
 

Clarificări ale UNBR la întrebările avocaților privind obținerea  

indemnizației compensatorii 

Minuta ședinței Comisiei Permanente din 30 Aprilie 2020 (extras)  

Au fost discutate î n Comisia Permanenta  a UNBR anumite chestiuni referitoare la 

aplicarea OUG nr.53/2020. Publica m ra spunsurile la cele mai frecvente î ntreba ri  

adresate de ca tre avocat i, pentru clarificarea aspectelor privind indemnizat ia de  

sprijin acordata . 

a) clarificarea noțiunii de ,,încasări” – este vorba despre sumele brute î ncasate î n 

temeiul contractelor de asistent a  juridica  î ncheiate s i nu de ,,venituri”;  

b) pentru verificarea î ndeplinirii condit iilor impuse de ordonant a  se au î n vedere 

î ncasa rile din perioada de referint a , chiar daca  este vorba despre pla t i aferente 

unor contracte î ncheiate anterior sta rii de urgent a ; este drept ca  UNBR a fa cut 

demersuri pentru ca î n legea de aprobare a ordonant ei condit ia sa  se raporteze 

la sume î ncasate din contracte î ncheiate î n aceasta  perioada , dar acest aspect 

este î nca  î n curs de adoptare; pe acelas i rat ionament, sumele î ncasate ulterior 

sta rii de urgenta î n temeiul unor titluri juridice î ncheiate î n perioada sta rii de 

urgent a  nu ar trebui luate î n 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 ca  s i î n acest caz UNBR a fa cut demersuri pentru ca î n 

legea de aprobare a ordonant ei condit ia sa  se raporteze la sume î ncasate din 

contracte î ncheiate î n aceasta  perioada , dar acest aspect este î nca  î n curs de 

adoptare; 

d) problematica avocaților stagiari înscriși pe Tabloul avocaților în ultima perioadă 

a anului 2019 sau în 2020: 

 nu au î ncasat venituri î n 2019 s i nu au la ce sa  se raporteze; 

 nu au î ncasat venituri î n 2019, dar au î ncasat î n 2020 sume care nu 

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

Situat ia nu este reglementa  de lege; ar trebui ca indemnizat ia de sprijin sa  se 

aplice s i acestei categorii; nu este vorba de faptul ca  î n acest caz avocatul nu ar 

î ndeplini o condit ie impusa  de lege pentru ca  ordonant a nu instituie o condit ie 

de vechime î n profesie; condit ia impusa  de legiuitor cu privire la diferent a  

dintre veniturile din luna de referint a  prin raportare la cele din anul trecut nu 

este aplicabila  î n cazul avocat ilor aflat i î n ipotezele ara tate anterior. Î n cazul  

acestora, singura condit ie verificabila  este cea a nivelului veniturilor din luna 

din perioada de referint a .  

Pentru identitate de rat iune, aceeas i solut ie ar trebui aplicata  s i avocat ilor care 

î n anul 2019 au fost suspendat i, fiind î n concediu pentru î ngrijirea copilului. 

Se va î nainta acest punct de vedere ca tre Ministerul Muncii.  

U
N

B
R

 I
n
fo

 #
6
 

N
E

W
S

L
E

T
T

E
R

 
D

O
S

A
R

 
S

P
E

C
I

A
L

 
S

T
A

R
E

 
D

E
 

U
R

G
E

N
Ț

Ă
 

4
 

M
A

I
 

2
0

2
0

 

Covid-19 | Numărul 6 

luni, 4 mai 2020 

UNBR Info 
  



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.30/6060 astfel cum a fost modificata   

prevede ca  obligat iile fiscale ment ionate la alin.3 se declara  prin declarat ia unica  privind impozitul pe venit s i con-

tribut iile sociale datorate de persoanele fizice s i se pla tesc de ca tre persoanele fizice beneficiare la termenul 

preva zut la art.122 alin.1 din Legea nr.223/2015, cu modifica rile s i completa rile ulterioare, pentru veniturile  

realizate î n anul 2020; î n ce prives te contribut ia de asigura ri sociale, opinia Comisiei Permanente este ca  aceasta 

nu poate fi ret inuta  s i achitata  ca tre sistemul de stat, conform prevederilor art. 150 din Codul fiscal  

