
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CABINET PREŞEDINTE 

 
 
 
 

DECIZIE 
 

 
 Se convoacă şedinţa Consiliului U.N.B.R. pentru zilele de sâmbătă, 13 
decembrie şi duminică, 14 decembrie 2014, orele 09,00 la Hotel Intercontinental, Bd. 
Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1 - Bucureşti, Tel. +4021/310-2020, Fax: +4021/305-
1049, cu următoarea 
 

ORDINE DE ZI: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului U.N.B.R. din 06 - 07 septembrie 
2014. 

2. Analiza impactului financiar determinat de activitatea grupului de lucru pentru 
studierea perspectivelor profesiei de avocat, instituit în ședința Consiliului U.N.B.R. 
din 06 septembrie 2014; adoptarea măsurilor financiare corespunzătoare. 

3. Exercitarea profesiei de avocat în contextul intrării în vigoare şi a aplicării noilor 
coduri; analiza informărilor, sesizărilor, cererilor adresate de barouri sau de avocaţi, 
către U.N.B.R.. 

4. Informare privind stadiul finalizării Protocolului privind stabilirea remunerațiilor 
cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie 
penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor 
de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi 
pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la 
justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 

5. Informare privind desfăşurarea examenului de dobândire a titlului profesional de 
avocat definitiv, sesiunea noiembrie 2014.  

6. Aprobarea hotărârilor prevăzute de Statutul Casei de Asigurari a Avocaţilor pentru 
funcţionarea unitară a sistemului C.A.A. în anul 2015.  

7. Analiza Raportului grupului de lucru instituit pentru proiectul Legii privind sistemul 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, referitor la propunerile 
înaintate de barouri în urma dezbaterii acestuia în organele locale ale  profesiei. 

8. Prezentarea şi dezbaterea raportului comisiei desemnate de Consiliul U.N.B.R. 
pentru finalizarea măsurilor de aplicare a prevederilor Statutului profesiei de avocat 
şi ale Legii nr. 51/1995 privind limitele publicităţii profesionale a avocaţilor. 

9. Diverse. 
 
  
 Nr. 35-DP-2014 din 28 noiembrie 2014 
 
 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E , 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 
 


