UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 404
07-08 decembrie 2018

În baza art. 65 lit. ș) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea
profesiei de avocat, republicată,
Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului Uniunii
Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 5/2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din
România și de desfășurare a ședințelor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din
România, precum și de prevederile Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr.
222/23.03.2017 prin care s-a aprobat Regulament de lucru al comisiilor și grupurilor
de lucru ale UNBR,
Având în vedere propunerile formulate de Consiliul Baroului Cluj privind
necesitatea unui nomenclator al actelor cu privire la care să există obligația formelor
de exercitare a profesiei de a le păstra și stabilirea de către Consiliului UNBR a unor
reguli de arhivare a dosarelor profesionale constituite de formele de exercitare a
profesiei pentru clienți;
Ținând cont de faptul că în ședința Consiliului UNBR din 24-25.08.2018 s-a
dezbătut propunerile sus menționate și s-a decis ca să se ocupe de problematică
următorii avocați consilieri: doamna Stanca-Ioana Gidro, doamna Lanțoș LeonoraMaria, doamna Flavia-Ioana Maier, domnul Cătălin-Marius Joița și domnul LucianBernd Săuleanu;
La propunerea decanului Baroului Cluj,
Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 07-08.12.2018,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – (1) Se aprobă înființarea unui grup de lucru al Consiliului UNBR
pentru a analiza și a face propuneri privind un nomenclator al actelor cu privire la
care să există obligația formelor de exercitare a profesiei de a le păstra și stabilirea
de către Consiliului UNBR a unor reguli de arhivare a dosarelor profesionale
constituite de formele de exercitare a profesiei pentru clienți
(2) Componența grupului de lucru menționat la alin. (1) este următoarea:
- doamna avocat consilier Flavia-Ioana Maier, decanul Baroului Cluj, coordonator;
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- doamna avocat consilier Stanca-Ioana Gidro, Baroul Cluj, secretarul Comisiei
Permanente;
- doamna avocat consilier Lanțoș Leonora-Maria, decanul Baroului Bistrița-Năsăud;
domnul avocat consilier Cătălin-Marius Joița, prodecanul Baroului Brașov;
și domnul avocat consilier Lucian-Bernd Săuleanu, decanul Baroului Dolj.
(3) Grupul de lucru va transmite un raport de activitate la fiecare ședință a
Consiliului UNBR.
Art. 2. – Se ia act de declarația coordonatorului grupului de lucru că nu este
nevoie de un buget afectat pentru desfășurarea activității grupului de lucru și
remunerarea membrilor.
Art. 3. – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și se
publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).
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