(Legea nr. 223/2015) coroborate cu cele ale art. XV alin. (5) din OUG nr. 30/2020, astfel cum a fost modificata  prin 

OUG nr. 53/2020; ava nd î n vedere ca  indemnizat ia de sprijin nu are calitatea de venit profesional, nu se datoreaza  

din aceasta contribut iile profesionale ca tre sistemul propriu (î n conformitate cu prevederile î n vigoare,  

se datoreaza  contribut iile minime, chiar daca  nu se realizeaza  venit). Se va emite punct de vedere î n acest sens 

ca tre Ministerul Muncii, reafirma ndu-se pozit iile exprimate s i anterior OUG nr.53/2020; 

f) pentru avocatul colaborator sau asociat se aplica  aceleas i reguli, deoarece legea nu distinge. 



UNBR Informează 

29 aprilie 2020  

Întroducere vot electronic: Propunere legislativa  privind modificarea s i completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea 

s i exercitarea profesiei de avocat 

 

Flash Info: Propunerea vizează introducerea votului electronic ca alternativă la votul clasic.  A fost înregistrată  

pentru dezbaterea î n Senat, ca prima  Camera  sesizata , î n data de 23 aprilie 2020.  

Forma propusa  de ca tre initiatori este urma toarea: 

Articol unic: 

  Legea nr. 51/1995 pentru organizarea s i exercitarea profesiei de avocat, republicata  î n Monitorul Oficial al  

Roma niei, Partea Î, nr. 000 din 20 mai 2018, cu modifica rile ulterioare, se modifica  s i se completeaza  dupa  cum  

urmeaza : 

1) Dupa  articolul 50, se introduce un nou articol, articolul 501, cu urma torul cuprins: 

„Art. 50 (1) Ata t î n cazul Aduna rii generale ordinare sau extraordinare, ca t s i î n cazul Aduna rii generale de 

alegere a organelor de conducere a Baroului, Consiliul Baroului poate hota rî  ca votul sa  se desfa s oare prin 

mijloace electronice. 

2) Î n situat ia preva zuta  la alin. 1, cvorumul va fi stabilit î n raport de numa rul total al membrilor Baroului care 

s i-au exprimat opt iunea de vot, cu respectarea, dupa  caz a dispozit iilor art. 53 alin. (1) s i (0), respectiv  

a art. 50 alin. (21).” 

3) (3) Consiliul Baroului va face public, pe site-ul Baroului, cu cel put in 30 de zile î naintea datei Aduna rii  

generale î n care va fi utilizata  procedura de vot electronic, regulamentul de utilizare a votului electronic, 

care va cont ine garant ii cu privire la securitatea s i corectitudinea procesului de vot s i de respectare a  

secretului votului î n cazul Aduna rii Generale de alegere a organelor de conducere. 

 

 

 

24 aprilie 2020  

UNBR s i ÎNPPA anunţa  lansarea unei sesiuni de formare profesionala  continua  î n regim de e-learning î n domeniul  

combaterii traficului de persoane, organizate de Consiliul Europei î n cadrul programului “HELP î n UE ÎÎ”  

(HELP in the EU ÎÎ)  

Flash Info: Programul “Human Rights Education for Legal Professionals in the European Union II” sau “HELP in the EU II”, 

derulat î ntre 2019 s i 2022, este un proiect finant at de Uniunea Europeana  s i implementat de Consiliul Europei, folosind 

metodologia HELP pentru formarea judeca torilor, procurorilor si avocat ilor î n domeniul drepturilor omului. Pentru mai 

multe detalii privind proiectul, poate fi accesat urma torul link: https://www.coe.int/en/web/help/help-in-the-eu. 

