
14 Mai 2020 

Sinteza acțiunilor și a măsurilor luate de UNBR în contextul crizei COVID-19 

Flash Info: La finalul stării de urgență generate de pandemia Covid 19, Uniunea  

Națională a Barourilor din România vă propune o sinteză a măsurilor și a acțiunilor pe care 

le-a întreprins în acest context. Majoritatea solicitărilor făcute de UNBR către  

Guvernul României și către Parlament privind includerea avocaților în măsurile de sprijin 

economic au avut ecou, fiind transpuse în plan legislativ. De asemenea,  

solicitările UNBR privind măsurile de protecție sanitară a avocaților și fixarea de  

intervale orare pentru strigarea cauzelor tind să se concretizeze la tot mai multe  

instanțe. Urmează o nouă perioadă dificilă legată de reluarea graduală a activității  

instanțelor și implicit a activității avocaților. UNBR vă va ține la curent cu toate  

acțiunile pe care le va întreprinde pentru depășirea acestei perioade. Așteptăm  

toate propunerile avocaților la adresa uniune@unbr.ro.  
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Covid-19 | Numărul 7 

vineri, 15 mai 2020 

UNBR Info 
  

Acțiuni UNBR Obiectul acțiunii 
Cui se 

adresează 
Data 

Campania #Viață în 
instanță: solicitare 
măsuri pentru 
prevenirea infectării cu 
COVID-19  

Stabilirea în mod unitar, 
la nivel național, a unor 
intervale orare de 
strigare a cauzelor pentru 
justițiabili și avocați 

Consiliul 
Superior al 
Magistraturii  

10 Martie 2020 
  

La 11 martie Organizația Mondială a Sănătății declară pandemia cu coronavirus.  

Reiterare solicitare 
protecție sanitară 
(UNBR a fost semnalată 
de către avocați că 
aceștia sunt puși în 
situații înjositoare și 
periculoase din cauza 
aglomerării la căile de 
acces în instanțe) 

Aplicarea generală și 
obligatorie a măsurii de 
fixare a primului termen 
de judecată în aprilie 
2020, plus preschimbare 
termene. Excepție: 
cauzele urgente și 
măsurile preventive 

Consiliul 
Superior al 
Magistraturii 
  

11 Martie 2020  

În 12 martie, CSM face un apel ferm la respectarea măsurilor sanitare. Decide ca în 
perioada 13 Martie – 4 Mai 2020 activitatea de judecată să se reducă la cauzele 
excepționale și să se fixeze ore pentru fiecare cauză în parte.  

În 12 martie 2020, ÎCCJ decide, prin Ordinul 91, suspendarea activității cu publicul și 
suspendarea accesului persoanelor care nu fac parte din personalul instanței, pentru 
perioada 16 martie – 16 mai 2020. Sunt exceptate persoanele citate în cauzele urgente. 
Continuă judecarea cauzelor civile urgente, măsurile preventive, cauze în care există 
pericolul prescripției răspunderii penale etc. Se prevede intensificarea comunicării 
electronice.  

Întâlnire delegație 
UNBR cu reprezentanții 
Parchetului General 

Plata oficiilor   13 Martie 2020 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

mailto:uniune@unbr.ro
http://www.unbr.ro/viataininstanta-unbr-solicita-csm-stabilirea-unor-intervale-orare-pentru-prezentarea-justitiabililor-si-a-avocatilor-la-sedinta-de-judecata-nefiind-suficienta-masura-strigarii-pe-loturi-de-2-3-cauz/
http://www.unbr.ro/unbr-solicita-csm-sa-ia-masuri-ferme-pentru-protejarea-tuturor-participantilor-la-actul-de-justitie-impotriva-infectiei-cu-coronavirus/
http://www.unbr.ro/vineri-13-martie-2020-la-sediul-parchetului-general-a-avut-loc-intalnirea-dintre-delegatia-unbr-compusa-din-dl-av-dr-traian-cornel-briciu-presedinte-dl-av-dr-marius-sebastian-striblea-vic/


 

Acțiuni UNBR Obiectul acțiunii Cui se adresează Data 

Solicitare privind includerea 
avocaților și a tuturor profesioniștilor 
independenți în măsurile de sprijin 
economic avute în vedere de 
Guvern. 
 

Extinderea măsurilor de sprijin economic 
gândite pentru IMM-uri la toți 
profesioniștii independenți. S-a propus: 
amânarea termenelor de plată a 
impozitelor și a taxelor fiscale, amânarea 
plății ratelor la bănci, scheme de ajutor, 
indemnizații.  

