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Notă: Prin Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 523 din 1 iulie 2009 (www.unbr.ro) (cu caracter 
interpretativ) despre publicitatea formelor de exercitare a profesiei în lumina prevederilor 
Legii nr. 51/1995 şi ale Statutului profesiei de avocat, s‑a stabilit că:
„1. Publicarea unor articole ori materiale în reviste sau alte publicaţii de specialitate nu 
constituie, prin ea însăşi, o încălcare a regulilor legale ale publicităţii profesionale.
Publicarea însă a unor materiale cu conţinut preponderent publicitar, în publicaţii care nu 
sunt de specialitate (cotidiene, săptămânale ori în suplimentele acestora etc.) şi care, prin 
conţinutul lor, demonstrează promovarea portofoliului de clientelă, al cifrei de afaceri, al 
tranzacţiilor asigurate cu titlul de prestaţii profesionale, nu constituie o formă de publicitate 
profesională permisă de lege. 
2. Anuarele profesionale, editate de diverse publicaţii, fără agrementul Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România, care cuprind clasamente, topuri, etc. şi care urmăresc producerea 
unui impact publicitar, menit să contribuie la atragerea de clientelă, nu constituie o formă 
de publicitate profesională permisă de lege. 
3. Adăugarea pe site‑urile profesionale ale avocaţilor sau ale formelor de exercitare a 
profesiei a altor elemente decât cele referitoare la forma de exercitare a profesiei, activitatea 
desfăşurată şi cele referitoare la contact şi corespondenţă, conform art. 236 alin. (1), pct. 1 
din Statutul profesiei de avocat nu constituie o formă de publicitate profesională permisă 
de lege. Menţionarea în pagina de web a colaboratorilor externi ai unei forme de exercitare 
a profesiei, pentru a se asigura reclama de natură comercială făcută unor persoane din 
afara profesiei, nu constituie o formă de publicitate profesională permisă de lege”.
Statutulal profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea nr. 64/2011 (M. Of. nr. 898 din 
19 decembrie 2011) reglementează publicitatea formelor de exercitare a profesiei la 
art. 243‑250. A se vedea infra, nr. 2.

Capitolul IV. Organizarea profesiei de avocat

Secţiunea 1. Baroul

Art. 48. (1) Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza principiului 
autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în prezenta lege.

(2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin 
vot secret.

(3) Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot deschis. Deliberările 
şi votul constituie secret profesional.

Art. 49. (1) Baroul este constituit din toţi avocaţii dintr‑un judeţ sau din municipiul 
Bucureşti. Sediul baroului este în oraşul de reşedinţă al judeţului, respectiv în municipiul 
Bucureşti.

(2) Baroul are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.
(3) Contribuţia avocaţilor la realizarea bugetului este stabilită de consiliul baroului.
(4) Patrimoniul baroului poate fi folosit în activităţi producătoare de venituri, în 

condiţiile legii.

Art. 50. (1) Organele de conducere ale baroului sunt: 
a) adunarea generală;
b) consiliul;
c) decanul.
(2) În cadrul baroului îşi desfăşoară activitatea comisia de cenzori şi comisia de 

disciplină. Organizarea, funcţionarea, precum şi atribuţiile acestora sunt reglementate 
potrivit Statutului profesiei de avocat. 

Art. 48-50
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(3) În cadrul fiecărui barou este organizată şi funcţionează Curtea de Arbitraj 
Profesional a Avocaţilor, instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, 
fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor. Organizarea, 
funcţionarea, precum şi atribuţiile Curţii de Arbitraj Profesional a Avocaţilor sunt 
reglementate potrivit Statutului profesiei de avocat.

Notă: Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Profesional a 
Avocaţilor, prin modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 394 din 31 martie 
2012, Regulile standard de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj profesional a avocaţilor 
şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului 
U.N.B.R. nr. 1063 din 7 martie 2015 (https://www.barouldolj.ro/files/6225_2Hotarare%20
Consiliu%20UNBR%201063‑2015%20Arbitraj%20profesional.PDF, accesat la 19 mai 2019).

