
 

Stimați avocați, 

Dragi colegi, 

 

Demersurile î ncepute de UNBR î nainte de instituirea sta rii de urgent a  s i  

continuate pe parcursul primei luni de urgent a  sanitara  au vizat î n mod  

constant includerea avocat ilor s i a formelor de exercitare a profesiei î n  

planurile de ma suri economice, fiscal-bugetare s i compensatorii. Prin urmare, 

OUG 29, OUG 30 s i OUG 32 au inclus î n cont inutul lor asemenea ma suri de 

sprijin.  

Î n ceea ce prives te indemnizat iile pentru avocat ii a ca ror activitate s-a redus î n 

aceasta  perioada , î ntruca t aplicarea acestora necesita un anumit mod unitar de 

interpretare la nivel nat ional – situat ie care s-a dovedit dificil de realizat î n 

cadrul  unor Agent ii Judet ene pentru Pla t i s i Protect ie Sociala  - au fost fa cute 

eforturi suplimentare î n doua  direct ii: fie pentru modificarea legislat iei î n mod 

corespunza tor, fie pentru impunerea unei pozit ii unitare î n teritoriu. 

OUG 53/2020, publicata  î n Monitorul Oficial al Roma niei din 21 aprilie 2020, 

ra spunde acestor eforturi. 

Cea mai importanta  modificare este ment iunea explicita  ca  avocat ii  

beneficiaza  de indemnizat ia preva zuta  la art. XV alin.(1) din OUG 30/2020.  

Se califica  aceia care î n luna pentru care se solicita  indemnizat ia au realizat 

î ncasa ri cu minimum 25% mai mici deca t media lunara  pe anul 2019, dar care 

nu depa s esc  ca s tigul salarial mediu brut preva zut de Legea 6/2020.  

Detaliile privitoare la impozitul s i contribut iile aferente sunt cuprinse î n textul 

ordonant ei. 

Ultimul articol al OUG 53/2020 prevede ca  termenul pentru depunerea  

documentelor de cerere aferente primei luni de stare de urgent a  este de 10 

zile lucra toare de la intrarea î n vigoare a ordonat ei.  

Cererile pentru luna aprilie s i, eventual, urma toarele luni se transmit pa na  pe 

data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizat iei din luna anterioara .  

 

Prof. univ. av. dr. Traian Briciu 

Pres edintele Uniunii Nat ionale a Barourilor din Roma nia 
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EDITORIAL 



UNBR Informează 

23 aprilie 2020  

Extras din minuta Comisiei Permanente din 23 aprilie 2020 

Prelungirea sta rii de urgent a  cu î nca  o luna  sugereaza  ca  anumite reguli restrictive vor continua s i ulterior. Prin urmare, î n 

cadrul Comisiei Permanente s-a decis analizarea posibilita t ii ama na rii Congresului Avocat ilor din luna iunie pentru o data  

ulterioara . Aceasta  data  va fi propusa  cu luarea î n considerare a restrict iilor privind aduna rile publice care depa s esc un 

anumit numa r de persoane. 

De asemenea, s-a pus î n discut ie ca filialele Casei de Asigura ri a Avocat ilor, î mpreuna  cu barourile, sa  adopte programe de 

sprijinire a avocat ilor pentru atenuarea dificulta t ilor economice care vor continua sa  fie resimt ite s i dupa  ce starea de  

urgent a  va lua sfa rs it. Î n procesul de aprobare se vor avea î n vedere criterii uniforme care sa  aiba  la baza  echilibrul  

bugetar, nevoia reala  de sprijin, echitatea si evitarea discrepant elor dintre filiale î n procesul de acordare a unor astfel de 

ajutoare. 

Ca ma sura  de perspectiva , cu scopul de a sust ine dezvoltarea formelor de exercitare a profesiei, Comisia Permanenta  a 

mandatat Pres edintele UNBR sa  faca  demersuri pentru constituirea unui instrument financiar de tip ÎFN (instrument  

financiar nebancar). Ma sura î nfiint a rii s i Regulamentul de funct ionare al acestuia vor fi propuse î n cadrul Congresului  

Avocat ilor.  

Î n lega tura  cu recenta OUG 53/2020, s-a stabilit ca î n Ordinul de aprobare a procedurii de implementare a ordonant ei sa  

fie ment ionat ca  barourile se vor implica î n acest demers. Vor elibera adeverint e privind calitatea de avocat a celor  

interesat i sa  depuna  cereri de sprijin la agent iile teritoriale pentru pla ti s i inspect ie sociala . 

