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I.	 Clarificări	ale	UNBR	la	întrebările	
avocaților	privind	obținerea	
indemnizației	compensatorii
Minuta ședinței Comisiei Permanente din 30 Aprilie 
2020 (extras)

Au fost discutate în Comisia Permanentă 
a UNBR anumite chestiuni referitoare 
la aplicarea OUG nr.53/2020. Publicăm 
răspunsurile la cele mai frecvente întrebări  
adresate de către avocați, pentru 
clarificarea aspectelor privind 
indemnizația de sprijin acordată.
a. clarificarea noțiunii de ,,încasări” – este 

vorba despre sumele brute încasate în 
temeiul contractelor de asistență juridică 
încheiate și nu de ,,venituri”; 

b. pentru verificarea îndeplinirii  
condițiilor impuse de ordonanță se au ȋn 
vedere încasările din perioada de  
referință, chiar dacă este vorba despre 
plăți aferente unor contracte încheiate 
anterior stării de urgență; este drept că 
UNBR a făcut demersuri pentru ca ȋn  
legea de aprobare a ordonanței condiția 
să se raporteze la sume încasate din  
contracte încheiate ȋn această perioadă, 
dar acest aspect este încă ȋn curs de  



adoptare; pe același raționament, sumele 
încasate ulterior stării de urgenta în  
temeiul unor titluri juridice încheiate în 
perioada stării de urgență nu ar trebui 
luate în calcul;

c. onorariile din oficiu intră în categoria 
încasărilor pentru a se raporta la analiza 
condițiilor impuse de lege pentru stabilirea 
dreptului de a apela la indemnizația de 
sprijin; în ce privește relevanța  
momentului încasării se aplică aceleași 
regulile de la lit.b). Este drept că și ȋn 
acest caz UNBR a făcut demersuri pentru 
ca ȋn legea de aprobare a ordonanței  
condiția să se raporteze la sume încasate 
din contracte încheiate ȋn această  
perioadă, dar acest aspect este ȋncă ȋn 
curs de adoptare;

d. problematica avocaților stagiari înscriși 
pe Tabloul avocaților în ultima perioadă a 
anului 2019 sau în 2020:

• nu au încasat venituri în 2019 și nu au la 
ce să se raporteze;

• nu au încasat venituri în 2019, dar au 
încasat în 2020 sume care nu depășesc 
câștigul salarial mediu brut prevăzut de 
Legea nr. 6/2020.

Situația nu este reglementă de lege; ar 
trebui ca indemnizația de sprijin să se 



aplice și acestei categorii; nu este vorba 
de faptul că ȋn acest caz avocatul nu ar 
îndeplini o condiție impusă de lege pentru 
că ordonanța nu instituie o condiție de 
vechime ȋn profesie; condiția impusă de 
legiuitor cu privire la diferența dintre 
veniturile din luna de referință prin 
raportare la cele din anul trecut nu este 
aplicabilă ȋn cazul avocaților aflați ȋn 
ipotezele arătate anterior. In cazul acestora, 
singura condiție verificabilă este cea a 
nivelului veniturilor din luna din perioada 
de referință. 
Pentru identitate de rațiune, aceeași soluție 
ar trebui aplicată și avocaților care ȋn anul 
2019 au fost suspendați, fiind în concediu 
pentru îngrijirea copilului.
Se va înainta acest punct de vedere către 
Ministerul Muncii. 
e. indemnizația încasată – este vorba 

despre suma diminuată cu contribuțiile 
datorate către stat sau cea brută, urmând 
ca ulterior acestea să fie achitate de către 
avocat? Art.XV alin.8 din OUG nr.30/2020 
astfel cum a fost modificată prevede că 
obligațiile fiscale menționate la alin.7 
se declară prin declarația unică privind 
impozitul pe venit și contribuțiile sociale 
datorate de persoanele fizice și se plătesc 



