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.

Având în vedere că dispozițiile prevăzute de Capitolul V, Anexa 1 din Decretul sus
menționat presupun concursul avocaților și al celorlalți parteneri ai justiției, considerăm
că este nevoie solidaritate și cooperare coordonată la nivelul factorilor implicați.
În contextul emiterii Decretului prezidențial de instituire a stării de urgență, UNBR a
convocat Comisia Permanentă și decanii barourilor în cadrul unei videoconferințe
extraordinare, care a avut loc în seara zilei de 16 martie 2020, în care s-a hotărât ca
fiecare barou să ia măsurile necesare pentru asigurarea permanenței serviciilor de
asistență judiciară, în cauzele prevăzute în Decretul Președintelui României la art. 42 și
43 din Anexa nr. 1, Capitolul V, Domeniul Justiție.
Activitatea avocaților va continua în reprezentarea și asistența juridică a clienților, cu
respectarea normelor sanitare impuse de Decretul sus-menționat și a restrângerilor
generate de reducerea activității în domeniul justiției în aceleași condiții normative.
Pentru contracararea dificultăților generate de aplicarea în concret, în domeniul justiției,
a măsurilor dispuse prin Decretul Președintelui României privind instituirea stării de
urgență dar și a posibilelor efecte economice globale, semnalate de decanii care au
participat la videoconferința de aseară,
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a fost decisă constituirea unei comisii de lucru, privind evaluarea impactului stării de
urgență asupra avocaturii și a măsurilor care trebuie luate la nivelul profesiei în
aplicarea Decretului prezidențial.
Întrucât aplicarea măsurilor cu privire la justiție din Decretul prezidențial presupune o
comunicare mai strânsă, mai rapidă și mai interactivă a UNBR cu avocații, comisia de
lucru va prelua toate propunerile acestora privind măsuri pe care le-ar avea în vedere și
pe care le-ar dori adoptate la nivel profesional și guvernamental și le va pune în
dezbaterea Comisiei Permanente a UNBR din data de 18 martie 2020, în sistem
videoconferință.
Avocații rămân alături de justițiabili și de ceilalți parteneri ai actului de justiție, pentru
apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.
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