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UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA 
                                CONSILIUL UNIUNII 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 156 
03 septembrie 2016 

 
 

În baza dispozițiilor art. 86-90 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 277-287 
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, 
 Având în vedere Proiectul Regulamentului procedurii disciplinare în profesia de 
avocat propus de către Comisia Centrală de Disciplină (în continuare CCD) 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, 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 

 Art. 1 – (1) Se înființează un grup de lucru în cadrul UNBR, coordonat de către 
președintele Comisiei Centrale de Disciplină, pentru finalizarea Proiectului Regulamentului 
procedurii disciplinare în profesia de avocat având următoarea componență: 

- av. Eugen Ostrovschi – Președinte CCD; 
- av. Constantin Șerban – Consilier UNBR, Baroul Bacău; 
- av. Leonora-Maria Lanţoş – Consilier UNBR, decan Baroul Bistrița-Năsăud;  
- av. dr. Dan Oancea – Consilier UNBR, Baroul București; 
- av. Ştefan Naubauer – Consilier UNBR, Baroul București; 
- av. Serban-Niculae Lovin – Consilier UNBR, decan Baroul Ilfov; 
- av. Sorin Dumitru Rusu – Consilier UNBR, decan Baroul Suceava; 
- av. Radu Bobârnat – Consilier UNBR, decan Baroul Vaslui; 
- av. Lucian Dumitrașcu – Baroul București. 

(2) – Prezentul grup de lucru va avea un secretar desemnat din cadrul personalului 
Secretariatului General al UNBR. 
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Art. 2  – Se aprobă calendarul de finalizare a Proiectul Regulamentului procedurii 
disciplinare în profesia de avocat, ce va fi suspus aprobării ședinței Consiliului UNBR din 
decembrie 2016, după cum urmează: 

- 22.09.2016 – finalizarea unui material unitar, pe baza propunerilor venite până la 
ședința Consiliului UNBR din 03.09.2016; 

- 04.10.2016 – termenul final de comunicare a materialului unitar la membrii 
consiliului și la barouri, inclusiv în atenția președinților comisiilor de disciplină; 

- 14.10.2016 – data finală pentru luarea deciziei privind necesitatea unei conferințe 
naționale / atelier de lucru, sub egida INPPA, pentru dezbaterea Proiectului; 

- 21-22.10.2016  – perioada în care se va desfășura conferința națională/ atelierul de 
lucru (dacă se decide) 

- 27.10.2016 – data finală pentru comunicarea Proiectului la Comisia Permanentă, 
care îl va analiza în ședința din 04.11.2016 și va decide dacă îl va supune dezbaterii și 
aprobării în ședința Consiliului UNBR din decembrie 2016. 

  
Art. 3 – Grupul de lucru va avea ca sarcină conlucrarea pentru analizarea 

propunerilor, comentariilor, observațiilor făcute la Proiectul Regulamentului procedurii 
disciplinare în profesia de avocat propus de către CCD și prezentarea unui material unitar, 
conform calendarului aprobat la art. 2 din prezenta hotărâre. 

 
Art. 4 – Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și 

remunerarea membrilor va aprobat ulterior.   
 
Art. 5  – Prezenta decizie se va comunica membrilor Consiliului UNBR, barourilor - 

care vor asigura comunicarea hotărârii către președinții comisiilor de disciplină și 
Institutului Național pentru Pregătire și Perfecționarea Avocaților și va fi publicată pe 
pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro).  
 
 
 
 
 
 

C O N S I L I U L     U. N. B. R. 
 

http://www.unbr.ro).

