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UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

CONGRESUL AVOCAȚILOR  

BUCUREȘTI, 17-18 IUNIE 2022 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 07 

privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum și 

materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea 

de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a 

unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și 

cu privire la modificarea/completarea unor acte normative 

–  EXTRAS –  

 

 

Congresul Avocaților, constituit în conformitate cu dispozițiile art. 61 alin. (1) din 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare (în continuare Lege), 

Luând în examinare propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum 

și materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de 

hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte 

cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și cu privire la 

modificarea/ completarea unor acte normative,  

În aplicarea dispozițiilor art. 63 alin. (1) lit. d), e), f), și j) și alin.(2) din Lege, 

 Constatând faptul că s-au constituit cvorumul și majoritatea prevăzute pentru 

aprobare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

... 

 

III. Protocolului tripartit încheiat între U.N.B.R, Ministerul Justiției și 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ICCJ la 14.02.2019 privind stabilirea 

onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară 

în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a 

serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, 

precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul 

internațional la justiție în materie civila și cooperarea judiciară internațională în 

materie penală (în continuare, Protocolul) 

 

 Art. 4. (1) Se ia act de acordul convenit între cele trei instituții pentru modificarea 

și completarea Protocolului și semnarea acestuia în 17.06.2022, conform celor 

prezentate în ședința Congresului avocaților. 

(2) Se mandatează organele profesiei să facă demersuri pentru: 

a). acoperirea prin Protocol a cheltuielilor de transport, după completarea 
corespunzătoare a prevederilor art. 81 din Legii nr. 51/1995 în acest sens; 
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b) reluarea negocierilor pentru modificarea Protocolului pentru 2023 cu următoarele 
aspecte: 
- prevederea unui cuantum al onorariilor care să reflecte condițiile economice intervenite 
în 2022; 
- includerea modalității plății anticipate a onorariului pentru urmărirea penală. 
 

IV: Alte propuneri 

 

Art. 5. (1) Congresul avocaților aprobă efectuarea de demersuri către autoritățile 

îndrituite pentru următoarele: 

-  urgentarea adoptării legii de aprobare a OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 

timbru; 

- impunerea unei facilități fiscale care să fie atașată perioadei de repaus în vederea 

refacerii capacității de muncă, respectiv ca fiecare contribuabil avocat să beneficieze 

pentru perioada de refacere a capacității de muncă de o deducere din cuantumul 

impozitului pe venit datorat a unei sume egale cu 1/12 din valoarea venitului net anual 

impozabil, dar nu mai mare decât valoarea salariului mediu brut pe economie; 

 

... 


