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UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA 

CONSILIUL UNIUNII 
 

HOTĂRÂREA nr. 262 

17 iunie 2017 

- EXTRAS - 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a) și b) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și 

exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere tematica Congresului avocaților 2017, ”Avocatul și accesul la justiție”, astfel 

cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 213/18.02.2017, precum și materiale și 

propunerile transmise către Congres, împreună cu dezbaterile din cadrul acestuia,  

Ținând cont de Hotărârea Congresului Avocaților nr. 9/23-25 martie 2017, precum și de art. 39 

din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului 

Uniunii Naționale a Barourilor din România(în continuare U.N.B.R.) 

 Consiliul U.N.B.R., în ședința din 17 iunie 2017, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art. 1 – Se aprobă „Raportul privind problematica abordată la Congresul Avocaților 2017 pe 

tema: Accesul la justiție în România din perspectiva profesiei de avocat”, prevăzut în Anexa nr. I la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – (1) Sarcinile rezultate din materiale și propunerile transmise către Congres, precum și 

din intervențiile și dezbaterile din cadrul acestuia se împart pe departamentele organizate la nivelul 

UNBR, coordonate de câte un de vicepreședinte al UNBR,  conform Anexei nr. II la prezenta hotărâre. 

(2) Conducătorii departamentelor organizate la nivelul U.N.B.R. vor prezenta la fiecare ședință 

a Consiliului UNBR rapoarte privind stadiul implementării sarcinilor menționate la alin. (1).  

Art. 3 – Comisia Permanentă a UNBR se autorizează să dea publicității Broșura „Accesul la 

justiție în România din perspectiva profesiei de avocat”, care va cuprinde documentele tematice ale 

Congresului avocaților 2017.  

Art. 4 – Decanii barourilor vor asigura publicitatea pe site-urile barourilor proprii a raportului 

prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică decanilor barourilor, care vor asigura comunicarea 

acesteia către delegații la Congres ai fiecărui barou. 

 

 

C O N S I L I U L   U. N. B. R.  
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Anexa nr. II la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 262/17 iunie 2017 

 

 

ÎMPĂRȚIRE ATRIBUȚII VICEPREȘEDINȚI UNBR  

HOTĂRÂRE CONGRES 9/2017 

- EXTRAS - 

 

 

Departamentul 

Protecţia profesiei, informare şi relaţii publice, coordonator av. TRAIAN BRICIU 

I. Cu privire la  organizarea profesiei de avocat  

a. modificarea și completarea prevederilor Legii nr. 51/1995, depuse în preziua Congresului avocaților sau în Congres de delegați; - 

în comun cu av. Ioan Chelaru 

b. modificarea și completarea prevederilor Statutului profesiei de avocat depuse în preziua Congresului avocaților sau în Congres 

de delegați; ….  

j. remunerarea membrilor comisiilor de cenzori; 

  k. înființarea unor comisii de specialitate la nivelul barourilor și a U.N.B.R. care să verifice modul de întocmire și de derulare a 

contractelor de colaborare și de salarizare între avocați și formele de exercitare a profesiei și să aibă competența soluționării sesizărilor 

cu privire la aceste aspecte; 

  l. înființarea unui grup de lucru care să aibă ca obiect elaborarea unei metodologii privind întreprinderea demersurilor legale de către 

U.N.B.R. pentru dizolvarea, lichidarea și radierea tuturor societăților comerciale înregistrate la Oficiul Național al Registrului 

Comerțului, care au în componenta actului constitutiv codul CAEN 6910 – activități juridice, prin raportare la recursul în interesul legii 

admis prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. XXII/12.06.2006 (publicată în Monitorul Oficial nr. 936/20.11.2006); 

  m. înființarea unui grup de lucru care să aibă ca obiect elaborarea unei metodologii privind întreprinderea demersurilor legale de 

către U.N.B.R. pentru dizolvarea, lichidarea și radierea tuturor entităților juridice înființate în temeiul O.G. nr. 26/2000, care au în 

statutul propriu atribuții cu privire la organizarea și exercitarea (fără drept) a profesiei de avocat; 

   p. În domeniul fiscal: 
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Departamentul 

Protecţia profesiei, informare şi relaţii publice, coordonator av. TRAIAN BRICIU 

- modificarea Codului fiscal prin precizarea caracterului de instituții non-profit  (UNBR, CAA, Barouri, Filiale CAA, INPPA ) și 

identificarea fiscală și contabilă legala a acestora în raport de statutul de instituții de interes public; 

- modificarea Codului fiscal în sensul reglementării exprese a caracterului deductibil al contribuțiilor la sistemul propriu de 

asigurări sociale  și desocotirea lor în procedura  emiterii deciziilor de impunere finale în raport de situațiile atestate de către Filialele 

C.A.A. drept contribuții efectiv plătite în anul pentru care se stabilește impozitul final datorat pentru venituri realizate din profesia de 

avocat; 

- realizarea unei practici unitare cu privire la necesitatea efectuării auditului financiar al situațiilor financiare ale barourilor; 

- impozitarea veniturilor formelor de exercitare a profesiei să se realizeze, în funcție de numărul angajaților, prin alegerea, la 

începutul fiecărui an calendaristic de către titularul formei de organizare, a unei din variantele prevăzute de lege (16% din profit, 3% 

di venituri, dacă nu există niciun angajat; 25 din venituri, dacă există un angajat, 1% din venituri, dacă există doi sau mai mulți angajați); 

