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I. Editorial

Reluarea activității presupune un 
efort prospectiv din partea fiecăruia.

Societatea a schimbat tema zilei. Dacă ieri 
se discuta cu precădere tema ,,protecției sa-
nitare” și a aspectelor sociale asociate, as-
tăzi tema principală este ,,când și în ce mod 
ne vom relua activitatea?”.  
Deja generalitatea obositorului îndemn 
,,stați în casă” este circumstanțiată în ,,stați 
în casă, dar nu opriți economia!”. De la  
primele reacții impregnate de dramatism, 
de tipul ,,să vină armata să păzească  
străzile!” am ajuns la discuția, mult mai 
așezată, despre ,,proporționalitatea”  
măsurilor de restrângere a drepturilor prin 
raportare la scopul urmărit.

Tocmai pentru că ne pregătim de încă 30 
de zile de stare de urgență, anticipez că  
tematica ,,proporționalității” și cea a  
,,efectelor economice” asociate vor fi în 
atenția dezbaterii publice. Se va pune tot 
mai acut problema găsirii unor modalități 
de reluare și recuperare a activității, în  
contextul existent, în toate sectoarele de 



activitate, ca fiind soluția pentru evitarea 
sau atenuarea crahului economic. Avocații, 
profesiile juridice nu fac excepție! 

Așa cum spuneam la început, reluarea ac-
tivității presupune un efort prospectiv din 
partea fiecăruia, a fiecărei profesii, a fiecă-
rui individ în parte. În această perioadă au 
început transformări în ce privește munca 
avocaților și devine din ce în mai verosimil 
că efectele acestor transformări nu se vor 
încheia odată cu ridicarea stării de urgență.  
Pe de altă parte, criza economică iminen-
tă va afecta atât natura proceselor ce vor fi 
deduse judecății, cât și accesul la justiție.

Recuperarea activității instanțelor și, impli-
cit, a avocaților este un proces de viziune, 
de adaptare continuă, de căutare a unor so-
luții de echilibru, de planificare. Înseamnă 
un efort susținut din partea tuturor  
participanților la actul de justiție pentru a 
găsi soluții echilibrate pentru reluarea acti-
vității, în contextul generat de această cri-
ză. Ipoteza că procesele se reiau de unde au 
rămas este simplistă și poate duce la un  
blocaj al instanțelor la finalul acestei  
perioade. 



Cred cu tărie că este necesară o planificare 
amănunțită a acestei operațiuni, o colabo-
rare strânsă între toți participanții la actul 
de justiție – judecători, avocați, procurori, 
executori și alte profesii juridice – pentru a 
planifica împreună revenirea, în beneficiul 
tuturor, dar în primul rând al justițiabililor. 
În Comisia Permanentă, cu consultarea  
decanilor barourilor, s-au conturat idei uti-
le, precum regândirea pentru a doua eta-
pă a stării de urgență a definirii noțiunii 
de ,,urgență deosebită” (cu includerea unor 
procese, în special din sfera societară și 
economică) sau reconfigurarea  
perioadei vacanței judecătorești (în sensul 
restrângerii perioadei acesteia).

Oricum, perioada următoare stării de  
urgență, deși cred ca va cunoaște o  
efervescență a vieții juridice, va impune 
standarde de competitivitate care vor face 
diferența între avocați. ,,Supraviețuirea 
profesională” va fi mai grea, dar ,,trăirea 
profesională” mai intensă și plină de  
satisfacții ! 

În acest context al ,,revenirii” este firesc să 
ne îndreptăm atenția, măcar și pentru  
câteva zile, spre simbolistica sărbătorilor 



pascale în credințele creștină și mozaică, în 
care regăsim ,,reînnoirea” prin schimbare și 
,,făgăduința” printr-un drum lung și anevo-
ios , dar început cu ,,speranță”! 

Avocat Traian Briciu
Președintele Uniunii Naționale a  
Barourilor din România 

Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER



II. UNBR Informează
14 aprilie 2020 
A fost publicat un pachet de Hotarari ale 
Consiliului UNBR referitoare la aprobarea 
indicatorilor CAA și la programele filialelor 
CAA pentru anul 2020.  

