ANEXA nr. 11
INFORMĂRI DESTINATE CORPULUI PROFESIONAL
TRANSMISE PRIN NEWSLETTER ÎN PERIOADA MAI 2015 – FEBRUARIE 2016

MAI 2015
• Guvernul a decis să renunțe la reconsiderarea activităților independente în activități
dependente
• Apelul Comisiei Permanente a UNBR către instituțiile statului abilitate prin lege
pentru verificarea și retragerea ofițerilor acoperiți din justiție
• Facilități și condiții pentru investițiile business angels
• Acceptarea de către România a jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de
Justiție. În ce cauze va putea apărea statul roman în fața acestei Curți și care sunt excepțiile
• Înființarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România
IUNIE 2015
• Neconstituționalitatea dispozițiilor privind durata arestului la domiciliu în fazele
camerei preliminare și a judecății
• Dispoziția privind suspendarea contractului individual de muncă al salariatului ca
efect al formulării unei plângeri penale de către angajator este neconstituțională întrucât
nu întrunește condiţia proporționalității
• ÎCCJ: Disticțiile dintre mediere și împăcarea părților sub aspectul naturii juridice și
al momentului până la care pot interveni
• Consiliul Concurenței propune clemențe sporite pentru recunoașterea faptelor
• Proiect de ordin privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării
exercitării dreptului de a consulta dosarul penal
• Noua directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor sau finanțării terorismului: ” Statele membre ar trebui să furnizeze mijloacele și
modalitatea de păstrare a secretului profesional și a confidențialității și de respectare a
vieții private”, în cazul avocaților
• Reformele procedurilor de insolvență prevăzute de noul Regulament european
IULIE-AUGUST 2015
• Soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
• Noile criterii de calificare a activităților independente
• Obligațiile fiscale anulate prin legea ”amnistiei” fiscale și procedurile aferente
• Modificări aduse legii societăților comerciale în privința mecanismelor de
dizolvare, lichidare și radiere a firmelor
• Interdicţia dobândirii calităţii de operator /agent care efectuează înregistrarea
avizelor de înscriere în AEGRM pentru persoana care este parte în contractul/operaţiunile
asimilate care stă la baza înscrierii sau în avizul de înscriere
• Neconstituționalitatea dispozițiilor privind obligativitatea formulării şi susţinerii
cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic

• Neconstituționalitatea unor dispoziții privind taxe judiciare de timbru care exclud
de la scutire acţiunile în răspundere civilă delictuală formulate pentru prejudiciul produs
prin comiterea faptei care nu mai constituie infracțiune
• Normă care incriminează infracțiunea de evaziune fiscală declarată neconstituționlă
deoarece nu întruneşte condiţiile de claritate, previzibilitate şi accesibilitate
• Propunerile de modificare a O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru
autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale
Mobiliare
• Transpunerea în legislația națională a Directivei 2011/99/UE privind ordinul
european de protecție
• Modificări ale Statutului profesiei de avocat
• Franța: Proiect de lege pentru garantarea concretă a respectării secretului
profesional al avocatului. Interdicția interceptării ”prin ricoșeu”.
• CCBE a câștigat în acțiunea îndreptată împotriva statului olandez privind
supravegherea avocaților de către serviciile de informații
SEPTEMBRIE 2015
• Noul cod fiscal. Distincții și confuzii terminologice:”profesii independente”,
”activitate independentă”, ”venituri din profesii independente”, ”venituri din activități
independente”, ”venituri din profesii liberale”, ”activităţile profesiilor liberale sau
asimilate acestora”
• Extinderea sferei de aplicare a cazierului fiscal. Istoricul contribuabililor va fi
păstrat încă 10 ani de la scoaterea din evidență
• Noile prevederi privind restituirea taxelor auto achitate în perioada 1 ianuarie 200714 ianuarie 2013
• Sinteza deciziilor de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate privind
dispoziții din Codul de procedură penală
• Proiectul privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind
procedura insolvenţei persoanei fizice: dobândirea de către avocat a calităţii de
administrator al procedurii şi lichidator
• ICCJ: Profesia de avocat nu poate fi exercitată decât de persoane care dețin legal
titlul professional de avocat dobândit în cadrul barourilor înființate și organizate prin lege
cu procedura prevăzută de lege. Persoanele care exercită acte specifice profesiei de avocat
sub titlul de ”avocat” pretins atribuit de asociații înființate de particulari săvârșesc
infracțiunea de exercitare fără drept a profesiei de avocat.
• Semnarea „Cartei interprofesionale între judecători, procurori şi avocaţi”
• CJUE: O persoană fizică ce exercită profesia de avocat și încheie un contract de
credit cu o bancă, fără ca scopul creditului să fie precizat în acest contract, poate fi
considerată „consumator” atunci când contractul menționat nu este legat de activitatea
profesională a acestui avocat
OCTOMBRIE 2015
• Exigențele Curții Constituționale în raport cu noua reglementare privind accesul la
date personale al autorităților, prevăzută de Legea nr. 235/2015
• Facilități și înlesniri pentru cei care au datorii la bugetul de stat, în noua
reglementare a ”amnistiei fiscale”