Art. 51. (1) Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în tabloul 
baroului cu drept de exercitare a profesiei.

(2) Adunarea generală are următoarele competenţe: 
a) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele 

legii şi ale statutului;
b) alege şi revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi 

pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani şi 
poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocaţii cu o vechime de 
minimum 10 ani în profesie;

c) alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor;
d) propune candidaţii pentru Comisia centrală de disciplină;
e) aprobă proiectul de buget al baroului şi dă descărcare consiliului cu privire la 

activitatea şi gestiunea sa.

Art. 52. (1) Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, în primul trimestru, 
la convocarea consiliului baroului.

(2) Convocarea se face prin afişare la sediul baroului, la sediul serviciilor de 
asistenţă din judeţ şi prin publicare într‑un ziar local cu cel puţin 15 zile înainte de 
data stabilită.

(3) Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de consiliul sau de 
comisia de cenzori ale baroului.

(4) La cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului consiliul este obligat 
să convoace adunarea generală extraordinară în termen de cel mult 15 zile de la 
primirea cererii, în acest caz procedura convocării va fi efectuată cu cel puţin 7 zile 
înainte de data stabilită.

(5) Şedinţa adunării generale este condusă de decan împreună cu 5 membri 
aleşi prin vot deschis de cei prezenţi, dintre care unul va fi desemnat secretar. În 
caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor consiliului niciunul 
dintre aceştia nu va face parte din prezidiu, iar şedinţa va fi condusă de cel mai în 
vârstă membru prezent.

Art. 53. (1) Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorităţii 
membrilor săi. 

(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a şedinţei nu 
este inclusă alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunării generale, 

Art. 51-53
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de faţă cu cei prezenţi, stabileşte o nouă adunare generală în termen de cel mult 
15 zile de la data primei convocări. Consiliul baroului are obligaţia să îndeplinească 
procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată.

(3) Adunarea generală convocată în condiţiile alin. (2) este legal constituită cu 
participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

(4) Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în 
afară de cazurile în care legea prevede alt cvorum de şedinţă şi de vot.

Art. 54. (1) Adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului 
sunt legal constituite numai cu participarea majorităţii membrilor adunării generale 
a baroului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul barourilor care au în evidenţă 
mai mult de 500 de avocaţi cu drept de exercitare a profesiei, în cazul în care, la 
prima convocare, numărul legal de participant nu este întrunit sunt aplicabile, în 
mod corespunzător, dispoziţiile art. 53 alin. (2) şi (3).

(3) Participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere a 
baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea 
dreptului său de vot unui alt avocat.

Art. 55. (1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleşi pe o 
perioadă de 4 ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul 
şi prodecanul se includ în acest număr.

(2) Consiliul baroului are următoarele atribuţii:
a) adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi 

ale statutului profesiei;
b) duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Congresului avocaţilor, Consiliului 

U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;
c) întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai 

baroului, şi îl comunică celor în drept;
d) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi 

deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute 
de lege şi de statutul profesiei;

e) verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în 
profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

f) hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;
g) soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale 

statutului profesiei;
h) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea 

formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare 
profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat; 
autorizează funcţionarea acestor forme; organizează şi ţine evidenţa lor;

i) identifică şi sesizează organelor judiciare competente cazurile de exercitare sub 
orice formă a activităţii specifice de avocat de către persoane care nu au calitatea 
de avocat înscris într‑un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou sau, înscrise 
fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;

j) coordonează activitatea filialei sau sucursalei Casei de Asigurări a Avocaţilor 
(C.A.A.) din raza de competenţă şi exercită controlul activităţii acesteia la sesizarea 
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Consiliului de administraţie al C.A.A. sau a Consiliului U.N.B.R., independent de 
dreptul propriu de control al Consiliului de administraţie al C.A.A. sau al Consiliului 
U.N.B.R.;

k) organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile 
baroului;

l) organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, 
potrivit legii şi statutului profesiei;

m) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale 
avocaţilor;

n) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu 
achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni 
de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s‑a conformat 
obligaţiei;

o) soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;
p) stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;
q) acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;
r) aprobă organigrama, statul de funcţii şi angajează personalul baroului;
s) întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale, şi 

administrează patrimoniul baroului;
ş) prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului 

şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;
t) alege prodecanul baroului;
ţ) soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;
u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în alte acte normative.

