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Gând la aniversare
Avocat dr
dr.. Gheor
Gheorghe
ghe FLOREA
Preºedintele Uniunii Naþionale a Barourilor din România

Invitaþia decanului Baroului Dolj de a transmite un gând pentru cititorii revistei Baroului
Dolj „Iustiþia” pentru numãrul aniversar editat la sãrbãtorirea a 150 de ani de avocaturã
modernã în România mã onoreazã ºi mã obligã deoarece revista reprezintã pentru oricare
avocat interesat de evoluþia profesiei de avocat în ultimii ani, un reper semnificativ de
maturizare a unei profesii care suportã modernizarea fãrã a-ºi trãda istoria ºi care are curajul
sã poarte un dialog „peste timpuri” fãrã a trãda crezul originar al Corpului profesional al
avocaþilor: apãrarea demnitãþii ºi prestigiului profesiei .
Cred cã asumarea conºtientã a responsabilitãþii continuãrii editãrii unei reviste sub
egida unui barou de tradiþie în sud-estul Europei, cum este Baroul Dolj este o povarã
pentru timpurile actuale ale profesiei de avocat, puternic marcate de patimi ºi pasiuni,
zbuciumate de orgolii ºi nãzuinþe greu de împlinit pe termen scurt!
La ceas aniversar, orice strãdanie de a reflecta viaþa profesionalã realã, de a identifica
ºi a oferi ”precedentul ” local ºi naþional drept model al evoluþiei profesiei pentru a ilustra
un trecut meritoriu meritã eforturile fiecãrui barou în parte . Rebranduirea Corpului
profesional al avocaþilor – în lumina vremurilor „sub care trãim” – nu se poate face fãrã
memoria istoricã a profesiei, care pentru orice deziderat, are încã nevoie de cuvântul scris,
mai ales în condiþiile în care, trebuie sã recunoaºtem, eforturile coordonate ale celor aleºi
în demnitãþi profesionale pentru a crea o culturã de apartenenþã profesionalã la un Corp
care dãinuieºte mai ales prin eticã ºi deontologie profesionalã nu au fost totdeauna, dupã
1990, pe mãsura obligaþiilor ce ne revin !
Revista „Iustiþia” a avut ºi are buni mânuitori ai condeiului! Deopotrivã, cei prin strãdania
cãrora revista apare periodic sunt ºi buni mânuitori ai cuvântului, atât în profesia de zi cu
zi, cât ºi în cetate!
La 150 de ani de avocaturã modernã pe meleaguri româneºti paginile revistelor
barourilor sunt încã adevãrate mesagere ale comunicãrii profesionale între avocaþii din
barouri diferite. Barourile au folosit în timp ºi folosesc ºi în prezent schimbul de reviste
editate de barouri ca mijloc de comunicare interprofesionalã. Într-o lume în care avocaþii
nu au timp suficient pentru ei însãºi – revistele ºi publicaþiile barourilor reprezintã încã
mijlocul prin care adaptãm soluþii, împãrtãºim opinii cu privire la chestiuni pe care le
întâlnim în practicã, fãrã a avea timp suficient sã elaborãm, cu tot dinadinsul, raþionamente
ori soluþii personale.
Ziua avocatului 2014 gãseºte avocatura românã în aceeaºi viaþã intensã ºi acceleratã
în care avocatul – când are ºansa sã aibã acces efectiv la clientelã (lucru tot mai dificil!) –
trãieºte sub presiunea timpului: ziua profesionalã este încã împãrþitã între obligaþii ºi clienþi,
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dacã avocatul are ºansa sã-ºi dezvolte propria clientelã ca expresie a dreptului sacrosanct
al avocatului la dezvoltare profesionalã proprie.
Eforturile Barourilor pentru identificarea cãilor prin care avocaþii pot sã-ºi asigure
independenþa economicã pe bazã de remuneraþii ca expresie a exercitãrii dreptului la
existenþa profesionalã realã pe bazã de onorarii avocaþiale sunt decisive pentru ameliorarea
stãrii de fapt pe care o traverseazã profesia de avocat azi, dupã o creºtere numericã realizatã
în timp fãrã corelare cu evoluþia realã a ofertei de servicii profesionale specifice avocatului!
Uniunea Naþionalã a Barourilor din România nu poate sã-ºi demonstreze eficienþa
decât dacã membrii acesteia (barourile) conlucreazã spre binele avocaþilor – membri ai
barourilor!
Orice efort al structurii instituþionale organizatã la nivel central pentru a asigura
executarea Hotãrârilor organelor de conducere ale profesiei nu poate înlocui iniþiativa
Barourilor, totdeauna ancoratã în realitatea imediatã social-economicã, diversificatã în plan
local!
La ceas aniversar barourile sunt implicate în realizarea unei culturi juridice noi,
fundamentatã pe perspectiva instituþionala a Noilor Coduri, care reclamã, cu prioritate, o
pregãtire comunã-premisã a unei abordãri prietenoase a noii legislaþii – a judecãtorilor ºi
avocaþilor. Grupuri de judecãtori ºi avocaþi de circa 80 persoane la fiecare conferinþã
(judecãtori ºi avocaþi), participanþi din fiecare barou, sunt implicate în analiza raporturilor
dintre magistraþi ºi avocaþi din perspectiva Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al
Judecãtorilor Europeni. Proiectul include conferinþe tematice, iar dupã un dialog
interprofesional, cu o abordare fãcutã din perspectiva deontologiilor profesionale distincte
ºi complementare ale profesiilor juridice, se vor configura noi profiluri de conduite juridice
ºi, dacã va fi cazul se va elabora un Ghid deontologic comun sau Ghiduri de bunã practicã.
În planul comunicãrii,, UNBR va acorda o facilitate oricãrui avocat de a comunica
public, prin intermediul unei platforme de comunicare on-line, informaþii privind avocatul
în cauzã sau forma sa de exer
citare a profesiei, în limitele îngãduite de prevederile statutare
exercitare
privind publicitatea profesionalã. Datelor deja cuprinse în T
abloul A
vocaþilor li se adaugã,
Tabloul
Avocaþilor
de cãtre fiecare avocat, dupã aprecierea sa, informaþii care pot viza: (i) sediul profesional
secundar; (ii) datele despre alte locaþii atestate de barou ca fiind puncte de lucru ale
formei de exer
citare a profesiei; (iii) domeniul de specializare a avocatului ºi/sau a formei
exercitare
de exer
citare a profesiei; (iv) limbi strãine cunoscute ºi nivelul de cunoaºtere a acestora
exercitare
(vorbit, citit, scris); (v) convenþii de colaborare cu alte forme de exer
citare a profesiei,
exercitare
identitatea acestora din urmã, obiectul ºi durata conlucrãrii; (vi) sigla sau logo-ul formei
de exer
citare a profesiei (dacã este cazul); (vii) pagina web ºi adresa de poºtã electronicã.
exercitare
Aceste informaþii nu se vor adãuga la cele cuprinse în T
abloul A
vocaþilor
Tabloul
Avocaþilor
vocaþilor,, ci vor fi stocate
separat de acestea, putând fi accesate de oricine. Pentru a-ºi putea adãuga aceste date în
pagina sa de prezentare pe aplicaþia on-line, un avocat trebuie sã poatã dobândi acces în
urma unei proceduri de autentificare (cu credenþiale care sã asigure cã este vorba chiar
despre cel care introduce aceste date). Odatã introduse, aceste informaþii ele pot fi accesate
de oricine (eventual împreunã cu datele cuprinse în T
abloul A
vocaþilor
Tabloul
Avocaþilor
vocaþilor,, referitoare la
avocatul în cauzã).
Existã preocupãri de valorificare a tradiþiei juridice româneºti bazate pe prevederile
Legii pentru or
ganizarea Corpului de avocaþi publici din 9 mai 1933 ºi din valorificarea
organizarea
prevederilor art. 7, art. 8 ºi art. 114 din Legea nr. 358 din 3 iulie 1944, pentru actualizarea
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cadrului normativ privind competenþa profesionalã a avocatului ºi rolul sãu în cadrul formelor
de conlucrare profesionalã între profesii juridice în condiþiile aplicãrii unor Noi Coduri
extrem de tehnice în care fãrã asistenþa tehnicã a avocatului certitudinea asumãrii conºtiente
a obligaþiilor civile este lipsitã de securitate juridicã, pentru identificarea mijloacelor de
protecþie realã a avocatului în exercitarea profesiei prin mijloace de drept penal etc.
Existã ºi se vor înfiinþa reviste on line prin care avocaþii pot face schimb de experienþã
real privind practica profesionalã!
Toate acestea nu pot înlocui creuzetul propunerilor de îmbunãtãþire a vieþii profesionale
de zi cu zi ce-l constituie revistele profesionale!
Avocatul este încã grãbit, preocupat, în continuã cãutare de soluþii, fãrã clipe de rãgaz,
fãrã timp de a însuºi profund hiperabundenþa de reglementãri, dar gata, aproape întotdeauna
sã se mulþumeascã cu identificarea „vinovãþiei” altora pentru neajunsuri sau neîmpliniri!
Iatã suficiente argumente pentru a transmite mulþumiri invitaþiei adresate de decanul
Baroului ºi a folosi prilejul pentru a exprima un omagiu celor care ne îndeamnã prin reuºita
editãrii unei reviste prestigioase sã strãbatem paginile revistei cu gândul spre bine, dar ºi cu
sufletul, cu speranþa cã timpurile ºi oamenii se vor aºeza ºi vor rostui profesia aºa cum
aceasta o meritã!
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Cuvânt-înainte

Ziua europeanã a avocaþilor 10 decembrie 2014
Prof. univ
vocat Ion TURCULEANU
univ.. dr
dr.. A
Avocat
Decanul Baroului Dolj

La iniþiativa Consiliului Barourilor Europene (CCBE), în acest an sãrbãtorim pentru
prima datã Ziua Europeanã a Avocaþilor, eveniment al cãrui scop este consacrarea unei
zile naþionale în Europa, pentru a celebra Statul de Drept ºi rolul intrinsec al profesiei de
avocat, în special secretul profesional ºi protecþia datelor privind clientela, cât ºi valorile
comune ale avocaþilor ºi contribuþia acestora la funcþionarea sistemului judiciar.
Prima Zi Europeanã a Avocaþilor va avea loc la 10 decembrie 2014, în preajma Zilei
internaþionale a drepturilor omului.
În 2014, CCBE a lansat ideea de a coordona un eveniment european anual care va
încuraja barourile sã organizeze activitãþi la nivel naþional ºi local în jurul unei teme centrale,
în scopul promovãrii Statului de Drept ºi a rolului avocatului în apãrarea acestor principii
juridice în favoarea cetãþenilor.
S-a prevãzut ca programele ºi activitãþile Zilei Europene a Avocaþilor sã fie organizate
de barourile naþionale ºi cele locale care doresc sã informeze publicul asupra rolului capital
al Statului de drept ºi al procesului judiciar în protecþia drepturilor cetãþenilor.
S-a propus alegerea unei teme anuale pentru a ilustra un aspect specific al dreptului care
afecteazã cetãþenii ºi drepturile acestora. Tema din acest an „Supravegherea electronicã în
masã, ca ameninþare la adresa secretului profesional ºi a confidenþialitãþii relaþiilor dintre
avocat ºi clienþi” se referã la cercetarea corespondenþei transmisã prin diverse mijloace
electronice, convorbiri telefonice, calculatoare, a datelor conservate în sisteme „cloud” ºi la
alte mijloace de comunicare electronice interceptate de guverne din toatã lumea. Acest
fenomen are repercusiuni speciale asupra relaþiilor dintre avocat ºi clientela acestuia, întemeiate
pe încredere ºi confidenþialitate. În aceste condiþii, nu mai este posibilã garantarea unor
elemente esenþiale ale accesului la justiþie, cum sunt egalitatea de arme ºi Statul de drept.
În spiritul activitãþii sale, Baroul Dolj s-a înscris în acest proiect prin organizarea unei
mese rotunde cu tema Supravegherea electronicã în masã, ca ameninþare la adresa secretului
profesional ºi a confidenþialitãþii relaþiilor dintre avocat ºi clienþi la sediul Baroului Dolj în
ziua de miercuri, 10 decembrie 2014, începând cu ora 13,00.
La mulþi ani cu ocazia Zilei Europene a Avocaþilor!
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150 de ani de avocaturã modernã
în România
Prof. univ
cea DUÞU 1
univ.. dr
dr.. Mir
Mircea
Avocat - Baroul Bucureºti

Prin adoptarea ºi intrarea în vigoare a Legii nr. 1709 pentru constituirea corpului de
avocaþi, publicatã în Monitorul Oficial al Principatelor-Unite-Române din 6/18 decembrie
1864, statutul avocatului ºi exercitarea profesiei dobândeau o reglementare modernã, de
tip occidental, în consens cu noile baze ale statului român modern. În spiritul european al
timpului s-a optat astfel pentru o profesie liberã reglementatã ºi constituirea unui corp de
profesioniºti care sã contribuie la realizarea actului de justiþie ºi sã apere, în condiþiile
legii, drepturile justiþiabililor. Toate reglementãrile care au urmat în materie nu au fãcut
decât sã adapteze la circumstanþele timpului, mai mult sau mai puþin favorabile, profesia
de avocat, drepturile ºi libertãþile membrilor sãi.