- scutirea de impozit a onorariilor avocaților din oficiu; anularea măsurii de a se reține de către Barou 1%; 

- introducerea posibilității de a deduce contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate (modificarea Formularului 200); stabilirea 

salariului minim pe economie ca plafon minim lunar al venitului avocatului de la care să se plătească impozite, posibilitatea de a 

deduce cheltuielile cu utilitățile de la sediul formei de exercitare a profesiei, care este și domiciliul avocatului, necondiționat de un 

plata unui impozit mai mare pe clădire; majorarea la 100% a deducerii cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații ale 

autoturismului proprietate a formei de exercitare a profesiei; 

   q. Rezoluții/Apeluri ale Congresului privind introducerea ECLI (identificatorul european de jurisprudență) ca sistem de clasificare/ 

indexare de jurisprudență (+25 de caractere),  accesul total al avocaților la sistemul ECRIS, accesul direct al avocaților la sistemele 

INFONOT, RGI On-line și E-terra, dobândirea de către UNBR a calității de furnizor de semnătură electronică, pentru a facilita utilizarea 

Registrelor electronice înființate prin Legea nr. 51/1995; 

   t. înființarea unei ”echipe de avocați”, plătită de UNBR, care să informeze prin sms și pe site toți avocații din țară despre noutățile 

în profesia de avocat, despre agenda obligatorie a unui avocat (de ex. data ultimă de depunere a declarației fiscale, data Congreselor, 

etc.) și despre noutăți relevante în dreptul civil, în dreptul penal, dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul fiscal; crearea unui soft 

informatic legislativ al UNBR cu toată legislația din țară care să fie pusă spre folosința gratuită a avocaților; 

   v. întărirea rolului Institutului Naționale de Pregătire și Perfecționare a Avocaților în formarea profesională a avocaților, competența 

profesională a avocaților fiind o garanție pentru asigurarea accesului efectiv la justiție; 
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Departamentul 

Protecţia profesiei, informare şi relaţii publice, coordonator av. TRAIAN BRICIU 

   y. necesitatea informării din timp a delegaților la Congres cu privire la toate materialele supuse dezbaterii și adoptării, dar și cu 

privire la direcțiile preconizate de dezvoltare a profesiei; programarea Congresului după definitivarea tuturor documentelor fiscale, 

inclusiv a bilanțului contabil. 

   w. reluarea conlucrării cu judecătorii și procurorii în cadrul Avizului (2013) 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni; 

   x. prioritățile profesiei de avocat în 2017, așa cum au fost adoptate de Comisia Permanentă în ședința din 20.01.2017 și Consiliul 

UNBR din 18.02.2017: 

    - implementarea la nivel național a proiectului dosarul electronic, reducerea taxelor judiciare de timbru atunci când obiectul 

acestora este evaluabil în bani, acordarea de către avocați a unei consultații anuale gratuite celor care îndeplinesc condițiile pentru 

ajutor public judiciar, cu remunerarea avocaților din Bugetul Ministerului Justiției; - în comun cu av. Petruț Ciobanu 

    - dezvoltarea unui sistem fiscal atractiv, simplificarea procedurilor și debirocratizarea activităților impuse de regimul contabil și fiscal 

al profesiei, creșterea accesului avocaților tineri la finanțare; încurajarea înființării și dezvoltării formelor de exercitare a profesiei de 

avocat prin angajarea de către acestea a personalului necesar activității profesionale prin  instituirea aceluiași regim stimulativ aplicat 

microîntreprinderilor care, în perspectivă, dacă au între 1 și 9 angajați vor plăti un impozit pe cifra de afaceri de doar 1%, atât timp cât 

cifra de afaceri nu va depăși plafonul de 500.000 euro; depunerea de către formele de exercitare a profesiei a unei singure declarații 

de venituri pe an, în primul trimestru al anului următor obținerii veniturilor. 

     - conlucrarea cu alte profesii juridice prin acțiuni de pregătire profesională continuă (cu judecătorii și procurorii), implicarea 

avocaților în colectivele de lucru create pentru perfecționarea legislației juridice, realizarea unor acțiuni destinate perfecționării 

comunicărilor interprofesionale și de etică și deontologie aplicată; 

    - reforma administrării U.N.B.R., a Barourilor, a I.N.P.P.A. și a C.A.A. în conformitate cu principiile: eficiență, responsabilitate, 

credibilitate, transparență și deschidere către avocați prin: dezvoltarea infrastructurii cloud specifice IT comună tuturor organizațiilor 

din sistemul U.N.B.R. și crearea de platforme sociale on-line și centre de date, permanent în curs de dezvoltare, a unui portal web unic, 

cu acces la toate datele și expuse pe site-urile instituțiilor de interes public din sistemul profesiei de avocat; introducerea bugetelor 

(proiecțiilor) multianuale, mai întâi pe 2 ani, apoi pe 4 ani, alături de o programare bugetară pe 10 ani și în final 20 de ani; elaborarea 

și aprobarea Strategiilor de dezvoltare a domeniilor de interes pentru evoluția profesiei (Strategia privind atragerea fondurilor 

europene, Strategia de perfecționare a activității INPPA, Proiecția multianuală a investițiilor în sistemul CAA, etc. - în comun cu av. 

Cristina Gheorghe). 

 


