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Către, 
 
Baroul Vrancea 
 
În atenția Consiliului Baroului Vrancea 
 
 
În ședința din 20.01.2017, Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a 

Barourilor din România (în continuare UNBR) a luat act de adresa nr. 
5/11.01.2017 prin care Baroul Vrancea s-a adresat Ministerului Justiției (în 
atenția domnului Florin Iordache, Ministrul Justiției).  

Comisia Permanentă a UNBR a luat act că la 09.01.2017, Președintele 
UNBR a informat vicepreședinții UNBR cu privire la Invitația adresată 
conducerii UNBR de a participa la întâlnirea de lucru inițiată de domnul 
ministru al justiției cu conducerea executivă a UNBR, programată în ziua de  
13.01.2017 și a solicitat acestora să propună tematica ce va fi abordată de 
reprezentanții UNBR - președinte și vicepreședinții, care pot participa la 
întâlnire. S-a stabilit telefonic necesitatea abordării prioritare a problemelor 
vizând perfecționarea remunerației cuvenite avocaților în cadrul asistenței 
judiciare, potrivit Proiectului inițiat și coordonat de Departamentul de 
Coordonare a Asistenței Judiciare organizat în cadrul UNBR și facilitarea 
accesului la justiție prin accelerarea procedurilor privind adoptarea Legii de 
aprobare a OUG nr. 80/2013, potrivit Hotărârii Congresului Avocaților puse în 
aplicare de organele profesiei de avocat, potrivit legii. 
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Delegația UNBR a fost informată de Ministrul Justiției cu privire la 
demersul Baroului Vrancea. 

Comisia Permanentă a UNBR a analizat memoriul înaintat de Baroul 
Vrancea Ministrului Justiției și confirmat împrejurarea că art. 10 din Protocolul 
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 civilă și cooperarea 
judiciară internațională în materie penală, încheiat de UNBR și Ministerul 
Justiție nu este în vigoare, deoarece nu a fost însușit de UNBR, iar Hotărârea 
Congresului privind perfecționarea accesului la justiție prin îmbunătățirea 
legislației privind taxele judiciare de timbru a fost adusă la îndeplinire, 
revenind autorităților cu drept de legiferare obligația de a avea în vedere 
propunerile Corpului profesional al avocaților. 

Comisia Permanentă a UNBR mulțumește inițiativei Baroului Vrancea 
de a se adresa direct Ministrului Justiției în numele baroului.  

Comisia Permanentă a UNBR a subliniat că este necesar ca în toate 
demersurile întreprinse de UNBR să fie respectate prevederile art. 76 și art. 77 
lit. c), e), i) și k) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat (în continuare Lege) și art. 39 alin. (14)-(15) din 
Regulamentul de organizare și funcționare a UNBR adoptat prin Hotărârea 
Consiliului UNBR nr. 5/2011. 

 Este imperios necesar ca prevederile art. 82 din Lege să fie aplicate 
efectiv în procedura organizată potrivit art. 77 lit. e) din Lege.  

Demersurile formulate în numele Corpului profesional al avocaților 
pentru perfecționarea asistenței judiciare prin avocat trebuie să fie coordonate 
astfel încât, la nivel național, barourile să fie puse în prealabil în temă cu 
privire la astfel de demersuri. Consiliul UNBR are obligația, potrivit art. 66 lit. 
a)-c) din Lege să asigure activitatea permanentă a UNBR să ducă la îndeplinire 
hotărârile Congresului Avocaților, să rezolve orice problemă interesând 
profesia de avocat, prin demersuri coordonate, potrivit legii. 

Comisia Permanentă a UNBR informează Baroul Vrancea că, potrivit 
hotărârilor Congresului Avocaților s-a elaborat de aceasta un Proiect de act 
normativ privind perfecționarea sistemului taxelor judiciare de timbru, demers 
instituțional aprobat de Consiliul UNBR și postat pe site-ul UNBR 
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(www.unbr.ro) la rubrica „Accesul la justiție (Ziua Avocatului European 
2016)”. 

Întrevederea cu Ministrul Justiției solicită de Baroul Vrancea prin adresa 
nr. 5/11.01.2017, pentru dezbaterea subiectelor prezentate în cuprinsul adresei, 
în condițiile în care, la 13.01.2017, a fost planificată o întâlnire de lucru între 
ministrul justiției și conducerea UNBR, a fost apreciată de Ministrul Justiției în 
contextul creat drept o problemă ce urma a fi clarificată prin întâlnirea acestuia 
cu Plenul Comisiei Permanente a UNBR, ca urmare a invitației adresată 
ministrului de a participa la ședința Comisiei Permanente a UNBR din 
20.01.2017, când s-au prezentat acestuia prioritățile agendei profesiei de avocat 
în 2017, problematică ce va fi supusă validării Consiliului UNBR imediat 
următor, potrivit prevederilor art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 69 alin. (1) din Lege. 

 
P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R. 

 


