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Mesajul președintelui UNBR de
Ziua Europeană a Avocaților 2020
În fiecare an, la data de 25 octombrie, sărbătorim
Ziua Europeană a Avocaților, ca un prilej de a pune în
discuție principalele provocări cu care se confruntă
profesia, în perioada de referință. Anul acesta,
tema propusă de Consiliul Barourilor Europene
(CCBE) nu putea fi alta decât „Continuitatea justiției
și respectarea drepturilor omului în vremuri de
pandemie”.
Într-adevăr, criza Covid 19 are un impact fără
precedent asupra funcționării justiției, soldat cu
blocaje prin acumularea dosarelor amânate, schimbări
substanțiale în modul de lucru, digitalizare accelerată.
Aceste schimbări bruște au efecte asupra drepturilor
fundamentale ale cetățenilor în ceea ce privește
accesul la justiție, dreptul la judecarea procesului în termen rezonabil, accesul la
dosar și nu în ultimul rând dreptul la apărare.
Pentru avocați impactul este cel puțin la fel de mare întrucât este amenințată
subzistența cabinetelor și a societăților de avocatură.
Avocații au fost considerați, în toată lumea, „lucrători esențiali”/ ”key workers”,
această sintagmă desemnându-i pe aceia care au continuat să lucreze în timpul
crizei, pentru a se asigura continuitatea vieții de zi cu zi. Deci, este recunoscut
în plan mondial că avocații sunt factori cheie pentru funcționarea societății, care
trebuia să-și continue activitatea în prima linie, la fel ca medicii sau alte profesii
și meserii fără de care nu se poate. Avocații s-au aflat într-o postură cu atât mai
ingrată, fiind obligați să-și continue activitatea, în timp ce instanțele și autoritățile
la care își desfășoară cea mai mare parte a activității funcționau în limite mult
reduse.
A fost nevoie de multă muncă de lămurire din partea UNBR către autorități, pentru
ca avocații să fie incluși în măsurile de sprijin economic.
Majoritatea solicitărilor UNBR au avut ecou. Coerența între poziția barourilor
și cea a Uniunii în expunerea poziției, buna colaborare cu Ministerul Justiției și
Ministerul Public, au fost decisive pentru a asigura consecvența mesajului, astfel
încât factorii implicați să înțeleagă și să răspundă solicitărilor UNBR. Amintesc
aici: finanțarea plății serviciilor de asistență judiciară în proporție de 100% (lucru
dificil de obținut într-o perioadă marcată de presiuni bugetare), reconsiderarea de
către autoritățile judecătorești a poziției inițiale față de accesul avocaților în incinta
instanțelor, redimensionarea vacanței judecătorești, accesarea indemnizațiilor
compensatorii în starea de urgență și de alertă, extinderea către avocați a beneficiilor
recunoscute mediului de afaceri, promovarea intereselor legitime ale avocaților în
planul procesul legislativ – aici exemplele fiind multiple.
Încă de la începutul lunii martie, UNBR a solicitat CSM extinderea măsurilor de
protecție sanitară la nivelul instanțelor și pentru avocați, stabilirea unor intervale
orare pentru prezentarea justițiabililor și a avocaților la ședința de judecată, nefiind
suficientă măsura strigării pe loturi de 2-3 cauze. Strigarea cauzelor pe intervale
orare este o mare realizare, însă din păcate nu se mai respectă la unele instanțe.
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... Mesajul președintelui UNBR
continuare din pagina 1
Încă sunt dificultăți în aplicarea unor
măsuri la nivel național, confruntândune cu practici neunitare. De exemplu, la
nivelul unor agenții teritoriale pentru
plăți și inspecție socială (deci nu toate),
încă nu se aplică avocaților drepturile
reglementate prin Ordonanța de Urgență
nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin
destinate salariaților şi angajatorilor
în contextul situației epidemiologice
determinate
de
răspândirea
Coronavirusului SARS-CoV-2.

UNBR Informează

În această toamnă pericolele sanitare
au revenit cu și mai mare forță decât în
primăvară. Nu știm care va fi evoluția
pe termen scurt și mediu, ce măsuri vor
trebui luate la nivelul guvernului dacă
situația ar scăpa de sub control.
În ceea ce ne privește, atenția noastră
ar trebui îndreptată spre două direcții:
măsurile sanitare impuse să nu afecteze
funcționalitatea sistemului judiciar și
dreptul la apărare (i) și restrângerea în
exercițiul unor de drepturi în această
perioadă să fie temeinic justificate și
proporționale cu scopul urmărit (ii)

Important este să fi învățat din
experiențele anterioare și tocmai de
aceea CCBE pune în dezbatere tema
continuității justiției și a respectului
drepturilor omului, la nivelul tuturor
organizațiilor profesionale ale avocaților
europeni. Prin dezbateri comune și
dialog putem găsim soluții pentru
depășirea unor astfel de crize.
Av. Dr. Traian Briciu
Președintele UNBR

Mai mult ...

