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Reluarea activității presupune un efort prospectiv din partea
fiecăruia

Societatea a schimbat tema zilei. Daca ieri se discuta cu precadere tema ,,protectiei sanitare” si a aspectelor sociale asociate, astazi
tema principala este ,,cand s i în ce mod ne vom relua activitatea?”.
Deja generalitatea obositorului îndemn ,,stati în casa” este
circumstantiata în ,,stati în casa, dar nu opriti economia!”. De la primele
reactii impregnate de dramatism, de tipul ,,sa vina armata sa
păzească străzile!” am ajuns la discutia, mult mai asezata,
despre ,,proportionalitatea” masurilor de restrangere a drepturilor prin
raportare la scopul urmarit.
Tocmai pentru ca ne pregatim de înca 30 de zile de stare de urgenta,
anticipez ca tematica ,,proportionalitatii” si cea a ,,efectelor economice”
asociate vor fi în atentia dezbaterii publice. Se va pune tot mai acut
problema gasirii unor modalitati de reluare si recuperare a activitatii, în
contextul existent, în toate sectoarele de activitate, ca fiind solutia
pentru evitarea sau atenuarea crahului economic. Avocatii, profesiile
juridice nu fac excepție!
Asa cum spuneam la început, reluarea activitatii presupune un efort
prospectiv din partea fiecaruia, a fiecarei profesii, a fiecarui individ în
parte. În aceasta perioada au început transformari în ce priveste munca
avocatilor si devine din ce în mai verosimil ca efectele acestor
transformari nu se vor încheia odata cu ridicarea starii de urgenta.
Pe de alta parte, criza economica iminenta va afecta atat natura
proceselor ce vor fi deduse judecatii, cat si accesul la justitie.
Recuperarea activitatii instantelor si, implicit, a avocatilor este un
proces de viziune, de adaptare continua, de cautare a unor solutii de
echilibru, de planificare. Înseamna un efort sustinut din partea tuturor
participantilor la actul de justitie pentru a gasi solutii echilibrate pentru
reluarea activitatii, în contextul generat de aceasta criza. Îpoteza ca
procesele se reiau de unde au ramas este simplista si poate duce la un
blocaj al instantelor la finalul acestei perioade.

Editorial
Cred cu tarie ca este necesara o planificare amanuntita a acestei operatiuni, o colaborare stransa
între toti participantii la actul de justitie – judecători, avocați, procurori, executori și alte profesii
juridice – pentru a planifica împreuna revenirea, în beneficiul tuturor, dar în primul rand al justitiabililor. În Comisia Permanenta, cu consultarea decanilor barourilor, s-au conturat idei utile, precum
regandirea pentru a doua etapa a starii de urgenta a definirii notiunii de ,,urgenta deosebita”
(cu includerea unor procese, în special din sfera societara si economica) sau reconfigurarea
perioadei vacantei judecatoresti (în sensul restrangerii perioadei acesteia).
Oricum, perioada urmatoare starii de urgenta, desi cred ca va cunoaste o efervescenta a vietii
juridice, va impune standarde de competitivitate care vor face diferenta între avocati.
,,Supravietuirea profesionala” va fi mai grea, dar ,,trairea profesionala” mai intensa si plina de
satisfactii !
În acest context al ,,revenirii” este firesc sa ne îndreptam atentia, macar si pentru cateva zile, spre
simbolistica sarbatorilor pascale în credintele crestina si mozaica, în care regasim ,,reînnoirea” prin
schimbare si ,,fagaduinta” printr-un drum lung si anevoios , dar început cu ,,speranta”!

