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După șocul generat de pandemie la nivel economic, Comisia Europeană 
a revenit la începutul lunii iulie 2021 cu multiple analize și recomandări 
actualizate care privesc profesia de avocat, considerată domeniu cheie pentru 
creștere economică, inovare și creare de locuri de muncă. Comisia consideră 
că profesia de avocat, alături de profesiile de arhitect, inginer, contabil, agent 
de brevete, agent imobiliar și ghid turistic ar putea susține noua dinamică a 
economiei europene pentru că sunt piețe de servicii dinamice, reziliente și 
funcționale, prin urmare pot oferi o bază solidă pentru performanța celorlalte 
sectoare economice. 

Politica executivului european de reformare a reglementărilor privind 
profesiile liberale nu este nouă. A început în 2003, odată cu publicarea unui 
studiu comandat de Direcția Generală Concurență privind impactul economic 
al reglementării profesiilor liberale în diferite state membre. Comisia consideră 
că sectorul profesiilor liberale trebuie să fie supus regulilor comunitare de 
concurență, prin urmare Regulamentele care împiedică concurența și care nu 
sunt justificate de interesul general trebuie modificate sau eliminate.  

continuarea pe pagina 2

Documentul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este o informare 
comparativă între mai multe state europene pe baza unor elemente care 
țin de asistență judiciară, taxe judiciare de timbru și restituirea onorariilor 
avocațiale de către instanță, dar și analize comparative structurale, referitoare 
la orientările politice ale statelor care se pot reflecta în independența și 
calitatea sistemelor de justiție. În capitolul dedicat independenței barourilor 
și a avocaților în UE se precizează că apartenența avocaților la o profesie 
liberală și autoritatea care decurge din această calitate contribuie la 
menținerea independenței, iar barourile joacă un rol important în garantarea 
independenței avocaților.
Practic, toate aceste informații care creează harta judiciară la nivel european, 
sunt făcute pe baza unor statistici judiciare. Analiza rezultatelor s-a făcut pe 
baza unor indicatori de interes comun și a relevanței pentru toate statele 
membre. Tabloul de bord prezintă în primul rând indicatori privind cauzele 
în materie civilă, comercială și contencios administrativ și anumite cauze în 
materie penală. Scopul este acela de a ajuta statele membre în eforturile de a 
crea mediu mai favorabil investițiilor eficiente și afacerilor și mai orientat către 
cetățeni. De altfel, una dintre concluziile documentului este aceea că percepția 
de justiție independentă are un impact pozitiv asupra economiei unei țări 
pentru că inspiră încredere antreprenorilor să facă investiții străine directe. 
Informațiile cuprinse în Tabloul de bord privind justiția în UE contribuie la 
monitorizarea efectuată în cadrul Mecanismului european privind statul de 
drept și sunt incluse în Raportul anual al Comisiei privind statul de drept.

mai mult

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52004DC0083
https://www.unbr.ro/tabloul-de-bord-privind-justitia-in-ue-2021/


Începând din 2003, rapoartele periodice 
ale CE și toate celelalte inițiative au 
fost făcute sub deviza unei mai bune 
reglementări. Statele membre UE au 
fost chemate să facă evaluări reciproce 
ale corpului lor de standarde pentru 
profesii, mai ales în ceea ce privește 
necesitatea și proporționalitatea. 

În consecință, în ultimii ani au apărut în 
toată Europa tot mai multe mișcări de 
reformare a profesiilor reglementate. 
Legea Macron, considerată de către 
avocații francezi o veritabilă revoluție 
profesională, este doar o ilustrare 
a influenței europene exercitate în 
acest domeniu.  În plus, propunerea 
de directivă privind testul de 
proporționalitate făcută de Comisie în 
ianuarie 2017, a anunțat că a fost atins 

un punct din care statele membre nu vor 
mai putea da înapoi. România, la rândul 
ei, a adoptat legea privind efectuarea 
unui test de proporționalitate, text care 
a fost publicat în 9 noiembrie 2020 în 
Monitorul Oficial. 

Directiva privind testul de 
proporționalitate înainte de adoptarea 
unor noi reglementări referitoare la 
profesii este un proiect care a alimentat 
multe dezbateri la nivel european. 
Adunările parlamentare ale statelor 
membre au invocat nerespectarea 
principiului subsidiarității, cel care 
definește condițiile în care Uniunea are 
prioritate de acțiune în raport cu statele 
membre. În plus, Consiliul Barourilor 
și Societăților de Drept din Europa 
(CCBE) a criticat punctual mai multe 

articole ale Directivei printre care și 
acela referitor la cum poate fi definită 
o evaluare a proporționalității în mod 
obiectiv și imparțial. CCBE a recomandat 
în mod insistent, înainte de publicarea 
Directivei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, ștergerea paragrafului care 
precizează că asemenea evaluări pot fi 
făcute prin implicarea unor organisme 
de control independente. Propunerea 
CCBE a fost ca acest aspect să fie decis de 
fiecare stat membru în parte și nu impus 
prin Directivă. Explicația a fost făcută 
în contextul unei argumentări bazate 
pe diferența dintre aspectele de fond 
ale problemei, care țin de competența 
Uniunii Europene și aspectele de 
procedură, care trebuie să rămână sub 
controlul fiecărui stat membru.  

mai mult

Parlamentul României adoptă prezenta 
lege.

Articol unic. — Articolul 16 din Legea nr. 
51/1995 pentru organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările 
și completările ulterioare, se modifică și 
va avea următorul cuprins:

„Art. 16. — Exercitarea profesiei de 

avocat este compatibilă numai cu:

a. calitatea de deputat sau senator, 
consilier în consiliile locale sau 
județene;

b. activități și funcții didactice în 
învățământul superior, activități 
didactice cu conținut juridic în 
învățământul liceal și gimnazial;

c. activități în domeniul cercetării 
științifice sau al creației intelectuale;

d. calitatea de arbitru, mediator, 
conciliator sau negociator, consilier 
fiscal, consilier în proprietate 
industrială, traducător autorizat, 
practician în insolvență, responsabil 
cu protecția datelor cu caracter 
personal, expert în executarea 
contractelor cu finanțare 
europeană;

e. alte activități prevăzute de lege.”
mai mult

LEGEA 184/2021 care permite avocaților să predea la nivel 
universitar a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 2 
iulie 2021. 
Scopul declarat al proiectului legislativ a fost lărgirea cadrului 

de activități compatibile cu exercitarea profesiei de avocat 
pentru un tratament egal al avocaților cu cel al executorilor 
judecătorești, notarilor, consilierilor juridici și cu cel al 
magistraților.
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Legea care permite avocaților să predea la nivel preuniversitar

LEGE privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=rohttps://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=ro
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2020/pr572_20.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2020/pr572_20.pdf
https://www.unbr.ro/profesia-de-avocat-este-in-centrul-reformelor-care-privesc-reglementarea-serviciilor-profesionale-la-nivel-european/
https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PI--658--2021.html


Uniunea Națională a Barourilor din 
România (UNBR), ca reprezentant al 
profesiei de avocat la nivel național, 
consideră că promulgarea legii care 
va permite predarea educației juridice 
în școli poate fi un pas uriaș pentru 
consolidarea și dezvoltarea modernă 
și democratică a societății în spiritul 
libertății și demnității omului.  

