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Dragi colegi,
În calitate de președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România doresc să vă transmit
câteva gânduri despre acțiunile pe care le-am întreprins la nivelul organelor profesiei în
această perioadă caracterizată de starea de urgență.
În primul rând, am încercat să aducem la cunoștința autorităților guvernamentale problemele
Click foto pentru video
specifice profesiei de avocat, determinate de restrângerea drastică a activității în unele cazuri. Am
urmărit ca în pachetul economic, luat gradual, să
fie inclusă și profesia de avocat, precum și celelalte profesii juridice, direct lovite de starea de urgență.
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În al doilea rând, am încercat să găsim soluții
Mesajul Președintelui UNBR, Traian Briciu
adecvate în interiorul profesiei, astfel încât să atenuăm dificultățile prin care trec o parte dintre colegii noștri. La ora actuală, aceste măsuri
sunt discutate în interiorul profesiei. Comisia Permanentă a făcut o serie de propuneri. Important este să înțelegem cu toții că aceste măsuri trebuie să fie sustenabile și să nu pună în
pericol funcționarea instituțiilor profesiei de avocat pe termen mediu și lung.
În al treilea rând, în această perioadă am încercat, și vom încerca în continuare să comunicăm mai mult. Să comunicăm pe de o parte între noi, adică Președinte, Vicepreședinți, Comisie permanentă și Decani. Pe de altă parte, să discutăm și să comunicăm mai mult cu dumneavoastră, punându-vă tot timpul la curent cu toate solicitările pe care le facem autorităților
guvernamentale, cu toate măsurile pe care le propunem, noi nefiind în esență decidenți.
În fine, știu că această perioadă este una dificilă. Dar, pe de altă parte, ea se caracterizează
și printr-o necesitate de servicii juridice, adaptate la noile cerințe. Din acest motiv, îndemn
formele de exercitare a profesiei de avocat să-și facă mai mult cunoscută prezența pe piață,
să fie cât se poate de clare în exprimarea lor de continuare a activității, să-și informeze permanent clienții cu privire la faptul că sunt disponibile pentru a-i ajuta să traverseze problemele economice și juridice cu care se confruntă societatea la ora actuală.
Totodată, mă adresez formelor de exercitare a profesiei de avocat să dea dovadă în această
perioadă de solidaritate față de colegii mai tineri, colaboratori, salarizați în interiorul profesiei, fie definitivi, fie stagiari.
Este foarte important ca în această perioadă, care sigur că se caracterizează prin contrângeri
economice, dar care evident că nu va dura la nesfârșit, să ne păstrăm echipele de lucru.
Perioada aceasta se va încheia, iar problemele juridice ulterioare vor fi destul de multe.
Cred, sigur, este o opinie personală, că perioada următoare acestei pandemii va fi caracterizată prin mutații semnificative în plan social, în plan economic, chiar și în planul raporturilor
dintre cetățean și autorități, sub aspectul drepturilor fundamentale. Or, toată această construcție și așezare viitoare nu va putea fi făcută fără a implica profesia de avocat. Prin urmare, este important pentru construcția viitoare să-i implicăm cât mai mult pe tineri. Trebuie să
înțelegem că, deși sunt lipsiți de experiență, colegii mai tineri s-ar putea să fie esențiali în
noua paradigmă juridică și economică ce s-ar putea instala.
Prin urmare, închei prin a vă spune să aveți parte și de distanțare socială, dar și de regăsirea
încrederii reciproce, de regăsirea atuurilor personale, fie că ele se referă la vârstă, fie că ele
se referă la experiență, fie că ele se referă la capacitatea de muncă sau la dorința de schimbare.
Vă mulțumesc!

Interviu—Avocatura va ieși întărită din această criză
30 martie 2020
Traian Briciu, intervievat de Alina Matei, JURIDICE.RO
[…]
În particular, exista si o alta preocupare. Înainte de a fi Presedinte UNBR, sub aspect profesional sunt avocat si profesor. Sunt din
ce în ce mai tentat sa analizez transferul de putere specific situatiilor de criza, diminuarea garantiilor cetateanului, usurinta si
chiar înfierbantarea cu care unii (altfel, bine intentionati) solicita restrangerea si mai mult a drepturilor fundamentale etc. Desigur, teama este acum sentimentul dominant si cautioneaza deocamdata masurile restrictive. Dar oare gandim destul dincolo de
teama? Suntem siguri ca statul nu îsi va descoperi „pofta” de a „manca” drepturi? Suntem pregatiti cultural si institutional sa nu
ne lasam sedusi de schimbul„ mai multa protectie – mai putine drepturi”? Deocamdata trebuie numai sa analizam si sa nu uitam
ca multi au murit pentru drepturi fundamentale expunandu-se unui pericol mult mai mare decat cel pe care îl traim în prezent.
Am spus asta pentru ca avocatii nu pot lipsi din ecuatia acestei gandiri [...]
Mai mult

Apel pentru protecția avocaților stagiari și colaboratori
27 martie 2020
Ion Dragne, mesaj transmis de JURIDICE.RO
[...]
Decanul Baroului Bucuresti face apel la toti avocatii care întampina dificultati în mentinerea contractelor de colaborare si, în mod
special, a celor cu avocati stagiari, sa recurga la masura încetarii contractelor de colaborare doar în ultima instanta, si sa dea prioritate altor modalitati de depasire a dificultatilor economice, care sa nu afecteze, în forma cea mai drastica, statutul juridic si stabilitatea în exercitarea profesiei de catre avocatii stagiari si de catre avocati, în general […]

