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UNBR

Către,

TOATE BAROURILE

S mată Doamnă/Domnule Decan,

Conform rezoluției domnului Vicepreședinte U.N.B.R. av. dr. Petruț Ciobanu vă remitem atașat adresa transmisă către Comisia pentru
cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și pe ții privind demersurile întreprinse de U.N.B.R. pentru inițierea și încheierea unui
nou Protocol încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România ( U.N.B.R.), Ministerul Jus ției și Ministerul Public, conform
art. 84 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicată.

Vă mulţumim pentru colaborare.
Irena Nedelea/Referent - DCAJ- UNBR
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Către,

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și pe ții
Excelenței sale,
Domnului Iancu CARACOTA, Președinte

S mate domnule Președinte,
Conform rezoluției domnului Vicepreședinte U.N.B.R. av. dr. Petruț Ciobanu vă
transmitem atașat toate demersurile ins tuționale întreprinse de către Uniunea
Națională a Barourilor din România în relația cu Ministerul Jus ției și Ministerul
Public privind inițierea și încheierea unui nou Protocol încheiat între Uniunea
Națională a Barourilor din România ( U.N.B.R.), Ministerul Jus ției și Ministerul
Public, conform art. 84 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 republicată și fundamentarea
economică privind majorarea cuantumul onorariilor stabilite prin Protocolul nr.
48025/2015, după cum urmează:
APELUL Comisiei Permanente a UNBR adoptat în ședința din 01.02.2019, prin care
susține solicitările formulate de numeroase barouri din cadrul UNBR privind
asigurarea unei corecte remunerări a ac vității avocaților pentru serviciile avocațiale
de asistență judiciară din oﬁciu și solicită găsirea unor soluții care să prevadă așezarea
pe o bază echitabilă a cuantumului onorariilor avocaților care asigură asistență
judiciară din oﬁciu;
-

Adresa nr. 57-DCAJ-2016 din 14.07.2017 a Uniunii Naționale a Barourilor din
România, transmisă Ministerului Jus ției privind repunerea în discuție a onorariilor
stabilite prin Protocolul nr. 48025/2015 – norme de fundamentare privind majorarea
cuantumuluionorariilor stabilite prin Protocolul nr. 48025/2015.
-

Adresa nr. 57-DCAJ-2016 din 14.07.2017 a Uniunii Naționale a Barourilor din
România, transmisă Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Jus ție și înregistrată la nr. 709/14.07.2017 privind repunerea în discuție a
onorariilor stabilite prin Protocolul nr. 48025/2015 - privind majorarea cuantumului
onorariilor stabilite prin Protocolul nr. 48025/2015.
-

Corespondența U.N.B.R. transmisă Ministerului Jus ției și Ministerului Public – 28
adrese.
-

Vă mulțumim respectuos pentru disponibilitatea arătată și vă asigurăm de întreaga
noastră considerație.
Departamentul de coordonare a asistenței judiciare al U.N.B.R.
Vicepreședinte U.N.B.R.
av. dr. Petruț Ciobanu
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