Ne dorim să sprijinim toate eforturile pe 
care Ministerul Educației le va face de 
acum înainte pentru a pune în practică 
un curriculum modern și cele mai bune 
programe formale și non-formale de 
educație juridică. În acest sens, UNBR își 
dorește ca avocații să fie implicați în acest 
proiect interprofesional, ca profesioniști 
familiarizați cu cazuri juridice extrem 
de diverse. Avocații sunt primii care, 
prin contactul direct cu problemele 
cetățenilor pot să prefigureze 
mecanismele juridice și legislative prin 
care societatea și sistemul juridic să se 
dezvolte sincron. 

Proiectul legislativ este un pas cu atât 
mai important cu cât în toată lumea 
drepturile și libertățile fundamentale 
sunt puse la încercare, iar democrațiile 
devin tot mai greu de guvernat. Avem 
convingerea că un efort conjugat la 
nivel național va da o altă anvergură 
proiectelor dedicate educației și culturii 
juridice. De aceea Uniunea Națională 
a Barourilor din România este total 
deschisă colaborării cu Ministerul 
Educației și cu ceilalți parteneri care se 
implică în educație ca domeniu strategic 
pentru dezvoltarea politică, socială și 
economică a țării.

De-a lungul timpului, UNBR a urmărit 
constant subiectul promovării și 
cultivării educației juridice, a susținut 
proiectele care s-au derulat în școli 
de către profesioniști ai dreptului, a 
încercat să promoveze  performanța în 
domeniul dreptului și accesul la justiție 
pentru fiecare cetățean. Programul Just 
Acces, derulat în perioada 2018 – 2019, a 

fost unul dintre proiectele prin care am 
derulat campanii care au ajuns la câteva 
mii de tineri din toată țara. 

În plus, am remarcat în ultimii ani 
eforturile tot mai puternice de susținere 
a educației pentru dezvoltarea societății 
din partea organismelor europene atât 
prin mecanisme formale, cât și non-
formale. Un exemplu este editarea 
Cartei Consiliului Europei privind 
educaţia pentru cetăţenie democratică 
şi educaţia pentru drepturile omului. 

Este aproape redundant să spunem că 
astăzi, în condițiile pandemiei de COVID 
– 19, sistemele și instituțiile de justiție 
din toată lumea sunt puse la încercare, 
drepturile omului sunt amenințate, 
ceea ce evident sporește instabilitatea și 
extremismul. Educația juridică este prin 
urmare o urgență. 

Scrisoare transmisă în 14 iulie 2021 
Ministrului Educației.

La TVR, în emisiunea Avocatul 
Dumneavoastră, jurnalista Angela 
Avram i-a avut ca invitați pe Traian 
Briciu, președintele UNBR și pe Bogdan 
Ilea, secretar de stat în Ministerul 
Justiției. Subiectul dezbaterii a fost 
prezumția de nevinovăție: cum este 
reglementată și respectată, ce norme 
europene sunt în curs de aplicare și 
cum este alterată încrederea în actul 
de justiție prin intervenția factorilor 
externi, precum tele–justiția. Trecând 
de la aspectele tehnice ale problemelor 
la cele de filosofie socială, un rol aparte 
în  lămurirea acestor chestiuni revine 
tipului de societate în care trăim.

Până de curând, România nu 
implementase în totalitate normele 
europene privind prezumția de 
nevinovăție. A fost motivul uneia dintre 
procedurile de infringement deschise la 
adresa țării noastre. Directiva europeană 
conține câteva aspecte foarte clare: 

până la pronunțarea unei hotărâri care 
să stabilească vinovăția unei persoane, 
autorităților statului le este interzis să 
manifeste față de acea persoană atitudini 
caracteristice vinovăției: prezentarea 
persoanei în cătușe, declarații publice 
despre vinovăție etc. De asemenea, 
orice dubiu privind vinovăția trebuie să 
profite persoanei. Altfel spus, vinovăția 
– înainte de a fi stabilită – trebuie să fie 
dovedită dincolo de orice dubiu.

În ce privește inegalitatea de arme, 
Traian Briciu a precizat că este foarte 
greu pentru avocații din zona penală 
să practice profesia din cauza diferenței 
covârșitoare dintre acuzare și apărare, 
diferență generată inclusiv prin 
mecanismul legislativ, anume Noul Cod 
de Procedură Penală.

Un alt factor extern justiției, dar foarte 
important în percepția publică asupra 
modului în care aceasta se înfăptuiește 

îl joacă mass-media. De exemplu, 
tele-justiția, prezentarea persoanei în 
cătușe, prezentarea persoanei în poziții 
pe care publicul larg să le perceapă 
ca fiind caracteristice unei persoane 
deja vinovate, sunt interzise prin 
directivele europene. Dar răul e mai 
profund, pentru că toată lumea are de 
pierdut. Dacă persoana se dovedește a 
fi nevinovată, atunci achitarea nu poate 
șterge imaginea publică negativă creată 
la adresa persoanei respective. Mai mult, 
se declanșează un sentiment public de 
nemulțumire la adresa justiției, care va fi 
percepută fie ca incapabilă, fie coruptă, 
atâta vreme cât se știe că persoana vinovată 
a scăpat. Dacă, în schimb, persoana 
se dovedește a fi vinovată, se creează 
percepția că justiția a răspuns unei presiuni 
publice, ceea ce iarăși este periculos. 

continuare pe pagina 4
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Scrisoarea transmisă de Traian Briciu, președintele UNBR către Ministrul 
Educației, Sorin Cîmpeanu

Prezumția de nevinovăție, tele-justiția și exercitarea liberă a profesiei 
de avocat

Educația juridică



Reacțiile la nivel internațional
continuare din pagina 3 - Prezumția de 
nevinovăție, tele-justiția și exercitarea 
liberă a profesiei de avocat

Așadar, prin nerespectarea in integrum 
a normelor de conduită (în justiție 
și în afara ei) privind prezumția de 
nevinovăție, inevitabil justiția are de 
pierdut. Și prin asta, însăși societatea și 
cetățenii – chiar dacă aceste mecanisme 
sunt mai discrete. Altfel spus, nu ar 
trebui să se dea satisfacție caracterului 
justițiar al unei părți din populație, chiar 
dacă cedând acestei presiuni (care poate 
lua forme diferite, de la cote ridicate de 
rating la susținere politică) s-ar crea 
un bine aparent de scurtă durată. Pe 
termen lung, această atitudine nu duce 
la beneficii sociale, nu contribuie la 
dezvoltarea societății și nu imprimă un 
standard moral care să susțină societatea 
și în consecință justiția.