Camera Deputaților, 
Senatul României, 
Guvernul României, 
Ministerul Finanțelor 
Publice 

15 Martie 2020 

La 16 martie 2020 este instituită starea de urgență la nivel național prin Decretul 195.  

Organizare videoconferință 
extraordinară cu decanii barourilor și 
membrii Comisiei Permanente a 
UNBR  

Măsurile pentru perioada stării de 
urgență. S-a hotărât: 

 amânarea ședintei Consiliului UNBR 

 organizarea prin videoconferință a 
ședințelor Comisiei Permanente 

 constituire comisie de lucru privind 
impactul stării de urgență asupra 
avocaților 

 lansare apel către avocați de a 
transmite propunerile lor 

  16 Martie 2020 

Lansare invitație la solidaritate și la 
cooperare pentru aplicarea măsurilor 
din Decretul 195, Domeniul Justiției. 

Contracararea dificultăților generate de 
aplicarea măsurilor din Decretul 195 în 
justiție și a posibilelor efecte economice 
globale 

CSM, ÎCCJ, autorități 
competente, 
parteneri ai justitiei 
  

17 Martie 2020 

Decizia 85 a Comisiei Permanente Măsurile luate de barouri pentru 
asigurarea continuității în activitate în 
contextul pandemiei. 
Acordarea de către Departamentul de IT 
al UNBR a suportului tehnic pentru 
realizarea de videoconferințe în cadrul 
barourilor. 
Măsuri recomandate formelor de 
exercitare a profesiei privind protejarea 
documentelor, organizarea activității și  
a comunicării cu clienții. 

  17 martie 2020 

Adresă către Guvernul României Propuneri de atenuare a sarcinilor 
financiare în perioada stării de urgență 
(măsuri suplimentare față de cele din 15 
martie; au fost luate în calcul solicitările 
avocaților transmise UNBR). 

Guvernul României 18 Martie 2020 

Comisia Permanentă - propunere 
măsuri către Consiliul UNBR 

Propunerea unui set de 7 măsuri care 
privesc în principal taxele și contribuțiile 
avocaților (nu se calculează majorări de 
întârziere) și stabilirea unei proceduri de 
obținerea indemnizației pentru 
pierderea temporară a capacității de 
muncă.  

  20 Martie 2020 

Propuneri pentru atenuarea 
efectelor stării de urgență raportat la 
OUG 29/2020 

Măsuri privind susținerea continuării 
activității formelor de exercitare a 
profesiei. 
Măsuri compensatorii pentru avocații 
aflați  în imposibilitatea de a continua 
activitatea. 
Măsuri de protecție sanitară a avocaților. 

Guvernul României, 
Senatul României, 
Camera Deputaților, 
Ministerul Finanțelor, 
Ministerul Justiției 

23 martie 2020 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

http://www.unbr.ro/uniunea-nationala-a-barourilor-din-romania-unbr-solicita-autoritatilor-competente-ca-orice-masuri-de-sprijin-va-lua-fata-de-contribuabili-pentru-a-reduce-efectele-economice-negative-ale-pandemiei-cu/
http://www.unbr.ro/comunicat-unbr-in-contextul-emiterii-decretului-presedintelui-romaniei-nr-195-din-16-martie-2020-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei/
http://www.unbr.ro/comunicat-de-presa-uniunea-nationala-a-barourilor-din-romania-unbr-isi-manifesta-intreaga-disponibilitate-de-a-colabora-cu-consiliul-superior-al-magistraturii-cu-inalta-curte-de-casatie-si-justiti/
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/03/Decizia-CP-17-03-2020_masuri-barouri-situatie-criza-corona_final_comunicata.pdf
http://www.unbr.ro/adresa-unbr-transmisa-guvernului-romaniei-prin-care-se-solicita-adoptarea-de-masuri-in-sprijinul-contribuabililor-avocati-in-contextul-emiterii-decretului-presedintelui-romaniei-nr-195-din-16-martie/
http://www.unbr.ro/comisia-permanenta-a-unbr-propune-un-set-de-masuri-pentru-sprijinirea-avocatilor-ca-urmare-a-starii-de-urgenta/
http://www.unbr.ro/propunerile-corpului-profesional-al-avocatilor-pentru-atenuarea-efectelor-instaurarii-starii-de-urgenta-transmise-la-guvernul-romaniei-ministerul-finantelor-publice-ministerul-justitiei-senatul-rom/


 

Acțiuni UNBR Obiectul acțiunii Cui se adresează Data 

Analiză OUG 29 și OUG 30 Informarea cu privire la efectele celor două 
ordonanțe asupra profesiei de avocat. 

