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Către 
 Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență 
  În atenția domnului Florin Cîțu, Prim-Ministru  
 
 
 
Uniunea Națională a Barourilor din România susține eforturile făcute de autorități pentru 
combaterea efectelor pandemiei Covid-19, inclusiv prin campania de vaccinare și vă transmite 
mulțumiri pentru colaborarea inter-instituțională de până acum, motiv pentru care vă 
transmite solicitarea de a permite accesul avocaților în condiții egale cu ceilalți actori ai 
sistemului judiciar și cu angajații autorităților și instituțiilor publice.  
 
Având în vedere informațiile din spațiul public potrivit cărora sunt în curs de analiză propuneri 
de măsuri privind combaterea efectelor pandemiei Covid-19, Uniunea Națională a Barourilor 
din România vă solicită cu fermitate ca în cadrul deciziilor pe care le veți adopta să acordați 
categoriei profesionale a avocaților cu drept de exercitare a profesiei, un tratament egal cu 
cel acordat judecătorilor, procurorilor și tuturor angajaților autorităților și instituțiilor publice. 
 
Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat prevede la art. 3: 
 
„(1)Activitatea avocatului se realizează prin: 
.... 
b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de 
urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a 
executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a 
altor persoane juridice, în condiţiile legii; 
... 
d)asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi 
publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor 
încheiate; 
e)apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime 
ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile 
şi cu orice persoană română sau străină; 
... 
(2)Activităţile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă legea nu prevede 
altfel.” 
 
Profesia de avocat este parte integrată în sistemul judiciar și indispensabilă actului de justiție.  
 
Art. 38 alin. (1) din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 
prevede „În exercitarea profesiei, avocaţii sunt parteneri indispensabili ai justiţiei, ocrotiţi 
de lege, ...... ” 
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Orice măsură de restricționare a dreptului de acces al avocaților în spațiile în care se 
desfășoară activitatea profesională a avocaților (instanțe de judecată,  sedii ale organelor de 
urmărire și de cercetare penală, ale altor autorități și instituții de drept public și privat) pe alte 
criterii decât cele aplicabile judecătorilor, procurorilor și angajaților instituțiilor publice 
constituie o discriminare inacceptabilă într-un stat de drept.   
 
O astfel de soluție ar însemna și o încălcare a dreptului la muncă al avocatului precum și o 
încălcare a dreptului la apărare al cetățeanului, întrucât avocații își desfășoară activitatea 
profesională la toate instituțiile și autoritățile publice precum și organizațiile private.  
 
 
Cu stimă,  
 
Av. dr. Traian Cornel BRICIU 
Președintele UNBR 
 
 
 
 
 
 


