
 

Stimati colegi, 

 

  

Doresc sa sustineti prin vot urmatoarele puncte ce duc la imbunatatirea activitatii 

profesionale si a relatiilor cu tertii . 

 

Prima tema pe care v-o supun votului priveste imbunatatirea relatilor dintre avocatul din 

oficiu si institutiile Statului aducand avocatul din oficiu intr-o normalitate de parteneriat.   

Pentru acest lucru va rog sa votati negocierea si semnarea anuala a Protocolului pentru 

aducerea avocatului din oficiu in pozitia de partener egal. Pentru acest lucru va rog sa votati 

negocierea si semnarea anuala a Protocolului pentru aducerea venitului avocatului din oficiu la 

realitatiile economice ale anului respectiv.  

Din anul 2008, pana in prezent, in 14 ani de zile, Protocolul a fost modificat numai de 

doua ori, in anii 2015 si 2019. 

Sustineti propunerea la vot. 

 

A doua tema se refera la transparentizarea delegarilor avocatului din oficiu prin 

intermediul softului. 

Asa cum bine stiti sistemul electronic, promovat cu atata emfaza pentru beneficiul si 

transparenta muncii privind modul de delegare, s-a dovedit ca fiind un sistem mai opac decat 

vechiul sistem de delegare. Pentru a-si demonstra utilitatea , sistemul electronic trebuie sa puna 

la dispozitie tuturor avocatiilor inscrisi la Registrul de Asistenta Juridica, in timp real , situatia 

numarului de delegari, numele avocatului din oficiu, cat si analize ce pot fii extrase din soft, cu 

titlu de exemplu bilantul lunar al delegatiilor, Institutia care a solicitat avocatul din oficiu si 

obiectul cauzei. 

Asemenea analize ajuta in profesie pe toti avocatii, la stabilirea trendurilor si a dinamicii 

proceselor, putandu-se astfel pregati mai bine dpdv profesional. 

Am rugamintea sa votam pentru accesul liber si neingradit la analizele informatiilor, 

stocate si prelucrate, din sistemul informatic. 

 



A treia tema priveste votarea de catre avocati a investitiilor ce vor fii facute de UNBR,  

sa se poata lua parte la procesul decizional. Pentu a nu se ingreuna luarea deciziilor privind 

investitiile, propun ca varianta de lucru inscrierea facultativa, anuala la care in mod automat se 

vor inscrie numai avocatii dispusi sa aloce resursele necesare de timp si intelectuale pentru 

studierea proiectelor de investitii propuse.    

Scopul investitiilor este sa genereze profit si trebuie cunoscut in ce si de ce se investeste. 

 

A patra tema se refera la stabilirea unui prag minimal obligatoriu al onorariului 

avocatului ales. 

Pentru asigurarea unui standard profesional este necesara adoptarea onorariului minim 

obligatoriu pentru avocatul ales, menit sa-i acopere cheltuielile de baza, ce tin de pregatirea 

continua, tinuta profesionala si transport, pentru a putea vorbi cu adevarat de demnitate in 

profesie. 

Acest lucru nu afecteaza piata liber concurentiala si nu contravine dreptului fiecarui 

avocat de a stabili onorariul. 

Consider ca a venit vremea sa acceptam si in profesia noastra ca orice afacere isi are 

proprile costuri de functionare, iar un onorariu minim vine tocmai in ajutorul avocatului pentru 

a-si acoperi costurile fixe inerente fiecarui dosar in parte. UNBR-ul este conform codului CAEN 

nr. 9412. Asociatie, o suprastructura, iar Asociatile pot stabili pentru membrii sai preturi minime 

pentru bunurile si serviciile tranzactionate de acestia. 

Va rog sa votati pentru stabilirea onorariului minimal al avocatului ales, pentru a ne putea 

pastra si dezvolta profesionalismul in avocatura. Cu titlu de ecrmplu pentru că știu că vă întrebați 

care ar trebui să fie valoarea onorariului minim, propunerea mea este să avem ca reper în 

permanență valoarea salariului mediu brut pe economie la momentul semnării contractului de 

asistență juridică.  

 

 

 