1. O lege pentru o profesie modernã, de tip european
Adoptatã în contextul marilor reforme modernizatoare promovate sub Domnia lui
Al. I. Cuza, în aplicarea Convenþiei de la Paris din 1858, Legea din 1864 a cunoscut mai
multe variante, primul proiect fiind iniþiat încã din 1860, dar a rãmas în nelucrare pânã în
1864 când, în urma mãsurilor adoptate pentru accelerarea reformelor, a fost reluat ºi adoptat
conform procedurilor legale în vigoare. Principalele sale prevederi vizau admiterea în
profesie, organizarea teritorialã a corpului ºi rãspunderea avocatului în exercitarea profesiei.
Admiterea în profesie. Conform legii, putea exercita profesia de avocat pe lângã
tribunale, Curþi sau Curtea de Casaþie persoana care îndeplinea urmãtoarele condiþii: a) sã
fie român sau naturalizat român; b) sã posede diploma de studiul dreptului de la o facultate
de drept românã sau de la una dintre facultãþile strãine ºi o condiþie negativã: c) sã nu fie
afectaþi de starea de nedemnitate determinatã de calitatea de faliþi nereabilitaþi bancruþi
sau de condamnarea la o „pedeapsã criminalã sau una corecþionalã” pentru urmãtoarele
delicte: furt, înºelãciune, abuz de încredere, mãrturie mincinoasã, calomnie, atentat la
bunele moravuri, mituire.
Cei care îndeplineau condiþiile legale erau trecuþi într-un tablou special al advocaþilor
judeþului, întocmit ºi þinut la zi la începutul fiecãrui an judiciar de cãtre consiliul de disciplinã,
care se depunea la grefele Curþilor sau tribunalelor respective ºi se afiºa în sãlile de audienþe.
Un avocat era dator a se înscrie numai în tabloul unui singur judeþ, unde-ºi exercita profesia,
Preºedinte al Universitãþii Ecologice din Bucureºti ºi Director al Institutului de Cercetãri Juridice „Acad.
Andrei Rãdulescu” din cadrul Academiei Române, autor al lucrãrii „Istoria Baroului din Bucureºti”, Ed. Economicã,
Bucureºti, 2006.
1
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dar avea dreptul sã pledeze în faþa oricãrei alte Curþi sau altui tribunal din þarã. La intrarea
în profesie, avocatul semna o promisiune (contrasemnatã spre atestare de membrii consiliului
de disciplinã al baroului) prin care se angaja: sã nu consilieze sau sã susþinã o cauzã care
nu i se pãrea justã sau echitabilã (afarã de situaþia apãrãrii unui acuzat în materie penalã),
sã nu întrebuinþeze, cu ºtiinþã, pentru susþinerea cauzelor încredinþate, mijloace contrare
adevãrului sau onoarei ori de a se abþine de la orice pledoarie ofensatorie ºi de a nu
încuraja începerea sau durata unui proces din motiv de pasiune sau interes. Avocatul înscris
în tablou, cu dreptul de a pleda, primea din partea consiliului respectiv o carte de advocaturã,
care trebuia restituitã odatã cu pierderea, dintr-o cauzã legalã, a dreptului de a profesa.
Cei care nu exercitaserã încã profesia de avocat ºi se înscriau pentru prima datã în
tablou erau supuºi unui stagiu de doi ani, dedicat în primul rând pregãtirii profesionale
teoretice (prin urmarea conferinþelor avocaþilor) ºi practice (prin frecventarea ºedinþelor
Curþilor ºi tribunalelor).
Un tablou special cuprindea numele stagiarilor din fiecare judeþ. Pe parcursul stagiului,
avocaþii stagiari puteau pleda ºi erau supuºi tuturor obligaþiilor avocaþilor înscriºi în barou.
La finele celor doi ani de stagiu, consiliul de disciplinã sau Tribunalul hotãra „prin act
înscris”, admiterea stagiarului în tabloul avocaþilor sau continuarea stagiului, încã un an.
Or
ganizarea teritorialã a Corpului A
vocaþilor
Organizarea
Avocaþilor
vocaþilor.. Legea din 6 decembrie 1864 a stabilit
ºi o primã organizare relativ complexã ºi modernã la nivel teritorial a Corpului Avocaþilor.
Astfel, toþi avocaþii dintr-un judeþ erau înscriºi într-un tablou al avocaþilor, iar în capitala
acestuia, cu cel puþin zece membri înscriºi se forma un consiliu de disciplinã. Pentru
Bucureºti ºi Iaºi, consiliul era compus din ºapte membri; pentru celelalte oraºe, unde numãrul
avocaþilor era cel puþin zece, consiliul se compunea din trei membri, iar acolo unde nu se
atingea acest numãr, tribunalul îndeplinea misiunea consiliului.
Membrii consiliului de disciplinã se alegeau dintre avocaþi ºi de cãtre advocaþii fiecãrui
judeþ, prin vot secret ºi cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi, sau cu majoritatea
relativã la a doua votare (art. 7 din lege). Le fel se alegea ºi decanul Corpului de Advocaþi;
numele membrilor consiliului ºi al decanului se comunicau Ministerului Justiþiei.
Alegerile se desfãºurau la fiecare doi ani, cu posibilitatea de realegere a celor în funcþie.
Convocarea Corpului de Advocaþi se fãcea prin procurorul tribunalului sau Curþii
respective, care ºi prezida adunarea. Pentru a fi aleºi de consiliul de disciplinã, avocaþii
respectivi trebuiau sã fie în vârstã de cel puþin 30 de ani împliniþi ºi sã fi exercitat cel puþin
trei ani profesia de avocat.
În capitalele judeþelor în care numãrul avocaþilor nu era de zece, tribunalul numea pe
fiecare an unul dintre avocaþi ce exercita pe lângã acesta ca avocat oficiant, spre a reprezenta
pe ceilalþi avocaþi ai judeþului spre a þine corespondenþa trebuincioasã avocaturii ºi
îndeplinirea celorlalte îndatoriri prevãzute de legi ºi regulamente.
Rãspunderea avocatului. Consiliile de advocaþi sau, în lipsa lor, tribunalele îndeplineau
urmãtoarele atribuþii: a) formau tabloul avocaþilor ºi se pronunþau asupra cererilor de înscriere;
b) aplicau în teritoriu legile ºi regulamentele relative la Corpul Advocaþilor; c) privegheau la
onoarea ºi interesele acestuia ºi aplicau sancþiunile disciplinare.
La convocarea decanului sau, acolo unde nu era organizat un consiliu, la cea a
preºedintelui tribunalului se întruneau adunãrile generale ale avocaþilor judeþului, care
aveau drept competenþe principale: deliberarea asupra intereselor comune ale corpului,
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elaborarea ºi adoptarea regulamentelor speciale ale acestuia, care deveneau obligatorii
dupã aprobarea Ministerului Justiþiei, stabilirea contribuþiilor ºi a „altor dãri” pentru formarea
unei case comune.
Avocaþii ce „compromiteau onoarea ºi demnitatea misiunii lor” erau pedepsiþi disciplinar
prin: imputare, interdicþie temporarã, ºtergerea din tablou. Consiliul de disciplinã sau, în
lipsa acestuia, avocatul oficiant din proprie iniþiativã ori la sesizare fãcea observaþii ºi
atenþiona avocaþii care sãvârºeau anumite abateri. Aplicarea pedepselor disciplinare nu
excludea dreptul tribunalelor de a pedepsi greºelile comise de avocaþi în timpul ºedinþelor
(„abaterile de audienþã”) ºi nici posibilitatea Ministerului Public sau pãrþile civile sã intenteze
în faþa tribunalelor acþiuni pentru reprimarea delictelor sau crimelor comise de slujitorii
barei.
Aplicarea „pedepselor disciplinare” se fãcea dupã o anume procedurã. Avocatul inculpat
trebuia ascultat sau sã fie chemat în termen de opt zile spre a fi ascultat; acolo unde tribunalul
îndeplinea funcþiile consiliului pedeapsa interdicþiei de a profesa sau de ºtergere din tablou
nu se putea pronunþa mai înainte de a se fi luat opinia scrisã a celui mai aproape consiliu
de disciplinã.
Toate pedepsele aplicate se formulau în scris ºi erau motivate, iar o copie era comunicatã
avocatului condamnat; în termen de trei zile de la pronunþare, o copie de pe hotãrârile prin
care se pronunþau interdicþia sau ºtergerea din tablou se trimitea Ministerului Justiþiei, iar o
alta, în acelaºi termen, procurorului de pe lângã tribunalul sau de pe lângã Curte, pentru a
supraveghea aplicarea ei.
Decizia de interdicþie sau de ºtergere din tablou putea sã fie atacatã de avocatul inculpat
la Curtea de Apel aferentã; cererea se judeca de urgenþã, în ºedinþã secretã, cu ascultarea
apelantului, procurorului ºi, în caz de nevoie, a reprezentantului consiliului de disciplinã.
Hotãrârea se pronunþa în ºedinþã publicã ºi era datã fãrã recurs.
Urmãrile Legii din 6 decembrie 1864. În conformitate cu art. 26 din lege, la 15
decembrie 1864 Ministerul Justiþiei comunica faptul cã se vor alcãtui trei „consilii
ecsaminatoare”, unul în Bucureºti, altul în Iaºi ºi al treilea la Craiova, care urmau sã fie
compuse din câte cinci membri ºi din trei membri cel din Bãnie. Membrii comisiilor de
examinare aveau ca sarcinã sã verifice titlurile ºi sã examineze toate persoanele care doreau
sã facã parte din „Corpul Advocaþilor”, dacã îndeplineau cerinþele legale ºi erau aleºi dintre
avocaþii în funcþie, care puteau dovedi cã aveau o vechime în profesie de cel puþin doi ani
ºi posedau titlul de doctor sau licenþiat în drept. În aceste condiþii, judeþele celor douã
Principate Unite au fost arondate dupã cum urmeazã: la comisia examinatoare din Bucureºti,
judeþele: Ilfov, Vlaºca, Ialomiþa, Brãila, Râmnicu-Sãrat, Prahova, Dâmboviþa, Muscel, Argeº,
Olt, Teleorman, Buzãu; la cea din Iaºi, judeþele: Iaºi, Botoºani, Bacãu, Dorohoi, Fãlciu,
Ismail, Covurlui, Cahul, Neamþ, Putna, Roman, Suceava, Tutova, Tecuci ºi Vaslui; iar la
comisia de la Craiova: Dolj, Romanaþi, Mehedinþi, Gorj, Vâlcea. În perioada de o lunã de
la publicarea legii s-au depus cererile însoþite de datele necesare la Ministerul Justiþiei care
a alcãtuit tabloul Corpurilor de Advocaþi pe judeþe ºi au fost transmise comisiilor
examinatoare respective.
Legii din 6 decembrie 1864 i s-au adus mai multe critici. Primul neajuns a fost acela cã
abrogase tarifele de onorarii ºi înlesnea avocaþilor mari perceperea unor onorarii exagerate.
Dar cea mai severã a fost aceea cã fusese prea generoasã în privinþa condiþiilor de admitere
în avocaturã. În acelaºi timp, deficienþele reale au fost accentuate de modul cum a fost
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pusã în aplicare în multe privinþe. Aºa, de exemplu, pentru constituirea comisiei de
examinare din Iaºi au fost necesari aproape doi ani pentru a respecta întocmai prevederile
legale. În decembrie 1864 primul preºedinte al Curþii de Apel înaintase o listã de propuneri
de zece persoane, printre acestea, contrar legii, aflându-se ºi avocaþi cu experienþã, dar
fãrã titluri (doctori sau licenþã în drept). La 2 august 1865 ministrul justiþiei comunica:
„Notaþi numele tuturor advocaþilor de acolo ce au titluri de doctori sau licenþiaþi în drept ºi
care au exercitat doi ani cel puþin profesiunea de advocat spre a putea dintrânºii numi
membri ai comisiei examinatoare de advocaþi din Iaºi”. Nici la aceastã adresã nu s-a
reacþionat ºi dupã alte douã insistenþe abia în octombrie 1866 s-a reuºit numirea membrilor
comisiei! Mai mult decât atât, aproape douã decenii, unele consilii de disciplinã au continuat
sã primeascã în profesie candidaþi fãrã examen ori în urma unui examen pur formal, eliberând
cartea de avocat. Dintre acestea, cele mai vestite pentru nerespectarea legii au fost în
epocã Barourile de Olt (Slatina) ºi de Dâmboviþa (Târgoviºte), considerate drept adevãrate
„fabrici de avocaþi”. Aceasta a fãcut ca, nu de puþine ori, persoanelor care dobândiserã
cartea de avocat în aceste judeþe sã le fie respinse apoi înscrierile în tablourile din barourile
din alte zone ale þãrii.
La 12 iunie 1867, Ministerul Justiþiei trimitea noi instrucþiuni primilor preºedinþi ai
Curþilor de Apel cu privire la persoanele care erau scutite de examen, ºi anume: 1) acei
care posedã un titlu academic de doctor sau licenþiat în drept de la o facultate juridicã din
strãinãtate; 2) absolvenþii cursurilor Facultãþii de Drept de la Universitãþile din þarã; 3) acei
ce la promulgarea legii se gãseau în exerciþiul profesiunii de avocat de cel puþin patru ani
(dar în condiþiile unui examen ºi cu autorizaþia Ministerului Justiþiei, aºa cum prevedea
legea din 1839). Ceilalþi urmau sã fie supuºi examenului prevãzut de lege „îndatã ce Consiliul
examinatoriu se va întruni”.
La 16 iunie 1865 ora 12 a avut loc în sala Curþii de juraþi adunarea generalã a avocaþilor
din Iaºi „spre a proceda imediat la elecþiunea consiliului de disciplinã”, care a fost ºi ales,
iar la 19 iunie s-a realizat prima convocare. Sediul baroului a fost stabilit în Palatul Justiþiei,
s-a confecþionat o pecete proprie ºi s-a adoptat propriul regulament.
Înfiinþarea ºi organizarea barourilor din celelalte judeþe au mers mult mai greu decât la
Iaºi sau la Bucureºti. Principala cauzã a constituit-o lipsa de experienþã în domeniu ºi
faptul cã pânã la 1864 mai toþi avocaþii activau în capitalele celor douã principate. Aºa se
face cã nu în toate judeþele se aflau un numãr de cel puþin zece avocaþi atestaþi din care sã
se aleagã un consiliu de disciplinã ºi decanul, aºa cum prevedea Legea din 1864.
Oricum, cele douã barouri, din Bucureºti ºi Iaºi, au servit drept model pentru organizarea
celorlalte barouri din judeþe.
Un alt mare barou al þãrii, cel de Dolj, avea în 1865 un numãr de 17 avocaþi înscriºi în
tablou, din care doar patru aveau titluri universitare (licenþiaþi în drept) toþi ceilalþi având
„un stagiu de mai mulþi ani”, pe baza cãruia au fost admiºi de cãtre Comisia examinatoare,
constituitã la Craiova.
Totuºi, de remarcat cã, dintre aceºtia, doi, A. Stolojan ºi N. C. Zãtreanu, erau doctori în
drept la Paris, unul Gh. Chiþu licenþiat al facultãþii de drept din Viena ºi cel de-al patrulea,
stagiarul Dem. Diamantia, doctor în drept la Heidelberg.
Din pãcate, despre lucrãrile acestei comisii, care fusese instituitã în baza art. 29 din
Legea din 1864 pentru cele cinci judeþe din Oltenia nu s-a pãstrat niciun document. Acest
fapt, alãturi de altele, aratã încã o stare de improvizaþie, de confuzie care marca avocatura
româneascã din acele timpuri. De altfel, la Craiova deºi se alesese un consiliu de disciplinã
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(cu aceiaºi componenþi din 1865 pânã în 1876!), acesta avea un caracter mai mult formal,
din moment ce între 1869 ºi 1871 cei care voiau sã exercite profesia nu se adresau spre a
fi admiºi ºi înscriºi în tabloul acestuia, aºa cum prevedea legislaþia în vigoare, ci direct
primului preºedinte al Curþii de Apel.
Primii decani aleºi în baza legii din 1864 au fost: Aristide Pascal (1827-1900) la Baroul
de Ilfov, Dimitrie Corne la Iaºi ºi Gh. Chiþu (1828-1897) la Baroul Dol-Jiu. Personalitãþi
puternice, cu solide studii juridice, ei s-au afirmat ca adevãraþi fondatori de „ºcoalã” ºi
corp profesional, iar prin prestanþa lor publicã au impus în societatea româneascã avocatura
ºi avocatul.
În baza cadrului juridic stabilit acum 150 de ani s-a format, afirmat ºi dezvoltat „corpul
avocaþilor” români în sens modern, profesia s-a acreditat ºi impus social, iar reglementãrile
legale care au urmat, pânã la cele de azi i-au pãstrat modelul fundamental ºi spiritul iniþial.
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Introducere
Actuala reglementare cadru în materia supusã analizei este constituitã de Legea
nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 98 din data de 7 februarie 2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Pe data intrãrii în vigoare a acestui act normativ au fost abrogate
Decretul nr. 281/1954 privind organizarea ºi exercitarea avocaturii, publicat în Buletinul
Oficial nr. 34 din 21 iulie 1954, republicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 6 martie 1958, cu
modificãrile ulterioare, ºi Decretul nr. 191/1977 (Legea nr. 27) privind reglementarea plãþii
onorariilor pentru asistenþa juridicã acordatã persoanelor având domiciliul sau sediul în
strãinãtate, publicat în Buletinul Oficial nr. 55 din 29 iunie 1977, precum ºi Decretul-lege
nr. 90 din 28 februarie 1990 privind unele mãsuri pentru organizarea ºi exercitarea avocaturii
în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 1 martie 1990,
precum ºi orice alte dispoziþii contrare.
Dispoziþiile cuprinse în actele normative cu caracter preconstituþional menþionate au
format obiectul unor sesizãri de neconstituþionalitate, fiind respinse, de regulã pe motivul
cã prin intrarea în vigoare a Legii nr. 51/1995 rãmãseserã fãrã obiect1. Într-una dintre cauze2
însã, excepþia de neconstituþionalitate a privit, pe lângã dispoziþii cuprinse în Decretul-lege
nr. 90 din 28 februarie 1990 privind unele mãsuri pentru organizarea ºi exercitarea avocaturii
în România, ºi prevederi cuprinse în Decretul nr. 251/1978 privind pensiile ºi alte drepturi
de asigurãri sociale ale avocaþilor, respectiv art. 5 alin. (1) potrivit cãruia În colegiile de
avocaþi nu pot fi menþinuþi pensionari ai Casei de Asigurãri a Avocaþilor sau primiþi pensionari
din alte sectoare de activitate. Curtea a constatat, mai întâi, cã este competentã sã soluþioneze
E-mail: ttoader@uaic.ro.
E-mail: marieta.safta@ccr. ro .
1
Decizia nr. 83 din 20 septembrie 1995 publicatã în M. Of. nr. 49 din 7 martie 1996; Decizia nr. 115 din 15
noiembrie 1995, publicatã în M. Of. nr. 27 din 6 februarie 1996.
2
Decizia nr. 32 din 13 aprilie 1994, publicatã în M. Of. nr. 259 din 15 septembrie 1994 .
*
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excepþia de neconstituþionalitate ridicatã, întrucât, chiar dacã dispoziþiile legale contestate
sunt anterioare Constituþiei, raporturile juridice stabilite pe baza lor sunt posterioare intrãrii
în vigoare a acesteia. Procedând la examinarea constituþionalitãþii textului de lege citat,
Curtea a constatat cã dispoziþiile sale încalcã principiul consacrat de Constituþie, în temeiul
cãruia nicio lege nu poate îngrãdi dreptul la muncã ºi libertatea în alegerea profesiei sau a
locului de muncã, precum ºi ale art. 20 din legea fundamentalã. Totodatã, a constatat cã
prevederile respective contravin ºi art. 43 alin. (2) din Constituþie care menþiona, printre
alte drepturi ale cetãþenilor, dreptul la pensie: interdicþia primirii în avocaturã a pensionarilor
din alte sectoare de activitate este contrarã prevederilor constituþionale, întrucât acesta
reprezintã o încãlcare a drepturilor subiective ale persoanelor: dreptul de pensie (preexistent)
ºi, respectiv, dreptul decurgând din exercitarea profesiei de avocat . În raport de
considerentele expuse, Curtea a admis excepþia de neconstituþionalitate cu privire la
dispoziþiile legale citate, ºi a constatat cã sunt abrogate potrivit art. 150 din Constituþie.
Cât priveºte dispoziþiile cuprinse în Legea nr. 51/19953, acestea au format obiectul a
numeroase sesizãri de neconstituþionalitate 4. Curtea a admis în parte obiecþia de
neconstituþionalitate formulatã cu privire la dispoziþiile legii, dupã adoptarea sa de cãtre
Parlament, precum ºi trei excepþii de neconstituþionalitate ridicate cu privire la dispoziþii
ale Legii nr. 51/19955. Jurisprudenþa creatã în materie contureazã cadrul juridic ºi viziunea
legiuitorului român asupra profesiei de avocat, precum ºi rolul Curþii Constituþionale în
constituþionalizarea reglementãrilor în materie. Studiul evidenþiazã statuãri ale Curþii
Constituþionale, desprinse, cu precãdere, din deciziile de admitere a excepþiilor/obiecþiilor
de neconstituþionalitate.

