UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 27
12 decembrie 2015

Având în vedere dezbaterile din şedinţa Consiliului UNBR din data 12.12.2015,
în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 11 din 6-7 iunie 2015
privind mandatarea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România de a îndeplini
atribuţiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995,
Consiliul UNBR

HOTĂRĂŞTE:

Art. I
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor
din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19
decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. La articolul 73, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, (3) și (4) şi (5), cu următorul
cuprins:
(3) Lunar, consiliul baroului poate verifica prin sondaj evidenţele primare ale avocaţilor, în
special ale acelora care declară încasări minime.
(4) Consiliul baroului va analiza trimestrial situatia restanţierilor la plata contribuţiilor către
sistemul propriu de asigurări sociale, luând măsuri legale şi statutare. Votul membrilor
consiliului va fi nominal, iar consilierii care au datorii la sistem mai mari de trei luni nu pot
participa la vot.
(5) Consiliul baroului va lua în discuţie în proxima şedinţă, concluziile procesului verbal de
control încheiat de inspectorii financiari ai CAA, în conformitate cu dispoziţiile art. 138 din
Statutul CAA şi va lua măsuri statutare de sancţionare a celor care nu s-au prezentat la
control sau care nu au pus la dispozitia inspectorilor datele şi documentele solicitate.
2. La articolul 73, alineatul (3) va deveni alineatul (6), cu acelaşi cuprins.
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3. La articolul 84, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul
cuprins:
(5) Unul dintre vicepresedinţii UNBR va răspunde de coordonarea activităţii CAA în
conformitate cu dispoziţiile art. 66 alin. (1) lit. r) din Legea 51/1995.
4. La articolul 84, alineatul (5) va deveni alineatul (6), cu acelaşi cuprins.
5. La articolul 227, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul
cuprins:
(3) Avocatul are obligaţia să pună la dispoziţia a inspectorilor financiari ai CAA sau a
consiliului baroului toate datele şi documentele solicitate. Refuzul sau neîndeplinirea
culpabilă a acestei obligaţii constituie abatere disciplinară gravă.
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe pagina web
www.unbr.ro
Art. III
Prezenta hotărâre se comunică decanilor barourilor, care vor lua măsuri de încunoştinţare a
avocaţilor şi de punere în aplicare.
Art. IV
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor
din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19
decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și
completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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