REGULAMENT DE LUCRU
al
comisiilor și grupurilor de lucru ale U.N.B.R.

Preambul.
Consiliul U.N.B.R. constituie
temporare şi grupuri de lucru.

ca

structuri

de

lucru:

departamente,

comisii

Departamentele au caracter permanent, sunt constituite pe perioada mandatului
Consiliului, prin votul acestuia, în domeniile şi cu atribuţiile prevăzute de art. 39
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din
România (U.N.B.R.) şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.
Comisiile temporare ale Consiliului U.N.B.R. se constituie în raport de necesităţile
de activitate identificate de Consiliu şi au atribuţiile stabilite de acesta.
Grupurile de lucru sunt înfiinţate de Consiliul U.N.B.R., în domeniile şi cu atribuţiile
stabilite de acesta. Grupurile de lucru desfăşoară o activitate cu caracter
permanent sau cu caracter temporar.
Definiții.
Art.1.
Comisiile reprezintă structuri cu caracter temporar ale Consiliului U.N.B.R. și se
constituie în raport de necesităţile de activitate identificate de acesta. Ele au
atribuţiile stabilite de Consiliul U.N.B.R.
Art.2.
Grupurile de lucru reprezintă structuri cu caracter temporar sau permanent ale
Consiliului U.N.B.R., ȋn domeniile prevăzute de art.29 alin.3 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.) şi
de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R. , precum și alte domenii stabilite
de acesta. Ele au atribuţiile stabilite de Consiliul U.N.B.R.
Prin caracter permanent se ȋnțelege durata mandatului Consiliului U.N.B.R.
Inființarea comisiilor.
Art.3.
Comisiile se ȋnființează prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R.
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Prin actul de ȋnființare se stabilește atribuțiile comisiei, compunerea și coordonarea
acesteia, durata, precum și bugetul alocat activității comisiei.
Compunerea comisiilor
Art.4.
Comisiile aprobate de Consiliul U.N.B.R. sunt compuse din membri ai acestuia.
Desemnarea ȋn cadrul unei comisii se face numai ȋn baza acordului celui ȋn cauză.
Pentru aducerea la ȋndeplinire a atribuțiilor stabilite, cu aprobarea prealabilă a
Comisiei permenente, coordonatorul comisiei poate decide cooptarea de specialiști
din afara Consiliului U.N.B.R.
Coordonarea comisiilor
Art.5. Coordonarea unei comisii
aprobată de Consiliu U.N.B.R. va putea fi
încredinţată unui membru al Comisiei Permanente.
Art.6. Coordonatorul comisiei are următoarele atribuții:
a) Convoacă ședințele comisiei și stabilește locul și forma de desfășurare a
acestora;
b) Asigura comunicarea ȋn cadrul comisiei;
c) Stabilește remunerațiile ce se cuvin membrilor comisiei sau altor specialiști
cooptați ȋn activitatea comisiei și ȋnaintează cerere pe plată a acestora;
d) Propune ȋnlocuire sau completarea comisiei;
e) Propune Comisiei Permanente cooptarea de specialiști din afara Consiliului
U.N.B.R. și remunerația acestora;
f) ȋnaintează solicitarea de avansare a cheltuielilor aferente activității comisiei;
g) ȋntocmește rapoarte intermediare și raportul final al comisiei, precum și orice
completări sau lămuriri solicitate conform prezentului regulament;
h) prezintă rapoartele intermediare sau raportul final ȋn fața Comisiei
Permanente sau Consiliului U.N.B.R.
Funcționarea comisiilor.
Art.7.
Activitatea comisiei se va desfășura la convocarea coordonatorului acesteia.
Sedințele de lucru ale comisiilor pot avea loc și prin folosirea mijloacelor tehnice
care asigură legătura la distanță.
Aparatul administrativ al U.N.B.R. va susține organizarea comisiei, la solicitarea
coordonatorului acesteia.
2