Notă: Potrivit Deciziei Consiliului U.N.B.R. nr. 522 din 1 iulie 2009 (www.unbr.ro) (cu 
caracter interpretativ) cu privire la legalitatea adoptării de către consiliile barourilor a unor 
hotărâri ori decizii cu efecte şi caracter retroactiv în materie de constatare ori ridicare a 
stării de incompatibilitate: „Actele emise de barouri, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în 
calitatea lor de organe ale profesiei, persoane juridice de interes public, sunt acte asimilate 
actelor administrative, urmând regimul acestora din urmă, în ceea ce priveşte forţa juridică 
şi momentul de la care ele produc efecte juridice.
Deciziile consiliilor barourilor privind constatarea stării de incompatibilitate şi suspendarea 
din exerciţiul profesiei, precum şi cele de ridicare a stării de incompatibilitate şi de reînscriere 
în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei produc efecte numai de la momentul 
comunicării lor. 
Aceste decizii nu pot produce efecte cu caracter retroactiv”.

Art. 56. (1) Şedinţele consiliului baroului sunt convocate de decan sau de 
înlocuitorul acestuia. Consiliul poate fi convocat şi de o treime din membrii acestuia.

(2) Consiliul baroului lucrează legal în prezenţa a două treimi din numărul membrilor 
săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 57. (1) Decanul baroului are următoarele competenţe: 
a) reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din 

ţară şi din străinătate; 
b) prezidează şedinţele consiliului baroului; 
c) aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită;
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d) exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva 
deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;

e) ordonanţează cheltuielile baroului;
f) ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunării 

generale sau a consiliului baroului;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele 

de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa.
(2) Prodecanul îl înlocuieşte pe decan la cererea sau în absenţa acestuia.
(3) Dacă decanul şi prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a‑şi exercita 

funcţiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a îndeplini, în tot sau în 
parte, atribuţiile decanului.

(4) La Baroul Bucureşti, consiliul baroului alege 2 prodecani. Decanul este înlocuit, 
la cerere sau în absenţa sa, de către prodecanul pe care îl desemnează în scris.

Art. 58. Avocatul nemulţumit de decizia decanului o poate ataca la consiliul 
baroului, în termen de 15 zile de la comunicare.

Secţiunea a 2‑a. Uniunea Naţională a Barourilor  
din România – U.N.B.R.

Art. 59. (1) Uniunea Naţională a Barourilor din România – U.N.B.R. este formată 
din toate barourile din România şi are sediul în capitala ţării, municipiul Bucureşti.

(2) U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, are patrimoniu şi buget proprii.
(3) Bugetul U.N.B.R. se formează din contribuţia barourilor în cote stabilite de 

Congresul avocaţilor. Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit şi în activităţi producătoare 
de venituri, în condiţiile legii.

(4) Baroul de avocaţi se constituie şi funcţionează numai în cadrul U.N.B.R., 
potrivit prezentei legi şi statutului profesiei.

(5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România.
(6) Folosirea fără drept a denumirilor „Barou”, „Uniunea Naţională a Barourilor 

din România”, „U.N.B.R.” ori „Uniunea Avocaţilor din România” sau a denumirilor 
specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor 
specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute 
de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 
la 3 ani sau cu amendă.

Notă: A se vedea şi C.C.R., Decizia nr. 160/2018 referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat (M. Of. nr. 471 din 7 iunie 2018).