E-dezbatere ,,Continuitatea în justiție și respectarea drepturilor
omului în pandemie”
Uniunea Națională a Barourilor din
România a organizat la 22 octombrie
dezbaterea online pe tema continuității
în justiție și respectării drepturilor
omului în pandemie.
Dezbaterea, prilejuită de Ziua europeană
a avocaților 2020, a fost ocazia pentru
a evidenția provocările unice cu care
se confruntă justiția în cazul unei
pandemii. Au fost invitate să participe
personalități ale lumii juridice și voci ale
societății civile, care au discutat despre
principalele particularități și dificultăți
provocate de criza Covid-19 asupra
justiției și asupra drepturilor omului.

Decanul Baroului Argeș, av. Ioana
Luminița

TC IN: 54.17 - TC OUT: 1.05.34

TC IN: 2.55.50 - TC OUT: 3.04.22

Membru Apador CH, av. Nicoleta
Popescu

Decanul Baroului Timiș, av. dr. Sergiu
Stănilă

TC IN: 1.06.23 - TC OUT: 1.18.34

TC IN: 3.04.34 - TC OUT: 3.29.30

Facultatea de Drept, prof.univ.dr.
Valerian Cioclei

Consilier UNBR, av. dr. Iosif FriedmannNicolescu

TC IN: 1.20.02 - TC OUT: 1.34.32

TC IN: 3.30.30 - TC OUT: 3.39.29

Directorul Institutului de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române, prof. univ.dr
Mircea Duțu

Link către E-dezbatere, disponibilă pe
canalul Youtube al UNBR.

TC IN: 1.40.12 - TC OUT: 1.53.16

Time Codes la care puteți urmări fiecare
contribuție din cadrul evenimentului:

Vicepreședinte UNBR, av.dr. Mihai
Baco

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu
TC IN: 3.40 – TC OUT: 14.17

TC IN: 1.53.48 - TC OUT: 1.58.30

Prim-Vicepreședinte UNPL, Gheorghe
Ialomițeanu
TC IN: 19.08 – TC OUT: 26.44
Președintele UNBR, av.dr.Traian Briciu
TC IN: 27.27 – TC OUT: 37.35, TC IN:
1.35.22 – TC OUT:1.39.03

Decanul Baroului
Gabriel Filișan

Constanța,

av.

TC IN: 1.59.50 - TC OUT: 2.13.42
Vicepreședinte UNBR, av. dr. Ion
Turculeanu
TC IN: 2.15.06 - TC OUT: 2.25.25

Președintele Uniunii Avocaților din
Austria, Ropert Wolff

Vicepreședintele Uniunii Naționale a
Executorilor Judecătorești, DragoșTheodor Ivanovici

TC IN: 41.35 - TC OUT: 43.00

TC IN: 2.26.14 - TC OUT: 2.36.24

Vicepreședintele Uniunii Avocaților
Germani, Martin Schafhauen

Decanul Baroului București, av. dr. Ion
Dragne

TC IN: 43.01 - TC OUT: 49.25

TC IN: 2.37.14 - TC OUT: 2.44.28

Președintele
Uniunii
Europeni, Gabriele Donà
TC IN: 49.27 - TC OUT: 53.22
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Președintele Curții de Arbitraj
Comercial Internațional, av. Ștefan
Deaconu

Avocaților

Decanul Baroului Dolj, av. dr. Lucian
Săuleanu
TC IN: 2.45.00 - TC OUT: 2.54.47

UNBR Informează
Justiția și avocatura, între pandemie și tehnologie – discursul
Ministrului Justiției cu ocazia videoconferinței
„Continuitatea în justiție și respectarea drepturilor omului în Pandemie”
organizate de Uniunea Națională a Barourilor din România
Sunt extrem de onorat să pot
interveni astăzi în cadrul conferinței
dumneavoastră pe o temă de extrem
interes în contextul pandemic prezent,
dar și în perspectivă, în raport de
impactul previzibil al noilor tehnologii
de comunicare și inteligenței artificiale
asupra dreptului, justiției, avocaturii și
profesiilor juridice în general.
În stilul impus de aceste tehnologii
modului nostru de viață, voi intra direct
în subiect.
Recent, Ministerul Justiției a pus în
dezbatere un proiect de lege pe care l-am
denumit informal „Justiție în Pandemie”.
Proiectul s-a născut din preocuparea
de a răspunde provocărilor create de
pandemie, urmărește continuitatea
în activitatea judiciară și protejarea
drepturilor
fundamentale,
inclusiv
ca urmare a unor solicitări venite din
partea practicienilor și a unei asociații
profesionale a magistraților.
Proiectul propune reglementarea în
domeniul justiției a unor măsuri specifice,
temporare, aplicabile pe durata stării de
alertă precum și pentru o perioadă de
30 de zile de la încetarea acesteia, care
să permită, pe de o parte, asigurarea
unei protecții sanitare adecvate
salvgardându-se astfel drepturile la
sănătate, la integritate fizică și la viață,
iar, pe de altă parte, continuarea, în
condiții optime, a activității de înfăptuire
a justiției.