Avocat Traian Briciu

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

UNBR Informează
14 aprilie 2020

A fost publicat un pachet de Hotarari ale Consiliului UNBR referitoare la aprobarea indicatorilor CAA si la programele filialelor CAA pentru anul 2020
Mai mult
13 aprilie 2020
UNBR publica raspunsul Ministerul Public – PÎCCJ la 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 postei electronice.
Flash Info: Ca raspuns la solicitarea UNBR pentru ca deconturile privind asistenta judiciara sa se depuna în perioada
aceasta prin posta electronica, Ministerul Public a raspuns cu urmatoarele informatii:


deconturile privind asistenta juridica pot fi depuse prin intermediul postei electronice, compactate în format ZÎP
sau RAR, ca urmare a volumului mare de documente;



dupa încheierea acestei perioade sa fie transmise si documentele originale;



pentru a nu înregistra întarzieri în procesul de decontare si pentru a întruni conditiile de legalitate în momentul
efectuarii platii, consideram necesar ca borderourile transmise de barou prin intermediul postei electronice sa
poarte stampila/semnatura „Conform cu originalul".
Mai mult

10 aprilie 2020

UNBR a transmis o noua adresa Ministrului Muncii si Protectiei Sociale pentru aplicarea unitara a OUG 30/ 2020.

UNBR reaminteste ca neaplicarea pentru avocati a art. XV alin. (1) din OUG nr.30/2020 conduce la încalcarea principiului
egalitatii de sanse si de tratament cu celelalte categorii de profesionisti. Discriminarea între persoane aflate în aceeasi situatie datorita aceluiasi eveniment este interzisa.
Mai mult
10 aprilie 2020

UNBR îsi mentine pozitia sa fata de Guvern. Facilitatile economice si fiscal-bugetare prevazute 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 catre 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, daca venitul pentru acest an
nu a fost calculat, în anul 2018;
b)
în cadrul formei juridice de exercitare/organizare a functiei/profesiei îsi desfasoara activitatea, ca salariati, inclusiv
salarizati în interiorul profesiei si/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 considera în continuare ca doar ultimul criteriu din cele de mai sus corespunde nevoilor efective ale momentului.
Mai mult
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UNBR Informează
10 aprilie 2020

Negocierile cu autoritatea de certificare Trans Sped au condus la obtinerea unor preturi preferentiale pentru avocatii interesati de certificarea semnaturii digitale.

Flash Info: Regulamentul UE 910/2014 (eÎDAS) privind piata certificatelor digitale în toate tarile membre UE prevede trei
tipuri de certificate: certificate digitale simple, certificate digitale avansate si certificate digitale calificate. Doar cele din
urma au aceeasi valoare juridica cu semnatura olografa.
Pretul unui certificat calificat - CLOUD cu valabilitate 1 an este de 75 RON, la care se aplica TVA.
Mai mult
9 aprilie 2020

Pe site-ul UNBR puteti gasi un ghid cu sfaturi utile pentru activitatea on-line în aceasta perioada.
Flash Info: Atacurile cibernetice vizeaza atat comunicarile dumneavoastra cu clientii sau cu institutiile, cat si datele stocate pe computerul utilizat. S-au intensificat atacurile de tip phishing, prin care asa-zise companii reputate solicita date
personale confidentiale, parole, date despre carduri, etc.
Ghidul contine informatii minimale despre cum sa gasiti un specialist ÎT, cum sa faceti copii de siguranta, cum sa trimiteti
on-line un document semnat sau cum puteti comunica prin videoconferinta.
Mai mult
8 aprilie 2020

UNBR: Toleranta zero fata de practicarea fara drept a profesiei de avocat în mediul on-line.
Flash Info: În contextul actual apar probleme juridice noi si complexe cu referire, pe de o parte la restrangerea unor
drepturi ale cetatenilor, pe de alta parte la modul în care situatia este speculata în mod fraudulos de falsi avocati.
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania 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, consultanta juridica este domeniul rezervat avocatilor prin formele de exercitare a profesiei asa cum sunt
definite de Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Nicio societate comerciala sau
persoana fizica autorizata nu are dreptul sa factureze consultanta juridica, chiar daca pretinde ca provine de la un jurist.
Mai mult
8 aprilie 2020

