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Catre, 

Comisia Europeana – Directia Generala Justitie, 

B-1049 BRUXELLES, DG Justiţie 

 

 UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA – UNBR, cu 

sediul in Mun. Bucuresti, sector 1,B-dul Nicolae Balcescu, nr. 17-19 si sediul secundar, 

pentru corespondenta, in Mun. Bacau, str. Oituz nr. 33, jud. Bacau, CIF 29497286, 

website www.unbr.info, reprezentata prin dr. Botomei Vasile, formuleaza prezenta, 

CERERE DE INTERVENTIE IN INTERES PROPRIU, 

In cauza privind declansarea procedurii de infringement impotriva Romaniei prin 

petitiile avocatilor Alina Frimu si Alessandro Nostro, inregistrate la Comisia Europeana 

cu nr. ref. 7059/14/MARK. 

Solicitam urmatoarele: 

 Initierea masurilor legale pentru ca in Romania sa se abroge art. 60 pct. 6 din 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicata. 

 Art. 60, pct. 6 din Legea 51/1995, republicata: “Folosirea fără drept a denumirilor "Barou", 

"Uniunea Naţională a Barourilor din România", "U.N.B.R." ori "Uniunea Avocaţilor din România" 

sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat de către orice persoană fizică 

sau persoană juridică, indiferent de obiectul activităţii desfăşurate de aceasta, precum şi folosirea 

însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de 

prezenta lege constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă” 

 In Romania sunt inregistrate mai multe persoane juridice de tip UNBR: 

 1. UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA – UNBR, cu 

sediul in Mun. Bucuresti, sector 1,B-dul Nicolae Balcescu, nr. 17-19 si sediul secundar, 

pentru corespondenta, in Mun. Bacau, str. Oituz nr. 33, jud. Bacau, CIF 29497286, 

website www.unbr.info, reprezentata prin dr. Botomei Vasile; 

 2. Uniunea Naţionalã a Barourilor din România, cu sediul in Bucuresti, Palatul de 

Justiţie,  Splaiul Independenţei nr.5, Sector 5, Cod postal 050091; 

 3. Baroul Bucuresti – UNBR, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 4-6, CIF 

29847500, reprezentata prin dl. Bota Pompiliu. 
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 In conformitate cu art. 1 si urmatoarele din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 

şi exercitarea profesiei de avocat, republicata: 

“Art. 1. 

(1) 3 Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în 

condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei. 

(2) 12 Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, 

barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R. 

(3) 10 Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi 

de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu.” 

 Acest text de lege nu distinge intre UNBR, iar fiecare persoana juridica de tip 

UNBR, potrivit acestui text de lege, are dreptul de a avea cate un barou component in 

fiecare judet. 

 Solicitam dispunerea de masuri legale in legaturara cu incalcarea de catre 

Romania a dispozitiilor de reglementare din art. 1 Protocolul 12 din Conventia 

Europenana cu privire la interzierea discriminarii intre persoane juridice cu scop si 

obiect de activitate identic. 

In dovedire, solicitam sa administrati urmatoarele: 

Teza de doctorat a autorului dr. Botomei Vasile, intitulata “Raspunderea administrativa: 

Aspecte practico-stiintifice in plan comparat – Republica Moldova si Romania”, prin 

care, in titlul 5 din pag. 56 a acesteia s-a cercetat la nivel de cercetare stiintifica: 

 Rog a se administra teoria si practica aplicata aferenta tezei de doctorat – pg. 56-

66 – ce poate fi vizualizata in urma accesarii link-ului: http://botomeivasile.ro/wp-

content/uploads/2013/07/lucrare_doctorat_vasile_botomei.pdf  

 De asemenea, rog a se administra anexele cuprinse intre 28-45 aferente tezei de 

doctorat, ce pot fi vizualizate in urma accesarii link-ului:   

http://unbr.info/documente/anexe_teza_doctorat_botomei_vasile.pdf  

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – UNBR, 

Dr. Botomei Vasile, 
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