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Dragi confrați,
Înainte de toate, vă urez să aveți
un an mai bun, cu sănătate, cu
inspirație și energie pentru a vă
afirma și pentru a vă realiza ceea
ce vă propuneți.
Este momentul bilanțurilor, dar
și al rezoluțiilor pentru anul care
urmează.
Lista ar fi foarte lungă pentru a
puncta toate momentele care
au marcat evoluția recentă a
profesiei. Însă, fiecare an are câte o temă centrală pentru avocați, în jurul
căreia se concentrează problematica profesiei. Anul acesta, cu siguranță,
tema a fost independența avocaților și provocările la adresa acesteia.
Au fost conferințe pe această tematică, în care am apreciat și am ținut
cont de aportul avocaților, de implicarea și ideile lor de lege ferenda. Au
fost comunicate în care am revendicat principiul independenței, replici
la comunicate, argumente și contraargumente, o largă expunere în mass
media care, din fericire a înțeles și ne-a sprijinit în cea mai mare parte.
Practic, tot anul 2021 a fost o luptă contra cronometru pentru a salva
principiul independenței avocatului, în toate valențele sale.
Nu este deloc întâmplător că organizația europeană a avocaților, CCBE, a
ales aceeași temă pentru Ziua Europeană a Avocaților 2021, sub un titlu
tranșant: „Nu există justiție fără avocați independenți”. Într-adevăr, atacurile
asupra independenței avocaților sunt atacuri asupra dreptului la apărare,
fără de care nu poate exista egalitate de arme și nici justiție.
Însă CCBE nu a ales această temă din cauza problemelor cu care se confruntă
avocații din România. Tema reflectă un trend global vizibil cu ochiul liber în
toate dimensiunile sale: de la uciderea avocaților în țări cu regim dictatorial,
la arestări în masă a acestora în state în care autoritarismul ia amploare,
până la forme insidioase de atac asupra independenței acestora în țări
considerate democratice.
E o evoluție la care trebuie să fim foarte atenți pentru că istoria a demonstrat
că se poate întâmpla în orice stat, inclusiv în cele europene.
Deși finalul acestui an a arătat că avocații și UNBR au avut dreptate în
critica unor aspecte referitoare la încălcarea principiului independenței, în
special prin asimilarea avocatului cu clientul, lupta pentru apărarea acestui
principiu nu a luat sfârșit. Vor apărea alte provocări pentru că avocații sunt
în general incomozi și principiul independenței pare a fi primul vizat pentru
a contracara acțiunile lor.
continuare în pagina 2
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La capitolul rezoluții, o modernizare a profesiei este necesară. Foarte mulți
jurnaliști m-au întrebat în ultima vreme ce înseamnă o avocatură modernă
și le-am răspuns că este cea care este în pas cu timpurile și că Legea nr.
51/1995 este o reglementare progresistă care a anticipat transformările care
au avut loc în anii de când este în vigoare. Acest lucru este foarte adevărat
întrucât legea a funcționat cu puține modificări. Însă, în această perioadă
ne confruntăm cu schimbări accelerate pe piața avocaturii, determinate de
digitalizare, de interprofesionalitate, de concurența acerbă cu alte profesii în
domeniul consultanței care e din ce în ce mai hibridă.
Un prim pas, în 2021, pentru a întâmpina aceste schimbări, a fost modificarea
Statutului cu privire la relaxarea regulilor referitoare la publicitate, pentru a
ajuta avocații să facă față concurenței altor profesii care se promovează
intens, în special în mediul online. De asemenea, la nivelul Consiliului UNBR
a fost elaborat un ghid privind participarea avocaților pe platformele online,
prin intermediul cărora oferă consultații juridice, care au explodat în perioada
pandemiei. Aici miza a fost identitatea profesiei, care trebuie apărată cu orice
preț. Însă mediul online pune multiple probleme principiilor deontologice.
Integrarea avocaturii în proiectul viitorului Cartier al Justiției a reprezentat
o miză cu efecte profunde în planul simbolisticii și identității instituționale.
Deocamdată, suntem în pas cu timpurile, însă schimbările vor continua să
vină într-un ritm din ce în ce mai accelerat. Ce ne așteaptă în 2022 e destul
de greu de anticipat pentru că în zilele noastre orice eveniment se propagă
instant și are repercusiuni inestimabile. Dar un lucru este clar: trebuie să ne
gândim la provocările cu care se va confrunta profesia în următorii ani și cum
putem să menținem stabilitatea, independența și identitatea acesteia. De
aceea, o nouă lege de organizare și funcționare a avocaturii ar fi soluția în
fața noilor provocări. Să sperăm că tema principală a anului care vine va fi
modernizarea profesiei și că nu va fi umbrită de alte amenințări.
Vă mulțumesc pentru implicarea pe care ați avut-o în acest an și vă doresc să
realizați tot ce vă doriți.

Dezbateri Apārarea Apărării

# 2020 - 2021
Prin campania pe care a început-o
în 2020 și pe care a continuat-o în
2021, Uniunea Națională a Barourilor
din România a semnalat constant
amenințările asupra exercitării libere a
profesiei de avocat și asupra pericolelor
pe care le poate genera identificarea
avocatului cu clientul.

Apărarea Apărării este o campanie
derulată atât la nivel intern, cât și la
nivel internațional și care se bucură de
susținerea avocaților, a barourilor, a celor
mai puternice organisme profesionale
internaționale, a jurnaliștilor și a tuturor
celor care înțeleg că fără avocați
independenți democrația și liberalismul
constituțional rămân doar două

concepte filosofice.
Cazul Robert Roșu a fost un subiect
de primă pagină ca exemplu de abuz,
interpretare fundamental greșită a
principiilor profesiei de avocat și în final,
un exemplu de reușită a luptei pentru
dreptate până la capăt, prin toate căile
de atac pe care orice persoană le are
dispoziție în justiția românească.

Emisiuni la TVR pe tema Apărarea Apărării
6 decembrie 2021 | Președintele UNBR a vorbit despre campania Apărarea Apărării în 6 decembrie 2021 la emisiunea
„Avocatul Dumneavoastră”.

Video aici
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Apărarea Apărării
10 mai 2021 | Emisiunea TVR Avocatul dumneavoastră
*Dreptul la un proces echitabil
Invitați: Traian Briciu - președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România și
Bogdan Ilea - secretar de stat în Ministerul Justiției

Video aici

19 aprilie 2021 | Emisiune despre amenințările asupra profesiei de avocat
Din sumar:
UNBR inițiază o campanie de conștientizare a publicului și a factorilor de decizie la nivel național și european în privința acumulării
unor probleme care au devenit sistemice în justiție și afectează exercițiul liber al profesiei de avocat, care încalcă egalitatea de
arme, secretul profesional al avocatului și, prin toate acestea, dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil al cetățeanului.
Despre toate acestea ați putut afla de la invitaţii emisiunii: Traian Briciu, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România
(UNBR) şi Ion Dragne, Decanul Baroului Bucureşti și vicepreședinte UNBR.

Video aici

4

Apărarea Apărării
Interviuri Apărarea Apărării

Av.dr. Mihai Baco, Vicepreședinte UNBR, Decanul Baroului
Alba pe Alba Carolina TV
Link înregistrare emisiune, Alba Carolina TV
Avocatura... încotro? cu av. Mihai Baco, Decanul Baroului Alba

Prof.univ.dr.av. Ion Turculeanu, Vicepreședinte UNBR,
interviu Cuvântul Libertății
Link interviu
“Un avocat nu poate fi sancționat că n-a depus la dosar acte
potrivnice interesului juridic al clientului său”

Av.dr. Sergiu Stănilă, membru al Comisiei Permanente a
UNBR, Decanul Baroului Timiș pe Qub TV
Link înregistrare emisiune, Qub TV
Despre nevoia de a avea încredere în justiție și în cei care o
practică, despre inadverțențele din acest domeniu, vorbesc în
această seară Corina Gluhovschi și avocatul Sergiu Stănilă,
Decanul Baroului Timiș.

Av.dr. Sergiu Stănilă, membru al Comisiei Permanente a
UNBR, Decanul Baroului Timiș pe Qub TV
Link interviu pressalert.ro
Link interviu live (youtube.com)
În ceea ce privește protestul avocaților, Sergiu Stănilă spune că
el și colegii săi au vrut să tragă un semnal de alarmă „față de
modalitatea în care judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție,
fără a avea ceva personal cu ei au înțeles să motiveze săvârșirea
faptelor de natură penală de către colegii noștri prin raportare la
exercitarea profesiei de avocat.

În 2021 au fost peste 100 de acțiuni ale UNBR și ale barourilor la nivel național care au inclus comunicate, conferințe, acțiuni
de protest ale UNBR și ale barourilor din țară, emisiuni pe tema Apărarea Apărării, solicitări ale UNBR la nivel internațional și
răspunsurile de sprijin ale celor mai reprezentative organisme profesionale europene și internaționale: CCBE, UIA, ABA, FBE, etc.
Comunicatele și pozițiile pe tema Apărarea Apărării au fost preluate pe parcursul anului 2021 în presa centrală și locală, online și
print, în emisiuni TV, în paginile agențiilor de presă și au reflectat în mod obiectiv și imparțial motivațiile UNBR și ale avocaților
pentru protejarea profesiei de avocat. Majoritatea acestora au fost comunicate zilnic în Revista Presei, iar o parte din aceste
acțiuni pot fi accesate pe site-ul UNBR, la secțiunea dedicată apărării profesiei.
mai mult
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Apărarea Apărării

În 2021 au fost aproximativ 20 de întâlniri ale Comisiei Permanente - inclusiv ședințe extraordinare pe tema apărării profesiei - și
ale Consiliului UNBR. Toate au avut în mod constant pe ordinea de zi preocuparea față de apărarea profesiei prin acțiuni la nivel
intern și internațional.

