
Dragi colegi, 

În calitate de președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România doresc să vă transmit 

câteva gânduri despre acțiunile pe care le-am întreprins la nivelul organelor profesiei în 

această perioadă caracterizată de starea de urgență. 

În primul rând, am încercat să aducem la cunoștința autorităților guvernamentale problemele 

specifice profesiei de avocat, determinate de res-

trângerea drastică a activității în unele cazuri. Am 

urmărit ca în pachetul economic, luat gradual, să 

fie inclusă și profesia de avocat, precum și celelal-

te profesii juridice, direct lovite de starea de ur-

gență.  

În al doilea rând, am încercat să găsim soluții 

adecvate în interiorul profesiei, astfel încât să ate-

nuăm dificultățile prin care trec o parte dintre colegii noștri. La ora actuală, aceste măsuri 

sunt discutate în interiorul profesiei. Comisia Permanentă a făcut o serie de propuneri. Im-

portant este să înțelegem cu toții că aceste măsuri trebuie să fie sustenabile și să nu pună în 

pericol funcționarea instituțiilor profesiei de avocat pe termen mediu și lung.  

În al treilea rând, în această perioadă am încercat, și vom încerca în continuare să comuni-

căm mai mult. Să comunicăm pe de o parte între noi, adică Președinte, Vicepreședinți, Comi-

sie permanentă și Decani. Pe de altă parte, să discutăm și să comunicăm mai mult cu dum-

neavoastră, punându-vă tot timpul la curent cu toate solicitările pe care le facem autorităților 

guvernamentale, cu toate măsurile pe care le propunem, noi nefiind în esență decidenți.  

În fine, știu că această perioadă este una dificilă. Dar, pe de altă parte, ea se caracterizează 

și printr-o necesitate de servicii juridice, adaptate la noile cerințe. Din acest motiv, îndemn 

formele de exercitare a profesiei de avocat să-și facă mai mult cunoscută prezența pe piață, 

să fie cât se poate de clare în exprimarea lor de continuare a activității, să-și informeze per-

manent clienții cu privire la faptul că sunt disponibile pentru a-i ajuta să traverseze proble-

mele economice și juridice cu care se confruntă societatea la ora actuală.  

Totodată, mă adresez formelor de exercitare a profesiei de avocat să dea dovadă în această 

perioadă de solidaritate față de colegii mai tineri, colaboratori, salarizați în interiorul profesi-

ei, fie definitivi, fie stagiari. 

Este foarte important ca în această perioadă, care sigur că se caracterizează prin contrângeri 

economice, dar care evident că nu va dura la nesfârșit, să ne păstrăm echipele de lucru. 

Perioada aceasta se va încheia, iar problemele juridice ulterioare vor fi destul de multe.  

Cred, sigur, este o opinie personală, că perioada următoare acestei pandemii va fi caracteri-

zată prin mutații semnificative în plan social, în plan economic, chiar și în planul raporturilor 

dintre cetățean și autorități, sub aspectul drepturilor fundamentale. Or, toată această con-

strucție și așezare viitoare nu va putea fi făcută fără a implica profesia de avocat.  Prin urma-

re, este important pentru construcția viitoare să-i implicăm cât mai mult pe tineri. Trebuie să 

înțelegem că, deși sunt lipsiți de experiență, colegii mai tineri s-ar putea să fie esențiali în 

noua paradigmă juridică și economică ce s-ar putea instala. 

Prin urmare, închei prin a vă spune să aveți parte și de distanțare socială, dar și de regăsirea 

încrederii reciproce, de regăsirea atuurilor personale, fie că ele se referă la vârstă, fie că ele 

se referă la experiență, fie că ele se referă la capacitatea de muncă sau la dorința de schim-

bare. 

