UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL MARL4MURES
BAIA MARE, Str. George Cosbuc nr. 25A/9
TeL/Fax 0262-223336, 0755643622
www.baroul-maramures.ro
Email: ofice@barouI-maramures.ro
BarouL 4aramure
HOTARAREA NR.14/2022

Sedinta de Consiliu a Baroului Maramures din data de 01.09.2022:
:Av. Andreicut Florin
Deean
Prodecan :Av. Farcas Dan Iulian
Av. Pop Adrian
Consilieri :Av. Avram Flaviu Virgil
Av. Pop Alexandru Ioan
Av. Chindris Ovidiu
Av. Deac Luminita Dana
Av. Sas Ioan
Av. Stetca Adriana
Av. Palenciar Cornelia
Av. Pirvu Ionut Rares
Secretar sef: Anca Gabriela Stoica
CONSILIUL BAROULUI MARAMURES
Avand in vedere Hotararea nr. 264 din 1 6.06.2022 a Consiliului UNBR adoptata
in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 51/1995, republicata si ale art.
337 si 338 din Statutul profesiei de avocat,
In conformitate cu prevederile art. 55 din Legea 51/1995, republicata,
HOTARASTE:
Art. 1. Taxele percepute de catre Baroul Maramures, in conformitate cu
prevederile legale, sunt urmatoarele:
Inscrierea in barou a avocatilor stagiari primiti in profesie,
cu examen

1500 lei

Inscrierea in barou a avocatilor def.nitivi primiti in profesie,
cu examen
Inscrierea in barou a avocatilor definitivi primiti in profesie,
cu scutire de examen

4800 Iei

Acordarea calitatii de avocat dejinitiv fara suslinerea examenului
de dejinitivare, in cazurile prev. de art. 20 alin. 5-7 din L. 51/1995

9700 Iei
4800 lei

d.1) Inscrierea in Tabioul avocatilor incompatibili a persoanelor

3200 lei

primite in profesie si care nu au exercitat niciodata profesia de avocat
si nu au fost inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a
profesiei

Reinscrierea in Tabloul avocatilor, a avocatului suspendat
pentru neplata contributiiior profesionale

4800 lei

Reinscrierea in Tabloul avocatilor, a avocatului
incompatibil, precum si in cazulprevazul la Iil. d.1)

2400 lei

g Transferul avocatului din alt barou in Baroul Maramures

2400 lei

Infiintarea pe raza baroului a unui sediu secundar/birou
de Iucru

2400 lei

j Inscrierea in Tabloul special al baroului a avocatului strain

4800 lei

j Activitati de secretariat si jurisdictie profesionala
(inregistrare cereri/sesizari impotriva avocatilor etc.)

400 lei

Evidenta si mentinerea
s us pendati/incom pati bili

pe

tablou

a

avocatilor

600 lei

Art. 2. Hotararile nr. 24/2011, 3/2016 si 9/2021 ale Consiliului Baroului
Maramures isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01 .09.2022 si va
fi afisata la sediul baroului si pe site-ul baroului www.baroul-maramures.ro.
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În conformitate cu prevederile art. 65 lit. a), c), d), n) şi ) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările i
completările u/terioare i a/e art. 337 .şi 338 din Statitul profesiei de avocat,
Având în vedere Decizia Consi/iului UNBR nr. 63/03. 12.201 1, cu modificări/e .şi
comp/etări/e aduse prin Hotărârile Consi/iului UNBR nr. 50/12 decembrie 2015, 126/4
iunie 2016 .şi 160/3 septembrie 2016,
Tinând cont de evoluţia indicelui preţurilor de consum în perioada septembrie
20 1 6 - mai 2022 .şi de a vizul Comisiei Permanente, din edinţa din 1 5. 06. 2022,
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în .şedinţa din 1 6. 06. 2022,
HOTĂRĂ TE:
Art. 1. - (1) Limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 337 din Statutul profesiei de
avocat, ce pot fi încasate de consiliui baroului sunt:
a) înscrierea în barou a avocaţilor stagiari primiţi în
profesie cu examen
b) înscrierea în barou a avocaţilor definitivi primiţi în
profesie, cu examen
c) înscrierea în barou a avocaţilor definitivi primiţi în
profesie, cu scutire de examen
d) acordarea calităţii de avocat definitiv fără susţinerea
examenului de definitivare, în cazurile prevăzute de art.
20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicată
,,d) înscrierea în Tabloul Avocaţilor incompatibili a
persoanelor care au fost primite în profesie cu examen
sau cu scutire de examen şi care nu au exercitat
niciodată profesia de avocat şi nu au fost înscrii în
Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei
e) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatulu, exclus
pentru neplata contribuţiilor profesionale
f) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului
incompatibil
f1) înscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului
incompatibil în cazul prevăzut la lit. d1)

1500 lei
4800 lei
9700 lei
4800 lei

3200 lei

4800 lel
2400 lei
2400 lei

1

g) transferui avocatului dintr-un barou în altul, taxă ce va
fi percepută de baroul la care avocatul se transferă
h) înfiinţarea pe raza baroului a unui sediu secundar sau
a unui birou;
i) înscrierea în Tabloul special a avocatului străin;
j) activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională.
k) evidenţa i menţinerea pe tablou a avocaţilor
suspendaţi /incompatibili

2400 lei
2400 lei
4800 lei
400 lei
600 lei

(2) Taxele privind arbitrajul profesional sunt reglementate în regulamentele proprii ale
barourilor.
Art. 2. - Limitele rnaxime ale taxelor prevăzute la art. 338 din Statutul profesiei de
avocat, ce pot fi încasate de Comisia Permanentă a UNBR sunt:
a) înscrierea candidaţilor la examenul de primire
în profsie;
b) înscrierea candidaţilor la examenul de
definitivare în profesie;
c) înscrierea Ia examenul de verificare a
cunotinţelor de drept românesc i de limba
română a•avocaţilor străini;
d) acordarea de avize conforme, în condiţiile
legii;
e) activităţi de secretariat şi de jurisdicţie
profesională.

150 lei
150 lei
5000 lei

4800 lei
400 lei

Art. 3. - Limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 36 alin. (2) şi (3), precum şi art.
309 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat sunt:
a) înscrierea la examenul de primire în profesie;
b) înscrierea la examenul de definitivat;

Conform regulamentului
de examen
Conform regulamentului
de examen

Art. 4. - Taxele prevăzute la art. 1 şi 2 de mai sus, nu includ TVA.
Art. 5. - Consiliile barourilor şi Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din
România pot acorda motivat, scutiri sau eşalonări pentru plata taxelor prevăzute mai
s1Js.
Art. b. - Deuizia Con3iliului UNBR nr. 63/03.12.201 1 îi încetează aplicabilitatea.
Art. 7. - Prezenta decizie va fi comunicată tuturor barourilor şi vfi afişată pe websiteul www.unbr.ro

CONSILIUL UNBR
2

