UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 157
03 septembrie 2016

În baza dispozițiilor art. 76 alin. (1) și 77 lit. b) din Legea nr. 51/1995 privind
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările
ulterioare și ale art. 160 alin.(2) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin
Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare,
UNBR) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr.
5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii
Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR,
Având în vedere Proiectul Regulamentului-cadru pentru organizarea,
funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor propus de
către Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare (în continuare DCAJ) și
propunerile, comentariile și observațiile la acesta, astfel cum au fost dezbătute în
ședința Consiliului UNBR,
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 03.09.2016,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) Se înființează un grup de lucru în cadrul UNBR, coordonat de către
Vicepreședintele UNBR, av. dr. Petruț Ciobanu și format din câte un reprezentat al
barourilor Argeș, București, Ilfov, Sălaj și Vrancea, care va conlucra pentru analizarea
propunerilor, comentariilor, observațiilor făcute în ședința Consiliului UNBR la
Proiectul Regulamentului-cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile
serviciilor de asistență judiciară ale barourilor propus de către DCAJ, care sunt
cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 – Grupul de lucru va prezenta un material unitar până la data de
28.10.2016, ce va fi analizat de Comisia Permanentă în ședința din 04-05.11.2016.
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Art. 3 – Grupul de lucru va avea la dispoziție materiale relevante ce vor fi
comunicate membrilor prin grija Secretariatului General al UNBR.
Art. 4 – Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și
remunerarea membrilor va fi aprobat ulterior.
Art. 5 – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor
și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

CONSILIUL
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U. N. B. R.

Anexă la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 157/2016

- Adăugarea la art. 2 alin. 1 lit. b) din Proiect a principiului ,,continuității”;
- Clarificarea utilizării următorilor termeni:
avocațială”, ,,onorariu” sau ,,remunerație”;

,,delegație”

sau

,,împuternicire

- Clarificarea prevederilor art. 3 alin. 1 lit. a și b din Proiect în concordanță cu
dispozițiile art.151 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat;
- Analizarea art. 5 din Proiect în comparație cu prevederile art. 76 alin. (1) din Legea
nr. 51/1995 și a art. 14 din Proiect în comparație cu prevederile art. 162 din Statutul
profesie de avocat;
- Analizarea concordanței prevederilor art. 19 și 20 din Proiect (atribuțiile decanului
și a consilierii coordonatori) cu dispozițiile relevante din Legea nr. 51/1995;
- Analizarea oportunității trecerii unora din atribuțiile funcționarilor SAJ (art. 22 din
Proiect) către barouri;
- Verificarea concordanței art. 23-59 din Proiect cu prevederile relevante din Noul
Cod de Procedură penală;
- Verificarea necesității precizării prevederilor art. 71 și 72 din Proiect;
- Introducerea unor prevederi privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale
avocatului care acordă asistență judiciară într-o altă localitate sau cheltuieli
referitoare la copierea dosarului;
- Introducerea unor dispoziții privind curatela specială;
- Analizarea oportunității unor obligații pentru avocații din oficiu de a se informa la
avocatul ales, care a renunțat să mai reprezinte partea;
- Analizarea introducerii unor prevederi în sensul lipsei obligației avocatului din oficiu
de a mai fi prezent dacă partea are avocat ales (și cu atât mai mult dacă acesta este
prezent);
- Analizarea oportunității eliminării prevederilor care reiau dispoziții din Legea nr.
51/1995 și Statutului profesiei de avocat, astfel: art. 1 (art. 150 din Statutul profesiei);
art. 2 alin. 5 (art. 75 din Legea 51/1995); art. 3 alin. 3 (art. 71 alin. 2 din Legea
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51/1995); art. 4; art. 5 (art. 76 din Legea 51/1995, art. 157 din Statutul profesiei); art.
6 (art. 79 din Legea 51/1995); art. 7 (art. 77 din Legea 51/1995, art. 158 din Statutul
profesiei); art. 8 (art. 159 din Statutul profesiei); art. 9 alin. 4 (art. 75 din Legea
51/1995); art. 13 (art. 161 din Statutul profesiei); art. 14 (art.162 din Statutul profesiei);
art. 18; art. 22; art. 60 (art. 74 din Legea 51/1995, art. 154 din Statutul profesiei); art.
61( art. 72 din Legea 51/1995); art. 66 (se repetă); art. 73 (art. 82 din Legea 51/1995);
art. 74 (art. 83 din Legea 51/1995); art.75 (art. 85 din Legea 51/1995); art. 80 (art. 84
din Legea 51/1995).
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