Art. 60. (1) Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt:
a) Congresul avocaţilor; 
b) Consiliul U.N.B.R.;
c) Comisia permanentă a U.N.B.R.;
d) preşedintele U.N.B.R.,
(2) În cadrul U.N.B.R. se constituie şi funcţionează: 
a) Comisia centrală de cenzori;
b) Comisia centrală de disciplină; 
c) aparatul tehnic‑administrativ.
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Art. 61. (1)[1] Congresul avocaţilor este constituit din delegaţi ai fiecărui barou, 
potrivit normei de reprezentare stabilite de statutul profesiei, din membrii Consiliului 
U.N.B.R. şi din preşedintele Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a 
Avocaţilor.

(2) Congresul avocaţilor se întruneşte anual în sesiune ordinară, la convocarea 
Consiliului U.N.B.R.

(3) La cererea a cel puţin unei treimi din numărul barourilor, Consiliul U.N.B.R. este 
obligat să convoace Congresul avocaţilor în sesiune extraordinară.

Art. 62. (1) Convocarea congresului se face cu cel puţin o lună înainte de 
data stabilită, prin înştiinţarea în scris a barourilor şi prin publicare într‑un ziar 
central. Consiliile barourilor sunt obligate să afişeze data convocării şi ordinea de 
zi la sediul baroului şi la instanţele judecătoreşti din raza acestora.

(2) Barourile sunt obligate să îşi aleagă delegaţii cu cel puţin 10 zile înainte de 
congres.

(3) Congresul este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor 
săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 63. (1) Congresul avocaţilor are următoarele atribuţii:
a) analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.;
b) alege şi revocă membrii Consiliului U.N.B.R. dintre membrii congresului, potrivit 

prevederilor art. 64 alin. (1) şi prevederilor Statutului profesiei de avocat;
c) alege şi revocă Comisia centrală de cenzori;
d) face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia 

de avocat;
e) adoptă şi modifică statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, 

în conformitate cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor întocmite de 
Consiliul U.N.B.R.;

f) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii 
profesionale şi respectarea regulilor deontologice ale profesiei;

g) alege şi revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul 
de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină. Competenţa 
şi procedura de judecată ale Comisiei centrale de disciplină se stabilesc prin statut;

h) aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi execuţia bugetară 
anuală;

i) aprobă bugetul anual al U.N.B.R. şi execuţia bugetară anuală a acestuia şi 
stabileşte cota de contribuţie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R. Cheltuielile 
necesare organizării congreselor se suportă de către fiecare barou în funcţie de 
numărul reprezentanţilor săi;

j) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.
(2) Hotărârile congresului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organele profesiei.

Art. 64. (1) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi reprezentanţii 
barourilor aleşi potrivit normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei.

(2) Mandatul de membru al Consiliului U.N.B.R. este de 4 ani. În cazul încetării 
mandatului unuia dintre ei, înlocuitorul său execută diferenţa de mandat înlocuitorul 
este desemnat în condiţiile prevăzute la alin. (1).

[1]  Alin. (1) al art. 61 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. Unic din Legea nr. 46/2019.
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(3) În caz de schimbare a decanului unui barou noul decan îl înlocuieşte de 
drept pe predecesorul său. Celelalte vacanţe sunt completate la proximul congres 
al avocaţilor.

(4) Consiliul U.N.B.R. se întruneşte trimestrial la convocarea preşedintelui 
U.N.B.R. Convocarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei.

(5) La cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R. sau 
în situaţii excepţionale, preşedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. în şedinţă 
extraordinară, în cel mult 10 zile de la data solicitării sau a evenimentului justificativ.

