp real a datelor cuprinse pe cele două feţe ale card-ului  
 Examinând şi cererile formulate de o serie de avocaţi din Barourile care 
sunt integrate în Proiectul-Pilot, care, în temeiul unor convingeri proprii sau 
din raţiuni ce ţin de situaţii personale ale acestora, solicită folosirea pentru 
legitimare a celorlalte modalităţi prevăzute în Anexa nr. XXVI la Statutul 
profesiei de avocat pentru avocaţii stagiari sau pentru avocaţii din barourile 
care nu fac parte din proiectul-pilot, 
 În aplicarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 852 din 14 decembrie 2013, 
privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat 
 Pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor încredinţate de către 
Consiliul U.N.B.R. pentru implementarea programului-pilot , 
Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, 
întrunită în şedinţa din data de 31 ianuarie 2014, 
   

 
D E C I D E : 

 
 

 Art. 1 –  La cerere, Consiliul baroului inclus în Proiectul-Pilot de 
implementare a card-ului CCBE ca document de legitimare a avocaţilor, poate, 
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în mod excepţional, să aprobe, prin decizie individuală, eliberarea unui alt 
mijloc de legitimare a avocatului definitiv cu drept de exercitare a profesiei, 
într-una din formele prevăzute în Anexa nr. XXVI la Statutul profesiei de 
avocat pentru avocaţii stagiari sau pentru avocaţii din barourile care nu fac 
parte din Proiectul-Pilot. 
 
         Art. 2 – Decizia va fi comunicată Barourilor Bucureşti, Dolj şi Ilfov 
pentru a fi pusă în aplicare şi va fi publicată pe website-ul UNBR. 
    
 
 

P R E Ş E D I N T E   U.N.B.R. 
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