de către persoanele fizice beneficiare la 
termenul prevăzut la art.122 alin.1 din 
Legea nr.227/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru veniturile 
realizate ȋn anul 2020; în ce privește 
contribuția de asigurări sociale, opinia 
Comisiei Permanente este că aceasta nu 
poate fi reținută și achitată către sistemul 
de stat, conform prevederilor art. 150 
din Codul fiscal (Legea nr. 227/2015) 
coroborate cu cele ale art. XV alin. (5) 
din OUG nr. 30/2020, astfel cum a fost 
modificată prin OUG nr. 53/2020; având 
în vedere că indemnizația de sprijin nu 
are calitatea de venit profesional, nu 
se datorează din aceasta contribuțiile 
profesionale către sistemul propriu (în 
conformitate cu prevederile în vigoare, se 
datorează contribuțiile minime, chiar dacă 
nu se realizează venit). Se va emite punct 
de vedere ȋn acest sens către Ministerul 
Muncii, reafirmându-se pozițiile 
exprimate și anterior OUG nr.53/2020;

f. pentru avocatul colaborator sau asociat se 
aplică aceleași reguli, deoarece legea nu 
distinge.
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II.	 UNBR	Informează
29	aprilie	2020	
Introducere vot electronic: Propunere 
legislativă privind modificarea și 
completarea Legii nr.51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat

Flash Info: Propunerea vizează 
introducerea votului electronic ca 
alternativă la votul clasic.  A fost 
înregistrată pentru dezbaterea în Senat, 
ca primă Cameră sesizată, în data de 27 
aprilie 2020. 

Forma propusă de către initiatori este 
următoarea:
Articol unic:
 Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează:
După articolul 54, se introduce un nou 
articol, articolul 541, cu următorul cuprins:
„Art. 54 (1) Atât în cazul Adunării generale 



ordinare sau extraordinare, cât și în cazul 
Adunării generale de alegere a organelor 
de conducere a Baroului, Consiliul Baroului 
poate hotărî ca votul să se desfășoare prin 
mijloace electronice.
În situația prevăzută la alin. 1, cvorumul 
va fi stabilit în raport de numărul total al 
membrilor Baroului care și-au exprimat 
opțiunea de vot, cu respectarea, după 
caz a dispozițiilor art. 53 alin. (1) și (4), 
respectiv a art. 54 alin. (21).”
(3) Consiliul Baroului va face public, pe 
site-ul Baroului, cu cel puțin 30 de zile 
înaintea datei Adunării generale în care 
va fi utilizată procedura de vot electronic, 
regulamentul de utilizare a votului 
electronic, care va conține garanții cu 
privire la securitatea și corectitudinea 
procesului de vot și de respectare a  
secretului votului în cazul Adunării 
Generale de alegere a organelor de 
conducere.

  
mai mult ...
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http://www.unbr.ro/introducere-vot-electronic-propunere-legislativa-privind-modificarea-si-completarea-legii-nr-51-1995-pentru-organizarea-si-exercitarea-profesiei-de-avocat/


24	aprilie	2020

UNBR și INPPA anunță lansarea unei 
sesiuni de formare profesională continuă 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) 

Flash Info: Programul “Human Rights 
Education for Legal Professionals in the 
European Union II” sau “HELP in the EU 
II”, derulat între 2019 și 2022, este un 
proiect finanțat de Uniunea Europeană și 
implementat de Consiliul Europei, folosind 
metodologia HELP pentru formarea 
judecătorilor, procurorilor si avocaților în 
domeniul drepturilor omului. Pentru mai 
multe detalii privind proiectul, poate fi 
accesat următorul link: https://www.coe.
int/en/web/help/help-in-the-eu.