(6) Consiliul U.N.B.R. lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 65. Consiliul U.N.B.R. are următoarele atribuţii: 
a) este organul reprezentativ şi deliberativ al barourilor din România şi asigură 

activitatea permanentă a U.N.B.R.;
b) duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor; 
c) rezolvă orice probleme interesând profesia de avocat între sesiunile Congresului 

avocaţilor, cu excepţia acelora care sunt date în competenţa exclusivă a Congresului 
avocaţilor;

d) exercită controlul asupra activităţii şi asupra hotărârilor Comisiei permanente 
a U.N.B.R.;

e) organizează examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de 
limba română ale avocaţilor străini;

f) organizează şi conduce activitatea Institutului Naţional de Pregătire şi 
Perfecţionare a Avocaţilor, constituit ca persoană juridică de drept privat nonprofit 
şi care nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor 
de autorizare şi acreditare;

g) aprobă folosirea patrimoniului U.N.B.R. şi C.A.A. în activităţi producătoare 
de venituri, potrivit legii;

h) adoptă hotărâri în toate problemele privind pregătirea şi perfecţionarea 
profesională a avocaţilor, precum şi recomandări privind relaţiile dintre barouri;

i) organizează examenul de primire în profesia de avocat şi de dobândire a titlului 
profesional de avocat definitiv, în condiţiile art. 17 şi cu respectarea prevederilor 
Statutului profesiei de avocat;

j) organizează şi supraveghează serviciul statistic general al U.N.B.R.;
k) organizează şi editează publicaţiile U.N.B.R. şi sprijină publicaţiile barourilor;
l) întocmeşte proiectul de buget al U.N.B.R. şi îl supune spre aprobare Congresului 

avocaţilor, precum şi execuţia bugetară anuală a bugetului U.N.B.R.; 
m) întocmeşte raportul anual de activitate şi de gestiune a patrimoniului U.N.B.R. şi 

le supune spre aprobare Congresului avocaţilor;
n) stăruie pentru realizarea bugetului U.N.B.R. şi executarea de către barouri a 

hotărârilor adoptate de Congresul avocaţilor şi de Consiliul U.N.B.R.;
o) alege şi revocă preşedintele şi vicepreşedinţii U.N.B.R. şi membrii Comisiei 

permanente a U.N.B.R., dintre membrii săi, avocaţi cu o vechime mai mare de 10 
ani în profesie, pentru un mandat de 4 ani;

p) verifică legalitatea şi temeinicia deciziilor de primire în profesie şi de înscriere în 
tabloul avocaţilor, date de către consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate;



27 • legea nr. 51/1995 Art. 65

q) anulează, pentru cauze de nelegalitate, hotărârile şi deciziile adoptate de 
organele de conducere ale barourilor, cu excepţia celor care vizează plângeri ale 
terţilor sau ale avocaţilor împotriva deciziilor adoptate în materia plângerilor îndreptate 
împo triva avocaţilor, care încalcă legea şi Statutul profesiei de avocat, ca urmare 
a contestaţiei formulate de membrii baroului respectiv sau a sesizării preşedintelui 
U.N.B.R.;

r) înfiinţează Casa Centrală de Credit şi Ajutor a Avocaţilor şi controlează activitatea 
acesteia;

s) alege şi revocă membrii Consiliului de administraţie al C.A.A., coordonează 
activitatea acestuia şi exercită controlul activităţii sale la sesizarea consiliului unui 
barou, a Comisiei permanente sau a Comisiei de cenzori a C.A.A.;

ş) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi adoptă hotărâri în interesul 
profesiei, cu respectarea legii;

t) acordă, la propunerea Comisiei permanente a U.N.B.R., titlul de membru de 
onoare, respectiv de preşedinte de onoare al U.N.B.R.;

ţ) emite hotărâri cu caracter interpretativ pentru aplicarea corectă şi unitară a 
Statutului profesiei de avocat, a Statutului C.A.A. şi a altor acte normative emise 
în baza acestora;

u) aprobă bugetul anual al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală a acestuia;

v) adoptă, cu caracter de recomandare, tabloul onorariilor minimale pentru serviciile 
prestate potrivit legii de formele de exercitare a profesiei de avocat.

