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HOTĂRÂREA nr. 76 

17-18 iulie 2020 

 
În baza dispozițiilor art. 65 a), c) și ș) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și 

exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În considerarea faptului că suntem în prezența un context excepțional determinat de 

pandemia Covid 19, care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care 

constituie o situație extraordinară, ce impune măsuri excepționale,  

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/27 martie 2020 prin care s-au 

aprobat măsurile propuse prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 86/19 martie 2020 

pentru atenuarea situației economice a avocaților din România ca urmare a instituirii stării de 

urgență, 
Ținând cont de dezbaterile din ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din 

România (în continuare, UNBR), 

Consiliul UNBR, întrunit în 17-18 iulie 2020, a adoptat următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. – (1) Prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/27 

martie 2020 se abrogă.  

(2) Sumele achitate cu titlu de majorări de întârziere în cazurile menționate la art. 1 alin. 

(1) pct. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/27 martie 2020 se vor compensa de drept 

cu sumele datorate pe viitor de avocatul în cauză. 

 

 Art. 2. – Calcularea majorărilor de întârziere pentru datoriile filialelor față de C.A.A., 

acumulate anterior datei de 16.03.2020 se reia începând cu data de 20 iulie 2020. 

 

Art. 3. – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) 

şi va fi comunicată membrilor Consiliului UNBR, barourilor și CAA. 

 (2) CAA va publica prezenta hotărâre pe propria pagină web și o va comunica către 

filialele sale. 

(3) Barourile vor publica prezenta hotărâre pe propria pagină web și vor asigura 

comunicarea către avocați.  

 

 

 

C O N S I L I U L    U. N. B. R.   


