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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 620 
10 octombrie 2009 

 
 
 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare UNBR), 
întrunit în şedinţa din 10 octombrie 2009 a luat în examinare problematica soluţionării 
cererilor de înscriere în barou formulate de persoanele care au fost primite în profesia 
de avocat în baza deciziilor de primire în profesia de avocat emise de Consiliul Uniunii 
Avocaţilor din România (în continuare UAR) ori Consiliul UNBR, de la înfiinţarea UAR 
(în prezent UNBR) până la modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat prin Legea nr. 255/2004.  
 Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR din 28 – 29 noiembrie 2008 prin 
care s-a decis ca toate deciziile de primire în profesia de avocat, neurmate de 
înscrierea în barou în termenul prevăzut de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat în redactarea dobândită în 
conformitate cu art. I pct. 23 din Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 51/1995 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559/23 iunie 
2004) sunt ineficiente (nu mai produc efecte) în raport de legislaţia în vigoare la data 
emiterii deciziilor dacă se constată neridicarea (necomunicarea) lor de la secretariatul 
UNBR pentru motive constând în neîndeplinirea condiţiilor prealabile necesare 
eliberării (comunicării) deciziilor, condiţii relative la plata de taxe prevăzute în acte 
emise de organele profesiei întocmite în conformitate cu Legea nr. 51/1995 şi Statutul 
profesiei,  
 Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, în forma în 
vigoare până la modificarea legii prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 51/1995 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559/23 iunie 
2004), conform cărora decizia de primire în profesie se anulează (imperativ - n.n.s) de 
consiliul baroului, dacă cel primit nu renunţa în termen de două luni la situaţia care 
constituia caz de incompatibilitate,  
 Având în vedere dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, în prezent 
vigoare, aplicabile la data la care s-ar pretinde exercitarea unor drepturi conferite de 
decizii de primire în profesie neurmate o lungă perioadă de timp de încetarea stării de 
incompatibilitate a beneficiarului deciziei,  
 Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (2) lit. g) din Statutul profesiei de 
avocat în vigoare în perioada 1995 – 15 ianuarie 2005 şi ale art. 15 alin (1) lit. f) din 
Statutul profesiei de avocat publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 
din 13 ianuarie 2005 potrivit cărora cererea de primire în profesia de avocat cuprinde 
obligatoriu declaraţia solicitantului că înţelege să renunţe la orice stare de 
incompatibilitate, în cel mult două luni de la data comunicării deciziei de primire în 
profesia de avocat sub sancţiunea prevăzută de art. 24 alin. (2) din Lege, 
 Având în vedere art. 24 alin. (1) din REGULAMENTUL–CADRU privind 
organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere 
a titlului profesional de avocat definitiv adoptat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 
2007,  
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 Văzând şi opinia legală a Universităţii din Bucureşti – Facultatea de Drept – 
Centrul de Procedură Civilă, a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor – I.N.P.P.A. (care pot fi consultate pe site-ul www.unbr.ro şi www.inppa.ro ) 
precum şi dezbaterile care au avut loc în şedinţa Consiliului UNBR, 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

 Art. 1. – Fiecare cerere de înscriere în barou formulată  în temeiul 
deciziilor de primire în profesie emise de Consiliul UAR ori Consiliul UNBR, de 
la înfiinţarea UAR (în prezent UNBR) până la modificarea Legii nr. 51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat prin Legea nr. 255/2004, 
neurmate de încetarea stării de incompatibilitate a beneficiarilor acestora în 
termenul prevăzut de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat în prezent în vigoare, ori în cel mult două luni 
de la data intrării în vigoare a Legii nr. 255/2004, vor fi examinate individual, cu 
respectarea şi aplicarea strictă a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor 
Statutului profesiei de avocat, succesiv intervenite în timp.  
 
 Art.2. – La soluţionarea cererilor se vor avea în vedere dispoziţiile 
normative susmenţionate privind anularea deciziilor, ori lipsirea de efecte a 
deciziilor neurmate de renunţarea la starea de incompatibilitate în cel mult două 
luni de la data comunicării deciziei, nu mai mult de două luni de la data intrării 
în vigoare a Legii nr. 255/2004, care prevede lipsirea de efecte juridice a 
deciziei dacă starea de incompatibilitate nu încetează după două luni de la data 
emiterii deciziilor. 
 
   Art.3. – Prezenta Hotărâre va fi comunicată barourilor şi va fi publicată 
pe site-ul www.unbr.ro. 
  
 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  , 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 