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

13 aprilie 2020
UNBR publică răspunsul Ministerului  
Public – PÎCCJ la adresa UNBR 118-AUT-
2020 către Ministerul Justiției și Ministerul 
Public prin care se solicită ca procedura de 
depunere a deconturilor privind asistența 
judiciară acordată să se facă prin  
intermediul poștei electronice.
Flash Info: Ca răspuns la solicitarea UNBR 
pentru ca deconturile privind asistența  
judiciară să se depună în perioada aceasta 
prin poșta electronică, Ministerul Public a 
răspuns cu următoarele informații:
• deconturile privind asistența juridică pot 

fi depuse prin intermediul poștei electro-
nice, compactate în format ZIP sau RAR, 

http://www.unbr.ro/a-fost-publicat-un-pachet-de-hotarari-ale-consiliului-unbr-referitoare-la-aprobarea-indicatorilor-caa-si-la-programele-filialelor-caa-pentru-anul-2020/
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Adresa-MJ_MP_decontare-electronic_Raspuns-Ministerul-Public-PICCJ_ocr.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Adresa-MJ_MP_decontare-electronic_Raspuns-Ministerul-Public-PICCJ_ocr.pdf
http://www.unbr.ro/adresa-unbr-118-aut-2020-catre-ministerul-justitiei-si-ministerul-public-prin-care-se-solicita-ca-procedura-de-depunere-a-deconturilor-privind-asistenta-judiciara-acordata-sa-se-faca-prin-intermediul/
http://www.unbr.ro/adresa-unbr-118-aut-2020-catre-ministerul-justitiei-si-ministerul-public-prin-care-se-solicita-ca-procedura-de-depunere-a-deconturilor-privind-asistenta-judiciara-acordata-sa-se-faca-prin-intermediul/


ca urmare a volumului mare de  
documente;

• după încheierea acestei perioade să fie 
transmise și documentele originale;

• pentru a nu înregistra întârzieri în  
procesul de decontare și pentru a în-
truni condițiile de legalitate în momen-
tul efectuării plății, considerăm necesar 
ca borderourile transmise de barou prin 
intermediul poștei electronice să poarte 
ștampila/semnătura „Conform cu  
originalul”.

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

http://www.unbr.ro/raspunsul-ministerul-public-piccj-la-adresa-unbr-prin-care-se-solicita-ca-procedura-de-depunere-a-deconturilor-privind-asistenta-judiciara-acordata-sa-se-faca-prin-intermediul-postei-electronice/


10 aprilie 2020

UNBR a transmis o nouă adresă  
Ministrului Muncii și Protecției Sociale 
pentru aplicarea unitară a OUG 30/ 2020. 
Flash Info: Deoarece avocații informează 
că AJPIS-urile refuză să aplice dispozițiile 
art. XV alin. (1) din OUG 30/2020, UNBR 
a revenit, prin adresa nr. 126-AUT din 10 
aprilie 2020 către Ministrul Muncii și Pro-
tecției Sociale, cu informația că refuzul este 
nejustificat având în vedere cele trei  
argumente pe care le-am expus în sprijinul 
interpretării și aplicării corecte a legii.
UNBR reamintește că neaplicarea  
pentru avocați a art. XV alin. (1) din OUG 
nr.30/2020 conduce la încălcarea  
principiului egalității de șanse și de  
tratament cu celelalte categorii de  
profesioniști. Discriminarea între persoane 
aflate în aceeași situație datorită aceluiași 
eveniment este interzisă. 

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Adresa-MMPS_revenire.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Adresa-MMPS_revenire.pdf
http://www.unbr.ro/unbr-revine-cu-o-noua-adresa-catre-ministerul-muncii-prin-care-solicita-aplicarea-unitara-a-oug-30-2020/
http://www.unbr.ro/unbr-revine-cu-o-noua-adresa-catre-ministerul-muncii-prin-care-solicita-aplicarea-unitara-a-oug-30-2020/
http://www.unbr.ro/unbr-revine-cu-o-noua-adresa-catre-ministerul-muncii-prin-care-solicita-aplicarea-unitara-a-oug-30-2020/


10 aprilie 2020

UNBR își menține poziția sa față de Guvern. 
Facilitățile economice și fiscal-bugetare 
prevăzute în OUG 29/2020 ar trebui  
aplicate formelor de exercitare a profesiei 
de avocat în baza unui criteriu unic  
nediscriminatoriu.