1. Reglementarea unor condiþii de exer
citare a profesiei de avocat nu
exercitare
contravine Constituþiei. Acestea sunt menite sã garanteze exer
citarea în mod
exercitarea
independent, cu corectitudine a acestei profesii
În acest sens, Curtea a reþinut6 cã organizarea exercitãrii prin lege a profesiei de avocat,
ca de altfel a oricãrei altei activitãþi ce prezintã interes pentru societate, este fireascã ºi
necesarã, în vederea stabilirii competenþei, a mijloacelor ºi a modului în care se poate
exercita aceastã profesie, precum ºi a limitelor dincolo de care s-ar încãlca drepturile altor
persoane sau categorii profesionale. La fel ca în cazul reglementãrilor specifice altor profesii,
cum ar fi cele ale notarilor, medicilor sau experþilor, legea menþionatã [n.a. Legea nr. 51/1995]
este menitã sã apere libera exercitare a profesiei de avocat de concurenþa nelegitimã din
partea unor persoane sau structuri situate în afara cadrului legal ºi, pe de altã parte, sã
3
Lege care a cunoscut douã republicãri, în M. Of. nr. 113 din 6 martie 2001 ºi, respectiv, în M. Of. nr. 98 din
7 februarie 2011.
4
Pânã la momentul redactãrii prezentului studiu, Curtea Constituþionalã a soluþionat un numãr de 90 de
sesizãri de neconstituþionalitate care au avut ca obiect dispoziþii ale Legii nr. 51/1995 .
5
Decizia nr. 513 din 20 iunie 2006 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 161 din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în M. Of. nr. 598 din 11 iulie 2006;
Decizia nr. 1.519 din 15 noiembrie 2011 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 21 alin.
(1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în M. Of. nr. 67 din 27
ianuarie 2012, Decizia nr. 297 din 22 mai 2014 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 25
alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în M. Of. nr. 521 din
15 iulie 2014.
6
Decizia nr. 321 din 14 septembrie 2004, publicatã în M. Of. nr. 1.144 din 3 decembrie 2004.
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asigure dreptul la apãrare al persoanelor care apeleazã la serviciul avocaþial pe calea
garanþiilor oferite de organizarea ºi exercitarea acestei profesii, în limitele stabilite de lege.
Curtea Constituþionalã a apreciat, în acest sens, cã reglementarea prin lege a obligativitãþii
examenului de admitere ºi a examenului de definitivare în profesia de avocat, a posibilitãþii
de a urma Institutul Naþional pentru Pregãtirea ºi Perfecþionarea Avocaþilor, ca ºi stabilirea
unei anumite experienþe profesionale pentru a putea pune concluzii la instanþele superioare,
constituie garanþiile exercitãrii corespunzãtoare a acestei activitãþi de interes public7.