Urma toarea s edint a  a Comisiei Permanente a fost convocata  pentru joi, 30 aprilie 2020. La  dezbaterile prin  

videoconferint a  vor participa s i membrii Consiliului de administrat ie al CAA.  

 

 

23 aprilie 2020  

Principalele efecte generate de cele mai noi modificări legislative asupra profesiei de avocat, în contextul  

prelungirii stării de urgență 

În considerarea emiterii Decretului prezident ial nr. 240/2020 privind prelungirea sta rii de urgent a  pe teritoriul Roma niei, 

majoritatea ma surilor de prima  urgent a  cu aplicabilitate directa  care vizau inclusiv domeniul justit iei urmeaza  a fi 

ment inute, produca ndu-s i efectele pe toata  durata sta rii de urgent a , deci pa na  la data de 15 mai 2020. 

Î n continuare va  punem la dispozit ie o sinteza  a ultimelor ma suri de ordin economico-fiscal care se ra sfra ng direct asupra 

profesiei de avocat. 

Modificări legislative și efectele esențiale generate de acestea: 

1. Obligat iile fiscale devenite scadente dupa  21.03.2020 sunt exonerate de la calculul s i plata de accesorii fiscale 
(doba nzi s i penalita t i de î nta rziere); 

2. Se suspenda , prin efectul legii, sau nu î ncep, procedurile de executare silita  a creant elor bugetare; 

3. Ama narea la plata  pentru serviciile de utilita t i precum s i a chiriei; 

4. Acordarea unei indemnizat ii lunare avocaţilor a ca ror activitate s-a redus ca urmare a efectelor coronavirusului 

SARS-CoV-2. 
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http://www.unbr.ro/extras-din-minuta-sedintei-comisiei-permanente-din-23-aprilie-2020/
http://www.unbr.ro/principalele-efecte-generate-de-cele-mai-noi-modificari-legislative-asupra-profesiei-de-avocat-in-contextul-prelungirii-starii-de-urgenta/


UNBR Informează 

16 aprilie 2020  

Î n situat ii de urgent a  avocat ii dau dovada  de confraternitate  

Flash Info:  La nivelul Baroului București s-a constituit Fondul numit Unitatea s i Î ntrajutorarea Avocat ilor. Este vorba 

despre un fond special pentru sprijinirea unor avocat i care î nta mpina  dificulta t i majore.  

Din cei aproximativ 46 000 lei colectat i pa na  î n prezent, au fost acordate ajutoare de 9 000 de lei.  

Alte 20 de cereri sunt analizate î n momentul de fat a  de ca tre Consiliul Baroului Bucures ti.   

 

15 aprilie 2020  

Starea de urgență prelungita  determina  UNBR sa  propuna  ma suri care sa  ajute recuperarea progresiva  a activitita t ii  

judiciare. Este nevoie de planificare ama nunt ita  s i de perspectiva  pentru a nu se ajunge ulterior la o aglomerare nefireasca  

a cauzelor, termene prea lungi ori blocaj institut ional  

Flash Info: UNBR pune în discuție ÎCCJ și CSM relansarea graduală a activității judiciare prin soluționarea, în  

contextul prelungirii sta rii de urgent a , s i a altor cauze vitale pentru economie s i societate.  

Î n aceasta  etapa , propunerile UNBR î n scopul recupera rii progresive a activita t ii de judecata  î n perioada sta rii de urgent a  

sunt:  

a) reevaluarea not iunii de „urgent a  deosebita ”; aceasta se poate realiza î n virtutea atribut iilor stabilite Î naltei Curt i de 

Casat ie s i Justit ie s i Consiliului Superior al Magistraturii prin decretul de instituire a sta rii de urgent a  (art.63).  

Reevaluarea presupune raportarea not iunii de „urgent a  deosebita ” prin valorificarea a ceea ce Codul de procedura  

civila  sau alte legi speciale determina  ca fiind cauze care se judeca  de urgent a , î n special, dar nu exclusiv, î n  

domeniul mediului de afaceri;  

b) reorganizarea perioadei de vacant a  judeca toreasca  î n sensul restra ngerii duratei acesteia, î n scopul de a asigura 

fluiditatea activita t ii judiciare dupa  î ncetarea sta rii de urgent a ;  

c) Perioada dintre data posibilei relua ri depline a activita t ii judiciare s i cea a vacant ei judeca tores ti este insuficienta  

pentru a prelua impactul numa rului mare de procese suspendate î n aceasta  perioada . Credem ca  institut iile  

sistemului judiciar pot ga si solut ii administrative care sa  dea curs prelungirii activita t ii de judecata  fa ra  ca aceasta 

sa  afecteze î n vreun fel drepturile legitime stabilite de lege pentru judeca tori.  
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https://www.baroul-bucuresti.ro/stire/informare-cu-privire-la-activitatea-fondului-unitatea-si-intrajutorarea-avocatilor-fuia
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/