la ședința de judecată desfășurată prin
mijloacele amintite, chiar fără a fi prezent
fizic lângă parte;
–
pentru
judecarea
proceselor,
instanțele judecătorești, ținând seama
de împrejurări, pot fixa termene scurte,
inclusiv de la o zi la alta sau chiar în
aceeași zi;
– lista proceselor întocmită pentru
fiecare ședință de judecată va cuprinde,
de regulă, și intervalele orare orientative
pentru strigarea fiecărei cauze în
parte, citația cuprinzând mențiunea
corespunzătoare;
– când este posibil, instanțele
judecătorești
procedează
la
comunicarea actelor de procedură prin
telefax, poștă electronică sau prin alte
mijloace ce asigură transmiterea textului
actului și confirmarea primirii acestuia;
de asemenea, când este posibil, cererile
de chemare în judecată, căile de atac,
precum și orice alte acte de procedură
adresate instanței, pentru care legea
prevede condiția formei scrise și care nu
se depun direct în ședință, se transmit
prin mijloace electronice; părțile vor
fi înștiințate telefonic, prin e-mail sau
prin alte asemenea mijloace ce asigură
transmiterea înștiințării și confirmarea
primirii acesteia despre pronunțarea
hotărârilor judecătorești prin modalitățile
prevăzute de lege, dispozițiile privind
comunicarea hotărârilor judecătorești,
potrivit legii, rămânând aplicabile;

– amânarea judecării cauzelor poate fi
dispusă la cerere, în situația în care partea
interesată se află în izolare, în carantină
sau este spitalizată, potrivit legii, în
contextul pandemiei de COVID-19; când
instanța respinge cererea de amânare a
judecății în considerarea necesității de
a soluționa cauza, va amâna, la cererea
părții sau din oficiu, pronunțarea în
vederea depunerii de concluzii scrise;
– în cursul executării silite, când
este posibil, executorii judecătorești
procedează la comunicarea actelor de
procedură în format electronic, potrivit
legii;
– instanța veghează la desfășurarea
în condiții optime a procedurii, cu
respectarea principiilor fundamentale și
a celorlalte reguli aplicabile procesului
civil.
În materie penală, pentru rațiuni de
tehnică legislativă au fost preluate
în lege dispozițiile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 70/2020,
prin care se prezumă acordul de
comunicare a actelor procedurale prin
poștă electronică și se reglementează
situațiile în care, din motive generate de
pandemia de COVID-19, parchetele sau
instanțele de judecată sunt împiedicate
să funcționeze, prevederile în cauză
urmând să fie abrogate.
Mai mult ...

Prin urmare, măsurile propuse sunt
specifice contextului pasager și pe cale
de consecință temporare, aplicabile pe
durata stării de alertă precum și pentru
o perioadă de 30 de zile de la încetarea
acesteia.
Aș puncta pe scurt câteva din măsurile
propuse în materie civilă:
– când este posibil, cu acordul părților,
instanțele judecătorești pot hotărî ca
ședințele de judecată să se desfășoare
prin mijloace de telecomunicație
audiovizuală, iar avocatul poate participa
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UNBR Informează
Uniunea Națională a Barourilor din România va participa la
proiectul Legal Accelerators
Conferința
internațională
Legal
Accelerators, 26-27 Noiembrie 2020,
Online
Uniunea Națională a Barourilor din
România a acceptat invitația de a
deveni una dintre instituțiile partenere
ale conferinței internaționale Legal
Accelerators, organizată online în 26 și
27 Noiembrie 2020.
Evenimentul, dedicat tehnologiei și
inovației dreptului și serviciilor juridice,
va fi susținut prin contribuțiile a peste
30 de speakeri internaționali, fiecare
cu specialitatea și expertiza specifică,
profesori de drept, avocați, cercetători
și specialiști în dezvoltarea noilor
tehnologii și a inteligenței artificiale,
parteneri guvernamentali.
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Dând curs acestei inițiative, UNBR vă
adresează îndemnul de a găsi cele mai
interesante și actuale teme. Dezbaterile
și workshopurile interactive, desfășurate
în limba engleză, vor acoperi subiecte
precum: tehnologia juridică, inovația
în drept, viitorul profesiilor juridice,
securitatea cibernetică și protecția
datelor,
inteligența
artificială
și
tehnologia blockchain, Design Thinking
în domeniul juridic, regulament și etică
în tehnologia juridică, marketing juridic,
piețe digitale, digitalizarea sectorului
public.
Evenimentul va avea și o parte dedicată
expunerii de produse și servicii pentru
practicienii dreptului. Detaliile despre
expoziția online le puteți accesa la

adresa: https://legalaccelerators.com/
expo/
Avocații cu drept de exercitare a
profesiei care vor dori să se înscrie la
conferință vor avea un discount de 30%
din prețul biletului, care li se va acorda
în baza codului unbr-legal2020. Fiecare
avocat va introduce codul în pagina de
checkout, la momentul achiziționarii
biletului.
Pentru înregistrare, vă rugăm să urmați
instrucțiunile și sfaturile din pagina
online dedicată întâlnirii
(inclusiv
informațiile financiare și reducerile
acordate).
Detalii complete puteți găsi pe
www.legalaccelerators.com