Flash Info: Conform HG nr. 281/2020, cele 
trei criterii care trebuie întrunite cumulativ 
de către formele de exercitare a profesiei 
de avocat sunt:  
a) au avut un venit net de maximum 
200.000 de euro, echivalent în lei, în anul 
2019 sau, dacă venitul pentru acest an nu a 
fost calculat, în anul 2018;
b) în cadrul formei juridice de exercitare/
organizare a funcției/profesiei își  
desfășoară activitatea, ca salariați, inclusiv 
salarizați în interiorul profesiei și/sau  
colaboratori, maximum 9 persoane;
c) și-au întrerupt activitatea total sau  
parțial ori și-au redus activitatea, ca urmare 
a măsurilor dispuse de autorități,  
înregistrând în luna pentru care se solicită 
amânarea pierderi de cel puțin 25% față de 
media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea 
instituirii stării de urgență.



UNBR consideră în continuare că doar  
ultimul criteriu din cele de mai sus  
corespunde nevoilor efective ale momentu-
lui.

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

10 aprilie 2020

Negocierile cu autoritatea de certificare 
Trans Sped au condus la obținerea unor 
prețuri preferențiale pentru avocații  
interesati de certificarea semnăturii  
digitale.
Flash Info: Regulamentul UE 910/2014 
(eIDAS) privind piața certificatelor digitale 
în toate țările membre UE prevede trei  
tipuri de certificate:  certificate digitale 
simple, certificate digitale avansate și  
certificate digitale calificate. Doar cele din 
urmă au aceeași valoare juridică cu  
semnătura olografă.
Prețul unui certificat calificat  - CLOUD cu 
valabilitate 1 an este de 75 RON, la care se 
aplică TVA.

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Adresa-MJ_criterii-X-5-OUG-29-2020_revenire.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Adresa-MJ_criterii-X-5-OUG-29-2020_revenire.pdf
http://www.unbr.ro/comunicat-aducem-la-cunostinta-avocatilor-interesati-de-certificarea-semnaturii-digitale-oferta-speciala-pentru-avocati-a-autoritatii-de-certificare-trans-sped/


9 aprilie 2020

Pe site-ul UNBR puteți găsi un ghid cu 
sfaturi utile pentru activitatea on-line în 
această perioadă.

Flash Info: Atacurile cibernetice vizează 
atât comunicările dumneavoastră cu  
clienții sau cu instituțiile, cât și datele  
stocate pe computerul utilizat. S-au  
intensificat atacurile de tip phishing, prin 
care așa-zise companii reputate solicită 
date personale confidențiale, parole, date 
despre carduri, etc.
Ghidul conține informații minimale despre 
cum să găsiți un specialist IT, cum să faceți 
copii de siguranță, cum să trimiteți on-line 
un document semnat sau cum puteți  
comunica prin videoconferință.

Mai mult
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/2020.03.26-instructiuni-avocati-lucru-online-v3.pdf


8 aprilie 2020

UNBR: Toleranță zero față de practicarea 
fără drept a profesiei de avocat în mediul 
on-line.
Flash Info: În contextul actual apar  
probleme juridice noi și complexe cu  
referire, pe de o parte la restrângerea unor 
drepturi ale cetățenilor, pe de altă parte 
la modul în care situația este speculată în 
mod fraudulos de falși avocați.
Uniunea Națională a Barourilor din  
România avertizează că va avea  
toleranță zero față de cei care practică 
fără drept profesia de avocat prin oferta 
de consultanță juridică promovată în  
special în mediul on-line.
Conform legii, consultanța juridică este  
domeniul rezervat avocaților prin  
formele de exercitare a profesiei așa cum 
sunt definite de Legea nr. 51/1995 privind  
organizarea și exercitarea profesiei de  
avocat. Nici o societate comercială sau  
persoană fizică autorizată nu are dreptul să 
factureze consultanța juridică, chiar dacă 
pretinde că provine de la un jurist.

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

http://www.unbr.ro/unbr-toleranta-zero-fata-de-practicarea-fara-drept-a-profesiei-de-avocat-in-mediul-online/


8 aprilie 2020 
INPPA a lansat un nou website de  
informare și comunicare al instituției: 
www.inppa.ro
Flash Info: Site-ul este conceput ca un in-
strument on-line de comunicare cu  
avocații cursanți ai formelor inițiale și con-
tinue de formare profesională. În plus, con-
ținutul cuprinde știri despre conferințe și 
alte activități de interes pentru dezvoltarea 
profesională a avocaților.
Noul site al INPPA este conceput cu un  
design modern și este structurat pe  
următoarele paliere principale:
• știri și conferințe 
• formare inițială I și II și formare continuă
• examen de primire în profesie și examen 

de absolvire a INPPA
• acte și hotărâri ale consiliului de  

conducere al INPPA
• diverse comunicări
Insititutul informează că, pe durata  
menținerii stării de urgență la nivel  
național, activitățile de formare și de  
evaluare continuă se vor desfășura exclusiv 
în sistem on-line.