  23 martie 2020 

Lansare newsletter tematic UNBR Info Comunicarea actiunilor profesiei din 
perioada stării de urgență, impactul unor 
reglementări, comunicările instituțiilor. 

  23 Martie 2020 

Adresă către MAI Simplificarea procedurii de verificare a 
motivelor de deplasare ale avocaților doar în  
baza legitimației. 

Ministerul Afacerilor 
Interne 

26 Martie 2020 

Adresă MJ și MP Procedura de depunere a deconturilor 
privind asistența judiciară să se facă prin 
poșta electronică. 

Ministerul Justiției 
Ministerul Public 

26 Martie 2020 

Mesajul Președintelui Intensificarea comunicării în perioada 
stării de urgență. 
Apelul către formele de exercitare a 
profesiei să dea dovadă de solidaritate 
față de colegii mai tineri. 
Abordarea profesiei prin prisma unei 
paradigme economice și sociale care 
începe să se contureze. 

  26 Martie 2020 

Hotărârea 58 a Consiliului UNBR Votul măsurilor propuse de Comisia 
Permanentă privind atenuarea  situației 
economice a avocaților. 

  28 Martie 2020 

Newsletter UNBR Info #2  Hotărârile Consiliului UNBR, Hotărârea 
Consiliului de conducere a INPPA privind 
începerea și desfășurarea activităților 
anului I și II 

  31 Martie 2020 

Clarificări către MMPS cu privire la 
OUG 29 și OUG 30, cu modificările 
aduse prin OUG32  

Asigurarea interpretării necesare 
aplicării legii pentru ca avocații să 
beneficieze de facilitățile economice, 
fiscal-bugetare și compensatorii. 

Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

3 Aprilie 2020 

Videoconferință Comisia 
Permanentă și decanii barourilor 

Analizarea actelor normative cu impact 
asupra profesiei. 

  3 Aprilie 2020 

Revenire adresă către Guvern. Unele 
AJPIS-uri refuză să aplice OUG 
30/2020 (OUG 32) avocaților 

Solicitarea de aplicare a art. XV din OUG 
32/2020 și avocaților, asemenea 
celorlalți profesioniști.  

Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

6 aprilie 2020 

Newsletter UNBR Info #3 Acțiunile privind măsurile compensatorii 
pentru avocați 
Legislație stare de urgență 

  7 aprilie 2020  

Menținere poziție față de Guvern Aplicarea facilităților prevăzute de 
OUG29/2020, pentru formele de 
exercitare a profesiei, în baza unui 
criteriu unic nediscriminatoriu. 

Ministerul Justiției 
  

10 Aprilie 2020 

Revenire solicitare Ministerul Muncii Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

10 Aprilie 2020 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

http://www.unbr.ro/unbr-informeaza-asupra-efectelor-unor-noi-reglementari-asupra-profesiei-de-avocat-in-contextul-starii-de-urgenta/
http://www.unbr.ro/unbr-lanseaza-un-newsletter-tematic-unbr-info-in-care-veti-gasi-masurile-luate-pana-acum-de-organizatia-profesionala-pentru-protectia-avocatilor-in-contextul-situatiei-actuale-analize-privind-impactu/
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/wp-content/uploads/2020/04/126-AUT-2020_Adresa_UNBR_catre_MMPS-030420.pdf
http://www.unbr.ro/avocatii-beneficiaza-de-dispozitiile-art-xv-alin-1-din-oug-nr-30-2020-completata-si-modificata-prin-oug-nr-32-2020-unbr-informeaza-asupra-clarificarilor-stabilite-in-comisia-permanenta-impreun/
http://www.unbr.ro/mesajul-presedintelui-unbr-prof-univ-dr-avocat-traian-cornel-briciu-adresat-corpului-profesional-al-avocatilor-in-contextul-starii-de-urgenta-declarate-la-nivel-national/?highlight=mesajul%20presedinte%C8%99
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/newsletter/newsletter-30-martie-2020/
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/06042020_adresa-MMPS_MJ_GUV.pdf
http://www.unbr.ro/unbr-isi-mentine-pozitia-sa-catre-guvern-facilitatile-economice-si-fiscal-bugetare-prevazute-in-oug-29-2020-ar-trebui-aplicate-formelor-de-exercitare-a-profesiei-de-avocat-in-baza-unui-criteriu-unic/
http://www.unbr.ro/newsletter/newsletter-7-aprilie/
http://www.unbr.ro/unbr-revine-cu-o-noua-adresa-catre-ministerul-muncii-prin-care-solicita-aplicarea-unitara-a-oug-30-2020/


 

Acțiuni UNBR Obiectul acțiunii Cui se adresează Data 

La 14 aprilie 2020 este prelungită starea de urgență prin Decretul 240.  