2. Calitatea de avocat poate fi dobânditã numai în condiþiile legii
În acest sens, Curtea Constituþionalã a reþinut cã atunci când, garantând dreptul la
apãrare, Constituþia prevede în art. 24 alin. (2), cã în timpul procesului pãrþile au dreptul la
asistenþa unui avocat, înþelege prin aceasta o persoanã care a dobândit calitatea de avocat
în condiþiile prevãzute prin lege. Curtea a statuat cã se instituie astfel o puternicã garanþie
care previne desfãºurarea unor activitãþi de asistenþã juridicã de cãtre persoane necalificate
ºi care scapã controlului profesional al barourilor de avocaþi 8.

3. Instituirea unor condiþii pentru primirea în profesia de avocat reprezintã
opþiunea legiuitorului, însã asemenea condiþii nu pot fi impuse cu scopul de a
discrimina o anumitã categorie de persoane
3.1 Neconstituþionalitatea distincþiilor discriminatorii în raport de specializarea
absolvenþilor facultãþilor de drept
Curtea s-a pronunþat în control a priori asupra dispoziþiilor art. 9 lit. b) ºi ale art. 14
alin. (2) lit. b) din Legea pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, criticate de
Curtea Supremã de Justiþie, pe motivul cã instituie o discriminare nejustificatã a licenþiaþilor
Facultãþii de Drept, specializaþi în „drept economic ºi administrativ”, întrucât nu li se permite
exercitarea profesiei de avocat.
Curtea a reþinut cã, aºa cum rezultã din dispoziþiile legale în materie, profilul pregãtirii
celor specializaþi în cele douã secþii ale facultãþii de drept este acelaºi. De aceea, vocaþia
lor pentru exercitarea profesiei de avocat nu poate fi diferitã. Ca atare, excluderea
absolvenþilor specializaþi în drept economic ºi administrativ de la statutul de avocat, deºi
au o pregãtire juridicã universitarã, constituie o discriminare. Evident cã, în situaþii diferite,
norma juridicã nu poate fi aceeaºi. În cazul de faþã, însã, pregãtirea pentru materiile de
bazã de care depinde exercitarea profesiei de avocat fiind în esenþã aceeaºi, nu se poate
justifica o diferenþã de tratament care ar avea semnificaþia unei mãsuri juridice diferite
pentru situaþii identice. Absolventul unei specializãri de drept economic ºi administrativ,
potrivit practicilor de la acel moment, poate îndeplini funcþii de consilier juridic, notar în
administraþia publicã, în arbitraj etc., profesii care toate implicã vocaþia sa de a soluþiona,
în interesul structurilor în care este încadrat, cât ºi al cetãþenilor, probleme juridice similare
Decizia nr. 144 din 18 martie 2014, publicatã în M. Of. nr. 341 din 9 mai 2014.
Decizia nr. 150 din 10februarie 2009, publicatã în M. Of. nr. 152 din 11 martie 2009, Decizia nr. 195 din
27aprilie 2004, publicatã în M. Of. nr. 532 din 14 iunie 2004, Decizia nr. 66 din 21 mai 1996, publicatã în M. Of.
nr. 325 din 5 decembrie 1996.
7
8
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ºi, câteodatã, chiar identice cu cele cu care se confruntã un avocat. Nu poate fi acceptat ca
un jurist care apãrã, de exemplu, interesele patrimoniale ºi nepatrimoniale ale unei societãþi
comerciale sau regii autonome în faþa instanþelor judecãtoreºti, a altor jurisdicþii naþionale,
strãine sau internaþionale, sã fie, ope legis, eliminat de la posibilitatea de a apãra aceleaºi
interese sau interese similare ale cetãþenilor ori ale persoanelor juridice, ca avocat, mai
ales cã, în concepþia noii reglementãri, avocatura cuprinde ºi activitatea de consultanþã
juridicã, nu numai de reprezentare. Aceasta cu atât mai mult cu cât avocatul poate selecta
cauzele, pe câtã vreme consilierul juridic este obligat sã dea asistenþã juridicã ºi sã pledeze
în orice fel de cauzã cu care este confruntat.
Curtea a constatat cã discriminarea prevãzutã în art. 9 lit. b) ºi în art. 14 alin. (2) lit. b)
din lege, potrivit cãrora numai licenþiaþii facultãþii de drept, specializarea „drept”, pot fi
avocaþi, este nejustificatã, atât în funcþie de faptul cã licenþiaþii acestei facultãþi, specializarea
„drept economic ºi administrativ”, au acelaºi profil de pregãtire juridicã superioarã, cât ºi
în funcþie de activitãþile similare sau identice cu ale profesiei de avocat pe care aceºti din
urmã absolvenþi le pot îndeplini, îndeosebi în calitate de consilieri juridici, notari sau arbitri.
De principiu, specializarea nu poate înlãtura profilul pregãtirii, iar vocaþia comunã a
licenþiaþilor celor douã specializãri de a îndeplini anumite activitãþi, ce se regãsesc ºi în
problematica generalã a profesiei de avocat, impune acelaºi regim juridic. În consecinþã,
Curtea a decis cã dispoziþiile art. 9 lit. b) ºi ale art. 14 alin. (2) lit. b) din Legea pentru
organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din
Constituþie, potrivit cãrora cetãþenii sunt egali în faþa legii, fãrã discriminãri.

3.2 Neconstituþionalitatea instituirii unor condiþii suplimentare pentru primirea în
profesia de avocat, pe criterii de vârstã
În acest sens a decis Curtea Constituþionalã, pronunþându-se asupra dispoziþiile art. 161
din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, text introdus prin Legea
nr. 255/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 23 iunie
2004. Textul legal criticat avea urmãtorul cuprins: Persoana care îndeplineºte condiþiile
prevãzute de lege pentru a fi primitã în profesia de avocat poate solicita aceasta cu cel
puþin 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare în sistemul de pensii ºi
asigurãri sociale din care face parte. Critica de neconstituþionalitate consta, în esenþã, în
susþinerea cã prin instituirea unui criteriu de vârstã pânã la care poate fi introdusã cererea
de primire în profesia de avocat se încalcã dispoziþiile art. 16 alin. (1), ale art. 41 alin. (1) ºi
ale art. 53 din Constituþie.
Curtea a constatat cã principiul egalitãþii în faþa legii presupune instituirea unui tratament
egal pentru situaþii care, în funcþie de scopul urmãrit, nu sunt diferite, iar un tratament
diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie sã se justifice
în mod raþional ºi obiectiv. Curtea a reþinut cã dispoziþiile art. 161 din Legea nr. 51/1995
instituie o condiþie suplimentarã pentru primirea în profesia de avocat, profesie liberalã, a
persoanelor care au atins o anumitã vârstã ºi care îndeplinesc condiþiile prevãzute de lege
pentru a fi primite în profesia de avocat, ºi anume de a solicita aceasta cu cel puþin 5 ani
înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare în sistemul de pensii ºi asigurãri sociale
din care fac parte. Curtea a constatat cã aceastã condiþie suplimentarã are în vedere, în
mod exclusiv, un criteriu de vârstã, criteriu care, în cazul de faþã, nu poate constitui o
justificare obiectivã ºi raþionalã cu privire la diferenþa de tratament juridic la care este
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supusã o anumitã categorie de persoane. În acest context, aplicarea unui astfel de criteriu
încalcã principiul egalitãþii consacrat de textul art. 16 alin. (1) din Constituþie, chiar dacã
art. 4 alin. (2) din Constituþie nu include în mod expres vârsta în cadrul principiilor de
nediscriminare. De altfel, enumerarea cuprinsã în art. 4 alin. (2) din Constituþie are un
caracter enunþiativ ºi nicidecum unul limitativ, având în vedere dispoziþiile art. 20 alin. (1)
din Constituþie raportate la art. 14 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale ºi ale art. 2 pct. 1 din Declaraþia universalã a drepturilor omului,
potrivit cãrora exercitarea drepturilor ºi libertãþilor recunoscute sã fie asiguratã fãrã nicio
discriminare ce ar putea rezulta din orice altã situaþie pe lângã criteriile de nediscriminare
expres enumerate. Curtea a mai reþinut cã, deºi instituirea unor condiþii pentru primirea în
profesia de avocat reprezintã opþiunea legiuitorului, astfel de condiþii nu pot fi impuse cu
scopul de a discrimina o anumitã categorie de persoane – a persoanelor deja pensionate
pentru limitã de vârstã sau a celor care au mai puþin de 5 ani pânã la împlinirea vârstei de
pensionare – în raport cu celelalte categorii de persoane, fãrã a exista vreo justificare raþionalã
ºi obiectivã.
În motivarea soluþiei pronunþate, Curtea Constituþionalã a fãcut trimitere ºi la
jurisprudenþa Curþii de Justiþie a Uniunii Europene, respectiv la Hotãrârea din 22 noiembrie
2005, pronunþatã în cauza W. Mangold contra R. Helm, referitor la stabilirea unui criteriu
de vârstã în materia încheierii contractelor de muncã, a statuat cã o [...] legislaþie, care
reþine vârsta muncitorului ca unic criteriu de aplicare a unui contract de muncã cu duratã
determinatã, fãrã sã se fi demonstrat cã fixarea unui prag de vârstã [ ... ] este în mod
obiectiv necesarã pentru atingerea unui obiectiv de inserþie profesionalã [...], trebuie sã fie
consideratã ca depãºind cadrul potrivit ºi necesar pentru a atinge obiectivul urmãrit9.

4. Incompatibilitãþi. Sancþiuni.
4.1 Existenþa anumitor incompatibilitãþi se impune faþã de specificul profesiei
Pronunþându-se asupra obiecþiei de neconstituþionalitate a unor prevederi din Legea pentru
or
ganizarea ºi exer
citarea profesiei de avocat, respectiv asupra art. 12 alin. (1) lit. a), criticat la
organizarea
exercitarea
acea vreme de Curtea Supremã de Justiþie care aprecia cã, stabilind incompatibilitatea exercitãrii
profesiei de avocat cu activitatea salarizatã în cadrul altor profesii, textul contravine prevederilor
art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 38 alin. (1) ºi art. 49 alin. (1) din Constituþie, Curtea a
constatat constituþionalitatea acestor dispoziþii legale. Curtea a reþinut cã obiecþia de
neconstituþionalitate nu este întemeiatã, întrucât existenþa anumitor incompatibilitãþi se impune
în unele cazuri, faþã de specificul profesiei, cum este în cazul magistraþilor. Potrivit art. 1 din
lege, profesia de avocat este liberã ºi independentã, astfel încât sunt necesare ºi garanþii ale
acestor principii. Incompatibilitatea exercitãrii profesiei de avocat cu activitatea salarizatã în
cadrul altor profesii constituie o asemenea garanþie, independenþa avocatului presupunând
ca acesta sã nu exercite nicio altã activitate care l-ar plasa într-o stare de subordonare juridicã
ori i-ar impune reguli diferite ce ar putea constitui obstacole în îndeplinirea profesiei sale.
Aceastã incompatibilitate reprezintã în acelaºi timp ºi o garanþie pentru cetãþenii care recurg
la serviciile unui avocat în virtutea dreptului lor constituþional la apãrare.
9

Decizia nr. 513 din 20 iunie 2006, publicatã în M. Of. nr. 598 din 11 iulie 2006.
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Pentru aceleaºi considerente Curtea a constatat cã este neîntemeiatã ºi obiecþia de
neconstituþionalitate a Curþii Supreme de Justiþie, care viza art. 12 alin. (1) lit. c) din aceeaºi
lege, text care interzice exercitarea nemijlocitã de fapte materiale de comerþ10.

