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Data:15.02.2016

Către Uniunea Naţională a Barourilor din România
Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr.58-ORG-2016 din 09.02.2016, înregistrată la
noi sub nr.289/10.02.2016, vă comunicăm răspunsurile noastre la Chestionarul de
investigaţie socio-profesională, în vederea pregătirii Congresului avocaţilor 2016:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÎNTREBARE:

Răspuns:

Care este numărul total al
avocaților înscriși în tabloul
baroului la 01 februarie 2016 cu
drept de exercitare a profesiei ?
(nu vor fi incluși avocații fără
drept de exercitare a profesiei).
Care este numărul avocaților
pensionari care îşi continuă
activitatea?
Care este numărul cererilor de
pensionare
anticipată
a
avocaţilor înregistrate la Barou?
Care este numărul pensionarilor
retraşi definitiv şi irevocabil din
profesie ?
Care este numărul avocaţilor
pensionari care au primit avizul
Consiliul
Baroului
pentru
menţinerea în profesie, conform
art. 61 alin. (1) - (3) din Statutul
profesiei de avocat ?
Care este numărul sesizărilor
Comisiei de disciplină a baroului
în anul 2015 ?

712 din care 695 avocaţi definitivi şi 17
avocaţi stagiari;

30

1

37

30

-
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Nr.
crt.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

ÎNTREBARE:

Răspuns:

Care este numărul avocaţilor
suspendaţi
din
exerciţiul
profesiei, la cerere:
Precizați care este numărul de
sancțiuni disciplinare - defalcat
pe categorii - (art.89, alin.(1) din
Legea
nr.51/1995),
aplicate
avocaților membri ai baroului
dumneavoastră de Comisia de
disciplină Baroului prin hotărâri
rămase definitive:
a) Mustrare
b) Avertisment
c) Amendă de la 50 la 500 lei
[…]
d) Interdicția de a exercita
profesia pe o perioadă de
pe o perioadă de la o lună
la un an
e) Excluderea din profesie
Care este numărul avocaților
suspendați
pentru
neplata
taxelor
și
contribuțiilor
profesionale, conform art.49
alin.(1) lit. c) din Statutul
profesiei de avocat ?
Care este numărul avocaților
stagiari din baroul dvs.?
Care este cota anuală de
contribuție a avocaților definitivi
la bugetul baroului (în lei/lună) și
când a fost stabilită?
Care este cota anuală de
contribuție a avocaților stagiari la
bugetul baroului (în lei/lună) și
când a fost stabilită?

113

-

-

43

17
90 lei/lună – 20 Euro
Cota a fost stabilită la data de 01.05.2006
45 lei/lună – 10 Euro
Cota a fost stabilită la data de 01.05.2006
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Nr.
crt.
13.

14.

ÎNTREBARE:

Răspuns:

Câte
sedii
secundare
ale
formelor de exercitare a profesiei
din alte barouri sunt înființate pe
raza baroului dvs.?
Precizați, pe scurt, care sunt
problemele
prioritare
ale
politicilor profesionale specifice
privind activitatea avocaților din
baroul dvs. pentru anul 2016.

5

-dezvoltarea ariilor de competenţă ale
avocaţilor;
-încheierea unor parteneriate cu autorităţile
locale în vederea desfăşurării unor activităţi
comune( Inspectoratul Şcolar, Inspectoratul
de Poliţie Judeţean, Facultatea de Drept);
-creşterea capacităţii de dezvoltare a
baroului prin accesarea unor proiecte cu
finanţare europeană;
-eficientizarea relaţiilor profesionale cu
instanţele judecătoreşti;
-responsabilizarea comisiilor de cenzori în
sensul exercitării unui mandat efectiv,
inclusiv prin colaborarea cu personal de
specialitate;
-asigurarea unei logistici corespunzătoare
avocaţilor (spaţii, programe legislative,
bibliotecă, etc.);
-creşterea implicării avocaţilor în activităţile
specifice organelor profesionale la nivelul
baroului şi organelor centrale ale profesiei,
inclusiv prin diseminarea hotărârilor şi
rezoluţiilor Consiliului U.N.B.R. şi ale
Congresului avocaţilor;

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj
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