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

http://www.inppa.ro
http://www.unbr.ro/inppa-are-un-website-nou-www-inppa-ro/


III. LEGISLAȚIE—stare de 
urgență

14.04.2020

Decretul Președintelui României nr. 240 
din 14 aprilie 2020 privind prelungirea  
stării de urgență pe teritoriul României.

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

10 aprilie 2020

Hotărârea nr. 285/2020 pentru  
modificarea și completarea Hotărârii  
Guvernului nr. 1.235/2010 privind  
aprobarea realizării Sistemului național 
electronic de plată on-line a taxelor și  
impozitelor utilizând cardul bancar  
(publicată în Monitorul Oficial al României 
Partea I, nr. 305, 10 aprilie 2020).
Flash Info: Vă prezentăm câteva dintre  
modificările aduse de HG 285/2020:
• Sistemul național electronic  de plată  

on-line a taxelor și impozitelor  
utilizând cardul bancar (SNEP) devine 

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Decret-nr.-240-Stare-Urgenta-Prelungire-MOf-nr.-0311-din-2020.pdf


“Sistemul național electronic de plată 
on-line a obligațiilor de plată către  
bugetul general consolidat”, cu același 
acronim - SNEP.

• Dezvoltarea, implementarea,  
administrarea și operarea SNEP nu se va 
mai realiza de către Ministerul  
Comunicațiilor și Societății  
Informaționale, ci de către Autoritatea  
pentru Digitalizarea României. Aceasta va 
asigura corelarea evoluției tehnice a SNEP 
cu dezvoltarea altor sisteme informatice 
ale autorităților publice, pentru evitarea 
paralelismelor și asigurarea eficienței  
economice.

• Normele metodologice și normele tehnice 
se aprobă în 30 de zile de la intrarea în  
vigoare  a noii hotărâri.

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MDUxMjExNzQzMDg4RSszMA==


10 aprilie 2020
Ordonanța militară nr. 8/2020 privind  
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 0301 din 10 aprilie 2020.
Flash Info: Dintre măsurile cuprinse în HG 
8/2020 enumerăm:
Art.6 - (1) Se exceptează de la măsura  
izolării la domiciliu/carantinării persoanele 
care intră în România pentru prestarea unor  
activități de instalare, punere în funcțiune, 
mentenanță, service a echipamentelor și  
tehnicii medicale, dacă nu prezintă  
simptome asociate COVID-19 și dovedesc  
raporturile contractuale cu beneficiarul/ 
beneficiarii de pe teritoriul României.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică și pentru 
domeniile științific, economic, apărare,  
ordine publică și securitate națională. 
Art.16 - Se recomandă autorităților  
administrației publice locale și proprietari-
lor, persoane fizice sau juridice, să monteze 
dispozitive cu soluții dezinfectante la  
intrările în imobilele cu destinația de  
locuințe colective și să dezinfecteze perio-
dic lifturile, casa scărilor și celelalte spații  
comune din interiorul acestor imobile.

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

http://www.unbr.ro/ordonanta-militara-nr-8-2020-privind-masuri-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19-publicata-in-monitorul-oficial-al-romaniei-partea-i-nr-0301-din-10-iv-2020/


9 aprilie 2020
Hotărârea Guvernului României nr. 281 din 
06 aprilie 2020 pentru aprobarea  
criteriilor 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.
Flash Info: Guvernul a stabilit trei criterii 
care trebuie îndeplinite de către formele 
de exercitare a profesiei de avocat pentru a 
beneficia de amânările la plată a utilităților 
și a chiriei, prevăzute în OUG 29/2020. 
Hotărârea 281/2020 prevede că nu  
beneficiază de amânarea la plată formele 
de exercitare a profesiei care nu au respec-
tat obligația de asigurare a continuității  
activității în perioada stării de urgență. 
Coordonatorul formei de exercitare a  
profesiei de avocat va transmite părții  
cocontractante o declarație pe proprie  
răspundere, în fiecare lună, la data  
scadenței obligației de plată a utilităților și a 
chiriei. Coordonatorul va specifica  
facilitatea legală de care a făcut uz și organul 
de conducere din care face parte și care  
poate verifica veridicitatea informațiilor.