 (…)

Avocații care doresc să urmeze acest curs 
sunt invitați să se înscrie prin trimiterea 
unei succinte scrisori de intenție pe 
adresa de e-mail următoare: proiecte@
unbr.ro (termen este 20 mai 2020 sau 

https://www.coe.int/en/web/help/help-in-the-eu
https://www.coe.int/en/web/help/help-in-the-eu


data la care se atinge numărul maxim de 
30 de participanți, selectați în ordinea 
înscrierilor). 

mai mult ...
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http://www.unbr.ro/uniunea-nationala-a-barourilor-din-romania-si-institutul-national-pentru-pregatirea-si-perfectionarea-avocatilor-anunta-lansarea-unei-sesiuni-de-formare-profesionala-continua-in-regim-de-e-learning-in/


III.	LEGISLAȚIE—stare	de	
urgență

25	aprilie	2020

Ordonanța militară nr. 10/2020 privind 
măsuri de prevenire a răspândirii 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 0340 din 27 Aprilie 
2020

Flash Info: Primul articol al ordonanței 
conține măsurile privitoare la persoanele 
care au împlinit 65 de ani.
Astfel, art. 1 alin. (1) prevede că circulația	
persoanelor	care	au	împlinit	vârsta	de	
65	de	ani, în afara locuinței/gospodăriei, 
este permisă numai în situațiile prevăzute 
mai jos.
La alin.(2) se precizează că indiferent	de	
intervalul	orar, circulația persoanelor 
care au împlinit vârsta de 65 de ani, în 
afara locuinței/gospodăriei, este permisă 
strict pentru următoarele motive:
Lit. a) deplasarea	în	interes	profesional, 
inclusiv între locuință/gospodărie și 
locul/locurile de desfășurare a activității 
profesionale și înapoi, precum și în 



condițiile art. 1 alin. (1), (2) și (5) 
din Ordonanța militară nr. 8/2020 
privind măsuri de prevenire a răspândirii 
COVID-19, cu modificările ulterioare;
Lit. b) deplasarea pentru asistență 
medicală care nu poate fi amânată și 
nici realizată de la distanță, inclusiv 
tratamentele oncologice planificate, dializă 
etc., folosind mijloacele de transport în 
comun, mijloacele proprii de deplasare sau 
ale  
familiei/susținătorilor sau, după caz, 
mijloacele de transport sanitar special 
destinat; 
(...)
Dispozițiile articolului 3 al noii ordonanțe 
prevăd suspendarea zborurilor dintre 
Spania și România până pe 11 mai, precum 
și suspendarea zborurile dintre Austria, 
Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite 
ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii 
și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de 
Jos, Turcia, Iran, Italia, Franța, Germania și 
România până pe 14 mai. 

mai mult ...
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http://www.unbr.ro/ordonanta-militara-nr-10-2020-privind-masuri-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19-publicata-in-monitorul-oficial-al-romaniei-partea-i-nr-0340-din-27-iv-2020/


25	aprilie	2020

Ordinul Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale nr. 49/23.04.2020 pentru aprobarea 
modelului	de	declarație	pe	proprie	
răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) 
din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecției sociale în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2

mai mult ...
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http://www.unbr.ro/ordinul-ministerului-muncii-si-protectiei-sociale-nr-49-23-04-2020-pentru-aprobarea-modelului-de-declaratie-pe-propria-raspundere-prevazuta-la-art-xv-alin-11-din-oug-nr-30-2020-pentru-modificare/


IV.	INSTITUȚIILE	informează

30	aprilie	2020	

Acordarea indemnizațiilor de sprijin 
COVID-19

Flash Info: Avocații pot depune 
documentele pentru obținerea 
indemnizației compensatorii pentru luna 
martie până în data de 6 mai. 
În informarea publicată pe site, Agenția 
Națională pentru Plăți și Inspecție 
Socială anunță că documentele se depun 
online prin aplicația aici.gov.ro. Pentru 
indemnizația aferentă lunii aprilie, 
documentele se depun în perioada 1-10 
mai prin aceeași aplicație. 
Formularele pentru avocați (cerere și 
declarație pe propria răspundere) vor fi 
aprobate prin ordin de ministru în cel mai 
scurt timp posibil și vor fi disponibile pe 
site-urile agentiilor teritoriale și pe site-ul 
ANPIS. 