RETROSPECTIVA #AparareaApararii
Prima acțiune UNBR - Apărarea
Apărării - din 2021 a fost lansarea
campaniei de conștientizare a
publicului și a factorilor de decizie la
nivel național și european în privința
acumulării unor probleme care au
devenit sistemice în justiție și care
afectează exercițiul liber al profesiei de
avocat, care încalcă egalitatea de arme,

secretul profesional al avocatului și,
prin toate acestea, dreptul la apărare
și dreptul la un proces echitabil al
cetățeanului. UNBR a publicat în 14
ianuarie 2021 Raportul Bashkin privind
„Principiile și garanțiile avocaților” care
identifică șapte categorii de probleme
cu care se confruntă avocații din diferite
state membre ale Consiliului Europei.

A doua acțiune a fost poziția tranșantă a Comisiei
Permanentă a UNBR față de cererea de „apărare a
independenței autorității judecătorești în ansamblul său”,
formulată la data de 21.12.2020 de Dragomir Florentina, Ilie
Ioana Alina și Matei Ionuț Mihai, judecători în cadrul secției
penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție. UNBR a precizat
atunci că în virtutea rolului său de apărare a profesiei de
avocat, prin comunicatele din 18 și 21 decembrie 2020,
UNBR a supus atenției societății și factorilor de decizie
(inclusiv CSM) anumite anomalii din cadrul anchetei penale,
care au atras proteste din partea avocaților și o poziție
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critică chiar din partea unor magistrați. Aceste aspecte ale
anchetei, evidențiate în dosarul „Băneasa”, încalcă principii
ale statului de drept, precum secretul profesional, egalitatea
de arme, dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil
al cetățeanului. În plus, discordanța radicală între cele două
hotărâri judecătorești în acest caz este de natură a afecta
încrederea în justiție. De aceea, aspectele invocate de UNBR
în comunicările sale reprezintă chestiuni de interes public și
nu pot fi supuse unei restricții privind libertatea de exprimare,
indiferent de stadiul procesului. După cum a constatat Curtea
Europeană a Drepturilor Omului în nenumărate cazuri, publicul

RETROSPECTIVA #AparareaApararii

A urmat intervenția Președintele UNBR, Traian Briciu,
în cadrul Conferinței președinților organizațiilor
profesionale ale avocaților europeni de la Viena. Acesta a
exprimat poziția profesiei față de abuzurile asupra avocaților
în România.
Extras | Alocuțiune Traian Briciu:
În toate țările democratice, independența profesiei de avocat
ar trebui să fie o garanție absolută și o condiție prealabilă
pentru statul de drept și democrație.
Din păcate, în ultimul deceniu, profesia de avocat din România
s-a confruntat cu multiple atacuri sub aspectul ingerințelor
atât asupra independenței profesiei de avocat, cât și împotriva
avocaților în mod individual. Avocații au fost amenințați,
intimidați și hărțuiți. Avocații sunt expuși și în prezent la
sancțiuni arbitrare, inclusiv arestare.
În decembrie 2020, avocații români au protestat pentru
apărarea profesiei de avocat, pentru a atrage atenția asupra
problemelor grave care afectează justiția și ridicând îndoieli
serioase pentru viitorul profesional, inclusiv viitorul justiției.
Cazul avocatului Robert-Mihăiță Roșu, condamnat în „dosarul
Băneasa”, la 17 decembrie 2020 pentru că și-a exercitat

profesia a fost doar picătura care a umplut paharul. Din 17
decembrie 2020, colegul nostru așteaptă, în închisoare,
publicarea motivației hotărârii judecătorești, încă nepublicată
la două luni (deja) de la condamnarea sa. (...) Întreaga profesie
a protestat pentru că s-au întâmplat lucruri care au depășit
puterea înțelegerii. Cazul colegului nostru a fost doar scânteia
care a aprins protestul avocaților, față de situații care duc la
nesocotirea apărării.
mai mult
Evenimentul s-a finalizat cu Rezoluția adoptată la a 49-a
Conferință a președinților europeni privind respectarea
statului de drept și a independenței avocaților în România
Reprezentanții organizațiilor profesionale ale avocaților din
27 de țări, reuniți la Viena cu ocazia celei de-a 49-a Conferințe
a președinților europeni, din 12 februarie 2021 au adoptat
o rezoluție prin care fac apel către autoritățile române să
respecte drepturile avocaților și garanțiile independenței
acestora. De asemenea, invită familia juridică lărgită să trimită
un semnal puternic că nu vor fi tolerate încălcarea principiilor
statului de drept, a drepturilor fundamentale la apărare și la
un proces echitabil.
mai mult
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RETROSPECTIVA #AparareaApararii
28 ianuarie 2021 | Prima întâlnire din 2021
a Comisiei Permanente a UNBR
Membrii CP au discutat planul de acțiune al UNBR pentru anul 2021 referitor la
condamnarea lui Robert Roșu.
Minuta CP

29 – 30 ianuarie 2021 |
Prima întâlnire din 2021 a Consiliului UNBR
Consiliul UNBR a validat și a ratificat poziția Comisiei Permanente cu privire la
planul pentru apărarea profesiei prin acțiuni la nivel intern și internațional.
Minuta CUNBR

17 februarie 2021 |
Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa este prima
organizație europeană care a transmis că va sprijini UNBR și va
colabora cu Uniunea Națională a Barourilor din România, fiind
solidară cu avocații români în eforturile lor de a susține statul de
drept și independența profesiei.
Printr-o scrisoare adresată Președintelui CSM, Ministrului Justiției și Procurorului General , Președintele CCBE, Margarete von
Galen, susține UNBR în demersurile de apărarea a profesiei.
mai mult
Au urmat o serie de acțiuni de sprijin ale Asociației Barourilor Americane, Uniunii Internaționale a Avocaților, Federației
Barourilor Europene, Baroului Federal German, Consiliului Barourilor și Societăților de Drept din Europa și poziția de sprijin a
președinților organizațiilor profesionale ale avocaților europeni, reuniți la Viena, exprimată printr-o rezoluție comună referitoare
la apărarea profesiei de avocat în România.

Toate acțiunile UNBR la nivel intern și internațional din 2021 pot fi accesate pe site-ul UNBR, la secțiunea dedicată
apărării profesiei sau în sinteza UNBR Apărarea Apărării.
mai mult

Margarete von Galen
Președinte CCBE
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Patricia Lee Refo
Președinte ABA
2020-2021

Jorge Marti Moreno
Președinte UIA

Dominique Attias
Președinte FBE

Ulrich Wessel
Președinte BRAK

Retrospectivă selectivă a punctelor de vedere ale UNBR față de proiecte
legislative cu impact
asupra profesiei
avocat
Campania
ApărareadeApărării
Campania Apărarea Apărării
#RobertRosu
Prima reacție a UNBR a fost în 18 decembrie 2020, a doua zi după
condamnarea avocatului Robert Roșu.
Comunicat | UNBR consideră inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocatului pentru consultațiile și susținerile
făcute în calitate de reprezentant. Discrepanța radicală între cele două hotărâri judecătorești privindu-l pe avocatul RobertMihăiță Roșu arată slăbiciunile sistemului, cu consecințe grave asupra credibilității justiției

A urmat în 19 decembrie 2020 intervenția Președintelui UNBR la Știrile TVR
Traian Briciu a declarat că decizia de condamnare a avocatului Robert Roșu ,,Creează o temere, o frică în exercitarea profesiei.
Ieri au fost foarte mulți avocați care au solicitat sprijin pentru că realmente au spus că le e frică să mai susțină teze în legătură cu
care, sigur, pe fond s-ar putea adeveri că au dreptate sau nu au dreptate”.
Video: Avocații, revoltați după ce un coleg de-al lor a fost condamnat la închisoare în dosarul Ferma Băneasa

Toate acțiunile Apărarea Apărării au fost redate în sinteza Apărarea Apărării

Cea mai recentă reacție a UNBR în cazul Robert Roșu a fost în 23 noiembrie
2021, ziua în care Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în
casație formulat de avocatul Robert Mihăiță Roșu, condamnat în dosarul
„Ferma Băneasa”.
Comunicat | UNBR salută decizia ÎCCJ de achitare a unui avocat condamnat pentru susținerile făcute în exercițiul normal al
profesiei
mai mult

Campania Apărarea Apărării, care implică o
monitorizare constantă a amenințărilor majore
asupra profesiei de avocat, va continua și în 2022.
Uniunea Națională a Barourilor din România speră
ca toți cei preocupați de o guvernare de calitate să
înțeleagă că avocatul este ultima speranță a omului
către libertate și dreptate.
Avocatura și justiția se confruntă cu provocările
specifice emergenței către o societate din ce în
ce mai digitalizată, mai dinamică și mai reactivă
la problemele care privesc drepturile și libertățile
cetățenilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm
permanent de continuitatea și stabilitatea principiilor
de bază ale avocaturii și de viitorul profesiei noastre.
Demonizarea avocaților este fatală pentru dreptul la
apărare al cetățenilor și este începutul încet, dar sigur
al autocrației.
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Campania Apărarea Apărării
Cazul Robert Roșu a condus la decizia CCR din 7 aprilie 2021 în care s-a
precizat că: „este necesar ca hotărârea judecătorească să fie redactată,
motivată în fapt și în drept, la data pronunțării”
Punerea în executare a unei hotărâri judecătorești penale definitive, anterior motivării în fapt și în drept a acesteia, este contrară
dispozițiilor constituționale
La data de 7 aprilie 2021, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate
privind art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(3) și ale art.406 alin.(1) și (2) din Codul de
procedură penală
Dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare:
•

art.400 alin.(1): „Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să
aibă conținutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii”;

•

art.405 alin.(3): „(3) Președintele completului pronunță minuta hotărârii”;

•

art.406 alin.(1) și (2): „(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunțare

(2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluționarea
cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunțare, și se semnează de toți membrii completului și
de grefier”.
Curtea a constatat că dispozițiile art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(3) și ale art.406 alin.(1) și (2) din Codul de procedură penală
încalcă atât prevederile art.1 alin.(3), art.21 alin.(1)-(3) și art.124 alin.(1) din Constituție, cât și prevederile art.5 paragraful 1 și art.6
din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În plus, Curtea a constatat că dispozițiile art.400
alin.(1) și ale art.405 alin.(3) din Codul de procedură penală aduc atingere prevederilor art.23 alin.(11) din Legea fundamentală.
mai mult

