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Avdnd in vedere cd, potrivit art. 56 alin. (2) Iit. a) gi o) din Legea nr.
51/1995, consiliul baroului ,,adoptd hotdrdri pentru aplicarea gi respectarea
prevederilor legii gi a/e statutului profesie" gi ,,sfabr'/egte cote de contribulie a
avocalilor la bugetul baroului";

findnd cont de:
- art. 49 din Statutut profesiei de avocat, care prevede in sarcina baroului

obligalia de a verifica menlinerea situaliei care a justificaf suspe ndarea,
obliga[ie care nu esfe prevdzutd pentru avocalii cu drept de exercitare a
profesiei;

- art.335 alin. (1) fit. a) din Statutul profesiei de avocat, care se referd la
,,veniturile din contribu[iile bdnegti gi taxele achitate de avocali pentru formarea
bugetului baroului gi a bugetului UNBR ori pentru constituirea de fonduri cu
destina[ie speciald, hotdrdte de organele profesiei in condiliile legii";

- art. 337 alin. (1) lit. h) din Statutul profesiei, care sfab/egte dreptul baroului
de ,,a incasa gr, respectiv, de a colecta taxe pentru activitdti de secretariat gi
jurisdiclie profesionald", fdrd a se face deosebiri din aceasfd perspectivd intre
avocalii afla[i pe oricare dintre cele doud tablouri, lindnd cont de faptul cd baroul
are aceleagi obligalii cu privire Ia publicarea gi menlinerea in bund reguld a
evidenlei tutu ro r avocali I or;

- art. 337 alin. (2) din Statutul profesiei care impune in sarcina Consiliului
UNBR stabilirea limitelor maxime ale taxelor prevdzute la art. 337 alin. (1)

Avdnd in vedere cd pentru persoanele nominalizate in tabloul avocatilor
fdrd drept de exercitare a profesiei (suspe ndare la cerere sau drspusa de
organele profesiei, incompatibilitate etc) sunt alocate resurse financiare pentru
activitd[i de secretariaf Si jurisdic[ie profesionald, activitdli lT, costuri
mentenanld pagind web etc, iar situalia existentd in prezent, care impune ca
acoperirea cheltuielilor sd se realizeze din veniturile oblinute de la avoca[ii cu
drept de exercitare a profesiei, nu esfe corectd;

Consiliul Uniunii Nalionale a Barourilor din Romdnia, in gedinta din 12
decembrie 2015,

HOTARA9TE:

Art. 1. - Se instituie o taxd anuali de maxirn 200 lei pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate de barouri cu dviden[a gi mentinerea pe tabtou a
avocafilor suspendafi conform art.28 din Legea nr. 5111995.



A rt. 2.- Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 63/0 3.12.2011 privind stabilirea
limitelelor maxime ale taxelor prevdzute la art. 337 9i 338 din Statutul profesiei
de avocat se completeazd in mod corespunzdtor.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi comunicatd tuturor barourilor gi membrilor
Consiliului UNBR gi va fi afigati pe website-ul www.unbr.ro .

.GONSILIUL U.N.B.R.


