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MINUTA 

Videoconferinței – Președintele UNBR cu Decanii Barourilor 

27.02.2022 

 

 

Au participat Președintele UNBR și Decanii următoarelor Barouri: Alba, Arad, Argeș, 

Bistrița-Năsăud, Brașov, Botoșani, București, Cluj, Constanța, Galați, Giurgiu, Gorj,  

Ialomița, Iași,  Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș (prin prodecan), Neamț, Prahova, 

Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea. 

 

Videoconferința a început la ora 10. S-a dezbătut problematica măsurilor ce pot fi luate 

de barouri/UNBR pentru ajutorarea refugiaților din zonele de conflict din Ucraina, 

inclusiv prin asigurarea asistenței juridice. 

 

Președintele UNBR a adus în dezbatere aspectele discutate în ședința Comisiei 

Permanente, întrunită de urgență în ședință online în 25 februarie a.c., finalizată cu 

emiterea unui comunicat în acest sens. Acesta a fost comunicat autorităților implicate, 

menționându-se disponibilitatea UNBR în a sprijini demersurile ce vor fi întreprinse 

pentru asigurarea de suport refugiaților din zona de conflict. În convocare, s-a adresat 

decanilor rugămintea de a identifica în cadrul baroului avocați care pot avea cunoștință 

și ar putea gestiona situații de acest tip și a face o listă cu aceștia, pentru eventualitatea 

în care vom fi solicitați. 

 

Președintele UNBR a subliniat următoarele aspecte: 

- deși activitatea avocaților voluntari nu se include în asistența publică judiciară, dacă 

perioada de criză se va prelungi, se va propune crearea unui fond cu această destinație 

și se va solicita CCBE sprijin, inclusiv material, care va fi îndreptat către aceștia; 

problematica a fost deja analizată în ședința Comisiei Permanente și va fi supusă și 

Consiliului;  

- pe lângă echipele ce se vor constitui de barouri, la UNBR se va constitui un Centru de 

coordonare, condus de către Președintele UNBR și, pentru aspecte logistice, de 

vicepreședintele UNBR, av. Mihai Baco, ce vor putea fi contactați în acest sens pentru 

orice aspecte ivite în practică (ex – dacă se strâng ajutoare la nivelul unui barou se pot 

solicita informații despre locul unde ar fi cel mai bine utilizate, spre a fi dirijate acolo și 

a se lua legătura cu decanii din zonele de frontieră, unde sunt centre de refugiați); 

doamna Veronica Morecuț va sprijini activitatea centrului, ca salariat UNBR; 

- este necesar ca barourile să facă cunoscut pe website-ul propriu măsurile de 

întrajutorare întreprinse, concomitent cu informarea UNBR (inclusiv poze dacă există), 

https://www.unbr.ro/uniunea-nationala-a-barourilor-din-romania-ia-masuri-pentru-asigurarea-asistentei-juridice-refugiatilor-din-ucraina/
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pentru a putea fi postate pe pagina specială dedicată, ce se va crea pe website-ul 

UNBR; 

- se impune redactarea unei broșuri unice cu drepturile/obligațiile refugiaților, ce va fi 

tradusă în limba ucraineană (eventual engleză), ce va cuprinde siglele 

UNBR/barourilor, care se va distribui la barouri, pentru a putea fi înmânate la punctele 

de trecere a frontierei; 

- UNBR nu are legături cu organismul similar din Ucraina și ar fi utilă facilitarea de către 

barourile care pot a unei astfel de conexiuni; 

- se va trimite la barouri un manual de drept european în materie de azil, frontiere și 

imigrație, ca sprijin pentru avocați. 

