
MINISTERUL PUBLIC 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 

DEPARTAMENTUL ECONOMIC - FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV 

Nr. 3822/2039/10.04.2020 

Către: UNBR 

În atentia domnului av. Dr. Traian Cornel BRICIU 
' 

Presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din România ' . 

Stimate domnule Preşedinte, 

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la Departamentul economico

financiar şi administrativ sub nr. 2039/30.03.2020, vă comunicăm următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 110rice 

operaţiune economico - financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei 

într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel 

calitatea de document justificativ." 

Prin raportare la dispoziţiile lit. A şi lit. B, pct. 27, 28 şi 29 din Anexa 1 la 

O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar - contabile, care prevăd 

următoarele: 

A. Aspecte generale 

1. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare entităţi), 

consemnează operaţiunile economico - financiare în momentul efectuării lor în 

documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate (jurnale, fişe şi 

alte documente contabile, după caz). 

B. Reconstituirea documentelor financiar - contabile pierdute, sustrase sau distruse 

27. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare 

trebuie să fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit 

prezentelor norme. 

28. Pentru situaţii în care, prin reglementări speciale, se prevede că documentul 

original trebuie să fie păstrat la altă entitate, la înregistrarea în contabilitate se 

utilizează copia documentului respectiv. 
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Astfel, având în vedere prevederile Cap. V „Domeniul Justiţiei" din Decretul 

Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României, opinăm că pe perioada instituirii stării de urgenţă, deconturile privind 

asistenţa juridică pot fi depuse prin intermediul poştei electronice, compactate în 

format ZIP sau RAR, ca urmare a volumului mare de documente, iar după încheierea 

acestei perioade să fie transmise şi documentele originale. 

Totuşi, pentru a nu înregistra întârzieri în procesul de decontare şi pentru a 

întruni condiţiile de legalitate în momentul efectuării plăţii, considerăm necesar ca 

borderourile transmise de barou prin intermediul poştei electronice să poarte 

ştampila/semnătura „Conform cu originalul". 

Cu deosebită consideraţie, 

MANAGER ECONOMIC, 
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