
 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
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BUCUREŞTI, 6 – 7 IUNIE 2015 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 12 
pentru completarea unor prevederi ale Statutului profesiei de avocat 

 
 

 Congresul Avocaţilor, întrunit la 6 – 7 iunie 2015 în Bucureşti, constituit în 
conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, 
precum şi ale art. 15 alin. (3) şi art. 25 lit. u) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.,  

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 3, art. 5, art. 26 din Legea nr. 
51/1995, 

Constatând că în ultima perioadă au fost semnalate cazuri ale unor avocați, 
membri ai barourilor care fac parte din Uniunea Națională a Barourilor din România 
(U.N.B.R.), care au colaborat în activitatea de acordare a asistenței juridice cu 
persoane fizice care exercită fără drept profesia de avocat, 

Văzând punctele de vedere divergente exprimate public în legătură cu 
asemenea cazuri, unele aflate în curs de cercetare la organele judiciare, 

Ținând cont de propunerea Baroului Alba, astfel cum a fost aprobată de 
Consiliul U.N.B.R., în ședința din 05.06.2015, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art. I. Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR 
nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum 
urmează:  

1. După art. 41, se introduce un nou articol, art. 411, având următorul 
conținut: 
”Art. 411 (1) – Este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activități din cele 
prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 să colaboreze în orice mod cu persoane 
fizice sau juridice care exercită fără drept profesia de avocat. 
 (2) – Încălcarea prevederilor alin. (1) constituie abatere disciplinară gravă și 
se sancționează cu excluderea din profesie.” 
 
 Art. II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României și pe 
pagina web www.unbr.ro și se comunică tuturor barourilor din România, care o vor 
aduce la cunoștință avocaților. 
 
 

pentru Prezidiul Congresului, 
 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R. 
Av. dr. Gheorghe FLOREA 
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