UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNBR

HOTĂRÂRE nr. 126
4 iunie 2016

Având în vedere considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/22 mai 2014
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, prin care au fost declarată ca
fiind neconstituţională sintagma „care trebuie rezolvată în termenul de două luni de la
emiterea deciziei";
Observând că termenul stabilit de art. 147 alin. (1) din Constituţia României a expirat, fără
ca autorităţile statutului să pună de acord decizia Curţii Constituţionale sus indicată cu
prevederile Legii nr. 51/1995;
Vâzând Decizia nr. 1/17 ianuarie 1995 privind obligativitatea deciziilor Curţii
Constituţionale pronunţate în cadrul controlului de constituţionalitate,
În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 7 din 25 – 26 martie
2016 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,
Având în vedere şi prevederile art. 315 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45/13 ianuarie 2005, care stabileşte limitele
maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 şi art. 316 din Statutul profesiei de avocat, sunt:
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – 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.
898/19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La art. 337 alin. (1) se introduce lit. a1), având următorul cuprins:
„a1) înscrierea în Tabloul Avocaţilor incompatibili a persoanelor care au fost primite în
profesie cu examen sau cu scutire de examen şi care nu au exercitat niciodată profesia de
avocat şi nu au fost înscrişi în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei;”.
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2. „Anexa nr. VII la Statutul profesiei de avocat se completează cu o nouă secţiune
<<Tabloul avocaţilor care nu au exercitat niciodată profesia de avocat şi nu au fost înscrişi în
Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei>> şi va avea conţinutul prevăzut în Anexa
la prezenta hotărâre.”.
Art. 2 – La art. 1 din Decizia Consiliului UNBR 63/03 decembrie 2011 privind limitele
maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 şi art. 316 din Statutul profesiei de avocat se
introduce lit. d1) având următorul cuprins:
„d1) înscrierea în Tabloul Avocaţilor incompatibili a persoanelor care au fost primite în
profesie cu examen sau cu scutire de examen şi care nu au exercitat niciodată profesia de
avocat şi nu au fost înscrişi în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei;” – 2000
lei.”.
Art. 3 – (1) Modificările şi completările aduse Statutului profesiei de avocat prin prezenta
hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) 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, inclusiv cu modificările
și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR şi decanilor barourilor,
care vor lua măsuri de încunoştinţare a avocaţilor şi de punere în aplicare a prezentei hotărâri.

CONSILIUL

U. N. B. R.
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Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 126/4 iunie 2016
ANEXA Nr. VII:
Uniunea Naţională a Barourilor din România
Baroul ............................................
A. TABLOUL AVOCAŢILOR INCOMPATIBILI

Nr. Numele şi prenumele Data aprobării cererii Nr. deciziei consiliului
crt.
avocatului
de trecere în tablou
baroului
1
2
3
4
5
6
7
8

Data radierii înregistrării
din prezentul tablou

Nr. deciziei consiliului
baroului

B. TABLOUL AVOCAŢILOR INCOMPATIBILI CARE NU AU EXERCITAT NICIODATĂ PROFESIA DE AVOCAT ŞI NU
AU FOST ÎNSCRIŞI ÎN TABLOUL AVOCAŢILOR CU DREPT DE EXERCITARE A PROFESIEI
Nr. Numele şi prenumele Data aprobării cererii Nr. deciziei consiliului
crt.
avocatului
de înscriere în tablou
baroului
1
2
3
4
5
6
7
8

Data radierii înregistrării
din prezentul tablou

Nr. deciziei consiliului
baroului
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