LEGISLAȚIE—stare de urgență 

21 aprilie 2020 

OUG nr. 53/ 2020 pentru modificarea s i completarea unor acte normative privind ma suri de protecţie sociala  determinate 

de ra spa ndirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata  î n Monitorul Oficial al Roma niei, Partea Î, nr. 325 din 21 aprilie 

2020  

 

Flash Info: Ava nd î n vedere faptul ca  o parte semnificativa  a avocat ilor a fost nevoita  sa  î s i restra nga  activitatea profesion-

ala  î n contextul generat de pandemia de coronavirus, fiindu-le afectate sever veniturile, prin OUG nr. 53/2020 a fost regle-

mentata  î n mod expres acordarea unei indemnizat ii pe perioada sta rii de urgent a , precum s i condit iile care trebuie 

î ndeplinite pentru a beneficia de aceasta.  

 

16 aprilie 2020 

Ordonant a de urgent a  nr. 48 din 09 aprilie 2020 a Guvernului Roma niei privind unele ma suri financiar-fiscale, publicata  î n 

Monitorul Oficial al Roma niei, Partea Î, nr. 0319 din 16 aprilie 2020 

 

Flash Info: Prin OUG nr. 48/2020, se introduce ma sura suspenda rii sau a neî nceperii ma surilor de executare silita , prin 

somat ie s i prin valorificarea bunurilor la licitat ie, a creant elor bugetare, cu except ia executa rilor silite care se aplica  pentru 

recuperarea creant elor bugetare stabilite prin hota ra ri judeca tores ti definitive pronunt ate î n materie penala , provenite 

din sa va rs irea de infract iuni. De asemenea, termenele de prescript ie a dreptului organului fiscal de a stabili creant e fiscale 

s i de a cere executarea silita , precum s i cel al contribuabilului/pla titorului de a cere restituirea creant elor fiscale, preva zu-

te de Codul de procedura  fiscala , se suspenda  sau nu î ncep sa  curga  pa na  la î mplinirea termenului de 30 zile de dupa  î nce-

tarea sta rii de urgent a . 

 

16 aprilie 2020 

Parlamentul Roma niei: Hota ra rea nr. 4/2020 pentru î ncuviint area ma surii adoptate de Pres edintele Roma niei privind pre-

lungirea sta rii de urgent a  pe î ntreg teritoriul Roma niei, publicata  î n Monitorul Oficial al Roma niei, Partea Î, nr. 0320 din 16 

aprilie 2020  

Flash Info: Se î ncuviint eaza  ma sura prelungirii sta rii de urgent a  pe teritoriul Roma niei, pentru o perioada  de 30 de zile, 

instituita  de Pres edintele Roma niei prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea sta rii de urgent a  pe teritoriul Roma ni-

ei, publicat î n Monitorul Oficial al Roma niei, Partea Î, nr. 311 din 14 aprilie 2020. 

Se precizeaza  ca  pe durata sta rii de urgent a , restra ngerea exercit iului unor drepturi sau liberta t i se poate dispune numai 

prin acte normative cu putere de lege,   trebuie sa  fie determinata  exclusiv de prevenirea s i combaterea epidemiei COVÎD-

19, temeinic motivata  s i cu respectarea stricta  a exigent elor art. 53 alin. (2) din Constitut ia Roma niei. Durata restra ngerii 

exercit iului unor drepturi s i liberta t i nu poate depa s i durata sta rii de urgent a . 
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http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/OUG-48-2020_M-Of-319_16.04.2020.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/gm3donjwg4ya/decretul-nr-240-2020-privind-prelungirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei?d=2020-04-24
https://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?pid=43226367&d=2020-04-24#p-43226367
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/OUG-53.pdf
http://www.unbr.ro/ordonanta-de-urgenta-nr-48-din-09-aprilie-2020-a-guvernului-romaniei-privind-unele-masuri-financiar-fiscale/
http://www.unbr.ro/hotararea-nr-4-2020-pentru-incuviintarea-masurii-adoptate-de-presedintele-romaniei-privind-prelungirea-starii-de-urgenta-pe-intreg-teritoriul-romaniei/