4.2 În cazul avocaturii, starea de incompatibilitate nu rezultã din faptul ocupãrii
citarea simultanã ºi efectivã a acelor
exercitarea
simultane a douã funcþii, relevantã fiind exer
funcþii/atribuþii
Curtea s-a pronunþat astfel examinând dispoziþiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu urmãtorul conþinut: (2) În cazurile în
care existã incompatibilitate, decizia de primire în profesie va produce efectele numai de
la data încetãrii stãrii de incompatibilitate, care trebuie rezolvatã în termen de douã luni de
la emiterea deciziei. În opinia autorului excepþiei, prevederile criticate contraveneau
dispoziþiilor constituþionale cuprinse în art. 16 referitor la egalitatea în drepturi a cetãþenilor
ºi art. 41 alin. (1) referitor la dreptul la muncã.
Din interpretarea sistematicã a dispoziþiilor art. 15 ºi a celor ale art. 25 alin. (1) din
Legea nr. 51/1995, Curtea a reþinut cã, în cazul avocaturii, starea de incompatibilitate nu
intervine prin simplul fapt al ocupãrii simultane a douã funcþii, ci, în cazul acestei profesii,
relevantã în stabilirea stãrii de incompatibilitate este exercitarea simultanã ºi efectivã a
acelor funcþii/atribuþii. Aceastã concluzie se desprinde ºi din faptul cã pentru avocaþii a
cãror incompatibilitate intervine dupã primirea în profesie, Consiliul Baroului, la cerere
sau din oficiu, emite decizii de trecere a acestora pe tabloul avocaþilor incompatibili (cu
posibilitatea reînscrierii pe tabloul avocaþilor cu drept de exercitare a profesiei dupã încetarea
stãrii de incompatibilitate), fãrã a le fi influenþatã în vreun fel apartenenþa la aceastã profesie.
Prin urmare, Curtea a observat cã, deºi, în cazul avocaturii incompatibilitatea este indisolubil
legatã de exercitarea efectivã a acestei profesii, efectul constatãrii stãrii de incompatibilitate
este diferit în funcþie de momentul în care aceasta intervine. Astfel, dacã incompatibilitatea
intervine dupã primirea în profesie, ca efect al constatãrii acestei stãri, astfel cum s-a arãtat,
persoanele în cauzã sunt trecute pe tabloul avocaþilor incompatibililor, în vreme ce în
cazul în care starea de incompatibilitate este chiar efectul primirii în profesia de avocat,
persoana nerenunþând la funcþia deþinutã anterior, în termen de douã luni de la emiterea
deciziei de primire în profesie, ca efect al constatãrii acestei stãri persoanei în cauzã i se
aplicã o veritabilã sancþiune, aceea a excluderii din profesie. Aºa fiind, Curtea a observat
cã pentru persoane aflate în situaþii analoage – persoane primite în profesie de avocat care
se aflã într-o stare de incompatibilitate – se instituie un tratament juridic diferit.
Pentru a constata dacã în cauzã a fost încãlcat principiul egalitãþii în drepturi, Curtea
a realizat o analizã structuratã pe douã paliere. Astfel, Curtea a apreciat cã, pentru început,
trebuie stabilit dacã scopul urmãrit este unul legitim, iar, dacã acest criteriu este îndeplinit,
trebuie, în continuare, analizat dacã existã un raport de proporþionalitate rezonabil între
scopul urmãrit ºi mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia. Aplicând aceste criterii în
cauzã, Curtea a reþinut cã scopul urmãrit de legiuitor este acela de a crea o independenþã
efectivã a avocaþilor în exercitarea profesiei lor, prin evitarea existenþei unor influenþe de
naturã sã creeze suspiciuni referitoare la desfãºurarea corectã a actului de justiþie, ceea ce
reprezintã un scop legitim.
10

Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicatã în M. Of. nr. 90 din 12 mai 1995.
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Referitor la existenþa unui raport de proporþionalitate rezonabil între scopul urmãrit ºi
mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia, Curtea a reþinut cã, în esenþã, principiul
proporþionalitãþii impune ca mijloacele utilizate sã rãmânã în limitele a ceea ce este adecvat
ºi necesar pentru atingerea scopului avut în vedere. De asemenea, Curtea a considerat cã
în evaluarea proporþionalitãþii este relevant dacã obiectivul urmãrit ar putea fi îndeplinit
prin mijloace mai puþin discriminatorii decât cele folosite. Curtea a mai apreciat cã scopul
urmãrit putea fi atins prin trecerea, din oficiu sau la cerere, a avocaþilor aflaþi în stare de
incompatibilitate la data primirii în profesie pe tabloul avocaþilor incompatibili, astfel cum,
de altfel, se întâmplã cu acei avocaþi a cãror stare de incompatibilitate survine dupã primirea
în profesie. Astfel, Curtea a constatat cã, prin instituirea, în cazul primei categorii de avocaþi,
a obligaþiei încetãrii stãrii de incompatibilitate în termen de douã luni de la emiterea deciziei
de primire în profesie, cu consecinþa, în cazul neîndeplinirii acestei obligaþii, a excluderii
din profesie, constituie o veritabilã sancþiune, care depãºeºte limitele a ceea ce este adecvat
ºi necesar pentru atingerea scopului avut în vedere.
În consecinþã, Curtea a constatat cã, deºi se circumscriu unui obiectiv legitim, mijloacele
utilizate nu sunt proporþionale cu scopul urmãrit, contravenind astfel principiului
nediscriminãrii consacrat de prevederile constituþionale ale art. 16 alin. (1), admiþând în
consecinþã excepþia de neconstituþionalitate ridicatã în cauzã ºi constatând cã sintagma
care trebuie rezolvatã în termenul de douã luni de la emiterea deciziei prevãzutã în art. 25
alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat este
neconstituþionalã11.

4.3. Caracterul liber al profesiei de avocat nu creeazã un regim de exonerare a
avocatului de rãspundere disciplinarã
Pronunþându-se asupra obiecþiei de neconstituþionalitate a unor prevederi din Legea
ganizarea ºi exer
citarea profesiei de avocat, respectiv asupra art. 68 alin. (1) lit. c)
organizarea
exercitarea
pentru or
ºi d) din lege, care reglementa sancþiunile disciplinare, criticat pe motiv cã s-ar încãlca
caracterul liber al profesiei de avocat, Curtea a observat cã dispoziþiile constituþionale
stabilesc doar cã Alegerea profesiei ºi alegerea locului de muncã sunt libere. În dezvoltarea
dispoziþiilor constituþionale, art. 1 ºi art. 42 ale legii a cãrei constituþionalitate era contestatã
prevedeau cã, deºi sunt autonome, organizarea ºi funcþionarea profesiei de avocat se fac în
condiþiile legii. Pe aceastã cale, legiuitorul poate sã stabileascã cadrul general de exercitare
a profesiei de avocat, inclusiv sancþiuni în cazul în care avocatul s-ar face vinovat de
încãlcarea legii ºi a statutului. Caracterul liber al profesiei de avocat nu creeazã un regim
de exonerare a avocatului de rãspundere disciplinarã. O soluþie contrarã ar pune pe avocat
în situaþia privilegiatã de a nu fi tras la rãspundere niciodatã pentru faptele sale sãvârºite în
legãturã cu exercitarea profesiei. Curtea a mai observat cã textul art. 68 alin. (1) lit. c), a
cãrui constituþionalitate era contestatã, opereazã numai în cazul în care avocatul, a cãrui
rãspundere disciplinarã a fost constatatã în condiþiile legii, refuzã sã se conformeze hotãrârii
Comisiei Superioare de Disciplinã, încãlcând astfel legea ºi prejudiciind onoarea ºi prestigiul
profesiei de avocat12.

11
12

Decizia nr. 297 din 22 mai 2014, publicatã în M. Of. nr. 521 din 14 iulie 2014.
Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicatã în M. Of. nr. 90 din 12 mai 1995.
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De asemenea, Curtea a mai reþinut cã „libertatea indispensabilã exercitãrii profesiei de
avocat nu exclude anumite reguli, a cãror respectare presupune ºi stabilirea unor sancþiuni.
În consecinþã, instituirea, ca sancþiune a plãþii unei amenzi, ºi suspendarea din funcþie în
caz de neplatã a acesteia, deci pentru o faptã subsecventã, precum ºi interdicþia de a
exercita profesia pe o perioadã determinatã, care este o altã sancþiune, nu contravin în
niciun fel dispoziþiilor Constituþiei”.

4.4. Suspendarea din profesie a avocatului pentru neplata totalã sau parþialã a
taxelor ºi a contribuþiilor profesionale
Curtea a statuat în acest sens cã instituirea prin legea care reglementeazã exercitarea
profesiei de avocat a unor obligaþii pentru cei în cauzã, precum ºi a unor mãsuri sancþionatorii
faþã de cei care încalcã regulile prevãzute este întru totul legitimã13. A reþinut astfel cã
dreptul la muncã prevãzut de art. 41 din Constituþie nu are legãturã cu mãsura suspendãrii
din funcþie a unui avocat în cazul neîndeplinirii unor obligaþii prevãzute de lege, deoarece
art. 1 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 prevede, referitor la categoria profesionalã a cãrei
activitate o reglementeazã, cã Profesia de avocat este liberã ºi independentã, cu organizare
ºi funcþionare autonome, în condiþiile prezentei legi ºi ale statutului profesiei. Totodatã,
Curtea a reþinut cã suspendarea din profesie a avocatului pentru neplata totalã sau parþialã
a taxelor ºi a contribuþiilor profesionale este o sancþiune proporþionalã în raport cu scopul
urmãrit, ºi anume executarea obligaþiilor profesionale ale avocatului. O atare sancþiune
are, practic, ca efect obligarea avocatului suspendat sã îºi plãteascã taxele ºi contribuþiile
profesionale pentru a-ºi putea relua activitatea avocaþialã. Soluþia legislativã instituitã sub
acest aspect nu constituie o restrângere a exercitãrii dreptului de a profesa avocatura, ci o
garanþie legalã stabilitã în scopul asigurãrii unui climat de ordine în valorificarea de cãtre
titulari a drepturilor ºi intereselor legitime14.
4.5 Neconstituþionalitatea limitãrii prin lege a rãspunderii avocatului faþã de client
numai la prejudiciul adus prin acte sau fapte sãvârºite cu intenþie
În aceeaºi cauzã mai sus menþionatã, Curtea s-a pronunþat asupra art. 34 alin. (2) din
aceeaºi lege, care prevedea cã avocatul este rãspunzãtor faþã de client numai pentru
prejudiciul adus prin acte sau fapte sãvârºite cu intenþie, text criticat de Curtea Supremã de
Justiþie care aprecia cã el restrânge neconstituþional dreptul clientului de a obþine daune ºi
pentru culpa gravã a avocatului. Curtea a reþinut cã limitarea prin lege a rãspunderii
avocatului faþã de client numai la prejudiciul adus prin acte sau fapte sãvârºite cu intenþie
creeazã pentru avocaþi un privilegiu, contrar principiului egalitãþii înscris în art. 16 alin. (1)
din Constituþie, în condiþiile în care regula generalã, aplicabilã tuturor cetãþenilor, este
aceea a rãspunderii ºi pentru pagubele produse din culpã. Împrejurarea cã avocatul îºi
asumã obligaþii „de mijloace” ºi nu „de rezultat” nu are relevanþã decât în ce priveºte
proba culpei. În cazul obligaþiilor „de rezultat”, culpa debitorului este prezumatã, în timp
ce în cazul obligaþiilor „de mijloace”, aceastã culpã trebuie doveditã, neexistând o asemenea
prezumþie. De aceea, specificul activitãþii de avocat nu justificã în niciun fel limitarea
Decizia nr. 406 din 14 iulie 2005, publicatã în M. Of. nr. 807 din 6 septembrie 2005, ºi Decizia nr. 242 din
19 februarie 2009, publicatã în M. Of. nr. 159 din 16 martie 2009.
14
Decizia nr. 237 din 15 martie 2012, publicatã în M. Of. nr. 281 din 27 aprilie 2012.
13

22

IUSTITIA NR. 2/2014

rãspunderii pe care o instituie art. 34 alin. (2) din lege, cu atât mai mult cu cât, pe plan
civil, rãspunderea avocatului este aceea a unui specialist care, prin definiþie, nu poate
conduce la înlãturarea rãspunderii pentru culpã.

