UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 170
03 septembrie 2016

În baza dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și
exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3 alin.
(1) 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 şi funcționare a Uniunii
Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR,
Văzând Decizia Comisiei Permanente nr. 1486/27.10.2007, prin care s-a stabilit
că, începând de la data de 1 ianuarie 2007, Codul deontologic al avocaților din Uniunea
Europeană adoptat la data de 28.10.1998 şi ulterior modificat în Sesiunile plenare ale
Consiliului Barourilor Uniunii Europene (CCBE) din 28.11.1998, 6.12.2002 şi 19.05.2006,
se aplică în România ca fiind şi Codul deontologic al avocatului român;
În conformitate cu Hotărârea Congresului Avocaților nr. 08/25-26.03.2016 privind
elaborarea și adoptarea Codului de conduită profesională, de etică şi deontologie al
avocatului român
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. Traian Briciu, având ca sarcină redactarea unui Proiect al
Codului de conduită profesională, de etică şi deontologie al avocatului român, având
următoarea componență:
- av. Traian Briciu – Vicepreședinte UNBR;
- av. Leonora-Maria Lanţoş – Consilier UNBR, decan Baroul Bistrița-Năsăud;
- av. Doina Stupariu – Consilier UNBR, Baroul Iași;
- av. Mariana Popovici – Consilier UNBR, Baroul Neamț;
- av. Dan Mihai Șuta – Consilier UNBR, decan Baroul Satu-Mare;
- av. Narcisa-Iulia Dumbrăvescu Șuta – Consilier UNBR, decan Baroul Vâlcea.
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Art. 2 – Grupul de lucru va avea la dispoziție materiale relevante ce vor fi
comunicate membrilor prin grija Secretariatului General al UNBR.
Art. 3 – Grupul de lucru va avea în vedere principiile adoptate prin Hotărârea
Congresului Avocaților nr. 08/25-26.03.2016 și va prezenta un material unitar până la
data de 28.10.2016, ce va fi analizat de Comisia Permanentă, în ședința din 0405.11.2016.
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).
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