Măsuri Consiliul UNBR Pachetul de Hotărâri ale Consiliului 
UNBR referitoare la aprobarea 
indicatorilor CAA și la programele 
filialelor CAA pentru anul 2020.  

 14 aprilie 2020  

Newletter #4 UNBR Info Planificarea reluării activității prin efortul 
conjugat al tuturor participanților la 
actul de justiție 
 Certificarea semnăturii digitale –
obținere prețuri preferențiale pentru 
avocați 
Lansarea apelului: Toleranță zero față de 
practicarea fără drept a profesiei de 
avocat în mediul on-line 
Publicarea unui ghid cu sfaturi utile 
pentru desfășurarea on-line a activității  

  14 aprilie 2020 

Solicitare ÎCCJ și CSM  Punerea în discuție a relansării graduale 
a activității judiciare prin soluționarea, în 
contextul prelungirii stării de urgență, și 
a altor cauze vitale pentru economie și 
societate.  

Înalta Curte de 
Casație și Justiție 
Consiliul Superior al 
Magistraturii  

15 aprilie 2020 

UPDATE ÎCCJ, 25 Aprilie 2020: Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție a stabilit completarea cu noi 
categorii de cauze a listei cauzelor urgente, a căror judecată continuă chiar și în condițiile stării de urgență, răspunzând 
astfel și solicitărilor Corpului profesional al avocaților, formulate la 15 aprilie 2020. 

UPDATE CSM, 30 aprilie 2020:  Extinderea listei cauzelor de judecată în perioada stării de urgență  

Analiză Principalele efecte generate de cele mai 
noi modificări legislative asupra profesiei 
de avocat, în contextul prelungirii stării 
de urgență. 

  23 aprilie 2020 

Videoconferința Comisiei 
Permanente  

Adoptarea de programe de sprijinire a 
avocaților pentru atenuarea dificultăților 
economice și ulterior stării de urgență; 
Realizarea demersurilor pentru înființare 
IFN. 

  23 aprilie 2020  

Newsletter UNBR Info #5 Extras din minuta ședinței Comisiei 
Permanente din 23 aprilie 
Ghid  practic de măsuri cu privire la 
Justiție – publicat de Ministerul Justiției 

  24 aprilie 2020  

Videoconferința Comisiei 
Permanente 

Clarificări ale UNBR la întrebările 
avocaților privind obținerea 
indemnizației compensatorii. 

  4 mai 2020  

Newsletter UNBR Info #6 Introducerea votului electronic ca 
alternativă la votul clasic: Propunere 
legislativă de modificare a Legii 51/1995. 
UNBR și INPPA anunță lansarea unei 
sesiuni de formare profesionala continua 
în regim de e-learning în domeniul 
combaterii traficului de persoane, 
organizate de Consiliul Europei în cadrul 
programului “HELP în UE II” (HELP in 
the EU II) 

  5 Mai 2020 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Adresa-ICCJ_CSM_stare-urgenta_150420.pdf
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/newsletter/newsletter-14-aprilie/
http://www.unbr.ro/clarificari-ale-unbr-la-intrebarile-avocatilor-privind-obtinerea-indemnizatiei-compensatorii/
http://www.unbr.ro/principalele-efecte-generate-de-cele-mai-noi-modificari-legislative-asupra-profesiei-de-avocat-in-contextul-prelungirii-starii-de-urgenta/
http://www.unbr.ro/extras-din-minuta-sedintei-comisiei-permanente-din-23-aprilie-2020/
http://www.unbr.ro/newsletter/newsletter-05-mai-2020/
http://www.unbr.ro/newsletter/newsletter-24-aprilie-2020/
http://www.unbr.ro/unbr-pune-in-discutie-iccj-si-csm-relansarea-gradulala-a-activitatii-judiciare-prin-solutionarea-in-contextul-prelungirii-starii-de-urgenta-si-a-altor-cauze-vitale-pentru-economie-si-societate/


 

 

 

 

 

 

13 Mai 2020 

Pozit ia Comisiei Permanente a UNBR fat a  de de Hota ra rea CSM privind activitatea administrativ-judiciara  a 

instant elor judeca tores ti î n perioada 15 Mai – 31 August 2020  

Flash Info: Uniunea Nat ionala  a Barourilor din Roma nia insista  asupra rolului avocatului ca partener indispensabil al 

justit iei s i asupra dialogului necesar institut ional dintre CSM s i UNBR, î n luarea ma surilor care au incident a  s i asupra  

activita t ii avocat ilor. Î n acelas i timp, se arata  ca  tratarea de maniera  nediferent iata  a pozit iei avocatului fat a  de cea a  

justit iabililor î n ansamblul ma surilor referitoare la accesul î n cla direa unde î s i au sediul instant ele judeca tores ti creeaza , 

pe de o parte, un sentiment de segregare a avocaturii de sistemul judiciar, iar pe de alta  parte conduce la ipoteze de lucru 

care pot afecta dreptul la apa rare s i cont in un puternic potent ial de blocaj î n administrarea justit iei.  

