UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

Decizia nr. 8
23 august 2019

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din
România (UNBR), în ședința din 23.08.2019,
Pentru a îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege),
Ţinând cont de prevederile art. 39 din Hotărârea Consiliului UNBR
nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor
Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare
Regulamentul),
Având în vedere dezbaterile din ședința Comisiei Permanente din
21.06.2019 și din prezenta ședință și Decizia Comisiei Permanente nr.
1/21.06.2019,

DECIDE:

Art. 1. – (1) Coordonarea activităților de conducere executivă
curentă realizate de Comisia Permanentă se asigură, astfel:
a) resortul Protocol din cadrul Departamentului Secretariat, protocol şi
coordonarea serviciilor tehnico-administrative va fi coordonat de domnul
av. Mihai Baco, Vicepreședinte UNBR;
b) activitatea Departamentului pentru perfecționarea legislației profesiei
şi legătura cu Parlamentul şi alte organele şi instituțiile centrale cu
atribuții în domeniu va fi coordonată de domnul av. Cătălin-Daniel
Fenechiu, Vicepreședinte UNBR;
c) activitatea Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare va fi
coordonată de domnul av. Marius-Sebastian Striblea, Vicepreședinte
UNBR;
d)
activitatea
Departamentului
Afaceri
europene,
cooperare
internațională şi programe va fi coordonată de domnul av. Ion Turculeanu,
Vicepreședinte UNBR, (în special în raporturile cu statele membre ale
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Uniunii Europene) și de domnul av. av. Mihai Baco, Vicepreședinte UNBR,
cu sprijinul domnului av. consilier Dan Oancea;
(2) Atribuțiile de Protecție a profesiei, informare și relații publice
sunt coordonate direct de Președintele UNBR.
(3) Toate activitățile care țin de componenta economico-financiară și
administrativă a UNBR, precum și coordonarea Secretariatului și a
aparatului tehnico-administrativ al UNBR revin în directă coordonare
Președintelui UNBR sau Vicepreședintelui desemnat de acesta.
(4) Se ia act de faptul că domnul av. Ion Turculeanu, Vicepreședinte
UNBR, va prezenta un proiect de coordonare a Departamentului pentru
coordonarea activității Casei de Asigurări a Avocatilor.
Art. 2. – Prezenta Decizie se comunică membrilor Comisiei
Permanente a U.N.B.R., Consiliului UNBR și barourilor şi se publică pe
pagina de web a UNBR (www.unbr.ro ).
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