Întrebat despre aceste aspecte, Bogdan 
Ilea a adus o notă optimistă. El însuși 
avocat de drept penal (suspendat pe 
perioada mandatului), recunoaște că a 
existat o anumită minimalizare a rolului 
avocatului în procesele penale. Totuși, 
referitor la problema suficientelor 
garanții pentru exercitarea liberă a 
profesiei de avocat în România, Bogdan 

Ilea a declarat că ”[…] deși am trecut 
prin perioade sociale în care exista o 
exacerbare, o dorință de tele-justiție și 
a existat o efervescență în a supune 
atenției publice dosare în fază incipientă, 
se poate sesiza în ultima perioadă o 
prudență a organelor de urmărire penală 
în a prezenta persoane acuzate de fapte 
de natură penală ca fiind vinovate mai 
înainte ca justiția să-și fi spus punctul 
de vedere. Deci […] se poate sesiza o 
îmbunătățire a tratamentului apărării 
și a dreptului la apărare și implicit a 
prezumției de nevinovăție de care 
trebuie să beneficieze acuzatul în 
această etapă în care am intrat.” 

Directiva 343/2016 privind prezumția 
de nevinovăție trebuia transpusă în 
legislația Românească la 1 aprilie 2018. 
La momentul respectiv s-au făcut 
demersurile legislative necesare, dar 
acestea au căzut victimă unor conflicte 
politice ulterioare, cu miză mai mare. Nu 
putem să ocolim caracterul deopotrivă 
pozitiv și ironic al acestor întârzieri. 
Ceea ce acum câțiva ani ar fi apărut ca 
o impunere de către Parlament pentru 
aplicarea Directivelor europene, acum 
aplicarea principiilor conținute în aceste 
directive pare o evoluție firească a 

sistemului juridic. 

În prezent, Bogdan Ilea precizează 
că Directiva 343/2016 referitoare 
la prezumția de nevinovăție a fost 
transpusă prin Legea 228/2020, Directiva 
privitoare la asistența juridică gratuită 
a persoanelor supuse unor transferuri 
în vederea executării pedepselor sau 
a supunerii la alte proceduri penale a 
fost transpusă prin Legea 51/2021 de 
modificare a Legii 302/2004, iar Directiva 
800/2016 a fost transpusă prin Legea 
284 din 8 Decembrie 2020 care aduce 
unele completări și modificări Codului 
Penal și Codului de Procedură Penală. 
În aceste privințe, rămâne de așteptat 
reacția Comisiei Europene.

În final, întrebat care ar trebui să fie 
rolul normal al avocatului, președintele 
UNBR a mărturisit că acesta trebuie 
să fie profesionist, că nu trebuie 
identificat cu clientul pe care îl apără 
și trebuie, în exercitarea profesiei, să 
se  bucure de respectarea totală a 
principiului secretului profesional și a 
confidențialității informațiilor.

Video

Traian Briciu, președintele UNBR

Înainte de toate, vreau să mulțumesc 
invitaților noștri pentru că au venit astăzi 
alături de noi, la Congresul Avocaților 
2021, cu tema „Apărarea apărării”.

Doresc să mulțumesc colegilor avocați 
pentru implicare și pentru faptul că  
ne-au transmis ideile lor pentru întărirea 
rolului apărării.

Tematica acestui Congres al Avocaților  
a fost propusă în ideea de a găsi soluții 
la vulnerabilitățile cu care se confruntă 
apărarea, dar și pentru a construi noi 
punți de legătură cu toți factorii implicați 
în evoluția justiției, fie că fac parte din 
sistemul judiciar, fie că provin din sfera 
legislativului sau executivului, fie din 
alte profesii juridice. Pentru că pe toți 
ne lezează anumite trenduri periculoase 
care asaltează justiția și care devin tot 

mai evidente. Iar problemele cu care se 
confruntă avocatura afectează, la rândul 
lor, funcționarea justiției.

Suntem interconectați, nu putem 
funcționa unii fără alții. Nu suntem 
în concurență, nu suntem pe poziții 
antagonice. Suntem un tot unitar, un 
mecanism care nu poate funcționa dacă 
îi lipsește vreo piesă. Astfel, avem nevoie 
de o strategie comună pentru a gestiona 
defecțiunile  tot mai mari.

Pe de altă parte, cu toții tindem spre 
același țel: apărarea statului de drept, 
care presupune independența justiției 
în general și independența tuturor 
profesiilor juridice în special.

Istoria demonstrează că pentru a 
atinge aceste deziderate, ar trebui să 
avem o voce unică pentru a promova 
cultura juridică autentică în fața celei 

tabloidizate, care tinde să ia amploare.

Doresc să pun accentul pe necesitatea 
impulsionării culturii juridice pentru că 
de aici ni se trag foarte multe. Aceasta 
s-a degradat foarte mult în ultimii ani și 
odată cu aceasta s-a erodat și prestigiul 
profesiilor juridice. Cu această problemă 
sunt convins că sunt de acord toate 
profesiile juridice. Văd foarte multă 
implicare a autorității judiciare pentru a 
promova educația juridică timpurie, încă 
din gimnaziu, pentru a forma generații 
care să înțeleagă noțiuni minime 
referitoare la instrumentele cu care 
operează justiția, cu rolul fiecărei profesii 
juridice. După cum știți, și noi, avocații 
promovăm educația juridică în școli și 
chiar au contribuit cu idei la modificarea 
recentă a legii de organizare a profesiei 
pentru a permite avocaților să predea și 
la nivel preuniversitar.
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Educația juridică                                                           CONGRESUL AVOCAȚILOR 2021

Cuvântul de deschidere a lucrărilor Congresului avocaților 2021

CONGRESUL AVOCAȚILOR 2021 #AparareaApararii

https://www.tvrplus.ro/emisiuni/avocatul-dumneavoastr%C4%83-86-5797


Educația juridică este esențială, deoarece avem o mare 
problemă cu tabloidizarea justiției în general și a profesiei 
de avocat în special, care se accentuează datorită proliferării 
mediilor digitale ce nu conferă garanții de calitate și veridicitate 
a informației juridice și despre justiție.