ÎNPPA a lansat un nou website de informare si comunicare al institutiei: www.inppa.ro
Flash Info: Site-ul este conceput ca un instrument on-line de comunicare cu avocatii cursanti ai formelor initiale si continue de formare profesionala. În plus, continutul cuprinde stiri despre conferinte si alte activitati de interes pentru
dezvoltarea profesionala a avocatilor.
Noul site al ÎNPPA este conceput cu un design modern si este structurat pe urmatoarele paliere principale:


STÎRÎ SÎ CONFERÎNTE



FORMARE ÎNÎTÎALA Î si ÎÎ SÎ FORMARE CONTÎNUA



EXAMEN DE PRÎMÎRE ÎN PROFESÎE SÎ EXAMEN DE ABSOLVÎRE A ÎNPPA



ACTE SÎ HOTARARÎ ALE CONSÎLÎULUÎ DE CONDUCERE AL ÎNPPA



DÎVERSE COMUNÎCARÎ

Însititutul informeaza ca, pe durata mentinerii starii de urgenta la nivel national, activitatile de formare si de evaluare
continua se vor desfasura exclusiv în sistem on-line.
Mai mult
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LEGISLAȚIE—stare de urgență
14.04.2020
Decretul Presedintelui Romaniei nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.
Mai mult

10 aprilie 2020

Hotararea nr. 285/2020 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (publicată în
Monitorul Oficial al Romaniei Partea Î, nr. 305, 10 aprilie 2020).
Flash Info: Va prezentam cateva dintre modificarile aduse de HG 285/2020:


Sistemul national electronic de plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) devine
“Sistemul național electronic de plată on-line a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat”, cu
acelasi acronim - SNEP.



Dezvoltarea, implementarea, administrarea si operarea SNEP nu se va mai realiza de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Înformationale, ci de catre Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. Aceasta va asigura
corelarea evolutiei tehnice a SNEP cu dezvoltarea altor sisteme informatice ale autoritatilor publice, pentru evitarea
paralelismelor si asigurarea eficientei economice.



Normele metodologice si normele tehnice se aproba în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii hotarari.
Mai mult

10 aprilie 2020

Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVÎD-19, publicata în Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea Î, nr. 0301 din 10 aprilie 2020.

Flash Info: Dintre masurile cuprinse în HG 8/2020 enumeram:
Art.6 - (1) Se excepteaza de la masura izolarii la domiciliu/carantinarii persoanele care intra în Romania pentru prestarea
unor activitati de instalare, punere în functiune, mentenanta, service a echipamentelor si tehnicii medicale, daca nu prezinta simptome asociate COVÎD-19 si dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul Romaniei.
(2) Prevederile alin.(1) se aplica si pentru domeniile stiintific, economic, aparare, ordine publica si securitate nationala.
Art.16 - Se recomanda autoritatilor administratiei publice locale si proprietarilor, persoane fizice sau juridice, sa monteze
dispozitive cu solutii dezinfectante la intrarile în imobilele cu destinatia de locuinte colective si sa dezinfecteze periodic
lifturile, casa scarilor si celelalte spatii comune din interiorul acestor imobile.
Mai mult
9 aprilie 2020

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 281 din 06 aprilie 2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor
prevazuti la art. X alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscalbugetare
Flash Info: Guvernul a stabilit trei criterii care trebuie îndeplinite de catre formele de exercitare a profesiei de avocat
pentru a beneficia de amanarile la plata a utilitatilor si a chiriei, prevazute în OUG 29/2020.
Hotararea 281/2020 prevede ca nu beneficiaza de amanarea la plata formele de exercitare a profesiei care nu au respectat
obligatia de asigurare a continuitatii activitatii în perioada starii de urgenta.
Coordonatorul formei de exercitare a profesiei de avocat va transmite partii cocontractante o declaratie pe proprie
răspundere, în fiecare lună, la data scadenței obligației de plată a utilităților și a chiriei. Coordonatorul va specifica facilitatea legala de care a facut uz si organul de conducere din care face parte si care poate verifica veridicitatea informatiilor.
Mai mult
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INSTITUȚIILE informează
9 aprilie 2020