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/HG-281-2020_criterii-art-X-5_OUG29-2020_EXTRAS.pdf


IV. INSTITUȚIILE informează

9 aprilie 2020 

Adresa Administrației Naționale a Peniten-
ciarelor nr. 29836/DSDRP/08.04.2020  
privind comunicarea on-line în locurile de 
deținere.
Flash Info: Administrația Națională a  
Penitenciarelor a informat UNBR despre 
amenajarea unor spații pentru efectuarea 
de comunicări on-line, prin skype,  în toate 
locurile de deținere din subordine. 
Data, ora și modalitatea tehnică de  
realizare a comunicării on-line dintre  
persoana privată de libertate și avocat se 
va realiza după o programare prealabilă  
făcută la numărul de telefon al unității.

mai mult ...
Click aici pentru CUPRINS NEWSLETTER

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/29836.pdf


7 aprilie 2020 

Tribunalul București a lansat pe site-ul web 
secțiunea de organizare a ședintelor de  
judecată prin videoconferință.
Flash Info:  În secțiunea VIDEOCONFERINȚE 
lansată pe site, Tribunalului București anun-
ță că sistemul urmează să fie folosit în  
materiile civile în sens larg. 
În acordul de participare la ședințele de ju-
decată on-line este specificat un set de 9 
condiții pentru participanți. Acestea sunt:
1. Participarea prin videoconferință este  

facultativă, fiind opțiunea subsemnatului 
de a nu mă înfățișa la sediul instanței, în 
locația pentru care am primit citație,  
deoarece prezența părților nu este  
obligatorie.

2. Instanța de judecată va iniția  
videoconferința și îmi va oferi acces la 
toate dezbaterile din sala de judecată, în 
condițiile tehnologice specifice acestui tip 
de comunicare.

3. Orice deficiență tehnică nedorită în urma 
căreia conexiunea nu s-ar putea realiza în 
condiții optime imi va fi adusă la  
cunoștință prin intermediul grefierului de 
ședință responsabil.

4. Mă oblig să respect ordinea și  



solemnitatea ședinței de judecată, ca și în 
situația în care m-aș fi aflat fizic în sala de 
judecată, președintele putând lua în acest 
scop orice măsură prevăzută de lege.

5. Instanța va supune discuției toate cere-
rile, excepțiile și împrejurările de fapt sau 
de drept invocate și voi avea dreptul de a 
discuta și argumenta orice chestiune de 
fapt sau de drept invocată în cursul  
procesului.

6. Traducerea simultană a dezbaterilor va 
fi asigurată în același mod de un interpret 
autorizat.

7. Înscrisurile, mijloacele materiale de  
probă și alte asemenea nu vor putea fi 
doar prezentate pe webcam în timpul vi-
deoconferinței, ci este necesară  
transmiterea acestora în prealabil potrivit 
Codului de procedură civilă sau, în situații 
temeinic justificate, se poate pune în  
discuție transmiterea rapidă a acestora 
prin fax sau e-mail, către instanță și către 
partea adversă, pentru a evita amânarea 
judecății.

8. Consultarea cu un eventual reprezentant 
al meu (precum un avocat) prezent fizic în 
sala de judecată, dacă va fi cazul, o voi  
realiza prin aceleași mijloace prin care aș 
fi realizat-o și dacă eram absent, iar  



posibilitatea desfășurării ședinței prin  
videoconferință nu ar fi existat. 

9. Instanța va înregistra ședințele de  
judecată. La cerere, părțile, pe cheltuiala 
acestora, pot obține o copie electronică a 
înregistrării ședinței de judecată în ceea 
ce privește cauza lor. Înregistrările din  
ședința de judecată vor putea fi solicitate 
și de către instanțele de control judiciar. 

mai mult ...

Flash Info: La două zile de la crearea  
programului de videoconferință a  
ședințelor de judecată, în 9 aprilie, Colegiul 
de conducere al Tribunalului a hotărât ca la 
nivelul Secțiilor civile III-VI să se  
extindă judecarea și la cauzele în apel care 
au ca obiect:
• încuviințarea executării silite
• suspendarea executării silite atunci când 

se soluționează pe cale separată
În plus, s-a decis extinderea la nivelul  
Secțiilor II-VIII și judecarea cauzelor fără 
citare citare părți, în toate stadiile  
procesuale.

mai mult ...
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