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AU DRES BUSUIOCUL – Avocatura
ramane profesie liberala. UNBR a
abrogat Hotararea prin care stabilise
onorariile minimale pe care avocatii
trebuiau sa le perceapa clientilor
pentru serviciile profesionale. Decizia
a fost luata dupa ce mai multi avocati
si reprezentanti ai Consiliului
Concurentei au avertizat ca
mercurialul impus avocatilor va atrage
sanctiuni dure, de ordinul zecilor de
milioane de euro, bani pe care tot
avocati i-ar fi platit
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Lumeajustitiei.ro publica in data de 31 august 2017 lista cu preturile pe care avocatii trebuiau sa le perceapa
clientilor pentru serviciile avocatiale oferite, astfel cum au fost adoptate de catre Consiliul Uniunii Nationale a
Barourilor din Romania prin Hotararea nr. 272/26.08.2017. Scorurile afisate cu mandrie de UNBR-ul condus de
avocatul Gheorghe Florea (foto) sub pretextul "protectiei, mentinerii si stimularii concurentei profesionale
in profesia de avocat si dezvoltarii unui mediu concurential normal" au fost insa criticate dur atat de
avocatii practicieni, cat si de reprezentati ai Consiliului Concurentei.

A fost nevoie de trei luni si jumatate pentru conducerea UNBR sa realizeze ca hotararea heirupista de stabilire a
onorariilor obligatorii pentru avocati, adoptata de Consiliul UNBR – care nu detinea, din informatiile noastre,
nici avizul Consiliului Concurentei, ceea ce exceda cadrului legal, in cuprinsul hotararii fiind stabilite niste sume de
bani nejustificate si neargumentate pentru serviciile avocatile – trebuie anulata, intrucat nu se poate impune
unei profesii liberale, prin definitie, conditii si sume de bani pe care trebuie sa le perceapa pentru
activitatea desfasurata.

Spre exemplu, conform Hotararii 272 a UNBR, doar pentru ca ridica mana in sala de judecata pentru declararea
unei contestatii, avocatul trebuia sa perceapa clientului 120 de lei, in timp ce pentru formularea contestatiei alti 480
lei. Lista de preturi este ampla si o prezentam la finalul articolului pentru a putea trage singuri concluziile.

Astfel, inainte de vacanta de Craciun, Consiliul UNBR a adoptat Hotararea nr. 289 din 09 decembrie 2017
prin care a abrogat si revocat toate prevederile din Hotararea 272, inclusiv articolele din anexe, invitand
totodata toti decanii Barourilor din Romania sa inainteze UNBR, pana la 1.06.2018 “pozitia avocatilor din
fiecare barou si propuneri cu privire la punerea in aplicare a prevederilor cuprinse la art. 31 alin (12) si art.
66 lit. x) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si
completarile ulterioare, corespunzator hotararii adoptate in adunarile generale ale barourilor.”
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Iata Hotararea UNBR de abrogare a Hotararii privind onorariile minimale:

“In baza dispozitiilor art. 66 lit. x) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu
modificarile si completarile ulterioare,

Luand act de opiniile si punctele de vedere ale consiliilor barourilor comunicate la UNBR dupa adoptarea
Hotararii Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017 privind aprobarea ”Tabloului onorariilor minimale”, precum
si dupa adoptarea Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr. 250/28 septembrie 2017

Avand in vedere ratificarea de catre Consiliul UNBR, prin Hotararea nr. 288/09 decembrie 2017, a Deciziei
Comisiei Permanente a UNBR nr. 250/28 septembrie 2017 prin care amana intrarea in vigoare a prevederilor art. 4
- 8 din Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017 privind aprobarea ”Tabloului onorariilor minimale” si
ale art. II, art. IV, art. V, din Anexa la aceasta,

Tinand cont de dezbaterile din sedinta Consiliului UNBR din 09 decembrie 2017,

Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

HOTARASTE :

Art. 1 – Se abroga prevederile art. 1-3 si 9-11 din Hotararea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017, precum si
ale art. I, III, VI-VIII din Anexa la aceasta.

Art. 2 – Se revoca prevederile art. 4 - 8 din Hotararea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017, precum si ale art.
II, IV si V din Anexa la aceasta.

Art. 3 – Decanii Barourilor vor inainta la UNBR, pana la 01.06.2018, pozitia avocatilor din fiecare barou si
propuneri cu privire la punerea in aplicare a prevederilor cuprinse la art. 31 alin (12) si art. 66 lit. x) din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile
ulterioare, corespunzator hotararii adoptate in adunarile generale ale barourilor.”