Vă mulțumesc! 
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marți, 31 martie 2020 

Mesajul Președintelui UNBR, Traian Briciu 

Click foto pentru video 

UNBR Info 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OcM4bWfKTUg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1jqj4kuHEaBbv6pyIqeFT5vHzyfkVRbYkTunY5TTZzAMyvw-SIPkrxwWs
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30 martie 2020 

Traian Briciu, intervievat de Alina Matei, JURIDICE.RO 

[…] 

Î n particular, exista  s i o alta  preocupare. Î nainte de a fi Pres edinte UNBR, sub aspect profesional sunt avocat s i profesor. Sunt din 

ce î n ce mai tentat sa  analizez transferul de putere specific situat iilor de criza , diminuarea garant iilor ceta t eanului, us urint a s i 

chiar î nfierba ntarea cu care unii (altfel, bine intent ionat i) solicita  restra ngerea s i mai mult a drepturilor fundamentale etc. Desi-

gur, teama este acum sentimentul dominant s i caut ioneaza  deocamdata  ma surile restrictive. Dar oare ga ndim destul dincolo de 

teama ? Suntem siguri ca  statul nu î s i va descoperi „pofta” de a „ma nca” drepturi? Suntem prega tit i cultural s i institut ional sa  nu 

ne la sa m sedus i de schimbul„ mai multa  protect ie – mai put ine drepturi”? Deocamdata  trebuie numai sa  analiza m s i sa  nu uita m 

ca  mult i au murit pentru drepturi fundamentale expuna ndu-se unui pericol mult mai mare deca t cel pe care î l tra im î n prezent. 

Am spus asta pentru ca  avocat ii nu pot lipsi din ecuat ia acestei ga ndiri [...] 

     

27 martie 2020 

Ion Dragne, mesaj transmis de JURIDICE.RO 

[...] 

Decanul Baroului Bucures ti face apel la tot i avocat ii care î nta mpina  dificulta t i î n ment inerea contractelor de colaborare s i, î n mod 

special, a celor cu avocat i stagiari, sa  recurga  la ma sura î nceta rii contractelor de colaborare doar î n ultima  instant a , s i sa  dea prio-

ritate altor modalita t i de depa s ire a dificulta t ilor economice, care sa  nu afecteze, î n forma cea mai drastica, statutul juridic s i sta-

bilitatea î n exercitarea profesiei de catre avocat ii stagiari s i de catre avocat i, î n general […] 

Decanul Baroului București recomandă avocaților care au dreptul de a acorda îndrumare avocaților stagiari sa  î ncheie contracte 

de colaborare cu cei ra mas i fa ra  î ndrumare, pentru a asigura continuitatea stagiului de formare init iala  s i sust inerea, in 

condit ii ca t mai apropiate de normal, a examenului de definitivare î n profesie[…] 

 

 

29 martie 2020 

Daniel Fenechiu,  mesaj transmis pe FACEBOOK 

[…] Cred ca  e evident pentru fiecare dintre dumneavoastra  ca  starea de urgent a  va fi prelungita . Suntem la î nceputul crizei COVÎD

-19 s i cel mai importanta lucru este sa  î ncerca m pe ca t posibil sa  fim solidari, sa  fim responsabili s i sa  nu difuzam î n spat iul public 

informat ii care sa  afecteze î n vreun fel unitatea profesiei noastre. 

[…] la nivelul organelor profesiei se fac demersuri, s-au luat decizii, cu sigurant a  at i va zut deciziile UNBR, î n sensul ca  au fost anu-

late toate penalita t ile ulterioare datei de 16.03.2020, data instaura rii sta rii de urgent a . Asta î nseamna  ca  presiunea pentru fiecare 

dintre noi va fi sca zuta , nu exista  î n momentul de fat a  niciun soi de sanct iune s i e firesc sa  nu fie pentru faptul ca  nu ne putem 

pla ti, s i nu din vina noastra , contribut iile la Barou, la Uniune sau la Casa de Pensii a Avocat ilor[…] 
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Interviu—Avocatura va ieși întărită din această criză 

Mai mult 

Apel pentru protecția avocaților stagiari și colaboratori 

Mai mult 

Indemnizația de care ar putea beneficia avocații  

Mai mult 

https://www.juridice.ro/essentials/3560/traian-cornel-briciu-avocatura-va-iesi-intarita-din-aceasta-criza
https://www.juridice.ro/677837/baroul-bucuresti-apel-pentru-protectia-avocatilor-stagiari-si-avocatilor-colaboratori-in-contextul-situatiei-cauzate-de-covid-19.html
https://youtu.be/RHDDY9zfP-Y