Alte acțiuni reprezentative pentru Apărarea Apărării
•

22 octombrie 2021: Ziua Europeană a Avocaților | Evenimente cu tema: Nu există justiție fără avocați independenți –
organizate de UNBR, Baroul București și de barourile din țară
VIDEO

•

Baroul Argeș în parteneriat cu Editura Universul Juridic au organizat vineri, 22 octombrie 2021, începând cu ora 15.00,
cu prilejul Zilei Europene a Avocaților, în regim hibrid, MASA ROTUNDĂ cu tema „NU EXISTĂ JUSTIȚIE FĂRĂ AVOCAȚI
INDEPENDENȚI”

•

Ghidul CCBE - Nu există justiție fără avocați independenți - în română, engleză și franceză
mai mult

•

25 – 26 iunie 2021 | Congresul avocaților cu tema Apărarea Apărării

•

Hotărârea nr. 152/14-15.05.2021 privind apărarea profesiei
mai mult

•

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

•

29 mai 2021: Conferință-dezbatere : „Vulnerabilități ale profesiei de avocat. Cauze și remedii”, organizată de Uniunea
Națională a Barourilor din România și de Baroul București
Video
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•

Discursurile susținute în cadrul conferinței au fost publicate în Revista Avocatul, iunie 2021

•

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

UNBR Info
28 decembrie 2021 | Legea prin care avocații vor avea dreptul la
sediu în viitorul „Cartier al Justiţiei” a fost promulgată
La data 28 decembrie 2021, Președintele României a semnat
decretul de promulgare a Legii pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de
interes național, județean şi local (PL-x 646/20.10.2020).
Scopul acestei legi este crearea cadrului legal pentru
includerea sediilor destinate avocaților în zona instituțiilor
judiciare, conform proiectului “Cartierul Justiției”.
Prin completările aduse Legii 255/2010, au fost declarate de
utilitate publică lucrările de interes public național pentru
construcții administrative necesare funcționării sistemului

judiciar sau organizării profesiei de avocat, conform legii sale
speciale.
Astfel, prin noua reglementare inițiată de senatorii Cazanciuc
Robert-Marius, Fenechiu Cătălin-Daniel și Dircă GeorgeEdward, în zona destinată instituțiilor judiciare se vor regăsi
și sediile organelor profesionale ale avocaților, ținând cont
de apartenența firească a acestora la marea familie a justiției
și asigurând consacrarea rolului avocatului de partener
indispensabil al justiției.
mai mult

Legea privind modificarea şi completarea Legii 129/2019 pentru
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(PL-x 463/18.10.2021) a fost promulgată
mai mult

24 decembrie 2021 | Avocați în pandemie. Materiale video în care
avocații au vorbit despre provocarea anului 2021 și speranțele
pentru viitor
1. Avocați în pandemie: Ion Dragne, Daniel Fenechiu, Mihai Baco și Ion Turculeanu au vorbit despre provocările anului 2021 și
despre speranțele pentru viitor
Video
2. Avocați în pandemie: Nicoleta-Claudia Martinescu, Constantin Groza, Claudia Mariana David, Mihnea Stoica și Dragoș Nicu,
Florin Andreicuț, Ancuța Sandu, Andreea Ciurea, Teodora Calipetre și Stanca Gidro, Sergiu Stănilă, Cătălin Filișan, Nicolae
Galdea, Cătălin Joița, Alexandru Suciu, Julia Zorkoczy, Silvana Racoviceanu, Alexandru Pruteanu, Luminița Ioana, Călin Bot și
Iosif Friedmann au vorbit despre provocările anului 2021 și despre speranțele pentru viitor
Video

23 decembrie 2021 | Covid-19 litigation Database, o nouă bază de
date internațională privind litigiile generate de situația pandemică
Universitatea din Trento si Organizația Mondială a Sănătății
au lansat, în data de 15 decembrie 2021 Covid-19 litigation
Database, o bază de date privind litigiile generate de situația
pandemică. Aceasta poate fi accesată la următoarea adresă:
“Covid-19 Litigation Database”.
Printre provocările fără precedent generate de criza
Covid-19, nenumărate probleme juridice se află în prim-plan.
Proiectul Covid-19 Database își propune să ofere o imagine
de ansamblu, la scară mondială, a jurisprudenței rezultate
din provocările împotriva măsurilor guvernamentale de
combatere a pandemiei.
Selecția cazurilor se concentrează pe litigiile privind provocările
la adresa exercitării autorității guvernamentale, în cazul în care

competența unui guvern de a implementa măsuri de sănătate
publică a fost contestată. Cazurile publicate în baza de date
provin din jurisdicții (state membre OMS) din toate regiunile
lumii și, după caz, de la instanțele supranaționale, precum
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Baza de date include
informații bibliografice de bază privind cazurile, precum și
rezumatele cazurilor în limba engleză.
Baza de date va fi actualizată continuu pentru a reflecta
evoluțiile legislației fiecărei jurisdicții. Un motor de căutare
interactiv este pus la dispoziție, astfel încât utilizatorii să poată
oferi și sugestii pentru integrarea bazei de date, fructificarea și
utilitatea acesteia.
Accesează Covid-19 Litigation Database”.
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UNBR Info
20 decembrie 2021 | Emisiune cu tema: Avertizorii de integritate:
moralitate la ordin sau responsabilitate individuală?
Invitați: Ion Dragne, decanul Baroului Bucureşti şi vicepreşedinte UNBR şi Victor Alistar, Director executiv Transparency
Internaţional România şi membru CSM din partea societăţii civile.
Marile scandaluri internaționale precum Panama Papers și Cambridge
Analytica au avut la bază informații dezvăluite de așa-numiții avertizori de
integritate.
Protecția acordată acestora de către state este considerată o provocare
pentru transparență și pentru justiție, iar unele voci merg chiar mai departe și
o consideră un viitor marker al democrației.
Video

15 decembrie 2021 | Ministerul Educației: întâlnire de lucru a
delegației UNBR pe tema implementării proiectului privind
educația juridică în școli
La întâlnirea cu domnul secretar de stat Radu Szekely și cu
doamna consilier Tania Irimia au participat: doamna avocat
Luminita Ioana, decanul Baroului Argeș, coordonatorul
grupului de lucru al UNBR pentru implementarea proiectului,

alături de avocat Teodora Calipetre, consilier UNBR – Baroul
Constanța avocat Monica Cercelescu, coordonator
Departamentul de comunicare al UNBR și Veronica Morecut,
Șef Departament Relatii Internationale UNBR.

15 decembrie 2021 | Baroul Suceava a învins în instanță așa numitul
Sindicat independent al juriștilor din România
Documentele de organizare și înființare
a barourilor și a UNBR sunt legile
speciale, astfel încât orice persoană
este prezumată a le cunoaște și nu pot
fi solicitate în temeiul legii 544/2001
privind liberul acces la informațiile de
interes public
În data de 14 decembrie 2021, Curtea de
Apel Suceava a admis recursul declarat
de Baroul Suceava împotriva sentinței
date de prima instanță, prin care era
obligat să comunice reclamantului
„Sindicatul independent al juriștilor din
România”, reprezentat de Pompiliu Bota,
actele care reglementează organizarea
și funcționarea baroului și a UNBR.
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Reprezentanții baroului Suceava au
arătat că atât baroul, cât și UNBR, sunt
entități juridice înființate direct prin
lege, astfel încât documentele de
organizare și funcționare a acestora sunt
accesibile oricărei persoane, ca orice
altă lege, și nu pot fi solicitate în temeiul
legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public.
Conform
argumentelor
susținute
de Baroul Suceava, soluția dată de
către instanța de fond este rezultatul
aplicării greșite a dispozițiilor de drept
material cuprinse în Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile
de interes public, în condițiile în care,

orice persoană interesată are acces
neîngrădit la întreaga informație
referitoare la organizarea și funcționarea
barourilor, acestea fiind înființate prin
Lege și desfășurându-și activitatea în
conformitate cu prevederile legale și
cele ale Statutului profesiei de avocat.
Prin urmare, reclamanta are la îndemână
toate informațiile de interes exact ca
orice persoană prezumată a cunoaște
legea, au susținut reprezentanții
baroului Suceava în motivarea recursului
admis de Curtea de Apel Suceava.

Mai mult

UNBR Info
Consiliul UNBR 10-11 decembrie 2021
Debutul Consiliului UNBR, 10 decembrie 2021
Președintele UNBR a prezentat acțiunile
Uniunii Naționale a Barourilor din
România la nivel intern și internațional
și a anunțat planul de modernizare a
legii avocaturii în 2022- 2023. Proiectul
de lege trebuie să conserve valorile
existente și în același timp să reflecte
toate realitățile instituționale, sociale
și economice care au intervenit de la
momentul adoptării legii profesiei până
în prezent.
Domnul
Robert
Cazanciuc,
Vicepreședintele Senatului, invitat la
Consiliul UNBR:
•

•

proiectul privind Cartierul Justiției
este într-o fază avansată. Cu
siguranță veți fi parte din acest
proiect.
bătălia noastră în perioada
următoare este problema schimbării

Robert Cazanciuc
Vicepreședintele Senatului

Constituției. Sunt 30 de ani de
democrație, ne preocupă cum a
evoluat România în acești 30 de ani
cu această lege fundamentală.
•

•

•

vă susținem în proiectul de
transformare a Legii 51/1995 a
profesiei de avocat

Doamna Iulia Scântei, Președintele
Comisiei Juridice a Senatului, invitat la
Consiliul UNBR:
•

pentru că, nu-i așa, colaborăm în
fiecare zi.
avem nevoie de garanții pentru o
reală independență în exercitarea
profesiei de avocat, protecție
conform
normelor
europene,
exigențe deja ridicate de profesie.

