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UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA 

CONSILIUL UNIUNII 
 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 403 

07-08 decembrie 2018 

 

 
 În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (3) și art. 5 alin. (10) din și ale art. 66 lit. a) și b) 

din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 271/26.08.2017 prin care s-au aprobat 

Registrele Naționale ale Avocaților Români, și Regulamentul acestora, urmând ca Anexele la 

Regulament să fie comunicate ulterior, după finalizarea procedurilor informatice de punere în 

funcțiune a registrelor; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018 privind aprobarea regulilor 

de procedură și anexele la acestea, aferente Regulamentului de organizare și funcționare a 

Registrelor Naționale ale Avocaților Români; 

În conformitate cu cele decise în ședința Consiliului UNBR din 24-25 august 2018, privind 

preluarea în Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților (RPA) a 

unor date și informații comunicate la barouri anterior punerii în funcțiune a RPA ((29 mai 2018, 

după 90 de zile de la data publicării Hotărârii Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018), cu menținerea 

strictă a datei la care s-au procurat acele informații și care să devină opozabile de la data înscrierii 

în RPA, în funcție de capacitatea tehnică a sistemului informatic existent; 

Având în vedere că s-a confirmat că din punct de vedere tehnic aplicația informatică poate 

prelua aceste date, după ce se modifică și se completează în mod corespunzător prezentul sistem, 

 Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare „UNBR”), în ședința 

din 07-08 decembrie 2018, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

 Art. 1 – Regulile de procedură și anexele la acestea, aferente Regulamentului de 

organizare și funcționare a Registrelor Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) 

si art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, 

republicată, aprobate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018 se completează după 

cum urmează: 
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1. Art. 15 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018 se completează cu un 

nou alineat, alineatul (3), cu următorul conținut: 

 

(3) Avocatul va putea solicita baroului înscrierea în RPA a bunurilor sale care compun patrimoniul 

afectat desfășurării profesiei înscrise în registrul propriu al formei de exercitare a profesiei înainte 

de punerea în funcțiune a registrului, prin intermediul unei cereri distincte (Anexa 1-L1). În acest 

caz, opozabilitatea față de terți operează de la data înscrierii în RPA, indiferent de data înscrierii 

în registrul propriu al formei de exercitare a profesiei. 

 

2. Art. 16 (1) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018 se completează cu o 

nouă literă, litera i), cu următorul conținut: 

 

i) în cazul prevăzut la art. 15 alin. (3) din prezenta Anexă, se va menționa, în plus, că este vorba 

despre elemente de patrimoniu înscrise în registrul propriu al formei de exercitare a profesiei, 

înainte de data punerii în funcțiune a RPA. 

 

3. Se introduce o nouă anexă, Anexa L1, cu conținutul prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se afișează pe 

pagina web www.unbr.ro . 

 

Art. 3 – Barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea dispozițiilor prezentei 

hotărâri la cunoștința avocaților și pentru punerea sa în aplicare.  

 

 

 

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R. 

  

http://www.unbr.ro/
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Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 403/07-08.12.2018 

Anexa 1 - L 1 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților (RPA) 

Nr. înregistrare …………………….. 

Data………………………… 

Ora………………………. 

 

Cerere de înscriere în RPA a patrimoniului profesional a bunurilor înscrise în registrul propriu 

al formei de exercitare a profesiei, înainte de data punerii în funcțiune a RPA (29 mai 2019) 

 

Subsemnatul avocat ........................................ (nume/prenume), titular al/împuternicit al 

……………………………………………… (forma de exercitare a profesiei), cu sediul în ........................ 

(adresa) din cadrul Baroului .............,  

 

prin prezenta solicit înscrierea în RPA a declarației de patrimoniu atașate.  

 

Fac următoarele mențiuni referitoare la declarația sus menționată: 

1. numele şi prenumele avocatului/avocaţilor titulari al/ai formei de exercitare a profesiei: 

.........................................................................................................................................................; 

2. forma de exercitare a profesiei ......................................................., Baroul 

............................; 

3. denumirea registrului pe format hârtie ținut de forma de exercitare a profesiei, în care sunt 

menţionate elementele de patrimoniu: 

.........................................................................................................................................................; 

4. declarația se referă la următoarele bunuri ce compun patrimoniul afectat exercitării 

profesiei: 

......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

(identificarea bunurilor care constituie patrimoniul afectat exercitării profesiei, cu precizarea 

modului de dobândire (bunurile imobile sunt identificate  în raport de datele înscrierii in cartea 

funciară ori prin elemente de identificare cât mai precise (suprafața, vecinătăți, coordonate 

geografice etc.), inclusiv conturile bancare (IBAN) deschise pe numele formei de exercitare a 

profesiei şi denumirea băncii/băncilor, fără indicarea sumelor din acestea) 
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5. observații făcute de autorul solicitării de înscriere (dacă este cazul) 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

Depun atașat declarația de patrimoniu, care cuprinde toate semnele de identificare ale formei 

de exercitare a profesiei/avocatului (nume prenume, denumire, semnătură, ștampilă). 

 

Declar pe proprie răspundere că toate datele menționate corespund adevărului. 

 

Menționez că se aplică prevederile cuprinse la art. 15 alin. (3), fiind vorba despre elemente de 

patrimoniu înscrise în registrul propriu al formei de exercitare a profesiei, înainte de data punerii 

în funcțiune a RPA, la data de ........ 

 

Solicit să mi se transmită comunicările privind cererea de înscriere la următoarea adresă (de 

email sau poștală): ………………………………………………………………………………………………….................... . 

 

 

Data ........................................ 

Semnătura .................................... 