UNBR Informează
Senatul a adoptat proiectul de lege privind abrogarea art. 1 din
OUG 26/2012 care limitează posibilitatea achiziționării serviciilor
de consultanță juridică de către autoritățile și instituțiile publice
În ședința plenului Senatului din data de
21.10.2020 a fost adoptată Propunerea
legislativă pentru abrogarea articolului
I din Ordonanța de urgență nr. 26/2012
privind unele măsuri de reducere
a cheltuielilor publice și întărirea
disciplinei financiare și de modificare și
completare a unor acte normative.
Dispoziția abrogată de Senat prevede
că autoritățile și instituțiile publice nu
pot achiziționa servicii juridice decât în
situații temeinic justificate, atunci când
acestea nu pot fi asigurate de către
juriștii angajați.
În practică s-a dovedit că, de cele mai
multe ori, complexitatea cauzelor

juridice în care sunt implicate autoritățile
și instituțiile publice impune echipe
specializate de avocați și de juriști,
cu multiple competențe. De aceea,
abrogarea acestor prevederi va crea
posibilitatea ca în anumite spețe
complexe, procese care necesită un
volum mare de muncă și de reprezentare,
entitățile mai sus menționate să
poată apela la servicii specializate de
consultanță, de asistență și/sau de
reprezentare, cu firme de avocatură
care dispun de resursele umane și
profesionale necesare, cu experiență în
activitatea de reprezentare, cu avocați
specializați în diferitele domenii ale
dreptului.

De asemenea, e bine cunoscut faptul
ca în justiția anilor noștri, specializarea
pe domenii ale dreptului a început să
joace un rol important. Însă la nivelul
instituțiilor publice există o insuficiență
de personal, astfel încât deseori e
imposibil ca salariații acestora să poată
acoperi la un nivel corespunzător
apărarea intereselor statului.
Demersul legislativ reprezintă o
modificare reparatorie necesară față de
reglementarea din OUG 26/2012, vădit
neconstituțională, prin care este îngrădit
dreptul la avocat, garantat în art. 24 din
Constituție.
Mai mult ...

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege pentru completarea
Legii 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale ale avocaților
Completarea Legii 72/2016 prevede reducerea vârstei standard de pensionare cu 15 ani pentru persoanele cu handicap grav care
au realizat cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat.
Legislația actuală privind sistemul de pensii al avocaților prevede că vârsta standard de pensionare, pentru perioada septembrie
– decembrie 2020, este de 61 de ani și cinci luni pentru femei și de 65 de ani pentru bărbați.
Inițial, proiectul prevedea reducerea vârstei de pensionare în mod diferențiat, în funcție de încadrarea în gradul de handicap,
dar a fost respins de Senat, ca prim for sesizat.
Mai mult ...

Proiectul de lege care va permite practicienilor dreptului, inclusiv
avocați, predarea educației juridice în școli și licee
Propunerea
legislativă
vizează
modificarea legilor profesiei de avocat,
notar, consilier juridic și executor
judecătoresc în sensul de a permite
practicienilor dreptului să predea inclusiv
la nivelul învățământului preuniversitar.

Articolul I — Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei
de avocat, republicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 440 din 24 mai
2018, cu modificările şi completări
ulterioare,

În ceea ce privește Legea 51/1995,
modificarea articolului privitor la
compatibilitatea profesiei are în proiectul
de lege următorul conținut:

se modifică după cum urmează:
La articolul 16, litera b) va avea
următorul cuprins

„b) activităţi şi funcţii didactice în
învăţământ;”
Inițiativa legislativă este înregistrată
pentru dezbatere la Senat și face parte din
proiectul privind educația juridică lansat
de Ministerul Justiției în 2013, la care a
aderat şi Uniunea Națională a Barourilor
din România, alături de Ministerul
Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al
Magistraturii și Ministerul Public.
Mai mult ...
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UNBR Informează
OUG 170/2020 stabilește noile proceduri pentru acțiunile în
despăgubire în materia concurenței neloiale
După 4 ani de încercări legislative și riscul
unei proceduri de infringement care
ne-ar fi costat aproximativ 2 milioane
de euro, ordonanța care prevede
mecanismul de despăgubire a celor
prejudiciați de concurența neloială a fost
publicat astăzi în Monitorul Oficial.
OUG 170/2020 asigură cadrul procedural

la nivel național pentru exercitarea
efectivă a dreptului la despăgubiri
cerut de legislația UE și include anumite
modificări și completări aduse legii
concurenței.
OUG 170/2020 transpune, după un
vid legislativ de 4 ani, obiectivele din
Directiva 2014/104/UE a Parlamentului

European și a Consiliului din 26
Noiembrie 2014 privind anumite
norme care guvernează acțiunile în
despăgubire în temeiul dreptului
intern în cazul încălcărilor dispozițiilor
legislației în materie de concurență a
statelor membre și a Uniunii Europene.
Mai mult ...