5. Reglementarea condiþiilor de exer
citare a profesiei de avocat trebuie sã
exercitare
respecte drepturile persoanelor care apeleazã la serviciile celor care exer
citã
exercitã
aceastã profesie
Curtea a admis15 excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 21 alin. (1) din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, potrivit cãrora
profesia de avocat nu poate fi exercitatã la instanþele, precum ºi la parchetele de pe lângã
acestea, inclusiv la Direcþia Naþionalã Anticorupþie, Direcþia de Investigare a Infracþiunilor
de Criminalitate Organizatã ºi Terorism, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie sau la Parchetul
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, unde soþul avocatului sau ruda ori afinul sãu
pânã la gradul al treilea inclusiv îndeplineºte funcþia de judecãtor sau procuror, indiferent
de secþia, direcþia, serviciul sau biroul în care îºi desfãºoarã activitatea reþinând cã acestea
contravin dispoziþiilor art. 24 alin. (2) din Constituþie care garanteazã dreptul pãrþilor dintr-un
proces de a fi asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.
Condiþiile instituite de legiuitor, chiar dacã vizeazã asigurarea obiectivitãþii persoanei
care exercitã profesia liberalã, au fost apreciate ca fiind de naturã sã încalce un drept
fundamental.
Pornind de la ideea cã dreptul la un avocat ales conferã dreptului la apãrare plenitudinea
atributelor exercitãrii sale, în condiþiile în care o apãrare eficientã nu poate fi realizatã
decât dacã între parte ºi avocatul care îi reprezintã interesele existã o relaþie bazatã pe
încredere deplinã, justiþiabilul trebuind, deci, sã beneficieze de dreptul de a-ºi alege acel
avocat faþã de care are certitudinea cã îi va apãra în mod corespunzãtor interesele legitime.
Verificând dacã restrângerea exerciþiului dreptului la apãrare operatã prin normele criticate
se încadreazã în condiþiile prevãzute de art. 53 din Constituþie, text care permite limitarea
exerciþiului unor drepturi sau al unor libertãþi numai atunci când sunt întrunite cumulativ
anumite condiþii, Curtea a constatat cã acestea nu sunt îndeplinite. Astfel, nu este îndeplinitã
condiþia referitoare la necesitatea restrângerii exerciþiului dreptului într-o societate democraticã,
întrucât finalitatea urmãritã de legiuitor, constând în pãstrarea imparþialitãþii magistraþilor,
este pe deplin asiguratã prin alte mijloace legale (instituþia abþinerii ºi cea a recuzãrii
judecãtorilor ºi a procurorilor, a incompatibilitãþii judecãtorilor ºi procurorilor, precum ºi
instituþia strãmutãrii pricinii la o altã instanþã de acelaºi grad). Dispoziþiile din Codurile de
procedurã civilã ºi penalã referitoare la abþinere ºi recuzare sunt de naturã – potrivit celor
reþinute de Curte – sã satisfacã ºi exigenþele cuprinse în Decizia 2006/928/CE a Comisiei din
13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare ºi verificare a progresului
realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinþã specifice în domeniul
reformei sistemului judiciar ºi al luptei împotriva corupþiei, publicatã în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 354, din 14 decembrie 2006, referitoare la existenþa, în toate statele
membre, a unui sistem judiciar ºi administrativ imparþial, independent ºi eficient, înzestrat cu
mijloace suficiente, între altele, pentru a lupta împotriva corupþiei.
15

Decizia nr. 1.519 din 15 noiembrie 2011, publicatã în M. Of. nr. 67 din 27 ianuarie 2012.
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Pentru aceleaºi considerente, Curtea a apreciat cã nu este îndeplinitã nici condiþia
proporþionalitãþii restrângerii exerciþiului unor drepturi sau libertãþi proporþionalã cu situaþia
care a determinat-o. Curtea a apreciat cã interzicerea dreptului avocaþilor de a pleda la
instanþele ºi parchetele la care soþul sau rudele ori afinii sãi funcþioneazã ca judecãtori,
respectiv procurori nu îºi gãseºte o justificare rezonabilã prin raportare la interesul apãrat,
atâta vreme cât, aºa cum s-a arãtat, menþinerea prezumþiei de imparþialitate a instanþei este
asiguratã prin dispoziþiile corespunzãtoare din Codurile de procedurã civilã ºi penalã. De
altfel, într-o interpretare teleologicã, textul de lege criticat porneºte chiar de la premisa
neîndeplinirii de cãtre judecãtor, respectiv procuror a obligaþiei menþionate, concepþie
legislativã intrã în contradicþie cu principiile de bazã ale eticii ºi deontologiei magistraþilor.
Cât priveºte condiþia ca mãsura restrângerii exerciþiului dreptului sau a libertãþii sã fie
„aplicabilã în mod nediscriminatoriu”, Curtea a constatat cã este îndeplinitã, observând
însã, totodatã, cã mãsura are ca efect o discriminare evidentã a avocatului care, pentru
unicul considerent al relaþiei rezultate din cãsãtorie, rudenie sau afinitate cu un judecãtor
sau procuror, este pus în imposibilitatea de a-ºi exercita profesia la întreaga instanþã, respectiv
la întregul parchet, deºi îndeplineºte aceleaºi condiþii cerute de lege ca toþi ceilalþi avocaþi
care sunt abilitaþi sã asigure asistenþa juridicã la acea instanþã16.

6. Profesia de avocat ºi dreptul de asociere. Constituirea de uniuni
profesionale
Persoanele care exercitã profesiile liberale se constituie, de regulã, în corpuri
profesionale distincte, cu o anumitã autonomie organizatoricã ºi funcþionalã, ºi constituie
un organism profesional reprezentativ, pentru îndeplinirea în mod corespunzãtor a scopului
pentru care au fost înfiinþate prin lege17. Dispoziþiile care statueazã în acest sens din cuprinsul
Legii nr. 51/1995 au format în mai multe rânduri obiectul controlului de constituþionalitate.
Astfel, art. 48 alin. (1) teza întâi ºi ale art. 57 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, potrivit cãrora Baroul este constituit
din toþi avocaþii dintr-un judeþ sau din municipiul Bucureºti, iar Uniunea Avocaþilor din
România este formatã din toþi avocaþii înscriºi în barouri ºi are sediul în municipiul Bucureºti,
respectiv potrivit cãrora niciun barou nu poate funcþiona în afara Uniunii au fost criticate
în cauze care au privit crearea de forme de asociere paralele – „Baroului constituþional
român”. S-a susþinut cã îngrãdesc exerciþiul dreptului la muncã, precum ºi libertatea alegerii
profesiei ºi a locului de muncã, prin obligarea tuturor avocaþilor din România de a se
asocia într-o unicã formã de asociere – Uniunea Avocaþilor din România.
16
În aceeaºi decizie, Curtea a observat faptul cã existã state europene ale cãror legislaþii nu conþin, cu privire
la avocaþi, interdicþii similare celei cuprinse în art. 21 alin. (1) din Legea nr 51/1995, ci prevãd obligaþia judecãtorului,
respectiv a procurorului de a se abþine, corelativ cu posibilitatea recuzãrii în caz contrar (Franþa, Italia, Ungaria).
17
Un studiu în acest sens cu privire la situaþia existentã în statele membre ale Consiliului Europei evidenþiazã
faptul cã în toate statele membre, avocaþii sunt împãrþiþi în barouri. Cu excepþia Belgiei, Bosniei ºi Herþegovinei,
Franþei, Greciei ºi a Luxemburgului – în care barourile funcþioneazã la nivel regional ºi/sau local – existã o structurã
naþionalã a barourilor în 41 de state sau entitãþi. Aceastã structurã naþionalã poate fi dublatã de structuri regionale
ºi/sau locale. Existã o structurã unicã în 25 de þãri, una dublã în 19 state ºi chiar una triplã în Azerbaidjan ºi
Spania. În Regatul Unit – Irlanda de Nord – organizarea profesiunii legale este pe aceeaºi bazã ca în alte pãrþi ale
Regatului Unit (fiecare jurisdicþie are propriile norme naþionale sau teritoriale cu privire la avocaþi). M. Voicu,
Avocatura – profesie liberalã în spaþiul juridic european – Statutul, cariera, limitele ºi îngrãdirile exercitãrii profesiei
de avocat, în Revista Românã de Drept privat nr. 5/2009.
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Curtea a respins excepþia de neconstituþionalitate18 , reþinând cã libertatea de asociere,
consacratã de art. 40 din Legea fundamentalã, nu înseamnã cã orice persoanã, indiferent de
statutul sãu civil ºi profesional, poate face parte din orice tip de asociaþie. Legiuitorul are
libertatea de a reglementa condiþiile în care pot fi constituite, organizate ºi în care funcþioneazã
diferite tipuri ºi forme de asociaþie, inclusiv sã dispunã constituirea obligatorie a unor asociaþii
pentru exercitarea unor profesii ori îndeplinirea unor atribuþii de interes public, libertate ce
se întemeiazã pe prevederile art. 9 teza întâi din Constituþie, potrivit cãrora: Sindicatele,
patronatele ºi asociaþiile profesionale se constituie ºi îºi desfãºoarã activitatea potrivit statutelor
lor, în condiþiile legii. Barourile ºi Uniunea Avocaþilor sunt asociaþii profesionale cu un specific
deosebit. Întreaga activitate desfãºuratã de aceste asociaþii ºi de membrii lor este una de
interes public, ceea ce impune o reglementare legalã mai cuprinzãtoare, chiar ºi în ceea ce
priveºte calitãþile membrilor, condiþiile de organizare ºi funcþionare, nedemnitãþile,
incompatibilitãþile, rãspunderea disciplinarã ºi altele. În acest sens, Legea nr. 51/1995,
republicatã, prevede la art. 2 alin. (2) cã avocatul promoveazã ºi apãrã drepturile ºi libertãþile
omului. Importanþa acestei activitãþi necesitã o organizare ºi funcþionare unitarã a asociaþiilor
respective, cu respectarea unor reguli de disciplinã ºi deontologie stricte.
Curtea a mai constatat cã textele de lege examinate nu obligã nicio persoanã sã facã
parte, contrar voinþei sale, dintr-o asociaþie. Înscrierea în barourile avocaþilor constituie o
condiþie legalã pentru a putea exercita profesia de avocat. Aºadar, nu avocatul practicant
este obligat sã adere la asociaþie, ci calitatea de membru al asociaþiei condiþioneazã
practicarea profesiei.
În ceea ce priveºte pretinsa încãlcare a prevederilor constituþionale ale art. 41, Curtea a
reþinut cã libertatea alegerii profesiei, a meseriei ºi a locului de muncã nu înseamnã cã orice
persoanã, oricând ºi în orice condiþii, poate exercita profesia sau meseria pe care o doreºte.
Alegerea profesiei ºi a meseriei presupune, înainte de toate, pregãtirea ºi calificarea
corespunzãtoare în vederea exercitãrii acestora. Aceastã libertate este condiþionatã sau limitatã
ºi de alte criterii legale, justificate constituþional, cum ar fi, de exemplu: starea sãnãtãþii,
aptitudinea ºi altele, determinate de specificul profesiei, meseriei ori al locului de muncã19.
De altfel, Curtea Constituþionalã a statuat constant în jurisprudenþa sa cã dreptul de
asociere se poate exercita numai cu respectarea legii, ºi nu împotriva ei, astfel cã nici acest
drept, specific prin natura lui profesiilor liberale, nici dispoziþiile cuprinse în art. 40 din
Constituþie nu sunt nesocotite prin prevederile din Legea nr. 51/1995 criticate20.