 

 

7 Mai 2020 

Drepturile ceta t enilor s i implicat ii legale ale sistemelor cu inteligent a  artificiala  î ncorporata   

Flash Info:  Cu această lucrare, CCBE expune o serie de considerații cu privire la diferitele aspecte legale care  

decurg din utilizarea inteligent ei artificiale (ÎA) î n urma toarele domenii care privesc î n mod direct profesia de avocat:  

ÎA s i drepturile omului, utilizarea ÎA de ca tre instant e, utilizarea ÎA î n sistemele de justit ie penala , probleme de  

ra spundere, impactul ÎA asupra practicii juridice.  

De exemplu, î n materie de justit ie penala  ÎA este deja intens folosita  pentru prevenirea infract iunilor, supraveghere,  

colectarea s i analizarea datelor precum s i analiza probelor fizice (probe ADN, infract iuni informatice,  

declarat ii ale martorilor). Acest lucru da  nas tere la diverse probleme, printre care aceea ca  instrumentele precum  

tehnologia recunoas terii faciale sunt inexacte î n identificarea persoanelor din rase diferite. Aceste forme de discriminare 

reprezinta  o amenint are la drepturile civile. De asemenea, modalita t ile specifice de funct ionare a algoritmilor nu sunt de 

obicei dezva luite persoanelor afectate de rezultatul utiliza rii lor, ceea ce î l pune pe inculpat î n pozit ia î n care nu poate  

contesta predict iile fa cute de algoritmi. O alta  preocupare se refera  la inegalitatea armelor care poate apa rea î ntre  

capacita t ile mai avansate pe care procurorii le-au avut la dispozit ie s i resursele limitate pe care le pot avea avocat ii. 

 

Acțiuni UNBR Obiectul acțiunii Cui se adresează Data 

Poziție publică a Comisiei 
Permanente a UNBR față de de 
Hotărârea CSM 734 din 12 mai 

Solicitarea adresată CSM de a consulta 
UNBR la nivel instituțional înainte de a fi 
luate măsuri administrative pentru 
perioada ulterioară stării de urgență. 
Este necesară conlucrarea pentru a 
asigura gradul de acceptare necesar 
aplicării măsurilor și evitarea unor 
disfuncționalități în ceea ce privește 
funcția apărării. 

Consiliul Superior al 
Magistraturii  

13 mai 2020 

Mai mult 

Mai mult 

Mai mult 

UNBR Informează 

http://www.unbr.ro/pozitia-comisiei-permanente-a-uniunii-nationale-a-barourilor-din-romania-fata-de-de-hotararea-consiliului-superior-al-magistraturii-nr-734-12-05-2020-privind-activitatea-administrativ-judiciara-a-inst/
http://www.unbr.ro/pozitia-comisiei-permanente-a-uniunii-nationale-a-barourilor-din-romania-fata-de-de-hotararea-consiliului-superior-al-magistraturii-nr-734-12-05-2020-privind-activitatea-administrativ-judiciara-a-inst/
http://www.unbr.ro/drepturile-cetatenilor-si-implicatii-legale-ale-sistemelor-cu-inteligenta-artificiala-incorporata/


LEGISLAȚIE—stare de urgență 

15 Mai 2020 

Hota ra rea 24/2020 privind instituirea sta rii de alerta   

Flash Info: Hota ra rea adoptata  de Comitetul pentru Situat ii de Urgent a  a fost publicata  î n Monitorul Oficial al Roma niei 

nr. 395/15 Mai 2020.   

 Din 15 mai este obligatorie purtarea ma s tilor î n spat iile î nchise 

 Înstitut iile s i autorita t ile publice, operatorii publici s i privat i au obligat ia sa  asigure munca de acasa  a angajat ilor.  

