Stimate domnule

Preşedinte,

Cu ocazia reînceperii activităţi i instanţelor de judecată , date fiind bunele relaţii
dintre Ministerul Justiţiei ş i U.N.B.R., vă supun atenţiei o serie de informaţii şi
propuneri de natură a contribu i la creşterea eficienţei activităţii noastre.
În acest sens , reiterez propunerea de a organiza întâlniri periodice Între
conducerea ministerului just iţie i şi Uniunii Naţionale .a Barourilor din România ,
cu scopul de a deprinde În mod nemijlocit preocupările instituţiilor noastre , de
a identifica problemele care ne preo cupă şi soluţiile aferente provocărilor pe
care urmează să le su rmontăm în activ ităţile comune .
De la preluarea mandatului de ministru , am urmărit ident ificarea şi utilizarea
unor modalităţi cât mai largi şi eficiente de atrage re de fondu ri aferente
susţinerii sistemului .
Referindu-mă

acum numa i la aspectele legate de activitatea instanţelor de
- excluzând din discuţie celelalte structuri de justitie mari
consumatoare de resu rse - aş dori să subliniez că , până la acest moment,
am investit semnificativ în reabilitarea ş i construcţia de instanţe noi care să
asigure , inclusiv j u st i ţi a b i li l or şi reprezentanţilor lor, condiţi i decente de
activitate.

judecată

Dincolo de aspectele de ordin imobiliar, rapida si facila comunicare cu
instantele si, mai ales, stocarea de date la nivelul tehnologiilor momentului , a
reprezentat, de asemenea , o preocupare constantă . Astfel , investiţiile în
sisteme IT de ultimă oră sunt deja demarate , după finalizarea procedurilor
specifice, În debutul anului 2015 urmând instalarea primelor servere de ultim
tip, fapt ce se va răsfrânge imediat şi la sporirea capacităţii de conectare şi
verificare a datelor, de catre avocaţi.
Astfel , pornind ş i de la impe rativul cunoaşterii legii, dezvoltăm până la finele
"N-Iex" prin care , prin
lunii octombrie un program legislativ denumit
intermediul platformei informatice a ministerului, persoanele interesate vor
identifica gratuit actele normative în formă consolidată .
Totodată ,

am debutat procedurile de realizare a unei platforme informatice
prin care , în special avocaţii , pot administra propriul dosar on-line , pe baza
unei parole , efectele unui astfel de instrument fiind evidente.

Domnului Gheorghe Florea
Preşedinte al Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Am genera t, deja, o adresă de ema il,avocat@ just.ro la care pot fi transm ise
opinii cu referire la probleme le remarcate În activitatea dumneavoastră , şi faţă
de care ministerului de justiţie se poate implica În funcţie de competenţe .
Nu În ultimul rând, am dispus ca, odată cu desfăşurarea procedu rilor specifice
de avizare sau de consultare cu C.S.M ., În situaţia ident ificări i unor
practicieni i dreptului pe care Îi reprezentaţi ,
problemele ce i m p l i că
problematica vă va fi făcută cunoscută În timp util. Astfel , reprezentanţii
profesiei de avocat vor avea timpul necesar să emită judecăţile de valoare pe
care le consideră necesare faţă de cele sesizate.
Răspunzând

solicitărilor

avocaţilor ,

am reusit să asigurăm
ca , sumele
bugetate pentru plata asistenţei din oficiu sa fie inregistrare in capitol bugeta r
distinct fapt ce creează avantajele pe care deja le cunoaşteţi.
Sper ca, În acord cu eforturile noastre , să dobând im din partea membrilor
formule de
Uniunii sprijinul necesar identificării celor mai echilibrate
soluţionare a problemelor cu care sistemul se confruntă ş i a celor mai
eficiente mijloace de implementare a acestora .
Reluând dorinţa de a ne Întâlni În modalitatea mai sus evocată , vă transmit
gândul meu cel bun alături de urările de succes În demersurile pe care le veţi
parcurge !

Robert Marius CAZANCIUC
Ministrul Justiţiei