Doamna av. Laura Vicol, Președintele
Comisiei Juridice a Camerei Deputaților,:
•

este vital în stabilitatea juridică
a României și ca o reală garanție
a
drepturilor
și
libertăților
fundamentale să avem acest dialog
inter-instituțional și interprofesional

în ceea ce mă privește, veți avea tot
sprijinul necesar pentru ca lucrurile
să intre în normalitate, să ajungem
la o egalitate a profesiei de avocat
cu toate celelalte profesii juridice

•

am redescoperit Carta colaborării
dintre judecători, procurori și
avocați, din 2015, și cred că ar fi
bună extinderea Cartei la toate
profesiile juridice, inclusiv notarii,

noi, ca avocați, ca profesii juridice
suntem preocupați de drepturile și
libertățile oamenilor care trebuie
respectate si trebuie corect puse în
legislație.

mai mult

Iulia Scântei

Av. Laura Vicol

Președintele Comisiei Juridice a Senatului Președintele Comisiei Juridice a Camerei
Deputaților
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UNBR Info
Consiliul UNBR, ziua a II-a, 11 decembrie 2021
Dorin Popescu, noul Președinte al Uniunii Avocaților din
Republica Moldova:
•

mă bucur că avocații mi-au oferit un vot masiv de
încredere;

•

a fost primul Congres anual al profesiei de avocat din
Republica Moldova în care am folosit votul electronic, deși
l-am folosit anterior ca decan al baroului Chișinău;

•

adresez invitația Președintelui UNBR și celorlalți colegi
să vină la Chișinău, întrucât cred că avem multe de făcut,
lucruri concrete pentru colegii noștri avocați.

Alexandru Țurcan, decanul interimar al Baroului Chișinău
•
domnul președinte Dorin Popescu a fost ales cu 700 de
voturi, deci 60 la sută din avocatura moldovenească. A
fost un vot masiv de încredere;
•
avocații din Republica Moldova urmăresc cu mare atenție
ce se întâmplă în România atât în privința reglementărilor
din profesia de avocat, cât și în privința provocărilor care
apar;
•
cred că se cunoaște puțin în România despre avocații din
Moldova. Ne dorim să intensificăm această comunicare și
dialog și să le facem permanente.
Înregistrare video

Dorin Popescu
Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova

Alexandru Țurcan
Decanul interimar al Baroului Chișinău

Hotărâri adoptate în urma Consiliului UNBR | Decembrie 2021
•

Hotărârea 206 privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel
național în anul 2022

Hotărâri privind sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților
•

Hotărârea nr. 222 din 10-11 decembrie 2021 privind
venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor
de asigurări sociale din sistemul C.A.A.

•

•

Hotărârea nr. 223 din 10-11 decembrie 2021 privind
valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și
asigurări sociale al avocaților

Hotărârea nr. 226 din 10-11 decembrie 2021 privind
cuantumul ajutorului de deces

•

Hotărârea nr. 224 din 10-11 decembrie 2021 privind
cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile
necesare funcționării C.A.A.

Hotărârea nr. 227 din 10-11 decembrie 2021 privind
cota procentuală de contribuție obligatorie la sistemul
C.A.A.

•

Hotărârea nr. 228 din 10-11 decembrie 2021 privind
cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2022

•

Hotărârea nr. 229 din 10-11 decembrie 2021 privind
programul anual de investiții al C.A.A. pentru anul 2022

•

•

Hotărârea nr. 225 din 10-11 decembrie 2021 privind
cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului
prevăzut de art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016 privind

sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaților

Documente justificative privind măsurile adoptate:
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•

Referat privind indicatorii din sistemul C.A.A. pentru anul 2022

•

Influența modificării procentului de contribuție asupra cotelor minime și maxime

•

Hotărârea 210 pentru modificarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat

UNBR Info
Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din
România (UNBR) din 09 decembrie 2021
1. Comisia Permanentă a luat act de declarațiile Secretarului
de stat de la Ministerul Justiției privind cooperarea pe viitor
dintre cele două entități atât în materia Protocolului tripartit
privind prestațiile avocațiale din oficiu, cât și în materia
combaterii traficului de persoane. În ce privește Protocolul,
se vor relua discuțiile, la nivelul Ministerului Justiției fiind
stabilită echipa de negociere. În ce privește traficul de
persoane, în urma solicitării exprese de sprijin a ministerului,
ca urmare a faptului că România riscă să fie retrogradată la
nivel internațional pentru neluarea unor măsuri clare și ferme
privind combaterea acestui fenomen, Comisia Permanentă
a fost de acord ca în cadrul pregătirii continue realizate de
INPPA (inclusiv centrele) să fie introduse elemente privind
această categorie de infracțiuni (în primul rând pentru avocații
înscriși Registrul de asistență judiciară a barourilor), în paralel
cu solicitarea adresată barourilor să ia legătura cu avocați care
au participat în astfel de dosare pentru a transmite propuneri
și observații ce vor fi transmise la UNBR pentru comunicare la
Ministerul Justiției.

conform datelor INSSE, procentul inflației de 7,94% pentru
perioada octombrie 2020 – octombrie 2021.
Materialul va fi supus dezbaterii Consiliului UNBR, care va
decide în consecință.
3. Comisia Permanentă a analizat materialul remis de Consiliul
de administrație al CAA intitulat „Propuneri pentru reformarea
sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaților” și a decis să fie prezentat către Consiliul UNBR
pentru a fi analizat în viitoarea ședință din 2022 și pus în
dezbaterea publică a corpului profesional.
4. Comisia Permanentă a luat act de informarea privind
activitatea operatorului UNBR al Registrului Național de
Publicitate Mobiliară referitor la următoarele:
•

decizia Curții Constituționale din 04 noiembrie 2021
declară ca fiind neconstituționale prevederile art.4 alin.
(3) din Legea nr.297/2018 privind publicitatea mobiliară
(„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.”); după analizarea publicării și motivării deciziei,
se vor analiza măsurile ce trebuie implementate;

2. Comisia Permanentă a luat act de materialul prezentat de
CAA privind indicatorii din sistemul CAA pentru anul 2022
privind:
•

venitul de referință (art. 22 alin. (1) din Legea 72/2016);

•

•

valoarea punctului de pensie, în funcţie de situaţia
financiară a sistemului (art. 66 şi art. 67 alin. (1) şi (2) din
Legea 72/2016);

procedura de reautorizare a UNBR ca operator al arhivei
este aproape de finalizare;

•

procedura inițiată de Consiliul Concurenței în 2019 în ce
privește arhiva continuă, UNBR, fiind solicită cu o nouă
cerere de informații, la care se va răspunde conform legii,
în termenul indicat în cerere.

•

cuantumul ajutorului pentru creşterea copilului (art. 94
alin. (4) din Legea 72/2016);

•

fondul de funcţionare al CAA (art. 15 alin. (1) din Legea
72/2016);

•

programul anual de investiţii al CAA (art. 53 lit. x) Statut
CAA).

•

cuantumul şi modul de calcul al indemnizaţiilor de
asigurări sociale (art. 89 şi 93 din Legea 72/2016);

•

cuantumul ajutorului de deces (art. 98 alin. (3) din Legea
72/2016);

•

fondul de rezervă (art. 13 alin. (3) din Legea 72/2016);

•

nivelul contribuţiilor (art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016};

•

punctajul maxim de pensie (art. 64 alin. (7) din Legea
72/2016).

Comisia Permanentă a luat act de propunerea Consiliului de
administrație a CAA de a mări nivelul indicatorilor cu rata
inflației pe anul 2021, singura dată certă la acest moment fiind,

5. Comisia Permanentă a luat act de Raportul Grupului de lucru
al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra
profesiei de avocat (GL6) asupra Proiectului privind Platforma
de intermediere avocat-client, care a propus următoarele:
•

inițial, Consiliu UNBR trebuie să decidă dacă platforma va fi
doar de intermediere a contactului dintre avocat și client,
sau va avea și rolul de a facilita desfășurarea activităților
profesionale;

•

în funcție de decizie, costurile și perioada de implementare
vor diferi; în prima variantă, GL6 își asumă un termen de 30
de zile pentru ca, împreună cu sprijinul departamentului IT
al UNBR, să redacteze un o documentație cu specificațiile
care sa răspundă nevoilor actuale și care sa fie conformă
din punct de vedere juridic; în cea de a doua variantă,
termenul va fi de 60 de zile. (...)

mai mult
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UNBR Info
Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din
România (UNBR) din 10-11 decembrie 2021
La ședință au participat în calitate de
invitați următorii:

•

fondul de funcționare al CAA (art.
15 alin. (1) din Legea 72/2016);

•

•

programul anual de investiții al CAA
(art. 53 lit. x) Statut CAA);

•

cuantumul și modul de calcul al
indemnizațiilor de asigurări sociale
(art. 89 și 93 din Legea 72/2016);

•

cuantumul ajutorului de deces (art.
98 alin. (3) din Legea 72/2016);

•

fondul de rezervă (art. 13 alin. (3)
din Legea 72/2016);

•

nivelul contribuțiilor (art. 20 alin. (3)
din Legea 72/2016};

•

punctajul maxim de pensie (art. 64
alin. (7) din Legea 72/2016).

•

din cadrul Parlamentului României,
dna av. Laura Vicol, Președintele
Comisiei Juridice și de Imunități a
Camerei Deputaților, Iulia Scântei,
Președintele Comisiei Juridice
a Senatului și dl. Robert-Marius
Cazanciuc,
Vicepreședintele
Senatului;
dl. av. Dorin Popescu, Președintele
Uniunii Avocaților din Republica
Moldova și dl. av. Alexandru Țurcan,
Decanul interimar al Baroului
Chișinău.