Note: 1. Potrivit Deciziei nr. 745 din 29 iunie 2013 (cu caracter interpretativ) referitoare 
la aplicarea corectă a prevederilor art. 66 lit. g) din Legea nr. 51/1995 şi ale art. 314‑317 
din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64 din 
3 decembrie 2011:
„1. Formele de exercitare a profesiei de avocat nu pot desfăşura activităţi de pregătire 
profesională continuă pentru terţi din afara profesiei şi nici pentru avocaţii ce activează 
în cadrul altor forme de exercitare a profesiei de avocat.
2. Numele profesional al formelor de exercitare a profesiei de avocat nu poate fi preluat 
în denumirea unor entităţi care să realizeze forme de pregătire profesională continuă în regim 
comercial sau prevăzute de legislaţia specială privind pregătirea profesională a adulţilor.
3. Formele de exercitare a profesiei pot realiza forme de pregătire profesională continuă 
pentru proprii avocaţi, cu avizul INPPA sau al centrului teritorial INPPA, după caz, în 
baza unei documentaţii care să ateste organizatorul, tematica, data şi durata acestora, 
urmând ca baroul să evidenţieze pregătirea participanţilor”.
2. Potrivit Deciziei nr. 773 din 26 octombrie 2013 (cu caracter interpretativ) referitoare 
la aplicarea corectă a prevederilor art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995 şi ale art. 281 alin 
(1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64 din 
3 decembrie 2011:
„1. plângerile şi contestaţiile împotriva unor decizii ale consiliului baroului de exercitare a 
acţiunii disciplinare vor fi respinse ca inadmisibile;
2. plângerile şi contestaţiile împotriva unor decizii ale consiliului baroului de clasare a cauzei 
vor fi respinse ca inadmisibile, şi, având în vedere calitatea lor de plângeri prealabile, se 
vor îndrepta către consiliul baroului, conform art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ”.
3. În aplicarea lit. a) şi s) Consiliului U.N.B.R. a adoptat prin Hotărârea nr. 222 din 23 martie 
2017 Regulamentul de lucru al comisiilor şi grupurilor de lucru ale U.N.B.R (www.unbr.ro.).



legea nr. 51/1995 • 28Art. 66-68

Art. 66. Comisia permanentă a U.N.B.R. se compune din 15 membri, dintre care 
5 membri sunt reprezentanţi ai Baroului Bucureşti, iar 10 membri sunt reprezentanţi ai 
celorlalte barouri din ţară. Preşedintele şi vicepreşedinţii U.N.B.R. sunt membri de drept 
ai Comisiei permanente a U.N.B.R. şi se includ în cei 15 membri. Mandatul membrilor 
Comisiei permanente a U.N.B.R. este de 4 ani. În caz de încetare a mandatului unui 
membru al Comisiei permanente a U.N.B.R., desemnarea înlocuitorului se face pe 
aceleaşi criterii şi înlocuitorul execută diferenţa de mandat. Unul dintre membrii 
Comisiei permanente a U.N.B.R. îndeplineşte funcţia de secretar al acesteia şi este 
desemnat prin vot de Comisia permanentă a U.N.B.R. Preşedintele U.N.B.R. este 
şi preşedintele Comisiei permanente a U.N.B.R.

Art. 67. (1) Comisia permanentă a U.N.B.R. are următoarele atribuţii: 
a) este organul executiv al Consiliului U.N.B.R., cu activitate permanentă şi de 

legătură cu barourile U.N.B.R.; 
b) duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor şi ale Consiliului U.N.B.R. şi 

supraveghează executarea acestor hotărâri de către barouri, adoptând decizii 
corespunzătoare; 

c) organizează serviciile Consiliului U.N.B.R. şi serviciile proprii şi angajează 
personalul acestora; 

d) aprobă organigramele şi statele de funcţii ale U.N.B.R., Casei de Asigurări a 
Avocaţilor şi Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la 
propunerea, după caz, a Comisiei permanente a U.N.B.R., Consiliului de administraţie 
al C.A.A. şi, respectiv, a Consiliului de conducere al INPPA;

e) asigură execuţia bugetară şi urmăreşte realizarea resurselor bugetului U.N.B.R.;
f) exercită atribuţiile prevăzute de lege cu privire la adunările generale ale 