Cheltuielile aferente activității comisiei, ȋn limitele bugetului stabilit, vor fi avansate
la solicitarea coordonatorului comisiei.
Deciziile ȋn cadrul comisiilor se adoptă cu majoritate. Raportul va consemna și
pozițiile exprimate și rămase ȋn minoritate.
Coordonatorul comisiei va ȋnainta presedintelui U.N.B.R. sau vicepreședintelui
desemnat de acesta un raport privind activitatea și concluziile comisiei.
Președintele U.N.B.R. sau vicepreședintele desemnat de acesta va putea solicita
completarea sau lămurirea raportului sau, după caz, ȋnaintarea raportului Comisiei
Permanente și Consiliului U.N.B.R.
Este cu desăvârșire interzisă comunicarea rapoartelor intermediare, raportului final
sau a oricărei opinii a comisiei sau a unui membru al acesteia direct Comisiei
Permanente, Consiliului U.N.B.R. sau oricăror instituții sau persoane.
Consiliul U.N.B.R. va adopta măsurile ce se impun ȋn domeniile de lucru ale
comisiilor, raportul acestora având numai un caracter consultativ.
Dizolvarea comisiilor.
Art.8.
Dizolvarea comisiilor are loc prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R., care va stabili și
ȋndeplinrea/neȋndeplinirea atribuțiilor stabilite, ȋncadrarea ȋn termenele stabilite și
va valida cheltuielile efectuate.
Inființarea grupurilor de lucru.
Art.9.
Grupurile de lucru sunt înfiinţate prin hotărâre a Consiliul U.N.B.R., în domeniile şi
cu atribuţiile stabilite de acesta.
Grupurile de lucru au caracter temporar sau permanent.
Grupurile de lucru cu caracter permanent se constituie ȋn legătură cu analizarea și
soluționarea de către U.N.B.R. a : contestaţiilor formulate împotriva deciziilor
consiliilor barourilor de aprobare sau de respingere a cererilor de primire în
profesie cu scutire de examen; contestaţiilor formulate, după caz, de Preşedintele
U.N.B.R. sau avocatul în cauză împotriva deciziilor consiliului barourilor de
declarare a nedemnităţii avocatului aflat într-una dintre situaţiile expres
enumerate de Lege şi/sau Statut;
contestaţiilor formulate, după caz, de
Preşedintele U.N.B.R. şi/sau avocatul în cauză declarat incompatibil ca urmare a
deţinerii calităţii de asociat sau a îndeplinirii unei funcţii de conducere într-o
societate în condiţiile prevăzute în art. 29 din Statutul profesiei de avocat;
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contestaţiilor formulate împotriva deciziilor barourilor de refuz a înscrierii,
reînscrierii sau menţinerii pe Tabloul avocaţilor; contestaţiilor formulate împotriva
deciziilor barourilor de suspendare a exerciţiului profesiei de avocat; contestaţiilor
formulate împotriva deciziilor barourilor de menţinere sau nemenţinere în
activitate a avocatului pensionar; contestaţiilor formulate împotriva deciziilor
barourilor de respingere a cererilor de transfer ale avocaţilor; contestaţiilor
formulate împotriva deciziilor barourilor de respingere a cererilor de înfiinţare de
sedii secundare; plângerilor formulate împotriva deciziilor barourilor privind modul
de soluţionare a contestaţiilor şi reclamaţiilor privind onorariile; contestaţiilor
formulate împotriva deciziilor barourilor privind nelegalitatea convenţiilor de
colaborare încheiate de avocaţi conform art. 7 din Lege; contestaţiilor formulate
împotriva hotărârilor adunărilor generale ale barourilor şi hotărârilor Consiliului
U.N.B.R.
Consiliul U.N.B.R. poate decide constituirea de grupuri de lucru cu caracter
permanent și ȋn alte domenii.
Hotărârea de ȋnființare a unui grup de lucru va arăta domeniul, atribuțiile, iar ȋn
cazul celor cu caracter temporar, durata activității.
Activitatea din cadrul grupurilor este, de principiu, neremunerată. In mod
exceptional, pentru participarea la grupurile de lucru Consiliul U.N.B.R. poate
stabili, cu caracter general, plata unor indemnizații.
Compunerea grupurilor de lucru
Art.10.
Grupurile de lucru aprobate de Consiliul U.N.B.R. sunt compuse din membri ai
acestuia.
Desemnarea ȋn cadrul unui grup de lucru se face numai ȋn baza acordului celui ȋn
cauză.
Coordonarea grupurilor de lucru
Art.11
Grupurile de lucru sunt coordonate de un membru al Comisiei Permanente.
Prevederile art.6 lit.a), b), d), h) se aplică ȋn mod corespunzător.
Funcționarea grupurilor de lucru
Art.12.
Dispozițiile art.7 se aplică ȋn mod corespunzător.
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Dizolvarea grupurilor de lucru
Art.13
Grupurile de lucru cu carater permanent se dizolvă odată cu ȋncetarea mandatului
Consiliului U.N.B.R.
In privința grupurilor de lucru cu caracter temporar sunt aplicabile, ȋn mod
corespunzător, dispozițiile art.8.
Dispoziții finale.
Art.14.
Dispozițiile art.5,6,7,8,12 și 13 sunt aplicabile comisiilor și grupurilor de lucru
constituite până ȋn prezent.
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