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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
Consiliul Uniunii 

 

  
  

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 717 
13 februarie 2010 

 
 
În conformitate cu dispoziţiile art. 63 lit. a-c), d), h) şi s) din Legea nr. 51/1995 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,  
pe baza consemnărilor făcute în procesul verbal al şedinţei Consiliului Uniunii Naţionale a 

Barourilor din România (în continuare UNBR) din 13 februarie 2010, care a luat în examinare 
implicaţiile deciziei nr. 109 din 09.02.2010 a Curţii Constituţionale, prin care a fost declarată ca 
neconstituţională OUG nr. 159/2008 (nepublicată),  

cu majoritate de voturi,  
 

C O N S I L I U L   U N B R  
adoptă următoarea  

 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 
1. Se constată că în raport de dispoziţiile art. 147 din Constituţia României şi ale art.  31 alin 

(3) din Legea nr. 47/1992 a Curţii Constituţionale „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, 
precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice 
la 45 de zile de la publicarea  deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau 
Guvernul, după  caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei” şi 
dispoziţiile art. 62 alin (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative „abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter 
definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare 
actul normativ iniţial”, chiar şi după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei nr. 109 din 09.02.2010 
a Curţii Constituţionale dispoziţiile art. 16 alin (2) şi (3) şi ale art. 161 din Legea nr. 51/1995 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, în forma anterioară intrării în vigoare a OUG nr. 
159/2008 sunt şi rămân abrogate până la adoptarea unui act normativ de natura celui prevăzut de 
art. 147 din Constituţia României.  

În consecinţă, nu pot fi soluţionate cererile de primire în profesie cu scutire de examen care 
s-ar întemeia pe aceste dispoziţii legale, chiar şi după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei nr. 
109 din 09.02.2010 a Curţii Constituţionale.  
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2. Se constată că potrivit art. 61 alin (2) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, hotărârile Congresului Avocaţilor sunt obligatorii pentru toate 
organele profesiei astfel încât hotărârea Congresului Avocaţilor din anul 2009 privind aplicarea 
consecventă a regulii legale a primirii în profesie pe baza unui examen, se impune a fi respectată.  

 
3. Consiliul UNBR, pe baza votului majoritar al reprezentanţilor de drept şi a celor aleşi ca 

membri ai Consiliului UNBR, constată că s-a exprimat hotărârea Consiliului UNBR ca organ al 
profesiei cu activitate permanentă de a se continua procedurile în curs privind desfăşurarea 
examenelor de definitivat în profesia de avocat (17-21 februarie 2010) şi examenele de primire în 
profesia de avocat - ca avocat stagiar şi pentru persoanele care s-au definitivat în alte profesii 
juridice - (24 – 25 februarie 2010, respectiv 24-28 februarie 2010).  

 
4. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul UNBR, 

www.unbr.ro, va fi comunicată tuturor barourilor, cu atenţionarea publică a candidaţilor înscrişi la 
examen privind situaţia survenită pe parcursul procedurilor examenului şi a impactului pe care în 
raport de dispoziţiile legale în vigoare această împrejurare l-a produs.  
 

 
 

PREŞEDINTE UNBR,  
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 
  
  
 