Legile justiției, procesele sunt zilnic la breaking news de ani de 
zile, alimentând spectacolul judiciar. Informațiile despre justiție 
provin de pe Facebook, din voci disparate, populiste, uneori 
conflictuale. Culmea, cei ce denigrează justiția și avocatura o 
fac chiar sub masca de luptători anticorupție! Presa abundă 
de știri care arată clar atentate la independența justiției, care a 
ajuns miza jocurilor politice.

Problema SIIJ este pe prima pagină de prea mult timp, Curtea 
Constituțională a României e blamată, Avocatul Poporului 
este denigrat, judecătorii se plâng de abuzuri, avocații se 
plâng de abuzuri, conflicte peste conflicte, ignorarea deciziilor 
instanțelor. Toate acestea duc, în cele din urmă la disoluția 
autorității judiciare.

Vedem, de asemenea, că toți avem de suferit, nu numai avocații, 
atunci când balanța dreptății se dezechilibrează, pentru că 
omul de rând simte asta și blamează justiția în general, pe 
toți actorii ei.  Și când omul simte că justiția șchiopătează, își 
găsește refugiul în sisteme de tip totalitar.

De aceea, cred că cel mai important lucru, pentru a apăra în 
mod real și efectiv statul de drept, este să încercăm să vorbim 
aceeași limbă pentru a impune o cultură juridică autentică.

Avem destule exemple din alte țări cu trecut democratic, care au deviat spre autoritarism. Primii vizați cu pedeapsa închisorii 
sunt avocații, judecătorii și procurorii incomozi. Și jurnaliștii.  Oameni care, în general, își apără independența, nu se supun, sunt 
vocali, tind să combată nedreptatea prin prisma profesiei lor.

Când avocatul este identificat cu clientul drepturile individuale încep să decadă.

Cum ar arăta lumea noastră fără avocați independenți ? În această perioadă de pandemie am auzit deja multe voci prin difuzor, 
pare că trăim într-o distopie, pe care trebuie să o conștientizăm și să nu o lăsăm să ajungă la capitolul final.

De aceea, ziua de astăzi este și o invitație de a reflecta împreună la viitorul justiției și al profesiilor noastre.
mai mult

CONGRESUL AVOCAȚILOR 2021
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https://www.unbr.ro/cuvantul-de-deschidere-a-lucrarilor-congresului-avocatilor-2021-rostit-de-domnul-presedinte-unbr-av-dr-traian-cornel-briciu/


•  Având în vedere că avocatul este partener indispensabil al justiției, recunoscut ca atare de lege,
• Considerând că încrederea cetățenilor în actul de justiție presupune și încrederea în avocați,
• Având în vedere că egalitatea de arme între acuzare și apărare reprezintă o garanție a statului de drept,
• Analizând fenomenul îngrijorător al declinului dreptului la apărare din ultimii ani,
• Observând conturarea anumitor tendințe periculoase privind abordarea rolului și a atribuțiilor avocaților în actul de justiție, 

constând în:
 » identificarea avocaților cu clienții lor,
 » ignorarea dispozițiilor cu privire la secretul profesional, prin audierea ca martori a avocaților în dosare îndreptate împotriva 

propriilor clienți, și
 » percheziții necircumstanțiate în spațiile profesionale ale avocaților,

• Constatând continuarea presiunii exercitate asupra avocaților prin reducerea onorariilor acestora, potrivit unor criterii subiective,
• Constatând subminarea principiilor fundamentale ale profesiei de avocat, în general, precum și a unor principii fundamentale ale 

avocaturii, în special, cum sunt independența avocatului, libertatea de exercitare a profesiei sale, păstrarea secretului profesional, 
libertatea de alegere a avocatului,

• Considerând că orice ingerință în aplicarea plenară a acestor principii este de natură a afecta în mod grav independența profesiei 
de avocat și, pe cale de consecință, independența justiției,

Congresul Avocaților, întrunit în 
ședința sa din data de 25 iunie, solicită 
autorităților publice din România 
luarea, de urgență, a următoarelor 
măsuri pentru protejarea statului de 
drept și pentru reechilibrarea balanței 
între  acuzare și apărare, în vederea 
restabilirii ordinii de drept:

• Respectarea dreptului justițiabilului 
la apărare,

• Respectarea prezumției de 
nevinovăție, a contradictorialității 
și a principiului egalității de arme 
între acuzare și apărare,

• Respectarea imunității pledoariei 
și a opiniilor profesionale ale 
avocatului,

• Respectarea independenței 
avocatului și a libertății de exercitare 
a profesiei sale.

Congresul Avocaților solicită 
Parlamentului României, Guvernului, 
Ministerului Justiției și Consiliului 
Superior al Magistraturii să coopereze 
cu organizația națională profesională 
a avocaților (Uniunea Națională a 
Barourilor din România – U.N.B.R.)  în 
vederea identificării soluțiilor adecvate 

pentru protejarea statului de drept 
și, implicit, a egalității de arme între 
acuzare și apărare.

De asemenea, Uniunea Națională 
a Barourilor din România face apel 
către autorități și către toți cetățenii să 
protejeze justiția, care se realizează în 
numele lor.

Congresul Avocaților reafirmă 
angajamentul constant al corpului 
avocaților pentru apărarea apărării și a 
statului de drept din România.

mai mult

Reacțiile profesiei la nivel național
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Rezoluție privind apărarea statului de drept și a egalității de arme 
între acuzare și apărare adoptată de Congresul Avocaților la data de 

25 iunie 2021

CONGRESUL AVOCAȚILOR 2021

https://www.unbr.ro/rezolutie-privind-apararea-statului-de-drept-si-a-egalitatii-de-arme-intre-acuzare-si-aparare-adoptata-de-congresul-avocatilor-la-data-de-25-iunie-2021/
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CONGRESUL AVOCAȚILOR 2021
Președinții celor mai puternice organizații profesionale ale avocaților 

au susținut apărarea apărării la Congresul avocaților 2021
CONGRES 2021 | Margarete 
von Galen, Președinte Consiliul 
Barourilor și Societăților de Drept 
din Europa: Între 2010 și 2020 peste 
2500 de avocați au fost uciși, arestați 
sau amenințați în cadrul exercitării 
legale a profesiei

Margarete von Galen, Președintele 
CCBE, a precizat în discursul adresat 
Congresului Avocaților 2021 că 
statutul de garanți ai apărării 
drepturilor și libertăților cetățenilor 
îi face pe avocați vulnerabili la 
atacuri virulente de genul hărțuirilor, 
amenințărilor, închisorii, supravegherii 
și uneori crimelor. Acest statut îi 
expune presiunilor din partea puterii 
executive și judecătorești și uneori din 
partea mediului judiciar și a actorilor 
non-statali.

