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Dragi colegi avocați,
Trăim o perioadă de provocări fără precedent asupra drepturilor fundamentale
ale cetățenilor și asupra profesiei de avocat. Se produc schimbări majore în ordinea de drept existentă, care vor avea efecte de durată, după ce starea de urgență
se va încheia. Noi, avocații, suntem în prima linie de apărare a drepturilor
cetățenilor. Este menirea noastră să rămânem alături de cetățeni, inclusiv în
aceste vremuri în care activitatea noastră este restrânsă forțat prin lege.
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La nivelul UNBR se fac demersuri continue pe lângă autorități pentru a include
avocații într-o arie de protecție specifică profesiilor juridice liberale.
Comisia Permanentă studiază la foc continuu toate posibilitățile pentru a proteja
avocații în interiorul profesiei, fără a ne sacrifica viitorul. Am apelat la soluțiile
dumneavoastră, avocații, pentru depășirea acestei
perioade dificile și am ținut cont de opiniile majoritare în toate apelurile către autorități și în orice
alte demersuri pe care le-am făcut de la decretarea
stării de urgență. Este menirea noastră, a UNBR, să
apărăm dreptul confraților avocați la continuitatea
vieții profesionale. Ceea ce facem pentru avocați,
facem și pentru societate.
Vă adresez rugămintea de a rămâne aproape de
principiile și valorile care ne-au unit ca profesie.
A fi avocat înseamnă a fi umanist, solidar, onest,
de încredere. Acestea sunt valorile profesiei în Traian Briciu, președintele UNBR
așteptările cetățenilor și cum altfel am putea să le
confirmăm decât unindu-ne forțele în acțiuni de responsabilitate și solidaritate
față de societate?

UNBR informează
În urma hotărârilor adoptate în cadrul ședințelor Comisiei Permanente din 19 și 21 martie, Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis către Guvernul României,
Senatul României, Camera Deputaților, Ministerul Finanțelor și Ministerul
Justiției adresa nr. 114-AUT-2020 prin care a solicitat autorităților guvernamentale și
legiuitoare să ia în analiză unele măsuri cu impact asupra profesiei de avocat, în cadrul
pachetului de măsuri determinate de combatere a efectelor economice negative generate
de starea de urgență.
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UNBR—Stare de urgență
17 martie 2020: Decizia nr. 85 a Comisiei Permanente pentru punerea în aplicare a prevederilor Decretului Președintelui
României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României publicat în Monitorul
Oficial al României Partea I nr. 212 din 16 martie 2020
Art. 1. – […] Departamentul IT al UNBR va acorda suport tehnic tuturor barourilor care solicită în vederea implementării unui
sistem videoconferință.
Art. 2. – [...] Barourile vor monitoriza și vor informa UNBR asupra modului de aplicare a art. 42 alin. (1) din Anexa 1 la Decret, cu
referire la cauzele de urgență deosebită, pentru a se asigurarea caracterul uniform al acestora. [...] În pofida reducerii activității
instanțelor, activitatea juridică va avea o pondere semnificativă ȋn societate și ȋn această perioadă, iar avocații trebuie să susțină
această nevoie socială. 2. Cu respectarea strictă a regulilor de concurență prevăzute ȋn Statutul profesiei de avocat, se recomandă
ca avocații să rămână în strânsă legătură cu clienții, fiind încurajată discutarea cu clienții curenți despre problemele juridice
întâmpinate ȋn această perioadă, cum ȋi afectează starea de urgență activitatea sau ce anume planuri de organizare au ȋn vedere și
dacă pot fi ajutați. 3. Se recomandă ca formele de exercitare a profesiei să adopte din timp măsuri suplimentare pentru: a)
protejarea documentelor pentru situația în care clădirea sediului profesional ar face obiectul unei intervenții pentru dezinsecție; b)
facilitarea accesului la documentele pentru activitatea curentă în cazul imposibilității accesului ȋn clădirea sediului (scanarea
documentelor; documentele confidențiale ținute ȋn dulapuri închise etc.). Aceste scenarii sunt posibile și fiecare forma de exercițiu
a profesiei trebuie să aibă un plan care să ȋi permită desfășurarea activității ȋn aceste situații. [...]