 (…) 

Avocat ii care doresc sa  urmeze acest curs sunt invitat i sa  se î nscrie prin trimiterea unei succinte scrisori de intent ie pe 

adresa de e-mail urma toare: proiecte@unbr.ro (termen este 20 mai 2020 sau data la care se atinge numa rul maxim de 30 

de participant i, selectat i î n ordinea î nscrierilor).  
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https://www.coe.int/en/web/help/help-in-the-eu
mailto:proiecte@unbr.ro
http://www.unbr.ro/introducere-vot-electronic-propunere-legislativa-privind-modificarea-si-completarea-legii-nr-51-1995-pentru-organizarea-si-exercitarea-profesiei-de-avocat/
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/


LEGISLAȚIE—stare de urgență 

25 aprilie 2020 

Ordonant a militara  nr. 10/2020 privind ma suri de prevenire a ra spa ndirii COVÎD-19, publicata  î n Monitorul Oficial al 

Roma niei, Partea Î, nr. 0300 din 23 Aprilie 2020 

Flash Info: Primul articol al ordonant ei cont ine ma surile privitoare la persoanele care au î mplinit 65 de ani. 

Astfel, art. 1 alin. (1) prevede ca  circulat ia persoanelor care au î mplinit va rsta de 65 de ani, î n afara locuint ei/gospoda riei, 

este permisa  numai î n situat iile preva zute mai jos. 

La alin.(2) se precizeaza  ca  indiferent de intervalul orar, circulat ia persoanelor care au î mplinit va rsta de 65 de ani, î n afara 

locuint ei/gospoda riei, este permisa  strict pentru urma toarele motive: 

Lit. a) deplasarea î n interes profesional, inclusiv î ntre locuint a /gospoda rie s i locul/locurile de desfa s urare a activita t ii 

profesionale s i î napoi, precum s i î n condit iile art. 1 alin. (1), (2) s i (5) din Ordonant a militara  nr. 8/2020 privind ma suri de 

prevenire a ra spa ndirii COVÎD-19, cu modifica rile ulterioare; 

Lit. b) deplasarea pentru asistent a  medicala  care nu poate fi ama nata  s i nici realizata  de la distant a , inclusiv tratamentele 

oncologice planificate, dializa  etc., folosind mijloacele de transport î n comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale  

familiei/sust ina torilor sau, dupa  caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;  

(...) 

Dispozit iile articolului 3 al noii ordonant e preva d suspendarea zborurilor dintre Spania s i Roma nia pa na  pe 11 mai,  

precum s i suspendarea zborurile dintre Austria, Belgia, Confederat ia Elvet iana , Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al 

Marii Britanii s i al Îrlandei de Nord, Regatul Ț a rilor de Jos, Țurcia, Îran, Îtalia, Frant a, Germania s i Roma nia pa na  pe 10 mai.  

 

 

 

25 aprilie 2020 

Ordinul Ministerului Muncii s i Protect iei Sociale nr. 09/23.00.2020 pentru aprobarea modelului de declarat ie pe proprie 

răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte  

normative, precum şi pentru stabilirea unor ma suri î n domeniul protecţiei sociale î n contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de ra spa ndirea coronavirusului SARS-CoV-2 
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https://www.universuljuridic.ro/ordonanta-militara-nr-8-2020-privind-masuri-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19-m-of-nr-301-din-10-aprilie-2020/
https://www.universuljuridic.ro/ordonanta-militara-nr-8-2020-privind-masuri-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19-m-of-nr-301-din-10-aprilie-2020/
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/
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/


INSTITUȚIILE informează  

30 aprilie 2020  

Acordarea indemnizat iilor de sprijin COVÎD-19 

Flash Info: Avocații pot depune documentele pentru obținerea indemnizației compensatorii pentru luna martie până 

î n data de 6 mai.  

Î n informarea publicata  pe site, Agent ia Nat ionala  pentru Pla t i s i Înspect ie Sociala  anunt a  ca  documentele se depun online 

prin aplicat ia aici.gov.ro. Pentru indemnizat ia aferenta  lunii aprilie, documentele se depun î n perioada 1-10 mai prin  

aceeas i aplicat ie.  

Formularele pentru avocat i (cerere s i declarat ie pe propria ra spundere) vor fi aprobate prin ordin de ministru î n cel mai 

scurt timp posibil s i vor fi disponibile pe site-urile agentiilor teritoriale s i pe site-ul ANPÎS.  