 

Au fost dezbătute/au fost aduse la cunoștință următoarele aspecte: 

- problemele cele mai grave în acest moment sunt la punctele de trecere a frontierei 

de la Siret și Sighet; în barourile de la granița cu Ucraina sau din apropierea graniței au 

fost constituite deja liste cu avocați care doresc să acorde asistență judiciară 

refugiaților (Galați-8, Suceava-20, Iași-10-15) sau sunt în curs de constituire 

(Maramureș-avocați care au colaborat cu centru de refugiați de la Șomcuta Mare, 

București); până în acest moment nu s-au ivit situații concrete care să necesite 

asistența avocaților; încă există locuri în centrele de refugiați, mulți dintre cei care au 

trecut frontiera cazându-se la rude sau la hotel, ori fiind în tranzit; se pare că problema 

se va acutiza însă în zilele următoare, când se va înmulți numărul celor ce fug de război; 

s-a luat deja legătura cu ONG-uri care colaborează cu centrele de refugiați; 

- barourile/avocații s-au mobilizat pentru strângerea de ajutoare materiale pentru 

refugiați (Cluj, Bistrița-Năsăud, Galați, Maramureș, Suceava, Neamț, București, Iași), 

precum și pentru asigurarea cazării refugiaților (Maramureș - Asociatia Glodeanca, 

Bistrița-Năsăud); în urma discuțiilor cu centrele de la graniță reiese că este nevoie acută 

în prezent de pături groase, suzete/biberoane/lapte praf pentru copii și medicamente); 

- este benefică realizarea unei broșuri unice, traduse în limba ucraineană cu siglele 

UNBR/barourilor; în funcție de împrejurări, aceasta poate fi tipărită la barouri (ar 

ajunge mai rapid la beneficiari) sau la UNBR; 

- Prefectul județului Suceava a solicitat încheierea unui Protocol de 

colaborare/Memorandum între Prefectură, Baroul Suceava și UNBR; problema 

asistenței judiciare a fost deja discutată cu Ministrul de interne, urmând a fi antamată 

și problema unui protocol; 

- s-a propus crearea unui cont unic de donații al UNBR, pentru a exista o unică 

autoritate care să direcționeze fonduri către cei care au nevoie (Ilfov); această 

propunere va fi avută în vedere, scopul imediat fiind asigurarea susținerii activității de 

asistență juridică în materie de refugiați; până atunci, în cazul în care barourile decid 

să creeze conturi de donații sau să susțină o anumită entitate (Crucea Roșie, Asociația 

Glodeanca etc), să informeze UNBR pentru diseminare (cu menționarea contului, a 
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datelor de identificare ale asociațiilor, fundațiilor pe care le susțin etc); în funcție de 

evoluția situației, se va analiza și opțiunea unui cont creat de UNBR; 

- decanii de la graniță cu Ucraina vor încerca prin intermediul avocaților care au legături 

cu Ucraina, să faciliteze legătura cu organismul similar din țara vecină (Maramureș, 

Suceava); 

- domnul decan Tudor Duca a propus necesitatea unui număr de telefon unic la nivelul 

țării pentru solicitări ale refugiaților către avocați; acesta se va putea implementa cu 

redirecționare în funcție de locația aleasă, dacă barourile țintă trimit numele avocaților 

care să răspundă la telefon, cu numărul acestora, ce servicii pot asigura, limbile străine 

cunoscute; dacă aceste informații vin în timp util, numărul se poate include în broșură; 

propunerea a fost preluată și va fi discutată în Comisia Permanentă în regim de 

urgență. 

 

În concluzie, se decid următoarele măsuri: 

1. redactarea unei minute de ședință, pentru a informa Comisia Permanentă despre 

cele discutate; 

2. redactarea broșurii și traducerea acesteia în cursul zilei de mâine; 

3. remiterea de la barouri către UNBR a listelor cu avocații voluntari pentru asistența 

acordată refugiaților, inclusiv cu datele necesare pentru includerea în numărul unic;  

4. transmiterea de la barouri către UNBR a eforturilor/măsurilor depuse de avocații din 

fiecare barou (mesaje, acțiuni, imagini, dacă există). 

 

 

 

 

27.02.2022 

Daniel Cismaru 

 


