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HOTĂRÂREA NR. 3 / 28 IANUARIE 2017
privind pregătirea profesională a avocaţilor în anul 2017
Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cele ale art. 314 – art. 317 din Statutul profesiei de
avocat, referitoare la pregătirea profesională continuă, potrivit cărora avocaţii sunt obligaţi să
participe la formele de pregătire profesională organizate de barou, de I.N.P.P.A sau de formele
de exercitare a profesiei, să-şi actualizeze permanent pregătirea profesională, să-şi lărgească
cunoştinţele şi competenţele în noi domenii ale dreptului, al procedurilor şi legilor aplicabile în
Uniunea Europeană, să dobândească o cultură juridică de calitate şi o pregătire temeinică,
pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţii de interes public, de avocat;
Având în vedere obiectivele de politică profesională pentru perioada 2015-2019
aprobate de Consiliul UNBR prin Hotărârea nr. 26/12 decembrie 2015;
Ţinând cont de experienţa acumulată în activitatea de pregătire profesională a
avocaţilor organizată de barou în anii anteriori, de sugestiile făcute de unii avocaţi;
În temeiul art. 52 alin. 2 lit. „a” rap. la art. 54 alin. 4 din Legea nr. 51/1995 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, rap. la art. 68 alin. 7, art. 70 din
Statutul profesiei de avocat;
Adunarea generală adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Pregătirea profesională a avocaţilor definitivi în anul 2017 se va realiza în cadrul
Baroului Alba.
Art.2.(1) Pregătirea profesională a avocaţilor se realizează în una din formele prevăzute
de art. 316 lit. „a”, „b”, „d” şi „f” din Statutul profesiei de avocat, respectiv:
- asistenţa la cursuri, seminarii, sesiuni, conferinţe;
- redactarea şi publicarea de articole, note şi studii pe probleme juridice;
- activităţi organizate în cooperare cu I.N.P.P.A., cu Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia, cu alte universităţi din ţară sau cu Curtea de Apel Alba Iulia.
(2) La activităţile de pregătire profesională a avocaţilor vor fi invitaţi să participe
personalităţi în domeniul dreptului, cadre universitare, lectori ai I.N.P.P.A.
(3) Orientativ, pregătirea profesională trimestrială va avea loc în data de 22 Aprilie
2017;
Art.3. (1) Fiecare avocat definitiv din barou trebuie să acumuleze anual un număr de
20 de puncte de pregătire profesională.
(2) Pentru participarea la pregătirea profesională organizată de barou se acordă un
număr de 20 puncte de pregătire profesională.
(3) Pentru redactarea şi publicarea de articole, note, eseuri şi studii pe probleme
juridice în reviste sau cărţi de specialitate se acordă 10 puncte de pregătire profesională/articol,
notă, eseu, studiu;
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(4) Pentru redactarea şi prezentarea unor referate în cadrul formelor de pregătire
profesională a avocaţilor organizate de barou se acordă 8 puncte de pregătire
profesională/referat.
Art.4. (1) La activităţile de pregătire profesională organizate de barou pot participa şi
avocaţi din alte barouri, dacă plătesc taxa de participare.
(2) Avocaţilor din alte barouri li se vor elibera de către Consiliul Baroului Alba
Certificate de atestare a prezenţei la pregătirea profesională, în care se va consemna numărul
de ore de pregătire profesională acordate.
(3) Plata taxei de participare se face anticipat, până cel târziu la data: 10 aprilie 2016.
Art.5. (1) Pentru participarea la activitatea profesională fiecare avocat va plăti,
anticipat, o taxă în sumă de 150 lei.
(2) Sumele încasate din taxa de participare vor fi folosite pentru închiriere sală, plată
lectori, transport, cazare, indemnizaţii, coffee-break, mape pentru participanţii (care conţină
programul activităţii, căr i de specialitate, evocări ale personalită i ale avocaturii) precum şi
bufet.
Art.6. Absenţa nejustificată a avocaţilor de la activităţile de pregătire profesională
organizate de barou sau neacumularea punctelor de pregătire profesională stabilite pentru anul
2017 constituie abatere disciplinară, conform art. 43 din Legea nr. 51/1995, republicată.
Art.7. Consiliul baroului va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, va
analiza semestrial participarea avocaţilor la activităţile de pregătire profesională, luând
măsurile corespunzătoare.
Art.8. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile
de la adoptare, de către avocaţii prezenţi la adunare, sau de la afişarea pe pagina de internet a
baroului, pentru avocaţii care au lipsit la adunare.
Art.9. Prin grija secretarului baroului, prezenta hotărâre se păstrează în dosarul cu
hotărâri adoptate de adunarea generală în anul 2017 şi se publică pe pagina de internet a
baroului şi se comunică prin e-mail tuturor avocaţilor.

Preşedinte prezidiu,
Av. dr. Mihai Baco
Secretar,
Av. ……………………
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