Toți invitații au subliniat preocupările
pentru o relație bilaterală de cooperare
în vederea implementării proiectelor și
dezideratelor comune privind legislația
profesiei de avocat, Proiectul „Cartierul
pentru Justiție”, realizarea unei reale și
efective independențe în exercitarea
profesiei de avocat, conform normelor
europene. În acest context au fost
subliniate acțiunile UNBR din 2021 în
campania „Apărarea apărării”.
Din dezbaterile asupra ordinii de zi au
rezultat următoarele:

Din informațiile prezentate au reieșit
următoarele:
•
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venitul de referință (art. 22 alin. (1)
din Legea 72/2016);

•

valoarea punctului de pensie, în
funcție de situația financiară a
sistemului (art. 66 și art. 67 alin. (1)
și (2) din Legea 72/2016);

•

cuantumul
ajutorului
pentru
creșterea copilului (art. 94 alin. (4)
din Legea 72/2016);

•

S-a luat act de propunerea Consiliului
de administrație a CAA de a mări
nivelul indicatorilor cu rata inflației pe
anul 2021, singura dată certă la acest
moment fiind, conform datelor INSSE,
procentul inflației de 7,94% pentru
perioada octombrie 2020 – octombrie
2021.

1. Consiliul UNBR a analizat materialul
prezentat de CAA privind indicatorii din
sistemul CAA pentru anul 2022 privind:
•

o subfinanțare pe termen mediu
și lung, cu efect asupra ratei de
finanțare din cauza faptului că
în ultimii ani s-au majorat doar
cuantumul drepturilor de asigurări
sociale (venitul de referință, punctul
de pensie etc) fără a crește în mod
corespunzător și ceilalți indicatori
ai sistemului (contribuțiile): de
exemplu, rata de finanțare a
sistemului a scăzut de la 79%, la
75% în 2020, când a fost majorat
doar punctul de pensie ca urmare
a impactului financiar al pandemiei
de COVID-19;

•

performanța sistemului CAA se
păstrează și asigură o pensie de
peste 4 ori mai mare decât sistemul
public pentru aceeași contribuție,
în condițiile în care se acoperă și
alte drepturi de asigurări sociale,
altele decât pensia (din contribuția
la sistem, 85% se îndreaptă spre
sistemul de pensii și 15% spre
sistemul de alte asigurări sociale –
ajutor pentru creșterea copilului,
ajutor de deces etc)
în baza rezultatelor expertizelor
actuariale ale sistemului se indică

dacă
nu
se
iau
măsuri
corespunzătoare, păstrarea acestei
tendințe va avea impact negativ
pentru asigurați într-un termen
de 15-20 ani, prin faptul că nu
se va putea asigura performanța
sistemului sus menționată și nu
se mai pot susține creșteri ale
cuantumului drepturilor de asigurări
sociale; „Raportul de analiză
actuarială – studiu de solvabilitate
sistem” realizat în luna martie 2020
a evaluat soluțiile de optimizare
a parametrilor sistemului pentru
atingerea ratei de finanțare de 100%
și prezintă mai multe scenarii.

În urma dezbaterilor, s-au aprobat
următorii indicatori:
•

majorarea cuantumului venitului
de referință aferent anului 2022 de
la 2.840 lei (stabilită prin Hotărârea
Consiliului U.N.B.R. nr. 113/2930.01.2021) la valoarea de 3.066 lei;

•

– majorarea cuantumului punctului
de pensie de la 1.420 lei (stabilită
prin Hotărârea Consiliului UNBR nr.

114 din 29-30.01.2021) la valoarea
de 1.533 lei;
•

majorarea nivelului contribuțiilor
(stabilit prin Hotărârea Consiliului
UNBR nr. 117 din 29-30.01.2021)
astfel:

Contribuția individuală obligatorie la
sistemul C.A.A. este:
•

•

•

începând cu data de 01 ianuarie
2022, de 12% din venitul brut lunar
din profesie realizat de avocat, dar
nu mai puțin de suma reprezentând
cota minimă obligatorie și nici mai
mult de suma reprezentând cota
maximă de contribuție obligatorie;
începând cu data de 01 ianuarie
2023, de 13% din venitul brut lunar
din profesie realizat de avocat, dar
nu mai puțin de suma reprezentând
cota minimă obligatorie și nici mai
mult de suma reprezentând cota
maximă de contribuție obligatorie;
începând cu data de 01 ianuarie
2024, de 14% din venitul brut lunar
din profesie realizat de avocat, dar
nu mai puțin de suma reprezentând
cota minimă obligatorie și nici mai
mult de suma reprezentând cota
maximă de contribuție obligatorie;

Contribuțiile minime și maxime:
•

se majorează cota minimă avocați
definitivi de la 312 lei (aferenta unui
venit brut de 2.840 lei), la 368 lei,
aferentă unui venit brut de până la
3.066 lei inclusiv;

•

se menține cota minimă avocați
stagiari 80 lei (aferenta unui venit
brut de 666 lei inclusiv;

•

se majorează cota maximă de la
1.562 lei (aferenta unui venit brut
de 14.200 lei inclusiv), la 1.840 lei,
aferentă unui venit brut începând
de la 15.326 lei.

•

majorarea cuantumului ajutorului
pentru creșterea copilului de la 870
lei (conform Hotărârii Consiliului
UNBR nr. 116 din 29-30.01.2021) la
valoarea de 940 lei;

•

majorarea cuantumul ajutorului de
deces de la 6.000 lei – avocat / 3.000
lei – membru de familie (stabilit prin
Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr.
71/13.04.2020) la valoarea de 6.500
lei/ 3.250 lei;

•

menținerea pentru 2022 a cotei de
contribuție la Fondul de funcționare

a CAA de 1% din valoarea totală
a contribuțiilor la sistem, efectiv
încasate;
•

menținerea cuantumului și a
modului de calcul al indemnizațiilor
de asigurări sociale (stabilite prin
Hotărârea Consiliului UNBR nr.
240/24 martie 2017);

•

menținerea Fondului de rezervă
la 5% din veniturile prevăzute la
art. 11 din Legea 72/2016 (stabilit
prin Hotărârea Consiliului UNBR nr.
239/23 martie 2017);

•

menținerea punctajul maxim de
5 puncte stabilit prin Hotărârea
Consiliului UNBR nr. 555/ 15.12.2012.

Consiliul UNBR a aprobat programul
anual de investiții pentru anul 2022
propus de Consiliul de Administrație al
CAA și includerea sumelor prevăzute
de programul de investiții al CAA în
proiectul de buget a CAA, ce va fi aprobat
în 2022 de către Congresul avocaților.
Consiliul UNBR a fost informat de
materialul remis de Consiliul de
administrație al CAA intitulat „Propuneri
pentru reformarea sistemul de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaților” către Comisia Permanentă
urmând ca acesta să fie prezentat
către Consiliul UNBR pentru a fi
analizat în viitoarea ședință din 2022
și pus în dezbaterea publică a corpului
profesional.
2. Consiliul UNBR a luat act de faptul
că este în lucru proiectul final de
modificare/completare a Statutului
profesiei de avocat în urma propunerilor
înaintate în Congresul avocaților 2021
și aprobate în ședința Consiliului din
10-11 septembrie 2021, urmând să fie
prezentat la proxima ședință.
Consiliul UNBR a luat act de solicitarea
adresată de către Comisia Permanentă
Grupului de lucru al Consiliului UNBR
privind
perfecționarea
legislației
profesiei/a celei cu impact asupra
profesiei (GL1) în sensul demarării
activității pentru o nouă lege a profesiei
de avocat care să fie remisă autorității
legiuitoare în cursul anului 2022, pentru
a putea fi adoptată în cursul anului
2023. În acest sens, GL1 va lucra în
ședințe mult mai frecvente, împreună
cu consultanți externi, selectați inclusiv
dintre propunătorii de proiecte din
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cadrul Congresului. La prima ședință
a Comisiei Permanente din 2022,
Coordonatorul GL1 va prezenta un
calendar de desfășurare a ședințelor și
modalitatea de lucru. Consiliul UNBR va
fi informat.
3. Consiliul UNBR a aprobat Raportul
Grupului de lucru al Consiliului UNBR
privind
perfecționarea
legislației
profesiei/a celei cu impact asupra
profesiei (GL1) în legătură cu propunerile
de modificare a legislației primare/
secundare/terțiare a profesiei de avocat
înaintat de la ultima ședință a Consiliului
din 10-11.09.2021.
S-au analizat mai multe propuneri de
modificare a prevederilor art. 14 lit. a
din Legea nr. 51/1995, conturându-se
mai multe puncte de vedere în afara
propunerii convenite în principiu la
ședința trecută a Consiliului. Se va
reanaliza la ședința viitoare.
4. Consiliul UNBR a luat act de informarea
Președintelui
UNBR,
în
numele
comisiei de negociere a contractului
de proiectare pentru Cartierul Justiției,
de rezultatul negocierilor pentru
îndeplinirea mandatului dat prin
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 196/1011.09.2021. Comisia Permanentă a avizat
rezultatul negocierilor și este de acord
cu semnarea contratului de proiectare.
Consiliul UNBR a aprobat rezultatul
echipei de negociere și a mandatat
pe Președintele UNBR să semneze
contractul de proiectare.
5. Consiliul UNBR a analizat Raportul
Președintelui Comisiei Naționale de
Examen și a validat examenul de
primire în profesia de avocat, sesiunea
septembrie 2021 și aprobat de Comisia
Permanentă, sub rezerva ratificării de
către Consiliul UNBR. S-a luat act de
următoarele:
a.

la Examenul de primire în profesia
de avocat și admitere în cadrul
Institutului
Național
pentru
Pregătirea
și
Perfecționarea
Avocaților (în vederea dobândirii
titlului profesional de avocat
stagiar) s-au înregistrat 374 ADMIȘI
(16,89%) și 1680 RESPINȘI (83,11%);
continuare pe pagina 18
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Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din
România (UNBR) din 10-11 decembrie 2021
continuare din pagina 17
b. la Examenul de primire în
profesia de avocat a persoanelor
care
au
absolvit
examenul
de definitivat în alte profesii
juridice s-au înregistrat 5 ADMIȘI
(4,95%) și 96 RESPINȘI (95,05%);
c.

au fost analizate toate plângerile
prealabile, memoriile sau alte petiții
formulate de candidați în legătură
cu sesiunea septembrie 2021 a
examenului, inclusiv cele înaintate
după validarea examenului de
către Comisia Permanentă și, după
dezbateri, s-a decis respingerea lor.

