
sA se efectueze online, in conturile indicate prin email ti publicate pe site-ul baroului.
Munca personalului angajat al baroului gi al filialei Casei de asiguriri se va realiza in
schimburi, pentru a se asigura continuitatea serviciilor.

Art.4 Serviciul de asistenfd judiciara din oficiu (SAJ) \i va continua actiyitatea in
mod corespunzator, cu menliunea cA toate solicitArile din partea autoritdtilor se
transmit online, la coordonatorul SAJ; av. CAZACU MCOLETA ALEXANDRINA -
tel.0752080708, e-mail: sanda.cazacu@yahoo.com. in mdsura in care coordonatorul
SAJ nu este disponibil, se va contacta unul dintre ceilalti membrii ai SAJ Sibiu.
Delegatiile de asistenfd judiciard din oficiu se vor emite qi trimite in format electronic.

Art.5 Contribufiile lunare ale avocalilor la bugetul Baroului Sibiu (80 lei avocat
definitiv gi 50 lei avocat stagiar) pentru lunile martie gi aprilie 2020 se suspendd.

Art.6. Pe dwata starii de urgenfa, pentru contribuliile datomte de avoca(i la formarea
bugetului baroului, majoririle de intarziere se stabilesc la 07o.

Art.7. Se ia act de propunerea Comisiei Permanente adresati Consiliului IINBR
pentru luarea unor hotarari pdvind:
- suspendarea calcularii majoraxilor de interziere pentru datoriile contributive ale
ayocafilor, acumulate anterior datei de 16.03.2020.
- Pentru toate taxele $i contributiile datorate de avoca{i pentru formarea fondurilor
Casei de Asigurdri a Avocalilor (CAA) $i ale filialelor, care sunt scadente incepand cu
data de 16.03.2020, majordrile de intarziere se stabilesc la 0%o.
- suspendarea procedurilor de control a avocafilor cu privire la plata taxelor li
contribuliilor se suspendE. Nu se incep proceduri noi.
- procedurile privind suspendarea calitatii de avooat in temeiul art.27 alit.c) din Legea
nr.5l/1995 se suspendd. Nu vor incepe proceduri noi.
- pentru toate contribuliile pe care filialele C.A.A. le datoreazd potrivit art.13-15 din
Legea M.'1212016, care sunt scadente, incepdnd cu 16.03.2020, majordrile de intdrziere
se stabilesc la 0%.
- suspendarea calculirii majoririlor de intarziere pentru datoriile filialelor fafl de
C.A.A., acumulate antedor datei de 16.03.2020. Calculul acestora se va relua de la
data menfionatd in hotdrarea care se va adopta de Consiliul U.N.B.R.

Art. 8 Se decide lnfiintarea unei platforme de comunicare online, organizatb de
barou, pe perioada in care profesia de avocat este afeatatd de pandemia Covid-19, a
c6rui scop este centralizarea propunerilor venite de la avocaJi, analiza acestora li
gasirea unor solutii adecvate, care sd fie propuse consiliul baroului sau conducerii
UNBR. Platforma va putea fi accesatd doar de avocalii din barou gi va fi coordonata
de catre un membru al consiliului.
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