Măsuri de susținere economică adoptate prin Ordonanţa de
Urgenţă nr. 132/2020, cu incidență asupra profesiei de avocat
Având în vedere faptul că, la nivel
național, continuă să se resimtă efectele
sociale negative ale crizei generate de
pandemia de Covid-19, prin OUG nr.
132/2020, publicată în Monitorul Oficial
nr. 720 din 10 august 2020, s-a decis
adoptarea unor noi măsuri de sprijin
financiar pentru consolidarea pieței
muncii, concomitent cu limitarea riscului
de excluziune socială, precum și pentru
asigurarea unei surse de venit certe,
respectiv o indemnizație compensatorie,
anumitor categorii profesionale.
Cu privire la această din urmă categorie
de măsuri, din corelarea dispozițiilor
ordonanței cu prevederile relevante
ale Codului civil și ale Legii nr. 71/2011
de punere în aplicare a Codului civil
deducem că este destinată, cu precădere,
persoanelor autorizate prin lege să
desfășoare activități economice sau
profesionale, printre care se regăsește și
tagma avocaților.
Prezenta ordonanță constituie în fapt
o transpunere în legislația internă a
conceptului german al muncii flexibile,
denumit Kurzarbeit, care rezidă, în
esență, în reducerea timpului de muncă
al salariaţilor prin decizia unilaterală
a angajatorului în situația diminuării
temporare a activității din motive
independente de voința părților.
În considerarea faptului că ne aflăm întrun context similar, ca urmare a prelungirii
stării de alertă prin Hotărârea de Guvern

6

nr. 476/2020, guvernanții au decis să
acorde un sprijin de natură financiară
acelor angajatori afectați de criza
actuală, constând într-o indemnizație
care este transferată către angajații
acestora, cărora li se reduce timpul de
muncă și, pe cale de consecință, venitul
lunar.

O altă similitudine cu indemnizația
precedentă constă în aceea că este
acordată din bugetul de stat, prin
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială.

În ceea ce privește avocatura, datorită
faptului că este o profesie esențialmente
liberală, guvernată de principiile libertății
și independenței, în care raporturile de
muncă nu se încadrează în șablonul de
tip „angajat-angajator”, pentru avocații
a căror activitate a fost afectată din
cauza pandemiei de coronavirus, cu
consecința diminuării încasărilor lunare,
soluția propusă prin OUG nr. 132/2020
constă în acordarea unei indemnizații
cu caracter compensatoriu, la cererea
expresă a celui îndreptățit, în baza unei
declarații pe propria răspundere care să
ateste reducerea activității profesionale.

•

impozit pe venit, în cotă de 10%
potrivit dispozițiilor art. 64, alin. (1),
lit. a din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal;

•

contribuţie de asigurări sociale de
sănătate, în cotă de 10 % conform
art. 155, alin. (1) lit. b, corelat cu art.
156 Cod fiscal, în măsura în care prin
însumarea veniturilor din profesie și
a cuantumului acestei indemnizații,
cuantumul total este cel puţin egal
cu 12 salarii minime brute pe ţară,
în vigoare la termenul de depunere
a declaraţiei unice. Baza de calcul a
contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate o reprezintă, conform art.
170, alin. (1) și (4) C. fisc. echivalentul
a 12 salarii minime brute pe ţară.
Pentru anul 2020, reamintim că,
potrivit H.G. nr. 935/2019, salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în
plată este de 2.230 lei lunar;

•

contribuţie de asigurări sociale,
către Casa de Asigurări a Avocaților,
potrivit reglementărilor specifice,
calculată la venitul brut obținut
din profesie, la care se adaugă
și
cuantumul
indemnizației
compensatorii.

După cum reiese din economia
prevederilor
ordonanței,
această
indemnizație constituie o formă de
prelungire a celei acordate în perioada
stării de urgență în temeiul OUG nr.
30/2020, profesioniștilor, avocați sau
neavocați, care și-au întrerupt ori
redus activitatea ca urmare a efectelor
Covid-19, cu amendamentul că, în
prezent, cuantumul acesteia a fost redus
la 41,5% din câştigul salarial mediu brut
prevăzut de Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020,
respectiv 5.429 lei.