În februarie 2021 CCBE și-a exprimat 
poziția privind statul de drept și 
independența profesiei de avocat 
în România în scrisoarea adresată 
Președintelui CSM, Ministrului Justiției 
și Procurorului General al României.

Flash Info CCBE:

Consiliul Barourilor Europene (CCBE) 
reprezintă barourile şi societățile de 
drept din 45 de țări. Este recunoscută 
drept vocea a peste 1 milion de 
avocați la nivel european și reprezintă 
barourile și societățile de drept în fața 
instituțiilor europene și internaționale.

Uniunea Națională a Barourilor din 
România este unul dintre membrii 
CCBE.

mai mult

CONGRES 2021 | Patricia Lee 
Refo, Președintele American Bar 
Association: Printre îngrijorările 
noastre se află un model de încălcări 
a drepturilor avocaților în România

Câteva cazuri larg mediatizate au 
evidențiat practici din procedurile 
penale care încalcă independența 
profesiei de avocat și statul de drept 
în România, a spus Patricia Lee Refo, 
președintele American Bar Association 
în discursul adresat Congresului 
Avocaților 2021.

Sunt practici care contravin 
conceptului tradițional al unui 
echilibru corect între acuzare 
și apărare, a adăugat Lee Refo, 
evidențiind că această situație 
duce la un lanț al slăbiciunilor care 

implică subminarea confidențialității 
profesionale a relației avocat – client 
și amenințarea dreptului acuzatului la 
un proces echitabil.

Flash Info ABA:

American Bar Association este cea 
mai mare organizație profesională din 
lume. Ca voce națională  a profesiei 
juridice, ABA lucrează pentru a 
îmbunătăți administrarea justiției, 
promovează programe care asistă 
avocați și judecători în activitatea 
lor, acreditează școli de drept, oferă 
educație juridică continuă și lucrează 
pentru a consolida cunoașterea 
publică  în jurul lumii a importanței 
statului de drept. A fost înființată în 
1878.

mai mult

https://www.unbr.ro/congres-2021-margarete-von-galen-presedinte-consiliul-barourilor-si-societatilor-de-drept-din-europa-intre-2010-si-2020-peste-2500-de-avocati-au-fost-ucisi-arestati-sau-amenintati-in-cadrul-exerc/
https://www.unbr.ro/congres-2021-patricia-lee-refo-presedintele-american-bar-association-printre-ingrijorarile-noastre-se-afla-un-model-de-incalcari-a-drepturilor-avocatilor-in-romania/
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APARIȚII MEDIACONGRESUL AVOCAȚILOR 2021
continuare din pagina 7:

CONGRES 2021 | Dominique Attias, 
Președinte Federația Barourilor 
Europene (FBE): Existența unui barou 
care să asigure protecția avocaților 
este fundamentală, fiind un element 
cheie al funcționării moderne a 
justiției

1 milion de avocați și 250 de barouri 
care alcătuiesc FBE doresc să vă asigure 
de întregul suport prin intermediul 
meu, a spus în deschiderea discursului 
său Dominique Attias. Președinta 
Federației Barourilor Europene a spus 
că atacurile asupra avocatului s-au 
intensificat în această perioadă de 
criză în toată lumea, dar că indiferent 
de condiții este inadmisibil ca avocatul 

să fie identificat cu clientul său.

Attias a subliniat rolul fundamental 
al baroului ca element cheie al 
funcționării moderne a justiției și 
inerent oricărei democrații.

Flash Info FBE:

Federația Barourilor Europene a fost 
înființată la Barcelona în 1992, ca 
succesor al Conferinței marilor barouri 
europene. Calitatea de membru în 
FBE este deschisă tuturor barourilor 
naționale și locale și societăților 
de avocatură din cadrul Consiliului 
Europei.

mai mult

Congres 2021 | Președintele Baroului 
Federal German, Ulrich Wessels: 
Sarcina avocatului nu este de a 
justifica și apăra o anumită faptă, ci 
de a asista un om

Ulrich Wessels, Președintele Baroului 
Federal German (BFG), a spus că nu 
există niciun fundament în baza căruia 
avocatul să fie considerat complice al 
clientului său prin simpla apărare a 
drepturilor acestuia într-un proces 
penal și că asta reprezintă de fapt un 
mod de a intimida avocații. Wessels a 

subliniat că este o datorie să nu uităm 
niciodată că oricine are dreptul la 
apărare printr-un avocat independent 
și că aceasta este o datorie și față de 
istoria dreptului nostru european.

Flash Info BFG:

Baroul Federal German reunește 
cele 28 de barouri din Germania. 
Coordonează activitatea acestora și 
adopta legislația secundară privind 
profesia de avocat din Germania.

mai mult 

CONGRES 2021 | Jorge Martí Moreno, 
Președinte Uniunea Internațională 
a Avocaților: Fără avocați liberi și 
independenți nu poate fi garantat 
dreptul de acces la justiție

Sprijinul necondiționat al UIA față de 
avocații români a fost exprimat încă o 
dată de către președintele Jorge Martí 
Moreno care a explicat că apărarea 
apărării înseamnă mobilizare solidară 
pentru protejarea profesiei acolo 
unde este amenințată.

În contextul demonizării repetate a 
profesiei în toată lumea, urmează să 
se adopte o convenție europeană 
care va stabili un mecanism rapid de 
alarmă față de amenințările la adresa 
siguranței și independenței avocaților.

Jorge Martí Moreno a susținut că 
UIA s-a alăturat acestui demers la 
nivel european, dar este conștient 
că succesul nu va fi posibil fără un 
angajament ferm și pe termen lung 
din partea statelor.