 

 

 

30 aprilie 2020 

Extinderea listei cauzelor de judecata  î n perioada sta rii de urgent a : Hota ra rea CSM din 30 aprilie 2020 

Flash Info : Perpectiva necesității de reluare a activității judiciare într-un mod gradual s i unitar este sust inuta  la  

nivelul Consiliul Superior al Magistraturii. Prin cea mai recenta  hota ra re a sect iei de judeca tori a CSM, lista cauzelor  

non-penale ce se vor judeca î n perioada sta rii de urgent a  a fost extinsa  astfel: 

1. La nivelul judeca toriilor:  

 pla ngerile î mpotriva hota ra rilor de respingere î n procedura  accelerata , precum s i pla ngerile î mpotriva  

hota ra rilor de respingere a cererilor de acces la o noua  procedura  de azil 

 cauzele care se judeca  fa ra  citarea pa rt ilor 

 cererile de restituire a caut iunii 

2. La nivelul tribunalelor 

 litigiile privind achizit iile publice 

 cererile de deschidere a procedurii insolvent ei formulate de debitor, î n temeiul art. 66 alin. (10), coroborat 

cu art. 31 alin (1) din Legea nr. 85/2010 privind procedurile de prevenire a insolvent ei s i de insolvent a  s i 

cererile de suspendare a ma surilor contestate ale administratorului judiciar/lichidatorului judiciar,  

preva zute la art. 59 alin. (3) din aceeas i lege 

 contestat ii î mpotriva deciziei de concediere sau a deciziei de suspendare a contractului individual  

de munca  

 cauzele care se judeca  fa ra  citarea pa rt ilor 

  cererile de restituire a caut iunii 

3. La nivelul curt ilor de apel: 

 litigiile privind achizit iile publice 

 cauzele care se judeca  fa ra  citarea pa rt ilor 

 cererile de restituire a caut iunii 
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https://aici.gov.ro/home
http://www.mmanpis.ro/
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Hotararea-Sectiei-pentru-judecatori-nr.-707_30.04.2020_2020-04-30.pdf


INSTITUȚIILE informează  

25 aprilie 2020  

Prin comunicatul publicat î n 23 Aprilie, Colegiul de conducere al Î naltei Curt i de Casat ie s i Justit ie a stabilit completarea cu 

noi categorii de cauze a listei cauzelor urgente a ca ror judecata  continua , ra spunza nd astfel s i solicita rilor Corpului  

profesional al avocat ilor, formulate la 15 Aprilie 2020. 

Flash Info:  Î n materie civila , lista cauzelor urgente a fost completata  cu:  

 recursul care are ca obiect suspendare act administrativ-fiscal 

 recursul care are ca obiect contestat ii î mpotriva deciziilor de instituire a ma surilor asigura torii 

 cererile de stra mutare  

 cererile care au ca obiect restituire caut iune 

Î n materie penala , lista init iala  a fost actualizata  cu: 

 cauzele privitoare la infract iuni contra viet ii 

 cauzele referitoare la desemnarea instant ei  

 contestat iile la executare 

 alte cauzele apreciate ca urgente de ca tre instant a , complet sau judeca tor, dupa  caz 

 

Î n perioada16 Martie - 16 Aprilie au fost î n desfa s urare peste 2.500 de dosare la nivelul sect iilor s i format iunilor de  

judecata  ale Î CCJ, din care aproape 250 dosare asociate.  

Registratura Generala  a Î CCJ  a î nregistrat un nivel de activitate mai intens deca t î n lunile obis nuite.  Au fost expediate 

aproape 3.000 de lucra ri s i au fost î nregistrate peste 2.000 de acte reprezenta nd corespondent a  î n dosarele aflate pe rol.  
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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/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/


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 

        PUNCTUL DE INFORMARE COVID-19 A FOST LANSAT PE PAGINA DE  

INTERNET A UNBR.   Accesați AICI  

https://www.facebook.com/UniuneaNationalaaBarourilordinRomania/
http://www.unbr.ro/
https://www.instagram.com/unbr_oficial/
http://www.unbr.ro/category/punct-informare-avocati-covid-19/