Indemnizația este supusă impozitării
precum veniturile din avocatură, pentru
aceasta datorându-se:

Mai mult ...

UNBR Informează
Cartierul pentru Justiție – Senatul a adoptat în unanimitate
propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea 255/2010
privind exproprierea pentru cauze de utilitate publice, necesare
realizării unor obiective de interes național, județean și local
Modificarea art. 2 din Legea 255/2010 presupune includerea avocaților, barourilor și Uniunii Naționale
a Barourilor din România în planul de construcție al viitorului Cartier pentru Justiție. Proiectul, adoptat
astăzi de către Senat ca prim for sesizat, a fost trimis spre dezbatere Camerei Deputaților.
Mai mult ...

Noi reglementări privind asistarea părților de către avocat la
negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de
muncă și în procedura concilierii
Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020
pentru modificarea și completarea
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
(publicată în Monitorul Oficial nr. 893
din 30 septembrie 2020 ) aduce unele
schimbări care vizează avocații.
Principalele aspecte care îi vizează pe
avocați se referă la faptul că la negocierea,
încheierea sau modificarea contractului
individual salariații vor putea fi însoțiți
de un consultant extern specializat în
legislația muncii sau de un membru
sindical. Noțiunea de consultant extern
specializat în legislația muncii se referă
inclusiv la avocat, după cum reiese
din cuprinsul legii și din expunerea de
motive. Legea nr. 213/2020 introduce
procedura concilierii, precizând că pot
asista părțile la această procedură,” un
avocat, un expert în legislația muncii
sau, după caz, un mediator specializat
în legislația muncii”.
1. La negocierea, încheierea sau
modificarea contractului individual de
muncă, salariații vor putea fi însoțiți

de un consultant extern specializat în
legislația muncii sau de un membru
sindical.
Așa cu reiese din cuprinsul legii nr.
213/2020, (Art. 231^1, alin. 4) și din
expunerea de motive, consultantul
extern poate fi avocat ori expert în
legislația muncii sau mediator în cazul
procedurii concilierii. Reglementarea
anterioară prevedea că oricare din părți
poate fi asistată de ”terți”, fără a preciza ce
calificare profesională trebuie să dețină
aceștia. Practic, noua reglementare
restrânge aria celor care pot participa la
aceste proceduri.
Extras din legea nr. 213/2020:
”1. La articolul 17, alineatele (6) și (7) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
(6) La negocierea, încheierea sau
modificarea contractului individual de
muncă ori pe durata concilierii unui
conflict individual de muncă, oricare
dintre părți poate fi asistată de către

un consultant extern specializat în
legislația muncii sau de către un
reprezentant al sindicatului al cărui
membru este, conform propriei opțiuni, cu
respectarea prevederilor alin. (7).
(7) Cu privire la informațiile furnizate,
prealabil încheierii contractului individual
de muncă sau pe parcursul executării
acestuia, inclusiv pe durata concilierii,
între părți poate interveni un contract de
confidențialitate.”
2. Legea nr. 213/2020 introduce
procedura concilierii, în vederea
promovării soluționării amiabile și cu
celeritate a conflictelor individuale de
muncă, înainte ca acestea să ajungă
în instanță. Se precizează că numai
consultanții externi, pot asista părțile
la această procedură, aceștia putând
fi ” un avocat, un expert în legislația
muncii sau, după caz, un mediator
specializat în legislația muncii”.

Mai mult ...
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Competențe sporite pentru avocați
Președintele Klaus Iohannis a
promulgat în 23 Septembrie 2020,
modificarea / completarea Legii nr.
26/1990, Legii nr. 129/2019, Legii
nr. 290/2004 și a Legii nr. 119/1996:
solicitările de eliberare a cazierelor
judiciare şi actelor de stare civilă se
pot face şi prin avocaţi. Astfel:
•

În absenţa comerciantului persoană
fizică, respectiv a reprezentantului
asociaţiei familiale, semnătura
acestuia poate fi înlocuită prin
prezentarea la Registrul Comerțului,
de către avocat a împuternicirii

de către avocatul persoanei fizice
în baza împuternicirii avocațiale
emise cu respectarea prevederilor
Legii nr. 51/1995

avocațiale care conține semnătura
clientului
•

•

Declaraţia privind beneficiarul real
al persoanei juridice se poate da
în faţa reprezentantului oficiului
registrului comerţului sau se
poate depune, personal sau prin
reprezentant, având dată certă,
dată de notarul public ori atestată
de avocat.”
Certificatul de cazier judiciar pentru
persoane fizice se poate solicita și
prin împuterniciții acestora, în ţară,

•

Certificatele de stare civilă se
pot elibera şi altor persoane
împuternicite prin procură specială,
precum și avocaților împuterniciți
de către titulari sau de către
reprezentanții legali ai acestora, în
baza împuternicirii avocațiale.
Mai mult ...