Concluzii
Examinarea jurisprudenþei prezentate evidenþiazã procesul de constituþionalizare a
legislaþiei avocaþiale, începând chiar de la momentul adoptãrii acestei legi, care a fost
supusã Curþii Constituþionale în control a priori21. Din aceastã perspectivã, prezintã interes
nu doar deciziile prin care au fost admise obiecþiile/excepþiile de neconstituþionalitate, ci
ºi deciziile de respingere a acestor sesizãri, datã fiind valoarea considerentelor acestora,
deopotrivã obligatorii ca ºi dispozitivul deciziilor.
18
Decizia nr. 233 din 25 mai 2004, publicatã în M. Of. nr. 603 din 5 iulie 2004; pentru comentarii a se vedea
ºi ª. Naubauer, Principiile fundamentale ce guverneazã exercitarea profesiei de avocat în România, Pandectele
române nr. 4/2010.
19
A se vedea ºi Decizia nr. 88 din 10 februarie 2005, publicatã în M. Of. nr. 163 din 23 februarie 2005.
20
Decizia nr. 260 din 12 mai 2005, publicatã în M. Of. nr. 548 din 28 iunie 2005.
21
Prin Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, citatã.
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Impactul hotãrârii Curþii de Justiþie a Uniunii
Europene pronunþate în cauzele conexate C-58/13
ºi C-59/13 asupra politicii profesionale a
barourilor din România*
Lector univ
univ.. dr
dr.. ªtefan NAUBAUER
NAUBAUER**
Avocat - Baroul Bucureºti

I. Introducere
Prin Hotãrârea din 17 iulie 2014, Marea Camerã a Curþii de Justiþie a Uniunii Europene
(în continuare, CJUE) s-a pronunþat în cauzele conexate C-58/13 ºi C-59/13 cu privire la
situaþia a doi resortisanþi italieni – Angelo Alberto Torresi ºi Pierfrancesco Torresi – care,
dupã obþinerea diplomei universitare în drept în Italia ºi apoi în Spania, au fost înscriºi, la
1 decembrie 2011, ca avocaþi în tabloul Baroului spaniol Santa Cruz de Tenerife („Ilustre
Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife”). La 17 martie 2012, avocaþii Torresi au
solicitat Consiliului Baroului italian Macerata („Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Macerata”) ca, în temeiul art. 6 din Decretul legislativ nr. 96/2001, sã fie înscriºi în secþiunea
specialã a tabloului avocaþilor þinut de baroul respectiv, secþiune referitoare la avocaþii
stabiliþi în Italia care deþin un titlu profesional eliberat în alt stat membru al Uniunii Europene
decât Republica Italianã. Întrucât cererea lor nu a fost soluþionatã în termenul legal, avocaþii
Torresi au sesizat, prin acþiuni introduse la 19 ºi 20 aprilie 2012, Consiliul Uniunii Naþionale
a Barourilor din Italia („Consiglio Nazionale Forense”). În esenþã, acþiunile lor au fost motivate
în sensul cã înscrierea în secþiunea specialã a Baroului Macerata este supusã unei singure
condiþii, respectiv prezentarea unui certificat care sã ateste înregistrarea la autoritatea
competentã a statului membru de origine, în speþã Regatul Spaniei.
Consiliul Uniunii Naþionale a Barourilor din Italia a suspendat judecarea acþiunilor
formulate de avocaþii Toressi ºi a adresat CJUE douã întrebãri preliminare:
1. Articolul 3 din [Directiva 98/5]1, în lumina principiului general al interzicerii abuzului
de drept ºi a articolului 4 alineatul (2) TUE2, referitor la respectarea identitãþilor naþionale,
*
Menþionãm cã o variantã a acestui studiu, cu titlul Consideraþii referitoare la dreptul de stabilire al avocaþilor
din Uniunea Europeanã care doresc sã profeseze pe teritoriul statului membru ai cãrui resortisanþi sunt sub titlul
profesional obþinut în alt stat membru, a fost acceptatã spre publicare în revista Dreptul nr. 1/2015.
**
Lector univ. dr. la Facultatea de Drept a Universitãþii „Nicolae Titulescu” din Bucureºti ºi ªef al
Departamentului de Studii, Cercetãri Juridice ºi Cooperare Internaþionalã – I.N.P.P.A.
1
Directiva 98/5/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitãrii
cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obþinut calificarea,
publicatã în JO L nr. 77 din 14.03.1998, p. 36-43. Pentru analiza acestei directive, a se vedea C.A. Zamfirescu,
Exercitarea profesiei de avocat de cãtre avocatul român în statele Uniunii Europene ºi ale Spaþiului Economic
European, în revista Avocatul nr. 1/2009, pp. 15-17.
2
Tratatul privind Uniunea Europeanã.
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trebuie interpretat în sensul cã obligã autoritãþile administrative naþionale sã înscrie în
tabloul avocaþilor stabiliþi resortisanþii italieni care ar fi avut comportamente abuzive în
raport cu dreptul Uniunii ºi se opune unei practici naþionale care ar permite unor astfel de
autoritãþi sã respingã cererile de înscriere în tabloul avocaþilor stabiliþi în cazul în care ar
exista circumstanþe obiective care permit sã se reþinã existenþa unui abuz de drept al Uniunii,
sub rezerva, pe de o parte, a respectãrii principiilor proporþionalitãþii ºi nediscriminãrii ºi,
pe de altã parte, a dreptului persoanei interesate de a se adresa justiþiei pentru a invoca
eventuale încãlcãri ale dreptului de stabilire ºi, prin urmare, a controlului jurisdicþional
asupra activitãþii administraþiei?
2. În cazul unui rãspuns negativ la prima întrebare, articolul 3 din [Directiva 98/5],
interpretat astfel, trebuie considerat ca fiind nevalid în lumina articolului 4 alineatul (2)
TUE în mãsura în care permite eludarea reglementãrii unui stat membru care condiþioneazã
accesul la profesia de avocat de promovarea unui examen de stat în cazul în care acest
examen este prevãzut în Constituþia statului respectiv ºi face parte din principiile
fundamentale privind protecþia beneficiarilor activitãþilor profesionale ºi buna administrare
a justiþiei?

II. Analiza întrebãrilor preliminare adresate CJUE de Consiliul Uniunii
Naþionale a Barourilor din Italia
1. În ceea ce priveºte prima întrebare, prin raportare la dispoziþiile art. 3 alin. (1) din
Directiva 98/5/CE3, CJUE a reamintit cã acest text „vizeazã facilitarea exercitãrii cu caracter
permanent a profesiei de avocat într-un alt stat membru decât cel în care s-a obþinut
calificarea profesionalã” (s.n. – ªt.N.), sens în care „a statuat deja cã prezentarea autoritãþii
competente din statul membru gazdã a unui certificat care atestã înregistrarea la autoritatea
competentã din statul membru de origine este singura condiþie4 care poate exista pentru
înregistrarea persoanei în cauzã în statul membru gazdã, înregistrare care îi dã posibilitatea
sã profeseze în acest din urmã stat membru în temeiul titlului sãu profesional de origine (a
se vedea Hotãrârea Comisia/Luxemburg, EU:C:2006:588, punctul 37 ºi Hotãrârea Wilson,
EU:C:2006:587, punctul 67).” (s.n. – ªt.N.).
Drept consecinþã, având în vedere cã avocaþii Torresi au prezentat autoritãþii competente
din Italia un certificat ce atestã faptul cã au fost înregistraþi la autoritatea competentã din
Spania, CJUE a reþinut cã aceºtia „trebuie consideraþi în principiu ca îndeplinind toate
condiþiile necesare pentru înscrierea lor, sub titlul lor profesional obþinut în acest din urmã
stat membru, în tabloul avocaþilor stabiliþi din primul stat membru.” (s.n. – ªt.N.).
Dupã cum se poate observa, CJUE a utilizat sintagma „în principiu”, în contextul în
care instanþa de trimitere – Consiliul Uniunii Naþionale a Barourilor din Italia – a considerat
cã petenþii Torresi nu pot invoca dispoziþiile art. 3 din Directiva 98/5/CE „din moment ce
obþinerea calificãrii profesionale de avocat în alt stat membru decât Republica Italianã ar
avea unicul scop de a eluda aplicarea dreptului acesteia din urmã aplicabil accesului la
profesia de avocat ºi ar constitui astfel o exercitare abuzivã a dreptului de stabilire, contrarã
Conform art. 3 alin. (1) din Directivã „Un avocat care doreºte sã profeseze într-un alt stat membru decât cel
în care ºi-a obþinut calificarea profesionalã este obligat sã se înregistreze la autoritatea competentã din acel stat”.
4
În jurisprudenþa sa, CJUE a stabilit cã „Directiva 98/5 nu permite ca înregistrarea unui avocat de cãtre
autoritatea competentã din statul membru gazdã sã fie condiþionatã de îndeplinirea altor condiþii precum o
întrevedere pentru a verifica cunoaºterea limbii” – a se vedea Hotãrârea din 19 septembrie 2006, Wilson, C-506/04,
Rec., p. I-8613, punctul 70.
3
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obiectivelor acestei directive.” (s.n. – ªt.N.). Într-adevãr, potrivit jurisprudenþei constante a
CJUE, „justiþiabilii nu se pot prevala în mod fraudulos sau abuziv de normele Uniunii (a se
vedea în special Hotãrârea Halifax ºi alþii, C-255/02, EU:C:2006:121, punctul 68, precum
ºi Hotãrârea SICES ºi alþii, C-155/13, EU:C:2014:145, punctul 29).” (s.n. – ªt.N.), astfel
încât „un stat membru are dreptul sã ia mãsurile menite sã împiedice ca, profitând de
posibilitãþile create de Tratatul FUE5, unii dintre resortisanþii sãi sã încerce sã se sustragã în
mod abuziv de la aplicarea normelor din legislaþia lor naþionalã (a se vedea Hotãrârea
Inspire Art, C-167/01, EU:C:2003:512, punctul 136).
Cu toate acestea, CJUE a reþinut în Hotãrârea pronunþatã la 17 iulie 2014 cã situaþia
avocaþilor Torresi „constituie una dintre ipotezele în care obiectivul Directivei 98/5 este
atins ºi nu poate constitui în sine o exercitare abuzivã a dreptului de stabilire rezultat din
articolul 3 din Directiva 98/5.” (s.n. – ªt.N.)6, iar „împrejurarea cã resortisantul unui stat
membru a ales sã dobândeascã o calificare profesionalã în alt stat membru decât cel în
care locuieºte în scopul de a beneficia de o legislaþie mai favorabilã nu permite în sine (…)
sã se reþinã existenþa unui abuz de drept.” (s.n. – ªt.N.)7.
Nu este relevant, a arãtat CJUE, nici faptul cã depunerea la autoritatea competentã din
statul membru gazdã a cererii de înscriere în tabloul „avocaþilor stabiliþi” s-a realizat la scurt
timp dupã obþinerea titlului profesional în statul membru de origine, de vreme ce art. 3 din
Directiva 98/5/CE nu prevede condiþia dovedirii unei perioade de experienþã practicã în
calitate de avocat în statul membru de origine8.
Deosebit de importante sunt ºi concluziile Avocatului General în sensul cã „nu poate
fi considerat relevant faptul cã avocatul este un cetãþean al statului membru gazdã” (punctul 88),
neexistând vreun „indiciu cã legiuitorul Uniunii a intenþionat sã permitã statelor membre
sã practice o discriminare inversã, împiedicându-i pe propriii cetãþeni sã beneficieze de
drepturile create prin Directiva 98/5" (punctul 90) (s.n. – ªt.N.).
Aºa fiind, Marea Camerã a CJUE a conchis cã „nu poate constitui o practicã abuzivã
deplasarea unui resortisant al unui stat membru în alt stat membru pentru a obþine în acesta
calificarea profesionalã de avocat în urma promovãrii unor examene universitare ºi revenirea
sa în statul membru al cãrui resortisant este pentru a exercita în acesta profesia de avocat sub
titlul profesional dobândit în statul membru în care s-a obþinut aceastã calificare profesionalã”.
2. În ceea ce priveºte a doua întrebare, opinia instanþei de trimitere a fost aceea cã
art. 3 din Directiva 98/5/CE ar permite resortisanþilor italieni care obþin titlul profesional de
avocat în alt stat membru al Uniunii Europene decât Italia sã exercite profesia de avocat în
Republica Italianã prin „eludarea articolului 33 alineatul (5) din Constituþia italianã, care
condiþioneazã accesul la profesia de avocat de promovarea unui examen de stat”,
„reglementare care face parte din identitatea naþionalã italianã”, fiind astfel încãlcat art. 4
alin. (2) TUE.
Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene.
Mai mult, Avocatul General Nils Wahl a reþinut în concluziile sale, prezentate la 10 aprilie 2014 în Cauzele
conexate C-58/13 ºi C-59/13, urmãtoarele: „dupã cum au observat în mod corect guvernul polonez ºi guvernul
român, practica naþionalã aflatã în discuþie (a statului italian, paranteza noastrã ªt.N.) este, în esenþã, echivalentã
cu a trata drept abuziv un comportament care, dimpotrivã, constituie chiar unul dintre tipurile de comportament
pe care legiuitorul Uniunii a intenþionat sã îl permitã.” (punctul 87) (s.n. – ªt.N.).
7
CJUE a reþinut de altfel, în jurisprudenþa sa, urmãtoarele: „faptul cã un cetãþean al Uniunii doreºte sã profite
de legislaþia avantajoasã aflatã în vigoare într-un alt stat membru decât statul sãu de reºedinþã nu îl poate lipsi în
sine de dreptul de a invoca libertãþile prevãzute de tratatele Uniunii” – a se vedea Hotãrârea din 12 septembrie
2006, Cadbury Schweppes ºi Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, Rec., p. I-7995, punctul 36; „dreptul
resortisanþilor unui stat membru de a alege în ce stat membru doresc sã îºi obþinã titlul profesional este inerent
exercitãrii, în cadrul unei pieþe unice, a libertãþilor fundamentale garantate prin tratatele Uniunii” – a se vedea
Hotãrârea din 23 octombrie 2008, Comisia/Spania, C-286/06, Rep., p. I-8025, punctul 72.
8
A se vedea ºi Hotãrârea din 22 decembrie 2010, Koller, C-118/09, Rep., p. I-13627, punctele 34 ºi 40.
5
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Faþã de aceastã susþinere, CJUE a arãtat cã art. 3 din Directiva nr. 98/5/CE „nu este, în
orice caz, susceptibil sã afecteze structurile fundamentale politice ºi constituþionale ºi nici
funcþiile esenþiale ale statului membru gazdã în sensul articolului 4 alineatul (2) TUE”9.
Foarte important de reþinut este faptul cã, astfel cum rezultã din concluziile Avocatului
General ºi se confirmã în considerentele Hotãrârii CJUE din 17 iulie 2014, însuºi guvernul
italian, în cadrul ºedinþei a afirmat cã „nu este de acord cu consideraþiile expuse de instanþa
de trimitere în cererile sale de decizie preliminarã privind un posibil conflict între Directiva
98/5 ºi articolul 33 alineatul (5) din Constituþia italianã.” (punctul 101) (s.n. – ªt.N.).
Mai mult, CJUE a subliniat cã art. 3 din Directiva 98/5/CE „nu reglementeazã accesul
la profesia de avocat, nici exercitarea acestei profesii sub titlul profesional eliberat în statul
membru gazdã” (s.n. – ªt.N.), astfel cã solicitarea de înscriere în tabloul „avocaþilor stabiliþi”
formulatã în temeiul acestui text „nu este de naturã sã permitã sã se eludeze aplicarea
legislaþiei statului membru gazdã referitoare la accesul la profesia de avocat.”. De altfel,
Avocatul General a remarcat cã întrebarea instanþei de trimitere „pare sã se bazeze pe o
premisã greºitã” (punctul 102), în condiþiile în care petenþii Torresi „nu au solicitat autoritãþilor
competente înscrierea în tabloul avocaþilor sub titlul profesional din þara gazdã
(„avvocato”)”10 (punctul 103) (s.n. – ªt.N.), ci „au solicitat sã li se permitã practicarea profesiei
de avocat în Italia sub titlul profesional din statul membru de origine („abogado”), în
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 98/511" (ibidem). Aºa fiind, apare ca
deplin judicioasã concluzia Avocatului General: „faptul de a nega cetãþenilor sãi posibilitatea
de a profesa ca „abogado” în Italia (…) nu numai cã ar impieta asupra competenþelor
rezervate Regatului Spaniei, dar ar aduce atingere ºi principiului recunoaºterii reciproce
care stã la baza sistemului instituit prin Directiva 98/5.” (punctul 104) (s.n. – ªt.N.).
Prin urmare, CJUE a stabilit cã „examinarea celei de-a doua întrebãri adresate nu a
evidenþiat niciun element de naturã sã afecteze validitatea articolului 3 din Directiva 98/5".