În urma dezbaterilor, Consiliul UNBR
a aprobat organizarea unei sesiuni
de examen intermediare, în data de 3
aprilie 2022. Comisia Permanentă va lua
măsurile necesare pentru organizarea
examenului.
Consiliul UNBR a aprobat Proiectul
de
modificare/completare
a
Regulamentului–cadru
privind
organizarea examenului de primire în
profesia de avocat avizat de Comisia
Permanentă referitor la condițiile
suplimentare ce trebuie îndeplinite de
candidații care au absolvit studii juridice
la instituții de învățământ superior

din străinătate, în raport de Legea
nr. 200/2004 privind recunoașterea
diplomelor și calificărilor profesionale
pentru profesiile reglementate din
România și de art. 15 alin. (1) lit. d)
din Statutul profesiei de avocat.
Regulamentului–cadru se va republica,
dându-se textelor o nouă numerotare.
Consiliul UNBR a luat act de raportul
Președintelui Comisiei Naționale a
Examenului de absolvire a INPPA,
sesiunea noiembrie 2021 și de
validarea examenului de către Comisia
Permanentă. (...)

7 decembrie 2021 | „Sistemul de asigurări al avocaților este cel mai
performant sistem de pensii neintegrat din România!”.
Interviu cu av.
Mihăiță Bubatu,
președinte al
Casei de Asigurări
a Avocaților din
România

5 decembrie 2021 | UNBR condamnă orice declarație prin care
avocatul numit într-o funcție publică este identificat cu clienții sau
cu cauza acestora
La Congresul ONU de la Havana din
1990 s-a stabilit, ca principiu de bază,
că avocații, în exercitarea profesiei, nu
trebuie asimilați clienților sau cauzelor
clienților lor. Comisia Permanentă a
UNBR consideră că blamarea activității
profesionale a unui avocat ales într-o
poziție publică în cadrul Parlamentului
României este extrem de periculoasă
pentru societate și nocivă în ceea ce
privește percepția publică a profesiei de
avocat.
Ca în orice stat democratic, ocuparea
funcțiilor publice în interiorul structurilor
politice ale statului se realizează în baza
unor negocieri politice și a criteriilor
interne ale grupurilor politice. UNBR
salută implicarea avocaților în comisiile
de specialitate ale Parlamentului,
cu convingerea că experiența lor
profesională poate fi utilă demersului
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legislativ.
UNBR constată că, uneori, lupta politică
se duce și pe alte fronturi – din păcate
– din afara doctrinei sau intereselor
politice. Astfel, se ajunge la situația în
care un avocat să fie blamat în plan
profesional ca efect colateral al unei
contestări politice.
Comisia Permanentă a UNBR a
monitorizat și a analizat constant
abuzurile asupra profesiei de avocat
și condamnă orice mesaj care poate
crea percepția, fundamental greșită,
a identificării avocatului cu clientul
său. Dreptul la avocat beneficiază de
protecție constituțională; prin urmare,
oricare cetățean are dreptul la apărare
pe întregul parcurs al unui proces.
Avocatul nu poate fi niciodată identificat
cu clientul sau cu cauza clientului său,
oricât de tentant și aparent folositor ar

fi un astfel de atac la adresa avocatului
din partea adversarilor profesionali sau
politici – cu atât mai mult în situația în
care avocatul în cauză ocupă o funcție
politică importantă.
UNBR se asigură în permanență că
nu se fac derogări de la principiile
neidentificării avocaților cu clienții săi
sau cu cauzele acestora și reafirmă,
ori de câte ori este nevoie, că acestea
reprezintă principii fundamentale,
prevăzute în cel mai cuprinzător cadru
normativ internațional care protejează
dreptul de acces la asistență judiciară și
funcționarea independentă a profesiei
de avocat: Principiile de bază privind
rolul avocaților, adoptate la cel de-al
8-lea Congres al Națiunilor Unite pentru
Prevenirea Crimelor și Tratamentul
Deținuților,1990, Havana.
mai mult
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26 noiembrie 2021 | Cetățenii și practicienii dreptului au acces
gratuit la hotărârile judecătorești și la jurisprudență prin
portalul Rejust
Cetățenii și practicienii dreptului au acces gratuit la portalul
Rejust, o platformă unde sunt actualizate zilnic hotărârile
judecătorești pronunțate de judecătorii, tribunale și curți
de apel. În contul de acces, fiecare utilizator își poate salva
un portofoliu cu documente din același dosar și poate filtra
căutarea într-un mod mai aprofundat în funcție de tipul de
instanță, de materia juridică, de obiect, de stadiul procesual,
de tipul soluției (admitere, anulare, respingere etc.) și de tipul
documentului (hotărâre, încheiere finală, încheiere de ședință

etc.).
Președintele UNBR, Traian Briciu a participat la prezentarea
proiectului de către CSM și consideră că Rejust este un model
de platformă modernă care răspunde nevoii de digitalizare
și de inovare din sistemul judiciar. În plus, comunicarea
transparentă și la timp a celor mai importante acte ale judecății
poate spori încrederea și interesul față de actul de justiție.
mai mult

25 noiembrie 2021 | Ziarul
BURSA:
„Avocatura
se
«uberizează», la fel ca restul
serviciilor”, interviu cu Traian
Briciu, președintele UNBR
Citește aici: Interviu cu av.dr. Traian Briciu, președintele UNBR

25 noiembrie 2021 | Propunere legislativă privind protecția
avertizorilor în interes public prezentată în Biroul Permanent al
Camerei Deputaților
Proiectul
urmărește
transpunerea
Directivei
(UE)
2019/1937
a
Parlamentului European și a Consiliului
privind protecția persoanelor care
raportează încălcări ale dreptului Uniunii
(Directiva Whistleblower).
Acest act normativ urmează să constituie
cadrul general în materia protecției
persoanelor care raportează încălcări

ale legii care s-au produs sau care sunt
susceptibile să se producă în cadrul
autorităților și instituțiilor publice,
precum și în cadrul persoanelor juridice
de drept privat. Se stipulează expres că
“Prezenta lege nu înlătură de la aplicare
dispozițiile privind: (…) b) secretul
profesional al avocatului;

proiectul
instituie
obligativitatea
aplicării legislației privind protecția
avertizorilor și persoanelor juridice de
drept privat care au un număr de cel
puțin 50 de angajați, fiind instituită în
sarcina acestora obligația de a identifica
sau institui canale interne de raportare.

Spre deosebire de legislația actuală,

mai mult

24 noiembrie 2021 | Masă
rotundă cu tema „Combaterea
spălării banilor și impactul
asupra exercitării profesiei de
avocat în România și Republica
Moldova”, organizată de barourile
Maramureș, Suceava și Chișinău
Citeste mai mult aici.
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18 noiembrie 2021 | Întâlnire de lucru cu Agenția Națională de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ca urmare a promulgării Legii nr. 264/2021 care permite
avocaților accesul gratuit la datele Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară, la 18 noiembrie a avut loc
prima întâlnire de lucru între delegația Uniunii Naționale a
Barourilor din România (UNBR), condusă de dl. av. dr. Traian
Briciu, Președintele UNBR și delegația Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), condusă de dl.
Mircea Viorel Popa, director general adjunct al ANCPI.

măsurile necesare pentru ca accesul avocaților la seturile de
date pe care le poate furniza ANCPI să respecte toate cerințele
legale în vigoare, incidente în această privință.
mai mult

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (6) din Legea 264/2021,
potrivit cărora „Pentru îndeplinirea obligațiilor sale, Agenția
Națională acordă gratuit acces on-line la seturile de date
administrate de aceasta și instituțiile sale subordonate […]
avocaților […] în scopul îndeplinirii atribuțiilor acestora, în
condițiile stabilite prin ordin al directorului general al Agenției
Naționale”, în cadrul întâlnirii s-a stabilit că avocații vor
fi informați de UNBR că cele două instituții urmează să
stabilească în scurt timp modalitatea efectivă de punere în
aplicare a acestor prevederi.
În acest sens, în cadrul întâlnirii a avut loc prima rundă de
discuții la nivel tehnic, informatic între reprezentanții celor
două instituții în scopul identificării pașilor de urmat pentru
armonizarea cerințelor impuse de reglementările ANCPI
și a sistemului informatic al UNBR. S-a stabilit că vor fi luate

18 noiembrie 2021 | Deputații au votat proiectul privind mandatele
de supraveghere tehnică

Proiectul de Lege pentru aprobarea
OUG 6/2016 privind unele măsuri pentru
punerea în executare a mandatelor
de supraveghere tehnică dispuse în
procesul penal a fost votat de către
Camera Deputaților, for decizional. Cu
283 de voturi pentru, 10 voturi contra
și 8 abțineri, proiectul își încheie traseul
legislativ început în 2016 cu un vot
tacit al Senatului. În lunile octombrie și

noiembrie 2021, proiectul s-a aflat pe
ordinea de zi a plenului Camerei, iar în
16 noiembrie a primit votul decisiv al
deputaților.

Proiectul normativ conține textele
de modificare a trei legi, respectiv
Legea 135/2010 privind Codul de
Procedură Penă, Legea 304/2004 privind
organizarea judiciară și Legea 14/1992
privind organizarea și funcționarea SRI.

