UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 158
03 septembrie 2016

Având în vedere dispozițiile art. 37, ale art. 38 alin. (3) lit. c) şi ale art. 50 alin. (2)
din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr . 51/2008 privind ajutorul public judiciar În
materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008,
În baza dispozițiilor art. 77 lit. c) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și
exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului Uniunii
Naționale a Barourilor din România (în continuare, 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 dezbaterile din 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, care va conlucra pentru redactarea
modificărilor și completărilor la Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților
pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în
cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau
reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de
asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea
judiciară internațională în materie penală, semnat la 06.06.2015 de reprezentanții
Ministerului Justiției și ai UNBR.
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.
Art. 3 – (1) Grupul de lucru va fi compus din următorii:
- av. dr. Petruț Ciobanu, Vicepreședintele UNBR, Coordonator DCAJ;
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- av. Ion-Ilie Iordăchescu, Consilier CP al UNBR, Baroul București;
- av. Tiberius Nicu, Consilier UNBR, Baroul București;
- av. Ioan Ioanovici, decan al Baroului Vrancea, Consilier CP al UNBR;
- alți avocați care își manifestă voința de a participa la grupul de lucru, cu
acordul coordonatorului.
(2) Grupul de lucru 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 aprobat ulterior.
Art. 5 – Prezenta decizie se va comunica către membrii Consiliului UNBR și la
barouri și se va publica pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).
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