INSTITUȚIILE informează  

16 aprilie 2020  

Ministerul Justit iei - Ghid practic de ma suri cu privire la Justit ie, Serviciul de Probat iune, Administrat ia Nat ionala  a  

Penitenciarelor, Oficiul Nat ional al Registrului Comert ului actualizat ca urmare a emiterii Decretului Pres edintelui  

Roma niei nr. 240 din 14 aprilie 2020  

Flash Info: Prin noul decret de prelungire a stării de urgență au fost luate măsuri suplimentare pentru a se menține 

accesul la justit ie s i furnizarea unor servicii esent iale.  

Enumera m ca teva dintre ma suri:  

 Se asigura  posibilitatea constituirii completurilor de judecata  î n situat ia î n care, din cauza pandemiei, numa rul de  

judeca tori necesar din cadrul unei sect ii nu poate fi asigurat. Pres edintele instant ei sau î nlocuitorul sa u pot  

desemna, prin tragere la sort i, judeca tori de la alte sect ii;  

 Pe durata sta rii de urgent a , justit iabilii pot porni procese noi, care î nsa  vor fi solut ionate pe aceasta  durata  doar  

daca  prezinta  urgent a  deosebita ;  

 Cauzele care reclama  urgent a  deosebita  sunt cuprinse î n lista î ntocmita  de Curtea de Apel î n a ca rei circumscript ie 

se afla  instant a respectiva  (judeca torie, tribunal sau curte de apel);  

 Pentru asigurarea unei practice unitare, CSM a stabilit, cu titlu de î ndrumare, prin Hota ra rea nr. 417/2020, lista  

cauzelor de competent a judeca toriilor, tribunalelor s i curt ilor de apel î n care activitatea de judecata  continua  pe 

durata sta rii de urgent a ;  

 Î n ceea ce prives te activitatea organelor de urma rire penala  s i a judeca torilor de drepturi s i liberta t i, sunt  

considerate cauze urgente ata t cele la care urgent a are lega tura  cu scopul instituirii sta rii de urgent a  ca t s i alte  

cauze care sunt apreciate a fi urgent de ca tre procurorul de caz.  

 

 

15 aprilie 2020 

Ordinul Pres edintelui Î naltei Curt i de Casat ie s i Justit ie nr.111/15.04.2020 privind modificarea Ordinului nr.71/2020 s i a 

Ordinului nr.91/2020, î n vederea proteja rii sa na ta t ii justit iabililor s i a personalului Î naltei Curt i de Casat ie s i Justit ie 

Flash Info: ÎCCJ prelunges te ma surile de protect ie sanitara  î n vederea continua rii î n sigurant a  a activita t ilor considerate 

esent iale pa na  î n data de 16 mai. Dintre ma suri, enumera m urma toarele:  

 Purtarea ma s tii de protect ie î n sediile Î CCJ este obligatorie atunci ca nd sunt de fat a  doua  sau mai multe persoane; 

 Î n perioada 16 martie – 16 mai 2020 se suspenda  accesul orica ror persoane care nu fac parte din personalul  

Î naltei Curt i de Casat ie s i Justit ie, cu except iile preva zute la art.2 (persoanele citate î n cauzele urgente); 

 Î CCJ va asigura mijloacele de protect ie necesare pentru persoanele care nu s i-au putut achizit iona ma s ti s i ma nus i 

(defavorizate din punct de vedere socio-economic), persoanele aflate î n stare de det inere, persoanelor citate î n  

calitate de martor sau celor aflate î n situat ia preva zuta  la art.6 alin.(4) din Ordinul pres edintelui Î CCJ nr.71/2020, 

adica  cei care manifesta  î n mod evident simptome de gripa  sau alte infect ii respiratorii; 

 Altor categorii de persoane li se asigura  echipament de protect ie î n mod except ional, daca  nu au avut posibilitatea 

de a s i-l asigura prin mijloace proprii, iar prezent a lor î n sediile Î CCJ este imperios necesara . 
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http://www.just.ro/wp-content/uploads/2020/04/Ghid-practic-masuri-justitie-15.04.2020_b.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2020/04/Ghid-practic-masuri-justitie-15.04.2020_b.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2020/04/Ghid-practic-masuri-justitie-15.04.2020_b.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2020/04/Ghid-practic-masuri-justitie-15.04.2020_b.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Ordin-nr.-111-din-15-aprilie-2020.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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