UNBR Informează 
30 MARTÎE 2020 

 

Hotărârea CONSILIULUI UNBR nr. 58/27.03.2020 privind unele măsuri pentru atenuarea situației economice a avo-

caților din România ca urmare a instituirii stării de urgență 

 

 

30 MARTÎE 2020 

 

Hota ra rea Consiliul UNBR nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen s i organizarea examenului de primire î n profesie, 

sesiunea septembrie 2020  

 
 

 

 

29 MARTÎE 2020 

 

Hota ra rea nr. 8 din 28 martie 2020 a Consiliului de Conducere al ÎNPPA privind î nceperea s i desfa s urarea activita t ilor anului Î s i 

anului ÎÎ de prega tire profesionala  init iala   

 
 

 

27 MARTÎE 2020 

 

UNBR a solicitat Ministrului de Înterne informarea personalului din subordine asupra faptului ca  avocat ii sunt obligat i sa -s i con-

tinue activitatea î n perioada sta rii de urgent a , sub sanct iunea excluderii din profesie. Prin urmare, pentru a scurta timpul de veri-

ficare la punctele de control s i eventuale explicat ii suplimentare este suficient ca avocatul sa  prezinte legitimat ia de avocat. 

 
 
 
 

 
 
 

26 MARTÎE 2020 

 

UNBR a solicitat Ministerului Justit iei s i Ministerului Public ca procedura de depunere a deconturilor privind asistent a judiciara  

acordata  sa  se faca  prin intermediul pos tei electronice.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 
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Mai mult 

Mai mult 

http://www.inppacentral.ro/hotararea-nr-8-din-28-martie-2020-a-consiliului-de-conducere-al-inppa-privind-inceperea-si-desfasurarea-activitatilor-anului-i-si-anului-ii-de-pregatire-profesionala-initiala/
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/03/Adresa-catre-MAI-ref-deplasare-avocati_ff_OK_no_OCR.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/03/Adresa-MJ_MP_decontare-electronic.pdf
http://www.unbr.ro/hotararea-consiliul-unbr-nr-58-27-03-2020-privind-unele-masuri-pentru-atenuarea-situatiei-economice-a-avocatilor-din-romania-ca-urmare-a-instituirii-starii-de-urgenta/
http://www.unbr.ro/hotararea-consiliul-unbr-nr-57-27-03-2020-privind-regulamentul-de-examen-si-organizarea-examenului-de-primire-in-profesie-sesiunea-septembrie-2020/


31 MARTÎE 2020 

Ordonant a Militara  nr. 5/30 martie 2020 privind ma suri de prevenire a ra spa ndirii COVÎD-19, publicata  î n Monitorul Oficial al 

Roma niei, Partea Î, Nr. 262/31.ÎÎÎ.2020 

31 MARTÎE 2020 

Ordonant a Militara  nr. 6/30 martie 2020 privind instituirea ma surii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comu-

ne din zona limitrofa , precum s i a unei zone de protect ie asupra unor unita t i administrativ-teritoriale din judet ul Suceava 

30 MARTÎE 2020 

OUG nr. 32/26.03.2020 publicata  î n M.Of. nr. 260/30.ÎÎÎ.2020 privind modificarea s i completarea Ordonant ei de urgent a  a Gu-

vernului nr. 30/2020 pentru modificarea s i completarea unor acte normative, precum s i pentru stabilirea unor ma suri î n dome-

niul protect iei sociale î n contextul situat iei epidemiologice determinate de ra spa ndirea coronavirusului SARS-CoV-2 s i pentru 

stabilirea unor ma suri suplimentare de protect ie sociala  

29 MARTÎE 2020 

ORDONANT A MÎLÎTARA  nr. 4 din 29.03.2020 privind ma suri de prevenire a ra spa ndirii COVÎD-19 (forma publicata  î n Monito-

rul Oficial nr. 257 din 29 martie 2020) 

24 MARTÎE 2020 

Ordonant a Militara  nr. 3 din 24 martie 2020 privind ma suri de prevenire a ra spa ndirii COVÎD - 19 (forma publicata  î n Monito-

rul Oficial nr. 242 din 24 martie 2020)  