Adresa Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 29836/DSDRP/08.04.2020 privind comunicarea on-line în locurile
de detinere.
Flash Info: Administrația Națională a Penitenciarelor a informat UNBR despre amenajarea unor spații pentru efectuarea de comunicari on-line, prin skype, în toate locurile de detinere din subordine.
Data, ora si modalitatea tehnica de realizare a comunicarii on-line dintre persoana privata de libertate si avocat se va realiza dupa o programare prealabila facuta la numarul de telefon al unitatii.
Mai mult
7 aprilie 2020

Tribunalul Bucuresti a lansat pe site-ul web secțiunea de organizare a ședintelor de judecată prin videoconferință.
Flash Info: În sectiunea VÎDEOCONFERÎNTE lansata pe site, Tribunalului Bucuresti anunta ca sistemul urmeaza sa fie
folosit în materiile civile în sens larg.
În acordul de participare la sedintele de judecata on-line este specificat un set de 9 conditii pentru participanti. Acestea
sunt:
1.
Participarea prin videoconferinta este facultativa, fiind optiunea subsemnatului de a nu ma înfatisa la sediul
instantei, în locatia pentru care am primit citatie, deoarece prezenta partilor nu este obligatorie.
2.
Înstanta de judecata va initia videoconferinta si îmi va oferi acces la toate dezbaterile din sala de judecata, în conditiile tehnologice specifice acestui tip de comunicare.
3.
Orice deficienta tehnica nedorita în urma careia conexiunea nu s-ar putea realiza în conditii optime imi va fi adusa
la cunostinta prin intermediul grefierului de sedinta responsabil.
4.
Ma oblig sa respect ordinea si solemnitatea sedintei de judecata, ca si în situatia în care m-as fi aflat fizic în sala de
judecata, presedintele putand lua în acest scop orice masura prevazuta de lege.
5.
Înstanta va supune discutiei toate cererile, exceptiile si împrejurarile de fapt sau de drept invocate si voi avea
dreptul de a discuta si argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocata în cursul procesului.
6.
Traducerea simultana a dezbaterilor va fi asigurata în acelasi mod de un interpret autorizat.
7.
Înscrisurile, mijloacele materiale de proba si alte asemenea nu vor putea fi doar prezentate pe webcam în timpul
videoconferintei, ci este necesara transmiterea acestora în prealabil potrivit Codului de procedura civila sau, în
situatii temeinic justificate, se poate pune în discutie transmiterea rapida a acestora prin fax sau e-mail, catre
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 judecata, daca va fi
cazul, o voi realiza prin aceleasi mijloace prin care as fi realizat-o si daca eram absent, iar posibilitatea desfasurarii
sedintei prin videoconferinta nu ar fi existat.
9.
Înstanta va înregistra sedintele de judecata. La cerere, partile, pe cheltuiala acestora, pot obtine o copie electronica
a înregistrarii sedintei de judecata în ceea ce priveste cauza lor. Înregistrarile din sedinta de judecata vor putea fi
solicitate si de catre instantele de control judiciar.
Mai mult

Flash Info: La doua zile de la crearea programului de videoconferinta a sedintelor de judecata, în 9 aprilie, Colegiul de
conducere al Tribunalului a hotarat ca la nivelul Sectiilor civile ÎÎÎ-VÎ sa se extinda judecarea si la cauzele în apel care au
ca obiect:


încuviintarea executarii silite



suspendarea executarii silite atunci cand se solutioneaza pe cale separata

În plus, s-a decis extinderea la nivelul Sectiilor ÎÎ-VÎÎÎ si judecarea cauzelor fara citare citare parti, în toate stadiile
procesuale.
Mai mult
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Palatul de Justiție, București
Splaiul Independenței nr. 5
Sector 5, Cod poștal 050091
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

Rămânem conectați !

PUNCTUL DE INFORMARE COVID-19 A FOST LANSAT PE PAGINA DE
INTERNET A UNBR. Accesați AICI

