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Comunicat privind strategia de comunicare a UNBR pentru anul 2022 

 

În ședința Comisiei Permanente din data de 18 februarie 2022, a fost analizată și aprobată strategia de 

comunicare pentru anul 2022.  

Obiectivul principal al UNBR în 2022 este actualizarea reglementărilor privind avocatura, prin 

propunerea spre adoptare de către autoritățile cu rol de reglementare a unor norme adecvate, în 

funcție de problemele actuale, care să corespundă cerințelor evoluției profesiei și pieței.   

Toate campaniile UNBR vor fi dezvoltate în jurul acestei teme principale, cu abordări specifice 

subtemelor de interes.   

Din păcate, schimbările actuale în domeniul avocaturii în majoritatea țărilor europene au început de la 

guverne, în contextul noilor inițiative și reglementări ale Comisiei Europene pe piața serviciilor. Avocații 

au avut mai degrabă un rol defensiv, pentru a contracara atacurile la valorile profesiei, prin 

comercializarea excesivă a serviciilor avocațiale și slăbirea rolului organismelor de reglementare. 

2022 va fi un an extrem de dificil pentru UNBR, însă este un an esențial pentru a impune schimbarea 

conform valorilor profesiei și pentru a acționa profilactic față de tendințele care amenință avocatura. 

Avem convingerea că abordarea cu sinceritate, deschidere către avocați  a tuturor problemelor 

spinoase va aduce susținere și rezultate. 

În acest an, UNBR își propune ca fiecare ședința a Consiliului UNBR să găzduiască câte un atelier cu 

dezbateri pe teme de interes pentru avocați.  

Totodată, UNBR își propune să sprijine barourile în organizarea de întâlniri cu avocații pentru a discuta 

tendințe și provocări pe care aceștia le întâmpină în exercitarea profesiei de avocat, la nivelul întregii 

țări. În acest sens au fost comunicate barourilor, cu titlu de exemplu, câteva teme de discuție:  

- Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice;  

- Noile reglementări privind publicitatea avocaților. Necesitatea abordării unor instrumente de 

promovare etică a avocaților pentru a face față mediului concurențial;  

- Participarea avocaților la platformele de intermediere avocat client. Beneficii și riscuri 

- Profesia de avocat în era comunicării online. Mecanisme și proceduri specifice mijloacelor de 

comunicare moderne; 

- Provocări la adresa principiului autoreglementării profesiei de avocat; 

- Responsabilitatea socială ca formă de comunicare. Implicarea avocaților în educația juridică în școli 

în contextul noilor reglementări ; 

- Profesia de avocat în era comunicării online. Mecanisme și proceduri specifice mijloacelor de 

comunicare moderne. 

- Provocări privind răspunderea penală a avocatului. Condiții și efecte; 

- Contabilitatea specifică avocaților și fiscalitatea. Reglementări, provocări, soluții; 

- Nedemnitatea în profesia de avocat. Cadrul legal actual și propuneri de lege ferenda; 

- Corespondența dintre avocat și client. Mecanisme de protecție; 
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- Interprofesionalitatea și cererea de servicii integrate. Aspecte legale și deontologice;  

- Definirea domeniului de practică rezervat avocaților și a consultanței juridice în contextul concurenței 

cu alte profesii și al serviciilor integrate; 

- Patrimoniul de afectațiune profesională. Transformarea formei de organizare și exercitare a profesiei 

de avocat; 

- Admiterea în profesia de avocat. Posibile soluții pentru înscrierea avocaților stagiari în mod 

proporțional în toate barourile din țară; 

- Accesul la profesia de avocat. Provocările legii privind testul de proporționalitate și cerințele Comisiei 

Europene; 

- Digitalizarea și informatizarea profesiei. Comunicarea la distanță avocat client și cu sistemul judiciar; 

- Organizarea internă a profesiei. Perspective privind funcționarea instituțiilor profesiei; 

- Mentoratul în avocatură și problematica stagiarilor; 

- Abordări noi privind pregătirea profesională inițială și continuă. Actualizări ale programei în funcție 

de evoluția pieței avocaturii;  

- Piața avocaturii. Tendințe privind domeniile preponderente de practică ale avocaților înscriși în barou; 

- Domeniile predilecte de dezvoltare pe piața serviciilor avocațiale în plan local; 

- Obligațiile de raportare în contextul adoptării de către forurile europene a noilor reglementări privind 

prevenirea și combaterea spălării banilor; 

Aceste propuneri pot fi oricând completate cu alte propuneri din partea avocaților, pe care îi încurajăm 

să ne contacteze la adresa comunicare@unbr.ro  
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