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121-AUT-31.03.2020 

 
Către  

Ministerul Justiției 
Domnului Ministru Cătălin-Marian Predoiu 

 
În legătură cu criteriile de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și 
fiscal-bugetare, în urma analizării în cadrul Comisiei Permanente a UNBR a 
propunerilor existente în lucru, apreciem că singurul criteriu relevant este cel referitor 
la întreruperea activității formei de exercitarea a profesiei total sau parțial ori 
reducerea activității, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, înregistrând pierderi 
de cel puțin 25% față de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii stării 
de urgență. 

Celelalte criterii apreciem că nu răspund nevoilor efective ale momentului și nu 
conduc la rezultate benefice pentru bugetul statului. 

Limita unui anume venit în perioada anului 2019 sau 2018 nu este relevantă 
deoarece problema cu care se confruntă formele de exercitare a profesiei este lipsa 
unor venituri în această perioadă, ca urmare a intervenirii stării de urgență. Faptul că 
au avut încasări peste un anumit prag în anul trecut presupune că aveau și un nivel 
de cheltuieli de regie și personal corespunzător. Rațiunea normei este aceea de a 
asigura reducerea presiunii de lichiditate financiară în această perioadă specifică. Or, 
această rațiune se regăsește și în cazul formelor de exercitare a profesiei cu venituri 
peste un anumit nivel în anul anterior, deoarece acestea sunt momentan lipsite de 
venituri, iar veniturile anterioare abia reușesc să acopere celelalte cheltuieli, cum ar fi 
cele de personal. 

În mod egal, limitarea măsurilor la formele de exercitare a profesiei în care își 
desfășoară activitatea maxim 5 persoane nu este benefică. Formele de exercitare a 
profesiei de avocat care nu se încadrează în această categorie vor fi determinate, din 
cauza lipsei de lichidități în acest moment și a necesității acoperirii chiriei și a altor 
plăți de regie, fie să închidă activitatea, fie să disponibilizeze o parte din personal. 
Acest lucru vine în contra rațiunii normei, care este asigurarea continuității serviciului 
juridic, dar generează și un efect negativ asupra bugetului statului, deoarece cei 
disponibilizați se for prevala de formele compensatorii prevăzute la art. XV din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, astfel cum a fost modificată. 
 
Cu deosebită considerație, 

Președintele UNBR 
Av. dr. Traian-Cornel Briciu 
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