
 

_____________________________________________________________________________________________
_________ 

Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091 
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880; 

E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro 
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783. 

126-AUT-10.04.2020 
 
Către 

 Ministerul Muncii și Protecției Sociale  

Doamnei Ministru Violeta Alexandru  

 
 

Revenim la adresa noastră din 06.04.2020, deoarece avocații continuă să ne 
informeze că se menține situația în care Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție 
Socială refuză să aplice dispozițiile art. XV alin. (1) 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, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 
32/2020 în ceea ce privește avocații. 

Reiterăm faptul că refuzul apare ca fiind unul nejustificat având în vedere 
următoarele: 
    a) Avocații se încadrează în categoria „profesioniștilor”, la care se referă OUG nr. 
30/2020, așa cum prevăd dispozițiile art. 3  alin. (2) și (3) din Legea nr. 287/2009, privind 
Codul civil coroborate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare 
a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil și cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat. 
    b) Avocații au activitatea întreruptă ca urmare a măsurilor sanitare adoptate în 
perioada stării de urgență. Interdicția prevăzută expres (art. X din OUG nr.29/2020) de a 
refuza serviciul avocațial în acele situații în care, potrivit legislației stării de urgență, 
acest serviciu este esențial pentru funcționarea serviciului public al justiției reprezintă o 
obligație pentru avocat. Ea nu poate agrava situația categoriei profesionale și nu poate 
ȋn mod rezonabil să justifice ȋnlăturarea de la aplicarea măsurilor compensatorii a 
avocaților. În această perioadă, avocatul nu efectuează activități profesionale care să 
genereze venituri din profesie (lipsa de contracte de asistență și în consecință lipsa de 
facturare; lipsa onorariilor retrocedate din partea titularului formei de exercitare a 
profesiei etc.), astfel că, întreruperea activității, în sensul art. XV alin. (1) din OUG 
nr.30/2020 reprezintă situația de facto. Prin urmare, luarea de către avocați a măsurilor 
necesare în vederea asigurării continuității nu exclud, ci dimpotrivă justifică a fortiori 
accesarea de către aceștia a măsurilor art. XV din OUG nr. 30/2020, modificat și 
completat prin OUG nr. 32/2020. 
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    c) 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. 

 
Uniunea Națională a Barourilor din România vă solicită să faceți demersuri pentru 

a soluționa situația semnalată, fie prin modificarea legislației în mod corespunzător 
(inclusiv prin norme de aplicare ale Ordonanței), fie prin impunerea unei poziții unitare 
în teritoriu, în sensul clarificării potrivit cărei art. XV din OUG 32/2020 se aplică tuturor 
profesioniștilor, inclusiv avocaților.   

 
Cu mulțumiri pentru colaborare,  
 
 
Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România 
 
Av. dr. Traian Briciu 

 
 
 