Daca  nu este posibil, trebuie asigurate urma toarele ma suri: 

 triaj epidemiologic la intrarea î n incinte 

 dezinfectarea obligatorie a ma inilor î nainte a intra î n spat iile de lucru 

 respectarea regulilor privind desfa s urarea activita t ii î n spat iile libere s i a regulilor privind funct ionarea unita t ilor 

de cazare î n regim hotelier 

 decalarea programului de lucru pentru entita t ile cu un numa r mai mare de 50 de salariat i 

 Sunt interzise desfa s urarea s i organizarea de mitinguri, demonstrat ii, concerte sau alte î ntruniri î n spat ii deschise 

 Sunt interzise desfa s urarea s i organizarea de activita t i culturale, s tiint ifice, artistice, sportive, de divertisment,  

jocuri de noroc, activita t i de fitness, activita t i de piscine s i de tratament balnear î n spat ii î nchise 

Excepții:  

 activita t ile organizate de slujitorii cultelor religioase este permisa  cu participarea publicului î n exteriorul 

la cas ului de cult 

 ritualurile cu caracter privat din interiorul locas urilor de cult este permisa  cu participarea a maximum  

16 persoane 

 activita t ile de î ngrijire personala  desfa s urate î n spat ii special destinate  

 activita t ile de prega tire a sportivilor de performant a   

 activita t i culturale desfa s urate î n spat ii special destinate (muzee, biblioteci) 

 activita t i recreativ-sportive î n aer liber: ciclism, drumet ii, alergare, canotaj, alpinism, va na toare, pescuit etc. cu 

participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc î mpreuna  

 

Page 6 UNBR INFO | Week#7 

Mai mult 

http://www.unbr.ro/hotararea-guvernului-romaniei-comitetul-national-pentru-situatii-de-urgenta-nr-24-14-mai-2020-privind-aprobarea-instituirii-starii-de-alerta-la-nivel-national-si-a-masurilor-de-prevenire-si-control/


INSTITUȚIILE informează  

14 mai 2020 

Ma surile de protectie sanitara  luate de Î CCJ pentru perioada ulterioara  sta rii de urgenta . Aspecte care î i  

privesc pe avocat i 

Flash Info:  Avocații pot prezenta declarația necesară pentru accesul în sediile ÎCCJ direct pe telefon sau tabletă, la 

momentul accesului, fa ra  a fi nevoie sa  o transmita  anterior prin e-mail. Î n vederea accesului, copia î mputernicirii  

avocat iale poate fi, de asemenea, prezentata  î n format electronic, pe telefon sau tableta .  

Accesul la compartimentele auxiliare ale instant ei supreme (consultare dosare, eliberare certificate de grefa  etc.) se va 

efectua, î n principiu, cu programare telefonica  prealabila , astfel î nca t sa  poata  fi respectata  distant a minima  de protect ie.  

 

 

14 Mai 2020 

Î CCJ: Înstruct iuni privind accesul î n sediile Î CCJ î ncepa nd cu data de 15.05.2020 

Flash Info:  Înstruct iunile preva d reguli distincte privind accesul î n sediile Î CCJ al  pa rt ilor, martorilor s i al altor persoane 

implicate î n procedurile judiciare, accesul persoanelor la compartimentele care desfa s oara  activitate de lucru cu publicul, 

accesul altor persoane, precum s i un capitol special privind accesul avocat ilor.  

La momentul accesului î n sediul Î CCJ avocatul va trebui sa  prezinte actul de identitate/cardul de avocat,  

chestionarul-declarat ie prev. î n Anexa nr.1 la ordinul pres edintelui Î CCJ nr.138/2020 s i o copie a î mputernicirii  

avocat iale (care poate fi prezentata  pe telefon sau tableta ). Avocat ii pot prezenta chestionarul-declarat ie exclusiv î n for-

mat electronic, pe telefonul mobil sau tableta , fa ra  a fi necesar sa  fie transmis anterior prin e-mail.  

 

 

13 Mai 2020 

Curtea de Apel Bucures ti solicita  ca documentele pe care avocat ii le vor transmite Curt ii sa  fie transmise  

exclusiv î n format electronic sau prin fax 

Flash Info:  Curtea de Apel Bucures ti a transmis UNBR ruga mintea ca avocat ii sa  comunice toate documentele exclusiv 

prin e-mail cu confirmare de primire sau prin fax la adresele aferente fieca rei sect ii sau ale Registraturii Generale.  

Î n comunicarea instant ei se precizeaza  ca  reluarea activita t ii dupa  15 mai, ca nd î nceteaza  starea de urgent a , presupune 

manipularea unui volum urias  al corespondent ei care trebuie gestionata  zilnic concomitent cu pa strarea ma surilor  

sanitare de protect ie.  