Vedeți mai mult

UNBR—Acțiuni premergătoare stării de urgență
15 Martie 2020 Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) solicită autorităților competente ca orice măsuri de
sprijin vor lua față de contribuabili pentru a reduce efectele economice negative ale pandemiei cu coronavirus să fie
aplicabile și avocaților și tuturor profesioniștilor independenți.
[…] Aceleași rațiuni care fac necesară sprijinirea IMM-urilor sunt valabile și pentru profesiile juridice și conexe, întrucât
acestea sunt printre cele mai afectate categorii, având în vedere măsurile necesare, corect adoptate de Consiliul Superior
al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 192 din 13 martie 2020, de a reduce substanțial activitatea instanțelor și a parchetelor, pentru a preveni aglomerările din incinta acestora.
De aceea, solicităm Parlamentului României și Guvernului României ca orice măsuri de sprijin, pe care statul român le are în vedere pentru IMM-uri […] sa fie extinse și pentru profesioniștii independenți: facilități privind amânarea termenelor de plată a
impozitelor și a taxelor fiscale, amânarea plății ratelor la bănci, scheme de ajutor, indemnizații […]

Vedeți mai mult

UNBR— Viață în instanță
#ViataInInstanta UNBR solicită CSM să ia măsuri ferme pentru protejarea
tuturor participanților la actul de justiție împotriva infecției cu Coronavirus
[…]
Măsurile adoptate, precum fixarea de ore pentru fiecare cauza în parte ori
cele referitoare la accesul în incinta instanțelor, nu sunt eficiente în condițiile în care
nu se reduce efectiv numărul cauzelor.
[…]
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Campanie UNBR
Vedeți mai mult
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UNBR Informează
1. Continuarea activității
formelor de exercitare a
profesiei și a serviciilor barourilor
(extinderea regimului de creditare
preferențială prevăzut pentru
întreprinderile mici și mijlocii și la
formele de exercitare a profesiei,
acordarea de credite în condiții
preferențiale garantate de stat în
proporție de 90%, amânarea la plata
impozitului pe venit și scutirea de
plata penalităților)

2. Măsuri pentru avocații aflați în
imposibilitate totală sau parțială
de a continua activitatea
profesională (indemnizații
compensatorii)[…]
Vedeți mai mult

Comisia Permanentă a UNBR
propune un set de măsuri pentru
sprijinirea avocaților ca urmare a
stării de urgență
Pentru a răspunde vocației sale de
interes general, Uniunea Națională a
Barourilor din România apreciază că se
impun măsuri sustenabile, care să
prezerve rolul și statutul avocatului în
societate. Trebuie asigurate serviciile
organelor profesiei și dreptul avocaților
la asigurările sociale. Acestea survin
într-un context excepțional ce nu putea
fi previzionat și care impune măsuri
excepționale pentru următoarele 3 luni.
Aceste măsuri sunt menite să prevină
efectele restrângerilor care este posibil
să intervină în activitatea profesională a
avocaților.Comisia de lucru pentru
evaluarea impactului stării de urgență

asupra profesiei a procesat propunerile
înaintate de avocați, barouri și Casa de
Asigurări a Avocaților (CAA) la
adresele de e-mail uniune@unbr.ro
și unbr@unbr.ro
În consecință, Comisia Permanentă
propune măsuri privind taxele și
contribuțiile datorate de avocați,
procedurile privind controlul taxelor și
suspendarea calității de avocat,
suspendarea majorărilor de întârziere și
indemnizații pentru pierderea temporară
a capacității de muncă.

Vedeți mai mult

17 martie 2020 Comunicat de presă: Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) își manifestă întreaga disponibilitate
de a colabora cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu Înalta Curte de Casație și Justiție, cu autoritățile competente și cu ceilalți
parteneri ai justiției în vederea punerii în aplicare a Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Anexa nr. 1, Capitolul V, Domeniul Justiție.
Vedeți mai mult
16 Martie 2020 Comunicat UNBR privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul
Președintelui României nr. 195 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212.
[…]
A fost decisă constituirea unei comisii de lucru, privind evaluarea impactului stării de urgență asupra colegilor avocați, pentru
evaluarea propunerilor posibile de susținere a acestora și pentru implementarea acestora.
Uniunea Națională a Barourilor din România face un apel către toți avocații să comunice la
adresa uniune@unbr.ro propunerile pe care le au în vedere pentru depășirea acestei perioade de încercare
Vedeți mai mult
pentru întreaga societate, precum și pentru sprijinirea membrilor profesiei […]

Informări
UNBR își manifestă întreaga
disponibilitate de a colabora cu
Consiliul Superior al Magistraturii, cu
Înalta Curte de Casație și Justiție, cu
autoritățile competente și cu ceilalți
parteneri ai justiției în vederea punerii
în aplicare a Decretului Președintelui
României nr. 195 din 16 martie 2020
privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României, Anexa nr. 1,
Capitolul V, Domeniul Justiție.

