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HOTĂRÂREA NR. 3 / 29 MARTIE 2020 

privind pregătirea profesională a avocaţilor în anul 2021 
 
 
 Având în vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 51/1995 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cele ale art. 314 – art. 
317 din Statutul profesiei de avocat, referitoare la pregătirea profesională 
continuă, potrivit cărora avocaţii sunt obligaţi să participe la formele de pregătire 
profesională organizate de barou, de I.N.P.P.A sau de formele de exercitare a 
profesiei, să-şi actualizeze permanent pregătirea profesională, să-şi lărgească  
cunoştinţele şi competenţele în noi domenii ale dreptului, al procedurilor şi 
legilor aplicabile în Uniunea Europeană, să dobândească o cultură juridică de 
calitate şi o pregătire temeinică, pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţii 
de interes public, de avocat; 
 În temeiul art. 51 alin. 2 lit. „a” rap. la art. 53 alin. 4 din Legea nr. 51/1995 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, rap. la art. 68 
alin. 7, art. 70 din Statutul profesiei de avocat; 
 
  Adunarea generală adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Pregătirea profesională a avocaţilor definitivi în anul 2021 se va 
realiza în cadrul Baroului Alba. 

Art.2.(1) Pregătirea profesională a avocaţilor se realizează în una din 
formele prevăzute de art. 316 lit. „b”, „d” şi „f” din Statutul profesiei de avocat. 

(2) Se va organiza o conferință profesională realizată împreună cu Curtea 
de Apel Alba Iulia și Universitatea ,, 1 decembrie 1918” .  
 (3) Conferința profesională va avea loc în data de 25 Septembrie  2021; 

Art.3. (1) Fiecare avocat definitiv din barou trebuie să acumuleze anual un 
număr de 20 de puncte de pregătire profesională. 

(2) Având în vedere caracterul internațional al acestei conferințe, pentru 
participare se acordă un număr de 20 puncte de pregătire profesională. 
 (3) Pentru redactarea şi prezentarea unor referate în cadrul formelor de 
pregătire profesională a avocaţilor organizate de barou se acordă 8 puncte de 
pregătire profesională/referat. 

Art.4. (1) La activităţile de pregătire profesională organizate de barou pot 
participa şi avocaţi din alte barouri. 
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(2) Avocaţilor din alte barouri li se vor elibera de către Consiliul Baroului 

Alba Certificate de atestare a prezenţei la pregătirea profesională, în care se va 
consemna numărul de ore de pregătire profesională acordate. 
 (3) Plata taxei de participare se face anticipat, până cel târziu la data: 
18.06.2021. 

Art.5. Absenţa nejustificată a avocaţilor de la activităţile de pregătire 
profesională organizate de barou sau neacumularea punctelor de pregătire 
profesională  stabilite pentru anul 2021 constituie abatere disciplinară, conform 
art. 43 din Legea nr. 51/1995, republicată. 

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul U.N.B.R. în 
termen de 15 zile de la adoptare, de către avocaţii prezenţi la adunare, sau de la 
afişarea pe pagina de internet a baroului, pentru avocaţii care au lipsit la adunare. 

Art.7. Prin grija secretarului baroului, prezenta hotărâre se păstrează în 
dosarul cu hotărâri adoptate de adunarea generală în anul 2021 şi se publică pe 
pagina de internet a baroului şi se comunică prin e-mail tuturor avocaţilor. 
 
DECAN      CONSILIERI    

Av. Mihai Baco      Av. Cornel Berindei 

Av. Adnana Călugăr 

Av. Mircea Crișan 

        Av. Răzvan Gâlea 

PRODECAN     Av. Iulia Giurgiu 

Av. Alexandra Delia Culcea   Av. Alin Matei  

       Av. Sorin Pleșa 

       Av. Dana Tomșiț 

       Av. Bogdan Tomulețiu 
 