mai mult ...
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https://aici.gov.ro/home
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/29836.pdf


30	aprilie	2020

Extinderea listei cauzelor de judecată în 
perioada stării de urgență: Hotărârea CSM 
din 30 aprilie 2020

Flash Info : Perpectiva necesității de 
reluare a activității judiciare într-un mod 
gradual și unitar este susținută la nivelul 
Consiliul Superior al Magistraturii. Prin cea 
mai recentă hotărâre a secției de judecători 
a CSM, lista cauzelor non-penale ce se vor 
judeca în perioada stării de urgență a fost 
extinsă astfel:
La nivelul judecătoriilor: 
• plângerile împotriva hotărârilor de 

respingere în procedură accelerată, 
precum și plângerile împotriva  
hotărârilor de respingere a cererilor de 
acces la o nouă procedură de azil

• cauzele care se judecă fără citarea părților
• cererile de restituire a cauțiunii
La nivelul tribunalelor
• litigiile privind achizițiile publice
• cererile de deschidere a procedurii 

insolvenței formulate de debitor, în 
temeiul art. 66 alin. (10), coroborat cu 
art. 71 alin (1) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a 



insolvenței și de insolvență și cererile de 
suspendare a măsurilor contestate ale 
administratorului judiciar/lichidatorului 
judiciar,  
prevăzute la art. 59 alin. (7) din aceeași 
lege

• contestații împotriva deciziei de 
concediere sau a deciziei de suspendare a 
contractului individual  
de muncă

• cauzele care se judecă fără citarea părților
•  cererile de restituire a cauțiunii
La nivelul curților de apel:
• litigiile privind achizițiile publice
• cauzele care se judecă fără citarea părților
• cererile de restituire a cauțiunii

mai mult ...
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http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Hotararea-Sectiei-pentru-judecatori-nr.-707_30.04.2020_2020-04-30.pdf


25	aprilie	2020	

Prin comunicatul publicat în 23 Aprilie, 
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, 
răspunzând astfel și solicitărilor Corpului  
profesional al avocaților, formulate la 15 
Aprilie 2020.

Flash Info:  În materie civilă, lista cauzelor 
urgente a fost completată cu: 
• recursul care are ca obiect suspendare act 

administrativ-fiscal
• recursul care are ca obiect contestații 

împotriva deciziilor de instituire a 
măsurilor asigurătorii

• cererile de strămutare 
• cererile care au ca obiect restituire 

cauțiune
În materie penală, lista inițială a fost 
actualizată cu:
• cauzele privitoare la infracțiuni contra 

vieții
• cauzele referitoare la desemnarea 

instanței 
• contestațiile la executare
• alte cauzele apreciate ca urgente de către 

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Comunicat-ICCJ-hotarare-colegiu-23.04.2020.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Adresa-ICCJ_CSM_stare-urgenta_150420.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Adresa-ICCJ_CSM_stare-urgenta_150420.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Adresa-ICCJ_CSM_stare-urgenta_150420.pdf


instanță, complet sau judecător, după caz

În perioada16 Martie - 16 Aprilie au fost 
în desfășurare peste 2.500 de dosare la 
nivelul secțiilor și formațiunilor de  
judecată ale ÎCCJ, din care aproape 250 
dosare asociate. 
Registratura Generală a ÎCCJ  a înregistrat 
un nivel de activitate mai intens decât în 
lunile obișnuite.  Au fost expediate aproape 
7.000 de lucrări și au fost înregistrate peste 
2.000 de acte reprezentând corespondență 
în dosarele aflate pe rol. 

mai mult ...
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http://www.unbr.ro/update-masurile-adoptate-de-iccj-in-vederea-reluarii-graduale-a-activitatii-colegiul-de-conducere-al-inaltei-curti-a-stabilit-completarea-cu-noi-categorii-de-cauze-a-listei-cauzelor-urgente-a-caror/