Ordinul nr.91/12.03.2020 al
președintelui Înaltei Curți de Casație și
Justiție (ÎCCJ), în contextul acțiunilor de
prevenire a răspândirii infecției cu
Coronavirus SARS-CoV-2 și Adresa Uniunii Naționale a Barourilor din România
(UNBR) care apreciază promptitudinea
cu care ÎCCJ a luat măsurile din Ordinul
nr.91/12.03.2020 care îi vizează pe toți
participanții la proces, inclusiv
justițiabili și avocați.

Vedeți mai mult

Vedeți mai mult

Adresa Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor nr. 29836/DSDRP/18
martie 2020 în context epidemiologic

Audierea persoanelor prin
videoconferință în centrele de reținere
și de arestare preventivă a IGPR

Vedeți mai mult
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Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 192 din 12 martie
2020 privind măsuri suplimentare pentru organizarea activității instanțelor, în
contextul acțiunilor de prevenire a
răspândirii infecției cu Coronavirus
SARS-CoV-2

Vedeți mai mult

Vedeți mai mult
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LEGISLAȚIE—STARE DE URGENȚĂ
Ordonanța Militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID - 19 (forma publicată în Monitorul
Oficial nr. 232 din 21 martie 2020)
22 martie 2020

Ordonanța Militară nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și
circulația transfrontalieră a unor bunuri - Ministerul Afacerilor Interne ( forma publicată în Monitorul Oficial nr. 219 din 18
martie 2020)
21 martie 2020

Ordonanță de urgență nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și stabilirea
unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS - CoV - 2 (forma publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020)
21 martie 2020

Hotărâre nr. 217 din 18 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților
pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (forma publicată în Monitorul Oficial
nr.230 din 21 martie 2020)
21 martie 2020

Ordonanță de urgență nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal - bugetare (forma publicată în
Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020)
21 martie 2020

Ordonanță de urgență nr. 28 din 18 martie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal
(forma publicată în Monitorul Oficial nr.228 din 20 martie 2020)
21 martie 2020

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal (forma adoptată în ședința de
Guvern din data de 18 martie 2020)
19 martie 2020

Ministerul Justiției - Ghid practic de măsuri cu privire la Justiție, Serviciul de Probațiune, Administrația Națională a
Penitenciarelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, în urma decretării stării de urgență
18 martie 2020

Declarație de presă a Președintelui României, Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
16 martie 2020

DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României
16 martie 2020

OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și
fiscal bugetare publicată în M. Of 230/21.03.2020
(în continuare OUG nr. 29/2020)

OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea
unor acte normative, precum și pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul protecției sociale în
contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată
în M. Of. 231/21.03.2020
(în continuare OUG nr. 30/2020)

Integral

22 martie 2020 Ministerul Afacerilor Interne
MODELUL declarației pe proprie răspundere
referitoare la circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței
Militare nr. 2 din 21.03.2020.
Declarația pe propria răspundere poate fi
completată integral olograf cu preluarea tuturor
elementelor prevăzute în modelul pus la dispoziție.
Declarația completată se va afla în posesia
persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu
documentul de identitate, și va fi pusă la dispoziția
reprezentanților Poliției Române, ai Jandarmeriei
sau ai Poliției Locale la momentul legitimării.
Reprezentanții Poliției Române, ai Jandarmeriei sau
ai Poliției Locale pot efectua fotografirea
documentelor (declarație pe proprie răspundere și
act de identitate) la momentul legitimării persoanei.

Declarație

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

Phone: (+40) 21/316-0739
316-0740
313-4875
Fax: (+40) 21/313-4880
E-mail: unbr@unbr.ro
uniune@unbr.ro
Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale
înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.

Rămânem conectați !