Iata ce prevedea Hotararea 272/ 26.08.2017 a UNBR:

„Tabloul onorariilor minimale” va fi avut in vedere si in cazul contractelor de asistenta juridica incheiat prin orice
mijloc de comunicare la distanta, precum si in situatia in care contractul de asistenta juridica ia forma unei scrisori
de angajament potrivit art. 121 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat.
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Consiliul UNBR,

H O T A R AS T E :

Art. 1 – Se aproba „Tabloul onorariilor minimale” prevazut in Anexa, parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 2 – Daca in aplicarea dispozitiilor din Statul profesiei de avocat privind stabilirea onorariilor se constata ca este
cazul ca avocatul sa accepte efectuarea prestatiilor profesionale prin aplicarea onorariilor minimale, acestea din
urma se formeaza si se examineaza in raport de dispozitiile prezentei Hotarari si ale Anexei la aceasta.

Art. 3 - In cazul in care contractul de asistenta juridica cuprinde si un onorariu de succes stabilit potrivit Statutului
profesiei de avocat, regulile prevazute in Anexa la prezenta Hotarare nu sufera modificari.

Art. 4 – (1) Plata onorariilor minimale nu poate fi esalonata pe o perioada mai mare de un an.

(2) Onorariile stabilite intr-un cuantum mai mare decat onorariile minimale nu pot fi esalonate la plata pe o perioada
mai mare de un an atunci cand o asemenea esalonare ar permite perceperea unor onorarii inferioare celor
minimale, pe perioada unui an.

(3) Omisiunea avocatului de a urmari incasarea si/sau executarea contractelor de asistenta juridica cel putin in
limita onorariilor minimale prevazute in Anexa la prezenta Hotarare constituie abatere disciplinara. Daca inspectorii
Casei de Asigurari a Avocatilor constata savarsirea aceste abateri vor sesiza obligatoriu consiliul baroului din care
face parte avocatul.

(4) Formalitatile privind declaratiile lunare de venituri realizate din profesie ce se depun obligatoriu la filialele Casei
de Asigurari a Avocatilor potrivit reglementarilor din acest sistem vor cuprinde in mod expres declaratia avocatului,
pe propria raspundere ca in realizarea veniturile declarate pentru indeplinirea obligatiilor fata de sistemul Casei de
Asigurari a Avocatilor s-au respectat reglementarile incluse in „Tabloul onorariilor minimale”.

Art. 5 - Onorariile aferente activitatilor exercitate in favoarea clientilor minori sau clientilor din categoriile pentru care
legile speciale prevad facilitati pot fi reduse cu 50%.

Art. 6 – (1) Atunci cand avocatul constata ca perceperea onorariilor minimale poate afecta accesul la justitie, se va
sesiza pe calea unui referat decanul baroului care poate incuviinta atat perceperea unui onorariu redus, propus in
cuprinsul referatului, cat si perceperea unui onorariu superior celui propus de avocat, dar inferior onorariului
prevazut in „Tabloul onorariilor minimale”. Reducerea onorariilor minimale in astfel de situatii nu poate depasi 30%
din onorariile minimale.

(2) Prevederile alineatului (1) se aplica si in cazul in care sesizarea decanului baroului se face in considerarea
continuarii mandatului de avocat in fazele (etapele) ulterioare ale procesului.
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Art. 7 - Solutionarea cererilor privind onorariul adresate organelor profesiei potrivit art. 32 si art. 56 alin. (2) lit. n) din
Lege se face cu respectarea prezentei reglementari si a dreptului avocatului la incasarea onorariului minim
prevazut de dispozitiile legale cu caracter de recomandare, daca circumstantele cauzei nu impun o alta solutie.

Art. 8 – Orice dispozitie contrara prevederilor prezentei hotarari adoptate in aplicarea dispozitiilor legale mentionate
in preambulul acestora se interpreteaza si se aplica/se abroga potrivit prezentei hotarari.

Art. 9 – (1) Prezenta Hotarare se transmite barourilor. Consiliile barourilor vor proceda la afisarea acesteia pe siteul fiecarui barou, vor organiza colectarea si vor asigura transmiterea catre UNBR a propunerilor si observatiilor
formulate de avocati, pentru ca Grupul de lucru constituit prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 267/17 iunie 2017, in
compunerea rezultata dupa demisia unuia dintre membrii Grupului, sa monitorizeze perfectionarea reglementarii.

(2) Prezenta Hotarare se transmite Casei de Asigurari a Avocatilor care va proceda la comunicarea acesteia catre
filialele acesteia.

Art. 10 – Prezenta Hotarare intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea sa pe site-ul UNBR".

Iata Anexa unde sunt prevazute onorariile minimale:
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