acţionarilor/asociaţilor societăţilor înfiinţate pentru folosirea patrimoniului U.N.B.R. în 
activităţi producătoare de venituri;

g) acceptă donaţiile şi legatele făcute U.N.B.R.;
h) în realizarea atribuţiilor sale, emite decizii executorii;
i) aprobă propunerile barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale necesare 

pentru susţinerea examenului de intrare şi definitivare în profesia de avocat;
j) are obligaţia să apere reputaţia profesională a avocatului, la cererea acestuia, pe 

baza cercetărilor şi a propunerilor înaintate de consiliul baroului din care face parte.
(2) Comisia permanentă a U.N.B.R. este condusă de preşedintele U.N.B.R. şi 

lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi şi tot astfel adoptă deciziile. 
(3) Comisia permanentă a U.N.B.R. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege 

sau de organele ierarhice ale profesiei.

Art. 68. (1) Preşedintele U.N.B.R. are următoarele atribuţii: 
a) reprezintă U.N.B.R. în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 

străinătate: 
b) încheie convenţii, acorduri şi contracte în numele U.N.B.R., cu autorizarea 

Consiliului U.N.B.R.;
c) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului U.N.B.R. şi ale Comisiei permanente 

a U.N.B.R.; 
d) ordonanţează cheltuielile bugetare şi extrabugetare ale U.N.B.R.; 
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e) semnează actele Consiliului şi ale Comisiei permanente ale U.N.B.R.; 
f) supraveghează relaţiile dintre structurile centrale ale profesiei şi barouri, precum 

şi relaţiile dintre barouri;
g) acordă sprijin şi ajutor barourilor în relaţiile lor cu autorităţile centrale şi locale;
h) veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii 

avocaţilor la instanţele judecătoreşti şi la organele de urmărire penală.
(2) Preşedintele este înlocuit, la cerere sau în absenţa sa, de către vicepreşedintele 

pe care îl desemnează în acest scop.

Art. 69. Consiliul U.N.B.R. stabileşte personalul necesar îndeplinirii atribuţiilor 
funcţiei pentru preşedintele U.N.B.R.

Capitolul V. Asistenţa judiciară

Secţiunea 1. Cazurile şi condiţiile de acordare  
a asistenţei judiciare

Art. 70. (1) În cazurile prevăzute de lege, barourile asigură asistenţa judiciară 
în următoarele forme: 

a) în cauzele penale, în care apărarea este obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului 
de procedură penală;

b) în orice alte cauze decât cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului 
public judiciar, în condiţiile legii; 

c) asistenţa judiciară prin avocat, acordată la solicitarea organelor administraţiei 
publice locale.

(2) În cazuri de excepţie, dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale 
ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea cu titlu 
gratuit a asistenţei de specialitate juridică.

Art. 71. (1) În cazul în care, potrivit art. 11‑19 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, a fost încuviinţată cererea de ajutor public judiciar sub forma asistenţei prin 
avocat, cererea împreună cu încheierea de încuviinţare se trimit de îndată decanului 
baroului din circumscripţia acelei instanţe.

(2) Decanul baroului sau avocatul căruia decanul i‑a delegat această atribuţie va 
desemna, în termen de 3 zile, un avocat înscris în Registrul de asistenţă judiciară, căruia 
îi transmite, odată cu înştiinţarea desemnării, încheierea prevăzută la alin. (1). Decanul 
baroului are obligaţia de a comunica şi beneficiarului ajutorului public judiciar numele 
avocatului desemnat. Beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însuşi 
desemnarea unui anumit avocat, cu consimţământul acestuia, în condiţiile legii.

Art. 72. (1) Avocatul desemnat potrivit art. 71 alin. (2) să acorde ajutorul public 
judiciar nu poate refuza această sarcină profesională decât în caz de conflict de 
interese sau pentru alte motive justificate. 

(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie 
abatere disciplinară, în condiţiile legii.