• Limitele efectului devolutiv determinat de ceea ce s-a supus judecăţii la prima
instanţă: explicitarea pretenţiilor virtuale sau implicite în apel
• Proiectul de Lege privind achizițiile publice: serviciile juridice exceptate de la
procedură
• CJUE: Cauza Bara și alții contra României
• În urma intervenției Consiliului Barourilor Europene, Curtea de apel olandeză
confirmă hotărârea Tribunalului privind interzicerea supravegherii comunicărilor
avocaților
NOIEMBRIE 2015
• Exigențele Curții Constituționale în raport cu noua reglementare privind accesul la
date personale al autorităților, prevăzută de Legea nr. 235/2015
• Facilități și înlesniri pentru cei care au datorii la bugetul de stat, în noua
reglementare a ”amnistiei fiscale”
• Limitele efectului devolutiv determinat de ceea ce s-a supus judecăţii la prima
instanţă: explicitarea pretenţiilor virtuale sau implicite în apel
• Proiectul de Lege privind achizițiile publice: serviciile juridice exceptate de la
procedură
• CJUE: Cauza Bara și alții contra României
• În urma intervenției Consiliului Barourilor Europene, Curtea de apel olandeză
confirmă hotărârea Tribunalului privind interzicerea supravegherii comunicărilor
avocaților
DECEMBRIE 2015
• Retrospective 2015 și perspective 2016 în profesia de avocat
• Evoluția legislativă în materie fiscală. Clarificări așteptate de avocați în proiectul
normelor metodologice
• Noile reglementări privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice
• Intrarea în vigoare a Legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice amânată
cu încă un an
• Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, adoptat de Senat
• Propunerea legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
ale avocaților adoptată de Senat
• Modificările Statutului profesiei de avocat
• Clarificări privind modalitatea de operare a diviziunii patrimoniale în materia
profesiei de avocat
• Exceptarea serviciilor oferite de avocați de la procedura achizițiilor publice
• Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție marchează
sfârșitul avocaturii ilegale practicate de persoane înscrise în barouri paralele
• Neconstituționalitatea dispozițiilor privind obligativitatea reprezentării prin avocat
în recurs. Deși reglementările sunt legitime, fiind în scopul bunei funcționări a justiției,
sarcinile financiare excesive impuse prin alte reglementări încalcă drepturile la apărare și
la un proces echitabil

• Stadiul reglementărilor europene privind pachetul de reformă în domeniul protecției
datelor
• Rezoluția Parlamentului European referitoare la supravegherea electronică în masă.
Protecția confidențialității comunicărilor avocat client
• Stadiul proiectelor de reglementări europene privind asistența juridică din oficiu
• Noua directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor sau finanțării terorismului instituie excepții de raportare pentru avocați
• Evoluția proiectului de directivă europeană vizând respectarea prezumției de
nevinovăție
• Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene privind condițiile în care avocatul
poate fi considerat ”furnizor”, respectiv ”consumator” potrivit Directiva 93/13/CEE din 5
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii
• Transferul datelor personale cu privire la venituri între autoritățile publice fără
consimțământul expres al persoanelor vizate se opune dreptului Uniunii Europene
• 2015: Abundență de Hotărâri CEDO în materia libertății de exprimare a avocatului
• Condamnări CEDO pentru confiscări nediferențiate de documente care conțin
corespondență confidențială avocat client. Confiscări disproporționate în raport cu scopul
urmărit și insuficiența descrierii în mandat a argumentelor care justifică percheziția
• CEDO condamnă interceptările prin ricoșeu ale convorbirilor confidențiale ale
avocatului, în condițiile încare acesta nu are posibilitatea unui control efectiv asupra
modului în care sunt utilizate înregistrările
• CEDO în legătură cu necesitatea unei protecții consolidate a secretului profesional
al avocatului față de imixtiunile autorităților publice și precizarea că acest secret nu poate
contribui la propria incriminare
IANUARIE - FEBRUARIE 2016
• Unele aspecte actuale din practică privind privind protecția secretului profesional al
avocatului
• Recomandările Consiliului Barourilor şi al Societăţilor de Drept din Europa
(CCBE) privind protejarea confidenţialităţii clienţilor în contextul activităţilor de
supraveghere (Proiect)
• APELUL Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind respectarea principiului
egalității de tratament a avocaților din punct de vedere fiscal și al independenței
profesionale depline
• Precizări în noile reglementări fiscale privind obligația avocaților de a furniza
organului fiscal informaţii şi documente cu relevanţă fiscală
• Modificări ale legii concurenței. Se reglementează noi instrumente de analiză și
investigație și se elimină interdicția de ridicare a documentelor pregătite în vederea
apărării
• Reinstituirea controlului judecătoresc preventiv asupra declanșării procedurii de
executare silită
• Completări privind anularea penalităților de întârziere și a unei părți din dobânzile
aferente obligației de plată principale la bugetul de stat
• Accesul la informațiile de interes public care conțin și date personale. Modalități de
anonimizare a informațiilor

• Noi reguli privind respectarea prezumției de nevinovăție au fost adoptate de
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene
• FRANŢA – Proiect de ordonanță privind societățile interprofesionale constituite
pentru exercitarea în comun a mai multor profesii liberale
• Aspectele discutate în cadrul ședinței Comisiei Permanente a UNBR, cu
participarea reprezentanților instituțiilor implicate în înfăptuirea justiției în România