Propunerile legislative au fost formulate
în urma Deciziei 51/2016, prin care
Curtea Constituțională a admis că
sintagma „ori de alte organe specializate
ale statului” prevăzută în art. 142 alin.
(1) din Codul de procedură penală nu
respectă condițiile de calitate necesare
unei norme legale în sensul clarității,
preciziei și previzibilității.
mai mult

17 noiembrie 2021 | Legea care introduce educația juridică în școli
a fost promulgată

Legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
instituie practic noi competențe cheie care vor viza educația
la nivel preuniversitar. Cursul de educație antreprenorială,
financiară și juridică va fi predat după programele elaborate
de Ministerul Educației până la începutul anului școlar următor
publicării legii în Monitorul Oficial al României.
Actul normativ vine la scurt timp după ce Legea 184/2021
care permite avocaților să predea la nivel universitar a fost
publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021. Inițiativa
legislativă, care a avut ca scop lărgirea cadrului de activități
compatibile cu exercitarea profesiei de avocat, face parte din
proiectul privind educația juridică lansat de Ministerul Justiției
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în 2013, la care Uniunea Națională a Barourilor din România
a aderat la 18 ianuarie 2018, alături de Ministerul Educaţiei
Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul
Public.
Uniunea Națională a Barourilor din România salută aceste
două demersuri legislative și este convinsă că educația juridică
este baza angajamentului cetățenilor în problemele societății.
UNBR își dorește ca prin experiența și expertiza profesioniștilor
dreptului să participe la consultarea publică asupra succesului
educațional.
mai mult
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8 noiembrie 2021 | Legea care permite avocaților accesul gratuit
la datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a
fost promulgată
Legea 264/2021 prevede accesul gratuit
online la datele administrate de ANCPI și
la instituțiile subordonate acesteia unei
game largi de utilizatori. Actul normativ
îi include și pe avocați printre beneficiarii
acestei facilități.

situații avocații sunt obligați potrivit
normelor de procedură civilă să indice
date exacte din cele administrate de
ANCPI sub sancțiunea nulității actelor
efectuate (ex: art.194 coroborat cu
art.200 C.pr.civ.).

Istoricul legislativ arată că în forma
adoptată de către Senat în 20 octombrie
2020, avocații nu se regăseau în proiectul
normativ. UNBR a arătat însă atunci, în
punctul de vedere transmis Comisiei
juridice, de disciplină şi imunități a
Camerei Deputaților, că în nenumărate

A urmat recunoașterea avocaților printre
beneficiarii accesului la datele ANCPI, așa
cum se arată în proiectul de lege adoptat
de către Camera Deputaților ca for
decizional și promulgat în 5 noiembrie
de către Președintele României.
mai mult

4 noiembrie 2021 | Modificările Statutului profesiei de avocat cu
privire la publicitate au fost publicate în Monitorul Oficial
În Monitorul Oficial nr 1055 din 4
noiembrie 2021 a fost publicată
Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale
a Barourilor din România pentru
modificarea și completarea Statutului
profesiei de avocat.

din Statut:
•

•

Ghidul
privind
utilizarea
platformelor online de către avocați
(Anexa XXXIII)

Ghidul de bune practice privind
publicitatea avocatului și a formelor
de exercitare a profesiei (Anexa
XXXIV)
mai mult

Modificările vizează capitolul IV,
secțiunea 1, subsecțiunea a 4-a privind
„Publicitatea în profesia de avocat”
și
urmăresc adaptarea Statutului
profesiei la prevederile art. 48 din Legea
nr. 25/2017, care relaxează normele
referitoare la publicitate.
Condițiile ce trebuie îndeplinite de
conținutul mijloacelor folosite pentru
publicarea
informațiilor
privind
exercitarea
profesiei,
promovarea
profesională și atragerea și dobândirea
clientele sunt prevăzute în Anexele
XXXIII și XXXIV, care fac parte integrantă

2 noiembrie 2021 | Indemnizația compensatorie poate fi solicitată
de către profesioniști conform modelului publicat în Monitor
Ordinul 1004 al ministrului muncii a fost publicat în Monitorul
Oficial nr. 1046 din 2 noiembrie 2021, astfel că beneficiarii
pot aplica pentru indemnizație compensatorie de 75% din
câștigul salarial mediu brut dacă activitatea le-a fost interzisă,
suspendată sau limitată în contextul creșterii incidenței covid.
Măsurile compensatorii au fost introduse prin OUG 111/2021
care este în vigoare de la începutul lunii octombrie.

a activității, total (întreaga lună) sau parțial (câteva zile din
lună), pot beneficia de o indemnizație lunară de 75% din
câștigul salarial mediu brut și profesioniștii reglementați de
art. 3 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, precum
și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile
de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de
Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Potrivit OUG 111/2021, de la data de 4 octombrie 2021 și până
la 31 decembrie 2021, pe perioada întreruperii temporare

mai mult
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30 octombrie 2021 | Microgranturi pentru avocați. Adresa UNBR
către Ministerul Economiei

În procedura actuală de implementare
a sesiunii doi Măsura 1 Microgranturi,
publicată pe site-ul ministerului, la
titlul 3: Beneficiarii de ajutor de stat,
se specifică faptul că profesiile liberale
vor încărca în aplicația electronică
documentul care atestă corespondența
activității profesiei cu codul CAEN
conform clasificării activităților din
economia națională.

Ceea ce face imposibil pentru avocați
să aplice în cadrul programului este
faptul că în lista domeniilor eligibile,
adică anexa 1 la OUG 130/2020, așa
cum a fost modificată și completată
prin Legea 220/2020 lipsesc activitățile
specifice profesiei de avocat. Astfel, în
anexă, la capitolul Activități juridice și
contabilitate, sunt menționate în mod
restrictiv și limitativ doar activităţile
de contabilitate, audit financiar și
consultanţă în domeniul fiscal (codul
specific CAEN 6920). Lipsește în mod
inacceptabil și discriminatoriu codul
CAEN 6910 care ar permite avocaților,
profesie liberală conform art. 3 Codul
Civil, să beneficieze de acest program.
Reamintim că la începutul lunii iulie 2021
Comisia Europeană a revenit cu multiple
analize și recomandări actualizate care
privesc profesia de avocat, care este

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.

De
asemenea,
în
Comunicarea
Comisiei Europene din 9 iulie 2021
către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și European și
Comitetul Regiunilor privind evaluarea și
actualizarea recomandărilor de reformă
din 2017 în domeniul reglementării
serviciilor profesionale se spune că
sectoarele juridic și contabil contribuie
împreună cu 3 % la nivelul global de
ocupare a forței de muncă în UE și cu
același procent la valoarea
adăugată brută totală a UE și, de
asemenea, furnizează servicii vitale altor
sectoare economice.
Remarcăm că măsuri similare au fost
adoptate și în alte state europene. În
Franța de exemplu, Ministerul Economiei
a alocat fonduri pentru firme, așa cum

22 octombrie 2021 | UNBR solicită accesul
avocaților în condiții egale cu ceilalți actori
ai sistemului judiciar în contextul noilor
măsuri privind combaterea efectelor
pandemiei de Covid-19
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.
mai mult
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se înțelege în sens larg, incluzând aici și
firmele de avocatură.
Acesta este un trend revitalizat la nivel
european, și anume politica de a oferi
stimulente și sprijin economic acestor
domenii, care la rândul lor dau înapoi
societății acele elemente care sunt
esențiale pentru redresare și reziliență
economică și socială: servicii de calitate,
inovare, locuri de muncă etc.
Aprobarea Planului Național de
Redresare și Reziliență de către Comisia
Europeană nu vine decât să întărească
argumentele noastre.
În final, întrucât în procedura de
implementare și în actele normative
reiese că măsura se aplică și la
alți profesioniști, astfel cum sunt
reglementați de art. 3 alin. (2) din
Legea nr.287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările
ulterioare, care desfășoară profesii
liberale reglementate prin acte cu
putere de lege, vă solicităm aplicarea
corectă, echitabilă și nediscriminatorie
a acestor măsuri menite să sprijine toți
profesioniștii a căror activitate a fost
afectată de pandemie.
mai mult
Scrisoarea de răspuns de la Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene

UNBR Info
23 octombrie 2021 | Avocații sunt exceptați de la restricțiile privind
accesul în instituții

Hotărârea Guvernului privind noile
restricții anti-covid a fost publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
Nr. 1013/22.X.2021 și va intra în vigoare
de luni, 25 octombrie.

La articolul 12 din actul normativ se
prevede că avocații sunt exceptați de
la noile măsuri restrictive care privesc
accesul în instituții.

Uniunea Națională a Barourilor din
România salută măsura guvernamentală
întrucât este fundamental ca avocații
să-și poată îndeplini la timp și în mod
corespunzător obligațiile profesionale și
să poată asigura continuitatea actului de
justiție.

1.090/2021 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând
cu data de 10 octombrie 2021, precum
și stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19.

HG 1130 pentru modificarea anexelor
nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr.

mai mult

1 octombrie 2020 | Informare CAA privind procedura ANAF
referitoare la indemnizațiile acordate în baza OUG 30/2020 si OUG
132/2020

mai mult

29 septembrie | Președintele României a promulgat legea
referitoare la reducerea vârstei de pensionare a avocaților cu
handicap grav
Legea pentru completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților,
adoptată de Parlamentul României la data de 15 septembrie
2021, a fost promulgată astăzi de președintele României.
Noua reglementare introduce un nou articol (art. 341), potrivit
căruia „persoanele cu handicap grav care au realizat, în profesia
de avocat, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare în
condiții de handicap grav beneficiază de reducerea cu 15 ani
a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 1”

Această lege reglementează situația asiguraților care
contribuie la fondul de pensii al avocaților în condiții de
handicap preexistent calității de asigurat, pentru egalitate
de tratament cu prevederile Legii 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice.
Noile dispoziții vor intra în vigoare la trei zile de la publicarea
în Monitorul Oficial.
mai mult

17 septembrie 2021 | Adresa UNBR nr. 218-ORG-2021 din 17
septembrie 2021 transmisă Ministerului Justiţiei prin care
Uniunea își manifestă disponibilitatea de a participa la o nouă
rundă de discuții pentru modificarea/completarea Protocolului
din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților
pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară
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6 august 2021 | Ghidul orientativ al onorariilor minimale a fost
republicat. Hotărârea Consiliului UNBR nr. 174 din 24 iunie 2021
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 82/17-18 iulie 2020
în ce privește Anexa (republicată) referitoare la „Ghidul orientativ
al onorariilor minimale
Art. 1 – (1) Art. I, lit. A, Pct. 2.4 din Anexa
la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82/1718 iulie 2020 – „Ghidul orientativ al
onorariilor minimale”, se modifică și va
avea următorul cuprins:

executării silite înseși, având caracter
patrimonial – se aplica prevederile pct.2.2;

