UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 113
23 mai 2014

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din
România, întrunită în şedinţa din data de 23.05.2014, în baza
dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/1995 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi
completările ulterioare,
Ţinând cont de ghidul de utilizare a cardului european de
avocat, emis de Consiliul Barourilor Europene (în continuare CCBE)
Analizând experienţa proiectului pilot de implementare a
cardurilor cu cip de proximitate la Barourile Bucureşti, Dolj şi Ilfov,
aşa cum a fost acesta aprobat în şedinţa Comisiei Permanente din 06
septembrie 2013, în baza mandatului primit prin hotărârea Consiliului
UNBR din 29 iunie 2013,
În aplicarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 852 din 14
decembrie 2013, privind modificarea şi completarea Statutului
profesiei de avocat

DECIDE:
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind emiterea,
administrarea şi utilizarea card-ului de identitate CCBE (Consiliul
Barourilor Europene) pentru legitimare de către avocaţii definitivi din
România, prevăzut în anexa la prezenta decizie.
Art. 2 – Decizia va fi comunicată barourilor pentru a fi pusă în
aplicare şi va fi publicată pe website-ul UNBR.

PREŞEDINTE
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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Anexă
Regulament privind utilizarea cardului de identitate CCBE
(Consiliul Barourilor Europene) pentru legitimare de către
avocaţii definitivi din România