Poziția UNBR față de propunerea legislativă pentru abrogarea
art. 1 din OUG 26/2012
Uniunea Națională a Barourilor din
România a luat act de comunicatul
Ordinului Consilierilor Juridici din
România față de propunerea legislativă
pentru abrogarea art. 1 din OUG
26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice și
întărirea disciplinei financiare și de
modificare și completare a unor acte
normative.
Dispoziția prevede că
autoritățile și instituțiile publice pot
achiziționa servicii juridice numai în
situații temeinic justificate, atunci când
acestea nu pot fi asigurate de către

juriștii angajați.
Considerăm că demersul legislativ
reprezintă o modificare reparatorie
necesară față de reglementarea din
OUG 26/2012, vădit neconstituțională,
prin care este îngrădit dreptul la avocat,
garantat în art. 24 din Constituție.
Dispoziția din art. 1 a OUG 26/2012
încalcă dreptul fundamental al oricărei
persoane fizice sau juridice de a fi apărată
prin avocat. Inițiativa legislativă trebuie
înțeleasă și acceptată ca o normalizare a

situației de fapt și de drept prin aplicarea
dispozițiilor constituționale.
În practică s-a dovedit că, de cele mai
multe ori, complexitatea cauzelor
juridice în care sunt implicate autoritățile
și instituțiile publice impune echipe
specializate de avocați și de juriști,
cu multiple competențe. De aceea,
considerăm că proiectul presupune
colaborarea avocaților cu consilierii
juridici și nicidecum un atac asupra
acestora.
Mai mult ...

Solicitarea UNBR către Ministerul Muncii și Protecției Sociale
privind aplicarea OUG nr. 132/2020
La Uniunea Națională a Barourilor din
România a fost semnalat de către avocați
faptul că, la nivelul unor agenții teritoriale
pentru plăți și inspecție socială, se invocă
că nu se aplică avocaților drepturile
reglementate prin OUG 132/2020
privind măsuri de sprijin destinate
salariaților şi angajatorilor în contextul
situației epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, precum şi pentru stimularea
creșterii ocupării forței de muncă.
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În ceea ce privește avocații, soluția
propusă expres prin OUG 132/2020 [art.
3 alin. 1 – profesioniștii, astfel cum sunt

reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea
287/2009 privind Codul civil] constă în
acordarea unei indemnizații cu caracter
compensatoriu, la cererea expresă a
celui îndreptățit, în baza unei declarații
pe propria răspundere care să ateste
reducerea activității profesionale. Așa
cum am menționat în adrese anterioare,
avocații se încadrează în categoria
„profesioniștilor”, la care se referă OUG
30/2020, așa cum prevăd dispozițiile
art. 3 alin. (2) și (3) din Legea 287/2009,
privind Codul civil coroborate cu art.
8 alin. (1) din Legea 71/2011 pentru
punerea în aplicare a Legii 287/2009

privind Codul civil și cu prevederile
Legii 51/1995 pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat.
După cum reiese din economia
prevederilor
ordonanței,
această
indemnizație constituie o formă de
prelungire a celei acordate în perioada
stării de urgență în temeiul OUG
30/2020, astfel cum a fost modificată
și completată prin OUG 53/2020, care
indică expres avocații ca beneficiari ai
măsurii.
Mai mult ...
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Info ÎCCJ

Ministerul Justiției pune în dezbatere publică proiectele legilor
justiției privind statutul magistraților, organizarea judiciară și
Consiliul Superior al Magistraturii
Până în 31 martie anul viitor, propunerile
de modificare a Legii 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, a
Legii 304/2004 referitoare la organizarea
judiciară și a Legii 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii
vor face subiectul dezbaterilor și al
consultărilor inclusiv cu parteneri
externi printre care Comisia Europeană.

Noua
viziune
asupra
justiției
implică desființarea Secției pentru
InvestigareaInfracțiunilor din Justiție,
profesionalizarea procesului de selecție
a magistraților – eliminarea încadrării
fără concurs –, eliminarea schemei de
pensionare anticipată a magistraților,
întărirea principiului independenței
procurorilor în activitatea judiciară și

eliminarea restricțiilor în ceea ce privește
libertatea de exprimare a magistraților.
Potrivit declarațiilor ministrului justiției,
publicarea acestor proiecte este un
obiectiv al Programului de Guvernare și
o cerință a Raportului MCV.
Mai mult...

Noi cursuri la INPPA : Arbitraj comercial, Discriminare și Legal English
Cursurile se vor desfășura în sistem
videoconferință, pe platforma „Zoom”, în
intervalul 22 octombrie – 30 noiembrie
2020, cu începere de la ora 16.00, inclusiv
în zile de sâmbătă. În cazul în care aceleași
persoane se vor înscrie la mai multe
cursuri, planificarea va fi făcută astfel
încât atelierele la diferitele cursuri să nu
se suprapună.
Cursurile sunt creditate cu 10 puncte de
pregătire profesională fiecare. În termen
de 5 zile de la încheierea cursului, I.N.P.P.A.
va transmite participanților certificatul de
participare la curs, atestând acordarea
punctajului de pregătire profesională.