24 MARTÎE 2020 

Ordinul nr. 791 din 24 martie 2020 al Ministerului Economiei, Energiei s i Mediului de Afaceri privind acordarea certificatelor 

de situat ii de urgent a  operatorilor economici a ca ror activitate este afectata  î n contextul pandemiei SARS-CoV-2 

 

 

25 MARTÎE 2020 

MÎNÎSTERUL JUSTÎT ÎEÎ 

Ghid legislativ s i pedepsele aplicabile î n cazul unor infract iuni sa va rs ite î n timpul sta rii de urgent a   

 

24 MARTÎE 2020 

CONSÎLÎUL SUPERÎOR AL MAGÎSTRATURÎÎ 

Hota ra rea nr. 417/24 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Sect ia pentru Judeca tori privind activitatea de 

judecata  a instant elor î n materie nonpenala  ce vizeaza  judecarea î n fond sau î n ca ile de atac a cauzelor, î n funct ie de com-

petent a acestora, pe durata sta rii de urgent a  instituita  prin Decretul Pres edintelui Roma niei nr. 195/2020 

24 MARTÎE 2020    

Î NALTA CURTE DE CASAT ÎE S Î JUSTÎT ÎE 

Î nalta Curte de Casat ie s i Justit ie a dat publicita t ii Ordinul nr. 96/24.03.2020 – privind desemnarea persoanelor care des-

fa s oara  activita t i profesionale esent iale la nivelul Î naltei Curt i de Casat ie s i Justit ie 
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Mai mult 

Mai mult 

COVID-19|Week 2 

Mai mult 

LEGISLAȚIE—stare de urgență 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

INSTITUȚIILE informează 

Mai mult 

Mai mult 

http://www.just.ro/wp-content/uploads/2020/03/ordonanta-3-2020-m-of-242-din-24-mar-2020.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2020/03/ordonanta-3-2020-m-of-242-din-24-mar-2020.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2020/03/Ghid-Legislatie-pedepse-aplicabile-Stare-de-urgenta_22.03.2020_final-ora-20_30.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/03/24_03_2020__98207_ro.pdf
http://www.scj.ro/CMS/0/PublicMedia/GetIncludedFile?id=21532
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/03/Ordonanta-militara-nr.-4-2020-masuri-prevenire-COVID-19_EXTRAS.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/03/Ordonanta-militara-nr.-3-2020-masuri-de-prevenire-a-raspandirii-COVID-19-1.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/03/Ordinul-791-din-24.03.2020_MOf-248-25.III_.2020_EXTRAS.pdf
http://www.unbr.ro/oug-nr-32-26-03-2020-publicata-in-m-of-nr-260-30-iii-2020-privind-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-30-2020-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-pr/
http://www.unbr.ro/ordonanta-militara-nr-5-30-martie-2020-privind-masuri-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19-publicata-in-monitorul-oficial-al-romaniei-partea-i-nr-262-31-iii-2020/
http://www.unbr.ro/ordonanta-militara-nr-6-30-martie-2020-privind-instituirea-masurii-de-carantinare-asupra-municipiului-suceava-a-unor-comune-din-zona-limitrofa-precum-si-a-unei-zone-de-protectie-asupra-unor-unitati/


Rămânem conectați ! 

  Palatul de Justiție, București 
Splaiul Independenței nr. 5  

  Sector 5, Cod poștal 050091 
 

NEWSLETTER 

          Phone: (+40) 21/316-0739 
                                      316-0740 
                                      313-4875 
             Fax:    (+40) 21/313-4880 
             E-mail: unbr@unbr.ro 
             uniune@unbr.ro  
              
             Website: www.unbr.ro 

U.N.B.R. este operator de date personale 

înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783. 
 

Persoane de contact:   
Avocat Monica Cercelescu: 

0741 247 123 
Cristina Matei: 
0745 096 839 

        PUNCTUL DE INFORMARE COVID-19 A FOST LANSAT PE PAGINA  DE  

INTERNET A UNBR. Accesați AICI  

https://www.facebook.com/UniuneaNationalaaBarourilordinRomania/
http://www.unbr.ro/
https://www.instagram.com/unbr_oficial/
http://www.unbr.ro/category/punct-informare-avocati-covid-19/