Art. 1. Cardul de identitate CCBE şi autoritatea emitentă
(1) În scopul legitimării avocaţilor definitivi înscrişi pe tablourile
barourilor membre şi în baza licenţei acordate de Consiliul Barourilor
Europene (în continuare CCBE), Uniunea Naţională a Barourilor din
România (în continuare UNBR) va emite cardul de identitate CCBE
(în continuare „cardul”).
(2) Cardul conţine un cip de proximitate şi cuprinde informaţii în
limbile franceză, engleză şi în limba organismului emitent, fiind
identificat printr-un număr unic, care trebuie să înceapă cu prefixul
obţinut de la Secretariatul CCBE.
Art. 2. Scop
(1) Cardul facilitează accesul în instanţe şi în alte instituţii al avocaţilor
care îşi desfăşoară activitatea în statul lor de origine şi în afara
jurisdicţiei acestuia. Cardul îl identifică pe titularul său, în limbile
oficiale ale CCBE şi atestă calitatea sa de avocat admis în profesie
într-unul din Statele Membre ale Uniunii Europene.
(2) Cardul poate fi utilizat în următoarele scopuri :
- ca instrument de identificare profesională în statul de origine;
- ca instrument de identificare profesională în alt Stat Membru, pentru
a avea acces, de exemplu, în instanţe sau în locuri de detenţie;
- ca mijloc de verificare a calităţii de avocat cu drept de exercitare a
profesiei, prin cipul de proximitate (aplicabil versiunii pe suport plastic
a cardului);
(3) Cardul este recunoscut de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi
de Tribunalul de Primă Instanţă.
Art. 3. Modelul cardurilor
Forma şi celelalte elemente de identificare cuprinse de card sunt cele
stabilite în contractul de licenţiere încheiat de UNBR cu CCBE şi
prevăzute în Statutul profesiei de avocat la Anexa nr. XXVI.
Art. 4. Costuri
(1) Autoritatea emitentă va plăti către CCBE câte 1,00 €, cu titlu de
taxă de licenţiere, conform contractului de licenţă pentru fiecare card
produs.
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(2) Avocaţii beneficiari vor plăti, la barourile emitente, pentru fiecare
card emis, în contul UNBR, o taxă de emitere care va acoperi taxa de
licenţiere, precum şi costurile confecţionării acestora şi ale
implementării sistemului informatic de gestionare al cadurilor.
Art. 5. Durata de valabilitate şi conţinutul cardurilor
Cardurile sunt valabile 5 ani de la data emiterii şi vor cuprinde
menţiunile prevăzute în Statutul profesiei de avocat la Anexa nr.
XXVI.
Art. 6. Emiterea şi eliberarea cardurilor
(1) UNBR va emite cardurile, conform modelului stabilit în contractul
de licenţiere şi Statutul profesiei de avocat. Barourile vor prelua
cardurile emise şi le vor elibera către avocaţii definitivi înscrişi pe
tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesie. Nu vor
putea deţine acest card avocaţii înscrişi pe tabloul special al
avocaţilor străini, avocaţii stagiari şi avocaţii definitivi care sunt înscrişi
pe tabloul avocaţilor fără drept de exercitare a profesiei (incompatibili,
suspendaţi la cerere etc).
(2) Baroul în tabloul căruia este înscris avocatul va aplica o viză
anuală, sub formă de timbru holografic, cu inscripţia „Vizat [se indică
anul]” şi care atestă că avocatul este înscris în Tabloul avocaţilor cu
drept de exercitare a profesiei al baroului în anul pentru care s-a
aplicat viza. Aplicarea vizei anuale se face după verificarea îndeplinirii
condiţiilor prevăzute de lege, de statutul profesiei şi de hotărârile
consiliului baroului.
Art. 7. Proprietate
Cardul rămâne în proprietatea autorităţii emitente (UNBR) iar titularul
cardului este obligat să îl restituie, de îndată, la cererea baroului pe
tabloul căruia este înscris. Refuzul de restituire a cardului constituie
abatere disciplinară gravă.
Art. 8. Retragerea cardului şi folosirea necorespunzătoare
(1) Dacă un avocat este exclus din profesie sau este trecut pe tabloul
avocaţilor fără drept de exercitare a profesiei, acesta nu va fi
îndreptăţit să utilizeze cardul în ţara de origine sau în străinătate, iar
cardul va fi retras în regim de urgenţă, de către consiliul baroului pe al
cărui tablou este înscris, cu informarea corespunzătoare a UNBR.
(2) În acest sens, baroul va proceda la modificarea datelor cuprinse în
tabloul avocaţilor şi va comunica retragerea cardului, însoţită de
dovezile corespunzătoare către UNBR. Ulterior, UNBR va proceda la
invalidarea cardului.
(3) În cazul excluderii din profesie, cardul recuperat va fi trimis de
îndată către UNBR.
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(4) În cazul suspendării din exercitarea profesiei, barourile vor păstra
cardurile până la expirarea acestora, urmând ca, la încetarea
suspendării, să solicite UNBR revalidarea lor şi să procedeze la
înmânarea acestora către avocaţii în cauză. În cazul expirării cardului,
acesta va fi restituit de îndată către UNBR
Art. 9. Schimbarea datelor cuprinse în conţinutul cardului, altele
decât excluderea în profesie sau trecerea pe tabloul avocaţilor
fără drept de exercitare a profesiei, inclusiv a fotografiei
titularului
(1) Avocatul în cauză se va adresa cu o cerere în acest sens
consiliului baroului, care va proceda la modificarea datelor cuprinse în
tabloul avocaţilor. Ulterior, baroul va comunica retragerea cardului,
însoţită de dovezile corespunzătoare către UNBR, care va proceda la
invalidarea cardului.
(2) După recuperarea cardului, acesta va fi trimis de îndată la UNBR,
în vederea emiterii unui nou card pentru persoana în cauză, pe
perioada de valabilitate rămasă. Acesta va fi trimis de îndată baroului
pentru a fi înmânat avocatului, după achitarea sumei prevăzute la art.
4.
(3) În cazul în care modificarea datelor, inclusiv schimbarea
fotografiei, este necesară ca urmare a culpei baroului sau a UNBR,
solicitantul va fi scutit de orice plată.
Art. 10. Carduri pierdute/furate/distruse
(1) În astfel de cazuri, titularul va informa, de îndată, autoritatea
emitentă, procedând şi la publicarea pierderii/furtului/distrugerii într-un
ziar central de largă circulaţie.
(2) După comunicarea dovezii de publicare, baroul va solicita UNBR
emiterea altui card pentru persoana în cauză, pe perioada de
valabilitate rămasă. Acesta va fi trimis de îndată baroului pentru a fi
înmânat avocatului, după achitarea de către acesta a sumei
prevăzute la art. 4.
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