1. Probleme practice de arbitraj
comercial: de la încheierea convenției
la executarea sentinței arbitrale
Av. dr. Cosmin Vasile, Baroul București,
formator I.N.P.P.A.
6 ateliere x 2 ore

2. Discriminarea – până unde ?
Probleme dificile și instrumentele
juridice privind apărarea drepturilor
persoanelor discriminate.
Prof. univ. dr. Cristian Jura, Secretar de Stat,
Consiliul Național pentru Combaterea

Discriminării
5 ateliere x 2 ore

3. Legal English (Engleză juridică)
Lect. univ. dr. Gyongyver Maduta,
Universitatea
Româno-Americană,
formator asociat I.N.P.P.A.
5 ateliere x 2 ore

Mai mult ...

Instrucțiuni de acces în sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție
Instrucțiuni de acces în sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție
Avocații sunt exceptați de la regula prezentării obligatorii a declarației de triaj pentru a intra în sediile ÎCCJ. Noile instrucțiuni,
valabile de la 1 Octombrie 2020, prevăd că accesul acestora se va face în baza cardului de avocat sau a împuternicirii avocațiale.
ORDINUL nr.204/ 29.09.2020, ora 16.30 a fost publicat AICI.
Actele de procedură pot fi transmise prin e-mail
Din 5 octombrie 2020, serviciul de comunicare electronică a actelor de procedură a devenit operațional și este disponibil pentru
înrolare prin intermediul paginii de Internet a Înaltei Curți – www.scj.ro, secțiunea ”Dosar electronic”, pentru toate secțiile și
formațiunile de judecată ale instanței supreme.
Mai mult ...
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OUG 170/2020 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legilației în materie de concurență,
precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
Mai mult ...
OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
Mai mult ...
Modelele documentelor prevăzute de OUG 132/2020 pentru profesioniști au fost publicate în Monitorul Oficial
Mai mult ...
Procedurile pentru decontarea sumelor acordate în baza OUG 132/2020 au fost publicate în Monitorul Oficial
Mai mult ...
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1355 A CONSILIULUI din 25 septembrie 2020 privind acordarea unui
sprijin temporar României în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de
urgență generată de epidemia de COVID-19
Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 29 Septembrie 2020
Extras:
(...) Articolul 3
România poate finanța următoarele măsuri:
a.

indemnizația de șomaj tehnic pentru angajații angajatorilor care își reduc sau își întrerup temporar activitatea, prevăzută la
articolul XI din „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020”;

b.

indemnizația acordată persoanelor al căror contract de muncă a fost suspendat, prevăzută la articolul I din „Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 92/2020”;

c.

schema de șomaj tehnic prevăzută la articolul 1 din „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020”;

d. indemnizația similară cu cea menționată la litera (a), pentru alte categorii decât angajații, inclusiv pentru persoanele
care desfășoară o activitate independentă și pentru profesiile liberale, prevăzută la articolul XV din „Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 30/2020”;
e.

indemnizația prevăzută de „Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020” pentru alte
categorii decât angajații (inclusiv pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă și pentru profesiile
liberale), prevăzută la articolul 3 din „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020”;

Videoconferințe organizate de International Bar Association,
disponibile gratuit
International Bar Association va organiza luna viitoare o serie de conferințe online, care pot fi accesate gratuit. Vor fi abordate
subiecte precum avantajele și capcanele utilizării tehnologiei în activitatea pro bono, justiția în era COVID, uberizarea serviciilor
juridice.
Mai mult ...
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Legea 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară
și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (Legea RNPM)
Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 822, Partea I, din 8 Septembrie 2020
În vigoare din 11 Septembrie 2020
Extras:
(...) LEGE
privind publicitatea mobiliară
2. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. - (1) Nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în Registru operatorul/agentul autorizat care este
parte în contractul/operațiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:”.
3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) se sancționează cu retragerea autorizării operatorului/a acordului la împuternicire a
agentului respectiv.”
4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în
executare numai sub condiția înscrierii în Registru.”
(...)
6. Articolul 6 (În exercitarea atribuțiilor sale Autoritatea de Supraveghere adoptă acte administrative numite decizii, care pot fi
atacate de partea interesată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,
nefiind obligatorie procedura prealabilă)
se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 6. - (1) Pentru exercitarea atribuțiilor Autorității de Supraveghere se emit ordine ale ministrului justiției.
(2) În condițiile prezentei legi, ordinele ministrului justiției sunt acte administrative și pot fi atacate de partea interesată în condițiile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, procedura prealabilă nefiind obligatorie.”
Mai mult ...
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