„2.4. În materia executării silite:

2.4.5. cereri de suspendare a executării
silite, respectiv a executării provizorii – 880
lei;

2.4.1. asistență/reprezentare în procedura
executării silite cu caracter patrimonial –
se aplică onorariul de la pct.2.2;
2.4.2. asistență, reprezentare în procedura
executării silite cu caracter nepatrimonial
– 1.760 lei;
2.4.3. contestație la executare împotriva

2.4.4. contestația la executare împotriva
executării
silite
având
caracter
nepatrimonial – 1.760 lei;

2.4.6 cererile de întoarcere a executării
silite – 2.200 lei.
2.4.7 cereri privind recunoașterea
executării străine – 1.760 lei”.
(2) „Ghidul orientativ al onorariilor

minimale” se republică în Anexa
la prezenta hotărâre, împreună cu
modificările și completările reținute prin
prezenta hotărâre.
Art. 2 – Consiliul UNBR mandatează
Grupul de lucru înființat prin Hotărârea
Consiliului UNBR nr. 267/17 iunie 2017,
cu modificările și completările ulterioare,
să analizeze și să propună reactualizarea
cuantumului onorariilor prevăzute în
Ghidul orientativ al onorariilor minimale.

mai mult

6 august 2021 | Corespondența purtată de DCAJ – UNBR cu
Ministerul Justiției și Ministerul Public privind situaţia onorariilor
estimate necesare acoperirii serviciilor de asistenţă judiciară
pentru anul 2021 pentru a fi avută în vederea propunerilor pe care
Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public le vor face la fundamentarea
bugetului pentru anul 2021
Președintele UNBR a participat la întalnirea de la Ministerul
Educației cu domnul secretar de stat Radu Szekely, pentru discuții
introductive pe marginea proiectului privind educația juridică în
școli
23 iulie 2021 | Profesia de avocat este în centrul reformelor care
privesc reglementarea serviciilor profesionale la nivel european
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
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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.
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.

UNBR Info
continuare din pagina 24
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 probabil 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.
mai mult

2 iulie 2021 | 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 SARSCoV-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.
mai mult

28 iunie 2021 | Uniunea Națională a Barourilor din România și
Baroul București au câștigat litigiul contra structurii Bota care a
înregistrat abuziv marca UNBR
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 av. Constantin Bălăcescu, împotriva deciziei civile nr. 2057A
din data de 18 decembrie 2019 a Curții de Apel București, Secția a IV-a civilă. Definitivă.”

mai mult

25

UNBR Info
3 iunie 2021 | A fost adoptat proiectul de lege care permite
avocaților să predea la nivel preuniversitar
Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional,
proiectul de lege pentru modificarea art.16 din Legea
51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat |
PLx241/2018 (L99/2018)

ca scop 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.

În expunerea de motive se arată că propunerea legislativă are

mai mult

3 iunie 2021 | 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
15 mai 2021 | Hotărârea 153/14-15.05.2021 privind indemnizația
de sprijin a avocaților pentru perioada pandemiei
Președintele UNBR a participat la sedința organizată de Ministerul
Justiției având ca obiect digitalizarea justiției, împreuna cu domnul
avocat Iordan Aurelian Antonio, Baroul Brăila, Membru Comisia
permanentă a UNBR
24 martie 2021 | Întâlnirea Președintelui UNBR cu experții Comisei
Europene în cadrul Mecanismului anual privind Statul de Drept
19 martie 2021 | Regulamentul de înregistrare la Oficiu pentru
avocați și pentru celelalte entități raportoare
Sursa: Monitorul Oficial, Nr. 270, Partea I
| 18 Martie 2021
Referința:
Regulamentul
privind
înregistrarea
entității
raportoare
în evidențele Oficiului Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
(ONPSCB)
Prin Ordinul 47/2021 al președintelui
ONPSCB a fost aprobat modul prin care
avocații și celelalte categorii de entități
raportoare se pot înregistra la Oficiu prin
„Sistemul electronic de transmisie de
date“ (SETD).
Regulament stabilește modul de
înregistrare la Oficiu pentru a obține
contul de raportor necesar transmiterii
rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din
Legea 129/2019 pentru prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului. Avocații, în calitate de
entități raportoare, au obligația de
a raporta tranzacțiile suspecte și
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tranzacțiile în numerar în lei sau în valută
a căror limită reprezintă echivalentul în
lei a 10.000 euro.

•

ENTITĂȚILE RAPORTOARE prevăzute
de Legea 129/2019 privind prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului

operațiuni sau tranzacții care
implică o sumă de bani sau un
transfer de proprietate,

•

constituirea sau administrarea de
conturi bancare, de economii ori de
instrumente financiare,

Art. 5 alin. (1) prevede că „Intră sub
incidența prezentei legi următoarele
entități raportoare:

•

Lit. f: notarii publici, avocații, executorii
judecătorești și alte persoane care
exercită profesii juridice liberale, în
cazul în care acordă asistență pentru
întocmirea sau perfectarea de operațiuni
pentru clienții lor privind:

organizarea procesului de subscriere
a aporturilor necesare constituirii,
funcționării sau administrării unei
societăți;

•

constituirea, administrarea ori
conducerea unor astfel de societăți,
organismelor de plasament colectiv
în valori mobiliare sau a altor
structuri similare,

•

în cazul în care participă în numele
sau pentru clienții lor în orice
operațiune cu caracter financiar ori
vizând bunuri imobile.

•

cumpărarea ori vânzarea de bunuri
imobile, acțiuni sau părți sociale ori
elemente ale fondului de comerț,

•

administrarea
instrumentelor
financiare, valorilor mobiliare sau a

altor bunuri ale clienților,

mai mult

UNBR Info
11 martie 2021 | Participarea Președintelui UNBR la ședința
Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților
Dezbateri privind amendamentele propuse la Proiectul de Lege
pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat (PL-x nr. 241/2018)
11 martie 2021 | Noi norme privind combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului
Sursa: Monitorul Oficial al României Nr. 240, Partea I | 9 Martie
2021
Referința: Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului

care trebuie să desemneze una sau mai multe persoane cu
responsabilităţi în aplicarea Legii 129/2019 și să detalieze
concret atribuţiile şi responsabilităţile încredinţate în acest
scop.

Prin Ordinul 37/2021 al președintelui ONPSCB au fost aprobate
cele mai recente norme care se aplică entităților raportoare
supravegheate și controlate de către Oficiul Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Actul normativ prevede și proceduri preventive referitoare la
datoria de diligență a avocaților și implementarea procedurilor
interne necesare.

Cadrul juridic definește și obligațiile destinate avocaților,

mai mult

Cele mai relevante întâlniri și Hotărâri ale conducerii UNBR în 2021
•

10-11 decembrie 2021 | Consiliul
UNBR

•

9 decembrie 2021
Permanentă a UNBR

•

30 septembrie 2021 | Hotărârea
Consiliului UNBR 195 din 1011 septembrie 2021 privind
modificarea
și
completarea
Statutului profesiei de avocat
referitor la publicitate, „Ghidul
privind utilizarea platformelor online de către avocați” (anexa 1),
„Ghidul de bune practici privind
publicitatea avocatului și a formelor
de exercitare a profesiei” (anexa 2)
mai mult

•

•

|

celei cu impact asupra profesiei
(GL1) cuprins în anexă
mai mult

Comisia

30 septembrie 2021 | Hotărârea
Consiliului UNBR nr. 194 din 1011 septembrie 2021 privind cota
de contribuție de asigurări sociale
asupra indemnizației primite de
avocați în baza O.U.G. nr. 30/2020
(din perioada stării de urgență)
modificată și completată de O.U.G.
nr. 53/2020
mai mult
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 193
din 10-11 septembrie 2021 prin
care se aprobă Raportul Grupul de
lucru al Consiliului UNBR privind
perfecționarea legislației profesiei/a

•

•

Hotărârea Consiliului UNBR nr.
195 din 10-11 septembrie 2021
privind modificarea și completarea
Statutului profesiei de avocat
referitor la publicitate, „Ghidul
privind utilizarea platformelor online de către avocați” (anexa 1),
„Ghidul de bune practici privind
publicitatea avocatului și a formelor
de exercitare a profesiei” (anexa 2)
mai mult
Minuta
ședinței
Comisiei
Permanente a Uniunii Naționale a
Barourilor din România (UNBR) din
21-22 octombrie 2021
mai mult

•

Minuta ședinței Consiliului Uniunii
Naționale a Barourilor din România
(UNBR) din 10-11 septembrie 2021
mai mult

•

Minuta
ședinței
Comisiei
Permanente a Uniunii Naționale a
Barourilor din România (UNBR) din
09 septembrie 2021
mai mult

•

7 aprilie | Ședință extraordinară
a Comisiei Permanente a UNBR

pentru analiza implicațiilor hotărârii
judecătorești din dosarul Băneasa
asupra exercitării profesiei de avocat
mai mult
•

Minuta ședinței extraordinare a
Comisiei Permanente a UNBR din
09.04.2021. Analizarea implicațiilor
motivării în dosarul Ferma Băneasa
mai mult

•

Minuta
ședinței
Comisiei
Permanente a Uniunii Naționale a
Barourilor din România (UNBR) din
19.03.2021
mai mult

•

Minuta ședinței Consiliului Uniunii
Naționale a Barourilor din România
(UNBR) din 29-30.01.2021
mai mult

•

Hotărârile
privind
indicatorii
sistemul CAA pe anul 2021 adoptate
de Consiliului Uniunii Naționale a
Barourilor din România (UNBR) în
ședința din 29-30.01.2021
mai mult

•

Minuta
ședinței
Comisiei
Permanente a Uniunii Naționale a
Barourilor din România (UNBR) din
28.01.2021
mai mult
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