Flash Info UIA:

Uniunea Internațională a Avocaților 
are membri din peste 100 de țări 
și a fost înființată în 1927. Este cea 
mai veche asociație profesională de 
avocați. Prin Institutul pentru Statul 
de Drept (UIA-IROL) sunt monitorizate 
abuzurile la nivel internațional asupra 
profesiei.

mai mult 

https://www.unbr.ro/congres-2021-dominique-attias-presedinte-federatia-barourilor-europene-fbe-existenta-unui-barou-care-sa-asigure-protectia-avocatilor-este-fundamentala-fiind-un-element-cheie-al-functionarii-mod/
https://www.unbr.ro/congres-2021-presedintele-baroului-federal-german-ulrich-wessels-sarcina-avocatului-nu-este-de-a-justifica-si-apara-o-anumita-fapta-ci-de-a-asista-un-om/
http://www.unbr.ro/congres-2021-jorge-marti-moreno-presedinte-uniunea-internationala-a-avocatilor-fara-avocati-liberi-si-independenti-nu-poate-fi-garantat-dreptul-de-acces-la-justitie/
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HOTĂRÂRI CONGRES 2021
Hotărârea Congresului avocaților nr. 01/26 iunie 2021 
privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL 
CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2020 și 
Congresul avocaților 2021)

mai mult 

Hotărârea Congresului avocaților nr. 02/26 iunie 2021 
privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale 
a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru anul 2020 și a 
proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2021, precum 
și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de 
buget al U.N.B.R. pentru anul 2022

mai mult 

Hotărârea Congresului avocaților nr. 03/26 iunie 2021 
privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări 
a Avocaților (C.A.A.) pentru anul 2020 și a proiectului de 
buget pentru anul 2021, precum și a mandatării Consiliului 
U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget pentru anul 2022

mai mult 

Hotărârea Congresului avocaților nr. 04/26 iunie 2021 
pentru validarea modificărilor și completărilor aduse 
Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de 
Asigurări a Avocaților (C.A.A.), prin delegare de către 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România 
(U.N.B.R.) și mandatarea Consiliului U.N.B.R. să adopte, 
între Congrese, modificări și completări ale acestora

mai mult 

Hotărârea Congresului avocaților nr. 05/26 iunie 2021 
privind completarea componenței Consiliului Uniunii 
Naționale a Barourilor din România

mai mult 

Hotărârea Congresului avocaților nr. 06/26 iunie 2021 
privind componența Comisiei Centrale de Disciplină

mai mult

Hotărârea Congresului avocaților nr. 07/26 iunie 2021 
privind participarea UNBR la proiectul „Cartierul pentru 
justiție”

mai mult 

Hotărârea Congresului avocaților nr. 08/26 iunie 2021 
privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor 
Congresului, precum și materialele scrise transmise 
Congresului de delegații care au propus adoptarea 
de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea 
directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-
parlamentar care intră în competența acestuia, dar 
și cu privire la modificarea/completarea unor acte 
normative

mai mult

https://www.unbr.ro/hotararea-congresului-avocatilor-nr-01-26-iunie-2021-privind-aprobarea-raportului-de-activitate-al-consiliului-u-n-b-r-intre-congresul-avocatilor-2020-si-congresul-avocatilor-2021/
https://www.unbr.ro/hotararea-congresului-avocatilor-nr-02-26-iunie-2021-privind-aprobarea-executiei-bugetare-a-uniunii-nationale-a-barourilor-din-romania-u-n-b-r-pentru-anul-2020-si-a-proiectului-de-buget-al-u-n-b-r/
https://www.unbr.ro/hotararea-congresului-avocatilor-nr-03-26-iunie-2021-privind-aprobarea-executiei-bugetare-a-casei-de-asigurari-a-avocatilor-c-a-a-pentru-anul-2020-si-a-proiectului-de-buget-pentru-anul-2021-precu/
https://www.unbr.ro/hotararea-congresului-avocatilor-nr-04-26-iunie-2021-pentru-validarea-modificarilor-si-completarilor-aduse-statutului-profesiei-de-avocat-si-statutului-casei-de-asigurari-a-avocatilor-c-a-a-prin/
https://www.unbr.ro/hotararea-congresului-avocatilor-nr-05-26-iunie-2021-privind-completarea-componentei-consiliului-uniunii-nationale-a-barourilor-din-romania/
https://www.unbr.ro/hotararea-congresului-avocatilor-nr-06-26-iunie-2021-privind-componenta-comisiei-centrale-de-disciplina/
https://www.unbr.ro/hotararea-congresului-avocatilor-nr-07-26-iunie-2021-privind-participarea-unbr-la-proiectul-cartierul-pentru-justitie/
https://www.unbr.ro/hotararea-congresului-avocatilor-nr-08-26-iunie-2021-privind-propunerile-facute-in-cadrul-dezbaterilor-congresului-precum-si-materialele-scrise-transmise-congresului-de-delegatii-care-au-propus-adop/
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Reacțiile profesiei la nivel național            UNBR INFORMEAZĂ
Conferința Vulnerabilități actuale în profesia de avocat: cauze și remedii
Speakeri:

Renate WEBER, Avocatul Poporului
Robert CAZANCIUC, vicepreședintele Senatului
Victor ALISTAR, membru CSM din partea societății civile
Nicoleta-Tatiana POPESCU, APADOR CH
Georgiana IORGULESCU, Centrul de Resurse Juridice
Traian BRICIU, președintele UNBR
Ion DRAGNE, decanul Baroului București
Flavia-Cristina TEODOSIU, avocat
Silvia USCOV, avocat
Danny-Gabriel BARDAN-RAINE, avocat
Sergiu STĂNILĂ, avocat
Gheorghe PIPEREA, avocat
Ion ILIE-IORDACHESCU, avocat
Dumitru-Irinel SAMOILĂ, avocat
Mihai-Alexandru TĂNĂSESCU, avocat
Iosif FRIEDMANN – NICOLESCU, avocat
Mihnea-Octavian STOICA, avocat

Moderator:

Claudiu LUCACI, jurnalist și profesor de comunicare la SNSPA

Teme:

• De ce este necesară o Convenție Europeană a Drepturilor Avocaților ?
• Rolul avocatului în sistemul de justiție. Ce se înțelege astăzi prin partener indispensabil al justiției?
• Demarcația dintre acțiunile avocatului în exercitarea profesiei și acțiunile clientului său
• Audierea ca martori a avocaților în dosarele îndreptate împotriva clienților lor/Audierea ca martor a judecătorului și a 

avocatului părții adverse
• Imunitatea pledoariei: concept și garanții în reglementări interne și internaționale; răspunderea avocatului pentru opiniile 

exprimate în dosar
• Evaluarea și reglementarea onorariilor avocaților în cadrul sistemului judiciar, ca formă de presiune
• Vulnerabilități și garanții ale independenței în exercitarea profesiei de avocat
• Jurisprudența CtEDO și CJUE privind libertatea exercitării profesiei de avocat
Video

Lucrările conferinței au fost publicate în revista Avocatul, relansată în cadrul Congresului Avocaților 2021. Publicația 
cuprinde și principalele standarde privind garanțiile profesiei de avocat, recunoscute intern și internațional. 