 

12 Mai 2020  

Hota ra rea CSM privind activitatea administrativ-judiciara  a instant elor î n perioada 15 mai – 31 august 2020 

Flash Info: Consiliul Superior al Magistraturii a luat măsuri privind programul de lucru, inclusiv accesul la arhiva 

instant elor s i programarea s edint elor de judecata . Pentru accesul î n arhiva instant ei pres edintele poate stabili intervale 

orare alocate distinct avocat ilor, consilierilor juridici, practicienilor î n insolvent a , expert ilor s i interpret ilor […] Grefierul 

va fi prezent î n sala de s edint e cu 15 minute î nainte de î nceperea s edint ei de judecata . Punerea la dispozit ie a dosarelor 

spre consultare procurorului, pa rt ilor, reprezentant ilor sau avocat ilor acestora se realizeaza  î n timpul s edint ei, doar î n 

intervalele orare dedicate cauzei respective, dupa  o prealabila  verificare a identita t ii s i calita t ii. 
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http://www.unbr.ro/masurile-de-protectie-sanitara-luate-de-iccj-pentru-perioada-ulterioara-starii-de-urgenta-aspecte-care-ii-privesc-pe-avocati/
https://www.scj.ro/CMS/0/PublicMedia/GetIncludedFile?id=21779
http://www.unbr.ro/curtea-de-apel-bucuresti-solicita-ca-documentele-pe-care-avocatii-le-vor-transmite-curtii-sa-fie-transmise-exclusiv-in-format-electronic-sau-prin-fax/
http://www.unbr.ro/hotararea-csm-privind-activitatea-administrativ-judiciara-a-instantelor-in-perioada-15-mai-31-august-2020/


INSTITUȚIILE informează  

12 Mai 2020 

Hota ra rea Colegiului de conducere al Curt ii de Apel Bucures ti nr. 97 din data de 11 mai 2020 privind reluarea 

activita t ii de judecata  î ncepa nd cu data de 15 mai 2020, î n contextul î nceta rii sta rii de urgent a  

Flash Info: Completele de judecata  vor lua ma suri î n perioada 15-25 mai 2020 î n vederea stabilirii termenelor de  

judecata  pentru cauzele care au fost suspendate de drept, î n perioada sta rii de urgent a  […]. Dupa  data de 15 mai 2020, î n 

materie non-penala , se va relua procedura prealabila , î n cauzele î n care aceasta  procedura  fusese suspendata  pe perioada 

sta rii de urgent a  […] Termenul de 60 de zile preva zut de art. 201 C.pr.civ. se va prelungi la de 120 zile, ata t pentru  

dosarele a ca ror procedura  a fost suspendata , ca t s i pentru dosarele nou intrate. 

 

7 Mai 2020 

Î nalta Curte de Casat ie s i Justit ie anunt a  UNBR cu privire la implementarea aplicat iei de dosar electronic la  

instant a suprema  

Flash Info: Accesul la dosar va fi operat ional din data de 18.05.2020 pentru cauzele aflate pe rolul celor doua  Sect ii Civile 

s i al Sect iei Penale. La nivelul Sect iei de Contencios Administrativ s i Fiscal aplicat ia de dosar electronic va deveni  

operat ionala  din septembrie 2020.  

 

6 Mai 2020 

Digitalizarea Ministerului Justit iei s i Digitalizarea Justit iei – Comunicare publica  a Ministerului Justit iei 

Flash Info: Digitalizarea Ministerului Justit iei va constitui o prima  etapa  pilot care va fi urmata  de digitalizarea tuturor 

institut iilor subordonate sau aflate î n coordonarea Ministerului Justit iei. Pe baza experient ei ce va fi acumulata  î n  

procesul de digitalizare a propriului aparat s i institut iilor subordonate, Ministerul Justit iei va init ia s i propune un  

parteneriat cu Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii s i profesiile juridice liberale pentru digitalizarea  

activita t ilor administrative s i judiciare desfa s urate la nivelul instant elor de judecata  s i parchetelor.  

 

6 Mai 2020 

Ministerul Justit iei a dat publicita t ii o ”ÎNFORMARE PUBLÎCA  privind ma surile luate pe zona de competent a  a 

Ministerului Justit iei pentru prevenirea s i limitarea efectelor Pandemiei” 

Flash Info: Principalul risc de contaminare pe zona de competent a  directa  s i indirecta  a Ministerului Justit iei î n condit iile 