Decanul Baroului București recomandă avocaților care au dreptul de a acorda îndrumare avocaților stagiari sa încheie contracte
de colaborare cu cei ramasi fara îndrumare, pentru a asigura continuitatea stagiului de formare initiala si sustinerea, in
conditii cat mai apropiate de normal, a examenului de definitivare în profesie[…]
Mai mult

Indemnizația de care ar putea beneficia avocații
29 martie 2020
Daniel Fenechiu, mesaj transmis pe FACEBOOK
[…] Cred ca e evident pentru fiecare dintre dumneavoastra ca starea de urgenta va fi prelungita. Suntem la începutul crizei COVÎD
-19 si cel mai importanta lucru este sa încercam pe cat posibil sa fim solidari, sa fim responsabili si sa nu difuzam în spatiul public
informatii care sa afecteze în vreun fel unitatea profesiei noastre.
[…] la nivelul organelor profesiei se fac demersuri, s-au luat decizii, cu siguranta ati vazut deciziile UNBR, în sensul ca au fost anulate toate penalitatile ulterioare datei de 16.03.2020, data instaurarii starii de urgenta. Asta înseamna ca presiunea pentru fiecare
dintre noi va fi scazuta, nu exista în momentul de fata niciun soi de sanctiune si e firesc sa nu fie pentru faptul ca nu ne putem
plati, si nu din vina noastra, contributiile la Barou, la Uniune sau la Casa de Pensii a Avocatilor[…]

Mai mult
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UNBR Informează
30 MARTÎE 2020

Hotărârea CONSILIULUI UNBR nr. 58/27.03.2020 privind unele măsuri pentru atenuarea situației economice a avocaților din România ca urmare a instituirii stării de urgență
Mai mult

30 MARTÎE 2020

Hotararea Consiliul UNBR nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen si organizarea examenului de primire în profesie,
sesiunea septembrie 2020
Mai mult

29 MARTÎE 2020

Hotararea nr. 8 din 28 martie 2020 a Consiliului de Conducere al ÎNPPA privind începerea si desfasurarea activitatilor anului Î si
anului ÎÎ de pregatire profesionala initiala
Mai mult
27 MARTÎE 2020

UNBR a solicitat Ministrului de Înterne informarea personalului din subordine asupra faptului ca avocatii sunt obligati sa -si continue activitatea în perioada starii de urgenta, sub sanctiunea excluderii din profesie. Prin urmare, pentru a scurta timpul de verificare la punctele de control si eventuale explicatii suplimentare este suficient ca avocatul sa prezinte legitimatia de avocat.
Mai mult

26 MARTÎE 2020

UNBR a solicitat Ministerului Justitiei si Ministerului Public ca procedura de depunere a deconturilor privind asistenta judiciara
acordata sa se faca prin intermediul postei electronice.
Mai mult
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LEGISLAȚIE—stare de urgență
31 MARTÎE 2020
Ordonanta Militara nr. 5/30 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVÎD-19, publicata în Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea Î, Nr. 262/31.ÎÎÎ.2020
31 MARTÎE 2020

Mai mult

Ordonanta Militara nr. 6/30 martie 2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava
30 MARTÎE 2020

Mai mult

OUG nr. 32/26.03.2020 publicata în M.Of. nr. 260/30.ÎÎÎ.2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru
stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala
29 MARTÎE 2020

Mai mult

ORDONANTA MÎLÎTARA nr. 4 din 29.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVÎD-19 (forma publicata în Monitorul Oficial nr. 257 din 29 martie 2020)
24 MARTÎE 2020

Mai mult

Ordonanta Militara nr. 3 din 24 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVÎD - 19 (forma publicata în Monitorul Oficial nr. 242 din 24 martie 2020)
Mai mult
24 MARTÎE 2020
Ordinul nr. 791 din 24 martie 2020 al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri privind acordarea certificatelor
de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata în contextul pandemiei SARS-CoV-2
Mai mult

INSTITUȚIILE informează
25 MARTÎE 2020
MÎNÎSTERUL JUSTÎTÎEÎ
Ghid legislativ si pedepsele aplicabile în cazul unor infractiuni savarsite în timpul starii de urgenta
Mai mult
24 MARTÎE 2020
CONSÎLÎUL SUPERÎOR AL MAGÎSTRATURÎÎ

Hotararea nr. 417/24 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Sectia pentru Judecatori privind activitatea de
judecata a instantelor în materie nonpenala ce vizeaza judecarea în fond sau în caile de atac a cauzelor, în functie de competenta acestora, pe durata starii de urgenta instituita prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020
24 MARTÎE 2020

Mai mult

ÎNALTA CURTE DE CASATÎE SÎ JUSTÎTÎE

Înalta Curte de Casatie si Justitie a dat publicitatii Ordinul nr. 96/24.03.2020 – privind desemnarea persoanelor care desfasoara activitati profesionale esentiale la nivelul Înaltei Curti de Casatie si Justitie
Mai mult
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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.

Persoane de contact:
Avocat Monica Cercelescu:
0741 247 123
Cristina Matei:
0745 096 839

Rămânem conectați !
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