Conferința Vulnerabilități actuale în profesia de avocat: cauze și remedii

https://www.unbr.ro/live/
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Revista Avocatul

Sumar

Partea I

Susțineri în cadrul conferinței 
„Vulnerabilități ale profesiei de avocat. 
Cauze și remedii”

• Cuvânt înainte la Conferința 
„Vulnerabilități ale profesiei de 
avocat. Cauze și remedii” (Avocat dr. 
Traian Briciu Președintele UNBR)

• Regimul juridic al susținerilor 
avocaților în fața autorităților cu 
sau fără activitate jurisdicțională 
(Avocat dr. Ion Dragne, Decanul 
Baroului București, Vicepreședinte 
UNBR)

• Rolul avocatului în sistemul de 
justiție (Renate Weber, Avocatul 
Poporului)

• O ameninţare este incapacitatea 
sistemului de a pune în operă 
remediile pe care legiuitorul le-a 
creat (Victor Alistar, Membru CSM 
din partea societății civile)

• Niciodată nu ne putem împăca cu 
nedreptatea (Robert Cazanciuc, 
Vicepreședintele Senatului 
României)

• Ministerul Justiției are toată 
preocuparea pentru a găsi, 
împreună cu reprezentanţii 
profesiei de avocat, cele mai bune 
mijloace pentru ca avocaţii să nu fie 
identificaţi cu clienţii (Bogdan Ilea, 
Secretar de stat Ministerul Justiției)

• Protocolul nr. 15, de modificare a 
Convenției Europene a Drepturilor 
Omului (CEDO), intră în vigoare 
la 1 august 2021 (Avocat Nicoleta 
Popescu, Membru APADOR-CH)

• Egalitatea de arme, ca principiu 
(Avocat Flavia Teodosiu, Prodecan al 
Baroului București)

• Aplicarea art. 91 CPP. Necesitatea 
corelării cu dispozițiile Legii nr. 
51/1995 republicată și ale Statutului 
Profesiei de Avocat (Avocat dr. 
Sergiu I. Stănilă)

• Vulnerabilități ale profesiei de 
avocat din jurisprudența CtEDO și 
CJUE (Avocat Silvia Uscov)

• Secretul profesional al avocatului în 
contextul Legii nr. 129/2019 pentru 
prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanțării terorismului 
(Avocat Danny Bârdan)

• Suntem în plină eră a 
excepționalismului juridic. Când 
drepturile și libertățile sunt în 
pericol, avocatul trebuie să își apere 
cetatea (Avocat Gheorghe Piperea)

• Vulnerabilități implicate de 
păstrarea secretului profesional  
(Avocat Mihnea Stoica)

• Câteva ipoteze de vulnerabilizare a 
avocatului, pe parcursul procesului 
penal (Avocat Dumitru-Irinel Samoilă)

• Pandemia și vulnerabilitățile 
avocaturii române în prezent 
(Avocat Ion Ilie-Iordachescu)

• Secretul   profesional   absolut în 
exercitarea   profesiei   de avocat 
(Avocat dr.  Iosif  Friedmann-
Nicolescu)

• Dreptul avocaţilor sunt şi drepturile 
cetăţenilor (Avocat Mihai Tănăsescu)

• Unele considerații privind 
percheziția cabinetului de avocat 
și interceptarea convorbirilor 
profesionale ale acestuia (Avocat 
Vladimir Ciolacu)



Revista Avocatul

Uniunea Națională a Barourilor din România și Baroul București 
au câștigat litigiul contra structurii Bota care a înregistrat abuziv 

marca UNBR
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Partea a II a

Standardele recunoscute internațional 
privind libertatea de exercitare și 
protecția profesiei de avocat

• Recomandarea Rec(2000)21 a 
Comitetului Miniştrilor către 
Statele membre privind libertatea 
exercitării profesiei de avocat 
(adoptată de Comitetul Miniştrilor 
la 25 octombrie 2000, în cadrul celei 
de-a 727-a reuniuni a Delegaţilor 
Miniştrilor) 

• UNBR s-a alăturat Apelului la acțiune 
pentru promovarea Principiilor 
privind rolul barourilor, promovat 
de organizațiile internaționale ale 
avocaților

• Principiile de bază privind rolul 
barourilor, adoptate de al 8-lea 
Congres al Națiunilor Unite pentru 
prevenirea crimei și tratamentul 
deținuților, Havana, Cuba (27 
august - 7 septembrie 1990)

• Presiunile cu care se confruntă 
avocații din România au fost 
detaliate în Raportul întocmit de 
Consiliul Barourilor Europene (CCBE) 
privind statul de drept (2021), care a 
fost transmis Comisiei Europene

• Rezoluția Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei nr. 2348 (2020) 
privind Principiile și garanțiile 
profesiei de avocat

• Recomandarea Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei 
nr. 2188 (2020) privind Principiile și 
garanțiile profesiei de avocat

• Raportul privind principiile și 
garanțiile profesiei de avocat 
(Raportul BASHKIN)

• Recomandarea Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei 
nr 2121 (2018) pentru elaborarea 
unei Convenţii Europene privind 
profesia de avocat

• Consiliul Europei, Comitetul 
Miniștrilor a demarat proiectul 
privind elaborarea Convenției 
Europene a Avocaților

mai mult

Instanța supremă a decis că este 
nefondat recursul formulat de structura 
Bota împotriva deciziei Curții de Apel 
București prin care Oficiul de Stat pentru 
Invenții și Stat  a fost obligat să radieze 
marca UNBR din registru.

Procesul a început acum 4 ani. În 
noiembrie 2017, Uniunea Națională 
a Barourilor din România și Baroul 
București au solicitat decăderea 
structurii Bota din dreptul asupra mărcii 
UNBR.  Au urmat sentința Tribunalului 
București din 2018 prin care s-a dispus 
decăderea structurii Bota din drepturile 
asupra mărcii și hotărârea Curții de Apel 
București din 2019 prin care OSIM a fost 
obligată să radieze marca din registru.

Ajuns în 2020 la Înalta Curte de Casație 
și Justiție, dosarul a fost soluționat în 22 
iunie 2021, prin următoarea decizie, prin 
care a fost respins recursul formulat de 
structura Bota ( consemnată în dosar 
ca Uniunea Națională a Barourilor din 
România prin Constantin Bălăcescu):

„Respinge, ca nefondat, recursul 
declarat de pârâta Uniunea Națională a 
Barourilor din România, prin președinte 

 Constantin Bălăcescu, împotriva deciziei 
civile nr. 2057A din data de 18 decembrie 
2019 a Curții de Apel București, Secția a 
IV-a civilă. Definitivă.”