Pandemiei a constituit-o situat ia Administrat iei Nat ionala  a Penitenciarelor […]. De aceea, primele ma suri, chiar î nainte 

de declararea sta rii de urgent a , au vizat protect ia det inut ilor s i a angajat ilor acestei institut ii. Din acelas i motiv,  

performant a de a parcurge aceasta  perioada  fa ra  un singur det inut contaminat s i doar  sub 10 angajat i contaminat i, la un 

efectiv total cumulat de zeci de mii de persoane, reprezinta  o performant a  notabila , rezultatul unui management profesi-

onist s i dedicat, dar s i al unei colabora ri stra nse cu angajat ii, sindicatele, s i nu î n ultimul ra nd cu colonia de det inut i, cu 

care s-a comunicat permanent, rezultatul fiind un grad cvasitotal de acceptare fa ra  incidente a ma surilor luate pentru 

propria protect ie sanitara .  
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http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/05/Hot%C4%83r%C3%A2rea-Colegiului-de-conducere-al-Cur%C5%A3ii-de-Apel-Bucure%C5%9Fti-nr.-97-din-data-de-11-mai-2020_ocr.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/05/135-AUT-2020_dos-el-ICCFJ_nr.-645-din-07-mai-2020.pdf
http://www.unbr.ro/digitalizarea-ministerului-justitiei-si-digitalizarea-justitiei-comunicare-publica-a-ministerului-justitiei/
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/05/mj-stare-de-urgenta-informare-publica-masuri-luate-060520.pdf


INSTITUȚIILE informează  

6 Mai 2020 

Înformare publica  privind ma surile luate pe zona de competent a  a Ministerului Justit iei pentru prevenirea s i 

limitarea efectelor Pandemiei 

Flash Info: Ministerul Justit iei a elaborat un document de politica  publica  privind modul de reluare completa  a activita t ii 

instant elor de judecata  s i parchetelor dupa  î ncetarea sta rii de urgent a , la 15 Mai 2020.  

Reluarea activita t ilor de urma rire penala  s i de judecata  se va face cu impunerea unor reguli cu caracter general, printre 

care:  

Respectarea distant ei sociale de minimum 1,5 m  

1. Îdentificarea persoanelor vulnerabile din fiecare colectiv s i stabilirea, pentru acestea, a unui regim de munca   

independent (individual) sau telemunca  

2. Autoizolarea la domiciliu a persoanelor ce prezinta  simptome de î mbolna vire pa na  la clarificarea sta rii de sa na tate 

3. Reguli privind accesul î n sediile instant elor/parchetelor  

4. Ama narea stagiilor de practica  sau a intership-urilor  

Pentru respectarea distant ei sociale, î n funct ie de specificul fieca rei instant e sau parchet, ma surile ce se vor lua pot  

include:  

 desfa s urarea activita t ii î n intervale orare diferite, utiliza nd chiar s i ziua de sa mba ta , dupa  caz;  

 limitarea accesului publicului î n sala de judecata ; 

 limitarea numa rului de cauze, prin planificarea s edint elor de judecata  la intervale mai scurte de timp; 

 citarea pa rt ilor/participant ilor la intervale de timp prestabilite; 

 prioritizarea solut iona rii cauzelor care se judeca  fa ra  citarea pa rt ilor; 

 prioritizarea cauzelor judiciare/reducerea numa rului cauzelor de pe rolul instant elor, cu respectarea/observarea 

principiului celerita t ii tragerii la ra spundere penala , principiului solut iona rii cauzelor î ntr-un termen rezonabil,  

principiului solut iona rii “de urgent a  s i cu preca dere” a cauzelor al ca ror obiect sau a ca ror natura  a fost evaluata , ca 

atare, de ca tre legiuitor, respectiv de ca tre judeca torul cauzei; 

 utilizarea sistemului de videoconferint a , unde este tehnic posibil s i daca  natura sau obiectul cauzei judiciare sunt 

compatibile cu acest sistem, care presupune sacrificarea principiului nemijlocirii, extrem de important î n faza  

administra rii probelor; 

 purtarea echipamentelor de protect ie; 

 î ncurajarea muncii de acasa , acolo unde este posibil; 

 plasarea serviciilor care deservesc publicul î n spat ii mai mari deca t cele obis nuite de lucru (ex. o registratura  mutata  

î ntr-o sala  de judecata , î n funct ie de infrastructura instant elor/parchetelor). 

Î n ce prives te accesul î n sediile instant elor/parchetelor, printre ma surile luate se vor rega si: 

 limitarea î n timp a prezent ei justit iabililor î n sediile instant elor/parchetelor dupa  finalizarea dosarului/operat iunii 

care a necesitat prezent a lor î n acel loc; 

 restrict ii î n lega tura  cu transportul la instant e al det inut ilor, acesta urma nd a fi autorizat doar pentru cazuri bine  

justificate. Este î ncurajata  î n continuare utilizarea sistemului de videoconferint a ; 

 comunicarea actelor de procedura  pe cale electronica , sens î n care participant ilor la procedurile judiciare li se vor 

solicita adrese de e-mail/WhatApp etc. 
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http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/05/stare-de-urgenta-recomandari-instante-si-parchete-post-stare-de-urgenta-060420.pdf


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 
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