ÎCCJ Secția I civilă |  22 iunie 2021

mai mult 

UNBR INFORMEAZĂ

https://www.unbr.ro/publicam-revista-avocatul-iunie-2021/
https://www.unbr.ro/uniunea-nationala-a-barourilor-din-romania-si-baroul-bucuresti-au-castigat-litigiul-contra-structurii-bota-care-a-inregistrat-abuziv-marca-unbr/
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Casa de Asigurări a Avocaților din România are un nou site modernizat 
și optimizat pentru a putea fi accesat cu ușurință de pe telefonul mobil
Începând cu data de 01 mai 2021,  Casa 
de Asigurări a Avocaților din România  
are un nou site, modernizat, accesibil 
tuturor celor care vor să-l viziteze și 
dedicat avocaților.

Site-ul conține informații utile despre 
pensii, alte drepturi de asigurări 
sociale, legislația incidentă domeniului, 

informații de interes general, comunicate 
importante și proiecte.

De asemenea, avocații pot să acceseze 
direct din site „Contul meu”, aplicație 
funcțională pentru toate filialele.

Site-ul a fost optimizat și poate fi accesat 
cu ușurință de pe telefonul mobil.

Uniunea Națională a Barourilor din 
România salută crearea noului site 
al Casei de Asigurări a Avocaților din 
România și vă invită să-l accesați pe 
adresa www.caav.ro .

mai mult

Legea de aprobare a OUG 53/2020 
care reglementează indemnizațiile 
compensatorii aferente stării de 
urgență a primit votul deputaților
Proiectul de lege are ca obiect aprobarea 
OUG 53/2020, care prevede modificarea 
şi completarea unor acte normative cu 
măsuri de protecţie socială determinate 
de răspândirea SARS-CoV-2. Propunerea 
vine ca urmare a dificultăţilor de 
interpretare în aplicarea  măsurilor 
compensatorii către alţi profesionişti și 
pentru că era necesar să se reglementeze 
situaţia avocaţilor care nu și-au putut 
desfășura activitatea în perioada stării 
de urgenţă. În plus, unele persoane 
realizează venituri din mai multe surse 
şi prin întreruperea activităţii se poate 
ajunge la situația acordării unor drepturi 
multiple de aceeaşi natură.

Camera Deputaților a aprobat în 
unanimitate modificarea proiectului 
de lege pentru aprobarea ordonanței, 
astfel că în varianta adoptată de către 
deputați se prevede că „obligaţiile 
fiscale prevăzute la alin. 7 se declară 
prin Declaraţia unică privind impozitul 
pe venit şi contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice şi se plătesc de 
către persoanele fizice beneficiare la 
termenul prevăzut la art. 122 alin.(1) din 
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru veniturile 
realizate în anul în care au fost obţinute 
indemnizaţiile.” | PL 284/2020 privind 
aprobarea OUG 53/2020 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative privind măsuri de protecţie 
socială determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2

Obligațiile fiscale prevăzute la alin. 7 
sunt valabile și pentru profesioniștii 
avocați care au avut activitatea redusă 
în perioada stării de urgență și care 
s-au încadrat în criteriile de acordare 
a indemnizațiilor, respectiv încasări cu 
minim 25% mai mici decât media lunară 
pe anul 2019, dar care nu depășesc 
câștigul salarial mediu brut prevăzut de 
Legea 6/2020.
Vechea reglementare prevedea 
obligațiile fiscale și contribuțiile sociale 
pentru veniturile realizate în anul 2020, 
nu în anul în care au fost obţinute 
indemnizaţiile, așa cum prevede actuala 
reglementare. Modificarea este explicată 
de faptul că indemnizaţiile reglementate 
la art. XV din OUG 30/2020 se acordă şi 
în anul 2021 și ca atare obligaţiile fiscale 
se datorează şi pentru anul în curs.

mai mult

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă – transpunerea 
Directivei privind restructurarea 
şi insolvenţa, publicat pe site-ul 

Ministerului Justiției, forma actualizată 
la 2 iunie 2021
• Proiect de Lege – forma revizuită
• Expunere de Motive
• Tabel comparativ lege actuală – 

proiect de lege

Forma inițială a proiectului, publicată 
în data de 19 martie 2021, poate fi 
consultată aici

mai mult
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UNBR INFORMEAZĂ             UNBR Legislație

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță 
organizarea examenului de primire în profesia de avocat 
(pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și 
de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit 
examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea 
septembrie 2021

Data desfășurării examenului este 19.09.2021 pentru toți 
candidații. Examenul se va desfășura la București, prin 
susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate 

materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor 
obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un 
punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen 
sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; 
drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod 
unitar, la București, în sistem fizic (față în față).

mai mult 

Examen INPPA 2021

UNBR Legislație

http://www.caav.ro
https://www.unbr.ro/casa-de-asigurari-a-avocatilor-din-romania-are-un-nou-site-modernizat-si-optimizat-pentru-a-putea-fi-accesat-cu-usurinta-de-pe-telefonul-mobil/
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18604
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18604
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18604
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18604
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18604
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18604
https://www.unbr.ro/legea-de-aprobare-a-oug-53-2020-care-reglementeaza-indemnizatiile-compensatorii-aferente-starii-de-urgenta-a-primit-votul-deputatilor/
http://www.just.ro/update-2-iunie-2021-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completerea-legii-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa-transpunerea-directivei-p/
https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2021/06/Proiect-de-lege-de-transpunere-a-Directivei-Restructurare-dupa-consultarea-publica-2062021.docx
https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2021/06/Expunere-de-motive_Proiect-de-lege-pentru-transpunerea-Directivei-privin.._2062021.docx
https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2021/06/tabel-proiect-Directiva-Restructurare-dupa-consultarea-publica-2062021.docx
https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2021/06/tabel-proiect-Directiva-Restructurare-dupa-consultarea-publica-2062021.docx
https://www.unbr.ro/proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa-transpunerea-directivei-privind-restructurarea-si-insolve/
https://www.unbr.ro/anunt-uniunea-nationala-a-barourilor-din-romania-anunta-organizarea-examenului-de-primire-in-profesia-de-avocat-pentru-dobandirea-titlului-profesional-de-avocat-stagiar-si-de-primire-in-pr-5/


  Palatul de Justiție, București
Splaiul Independenței nr. 5,  Sector 5, Cod poștal 050091

Telefon: (+40) 21/316-0739
                                    316-0740
                                    313-4875
     Fax:    (+40) 21/313-4880

E-mail: unbr@unbr.ro   |   uniune@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

Veronica Morecuț:
0771 760 079

http://www.unbr.ro
https://www.facebook.com/UniuneaNationalaaBarourilordinRomania/
https://www.instagram.com/unbr_oficial/
https://twitter.com/OficialUnbr