Avocatul General a fãcut în acest sens o remarcã elocventã: „Nu ne este clar de ce admiterea în barou a
cetãþenilor Uniunii care au obþinut un titlu profesional într-un alt stat membru ar reprezenta o ameninþare atât de
mare la adresa ordinii juridice italiene, încât s-ar putea considera cã aduce atingere identitãþii naþionale italiene.”.
10
Avocatul General a reþinut ca fiind corecte susþinerile guvernelor spaniol ºi polonez, în sensul cã „Italia va
continua sã îºi exercite competenþa privind accesul în profesia de avvocato”.
În legãturã cu acest aspect se cuvin însã menþionate ºi observaþiile scrise ale guvernului român formulate de
Agentul Guvernamental al României pentru CJUE: „13. Directiva 98/5/CE, aºa cum reiese chiar din titlul sãu, nu
are ca obiect armonizarea reglementãrii statelor membre cu privire la dobândirea calitãþii de avocat. Aceastã
chestiune rãmâne în întregime în competenþa statelor membre. Ea nu stabileºte reguli referitoare la situaþii de
naturã strict internã ºi nu aduce atingere legislaþiei naþionale care reglementeazã accesul la ºi exercitarea profesiei
de avocat sub titlul profesional utilizat în statul membru gazdã.” (s.n. – ªt.N.).
11
Conform art. 4 alin. (1) din Directivã „Un avocat care profeseazã într-un stat membru gazdã sub titlul
profesional din statul membru de origine este obligat sã îºi exercite profesia sub acest titlu, care trebuie indicat în
limba oficialã sau într-una din limbile oficiale ale statului membru de origine, în mod inteligibil ºi astfel încât sã se
evite confuzia cu titlul profesional din statul membru gazdã.” (s.n. – ªt.N.). Adoptarea acestei reglementãri a fost
explicatã prin prisma „protejãrii adecvate a intereselor clienþilor din statul de primire (…) în aºa fel încât clienþii
actuali sau potenþiali ai avocatului strãin în cauzã sã cunoascã împrejurarea cã acesta nu a dobândit o calificare
profesionalã în exercitarea dreptului lor naþional” (s.n. – ªt.N.) - T.G. Savu, Comentariu la Hotãrârea Curþii de
Justiþie a Comunitãþilor Europene (actuala CJUE) din 7 noiembrie 2000 (Rec., p. I-9131), în Pandectele Române
nr. 3/2002, p. 184.
9
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III. Consecinþele Hotãrârii CJUE din 17 iulie 2014 în privinþa regimului
juridic aplicabil cetãþenilor români care au obþinut calificarea profesionalã de
avocat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene – altul decât România
– ºi doresc sã exer
cite profesia de avocat pe teritoriul românesc sub titlul
exercite
profesional din statul membru de origine
1. Esenþial pentru corecta înþelegere a situaþiei ce a generat întrebãrile preliminare
analizate în cele ce precedã este faptul cã – aºa cum a sesizat ºi Avocatul General în concluziile
sale – cetãþenii italieni Torresi s-au prevalat de titlul profesional dobândit în Spania [în speþã,
statul membru de origine, conform art. 1 alin. (2) lit. (b) din Directiva 98/5/CE] pentru a
exercita, cu acest titlu, profesia de avocat pe teritoriul Italiei [în speþã, statul membru gazdã,
conform art. 1 alin. (2) lit. (c) din Directiva 98/5/CE].
Cazul a fost unul inedit pentru profesia de avocat din Republica Italianã, aºa cum ar
putea fi ºi pentru Corpul profesional al avocaþilor din România.
2. În concret, dacã în ipoteza de mai sus s-ar afla un avocat cetãþean român care ar dori
sã profeseze în România sub titlul profesional din statul membru al Uniunii Europene în
care ºi-a obþinut calificarea profesionalã (în cazul nostru, Spania), conform art. 3 alin. (1)
din Directiva 98/5/CE are obligaþia de a se înregistra la autoritatea competentã românã.
Mai precis, este obligatoriu ca solicitantul sã fie înscris – în temeiul art. 13 alin. (6)
coroborat cu art. 103 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat (în continuare Legea nr. 51/1995)12 – în tabloul special al avocaþilor
strãini13 þinut de baroul român în circumscripþia cãruia petentul intenþioneazã sã exercite
activitatea.
Procedural, în conformitate cu dispoziþiile art. 3 alin. (2) din Directiva 98/5/CE ºi ale
art. 103 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 51/1995, autoritatea românã competentã (baroul membru
al U.N.B.R.) îl va înscrie pe avocatul solicitant în tabloul respectiv exclusiv pe baza
prezentãrii de cãtre acesta a unui certificat care atestã înregistrarea lui la autoritatea
competentã din statul membru de origine (baroul spaniol), document care trebuie sã fie
eliberat cu cel mult 3 luni înainte de formularea cererii de înscriere în tabloul avocaþilor
din România; baroul român va informa baroul spaniol despre aceastã formalitate.
Mai reþinem aici cã, potrivit art. 3 alin. (4) din Directiva 98/5/CE ºi art. 103 alin. (4) din
Legea nr. 51/1995, la publicarea numelor avocaþilor înscriºi în România, autoritatea românã
competentã va publica ºi numele avocaþilor înscriºi în urma procedurii mai sus prezentate.
12
Republicatã în M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011, în temeiul art. VI din Legea nr. 270/2010 privind modificarea
ºi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, republicatã în M. Of. nr. 872 din
28 decembrie 2010, dându-se textelor o nouã numerotare. Legea a fost ulterior modificatã prin: O.U.G. nr. 10/2011
privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat (publicatã
în M. Of. nr. 113 din 14 februarie 2011); Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil (publicatã în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2010); Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedurã civilã (publicatã în M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), modificatã prin O.U.G. nr. 4/2013
(publicatã în M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013); Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009
privind Codul penal (publicatã în M. Of. nr. 757 din 11 decembrie 2012).
13
Reglementat în anexa nr. VIII la Statutul profesiei de avocat (în continuare, Statutul profesiei) adoptat prin
Hotãrârea Consiliului Uniunii Naþionale a Barourilor din România (în continuare, Consiliul U.N.B.R.) nr. 64/2011
(publicatã în M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011), cu modificãrile ºi completãrile aduse prin: Hotãrârea nr. 7/2012
a Consiliului U.N.B.R. (publicatã în M. Of. nr. 594 din 20 august 2012); Hotãrârea nr. 769/2013 a Consiliului
U.N.B.R. (publicatã în M. Of. nr. 497 din 7 august 2013); Hotãrârea nr. 852/2013 a Consiliului U.N.B.R. (publicatã
în M. Of. nr. 33 din 16 ianuarie 2014). A se vedea ºi ªt. Naubauer, Legea organizãrii ºi exercitãrii profesiei de
avocat. Explicaþii teoretice ºi practice (articolele 1-28), Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2013, p. 193.
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3. Distinct de aspectul înscrierii avocatului cetãþean român în tabloul special al avocaþilor
strãini þinut de un barou din România, vom analiza în continuare drepturile ºi obligaþiile
sale în exercitarea efectivã a profesiei pe teritoriul României ºi procedura pe care barourile
române trebuie sã o urmeze.
În primul rând, trebuie subliniat cã avocaþilor care au obþinut calificarea profesionalã
în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene (în afarã de România), Spaþiului Economic
European sau în Confederaþia Elveþianã li se aplicã prevederile art. 98 coroborat cu art. 96
alin. (2), art. 97 lit. a) ºi art. 102 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, texte la a cãror redactare
legiuitorul român a avut în vedere dispoziþiile art. 5 alin. (1) coroborat cu art. 2 teza întâi
din Directiva 98/5/CE. Aºa fiind, reþinem cã un avocat (în cazul nostru, cetãþean român)
autorizat sã-ºi desfãºoare activitãþile profesionale sub titlul profesional corespunzãtor obþinut
într-un stat membru al Uniunii Europene (în cazul nostru, Spania) care profeseazã în România
sub titlul profesional din statul membru de origine poate desfãºura cu caracter permanent14
aceleaºi activitãþi profesionale ca ºi avocaþii care profeseazã sub titlul profesional obþinut
în România, poate acorda asistenþã juridicã ºi poate reprezenta persoane fizice sau persoane
juridice în faþa instanþelor române, referitor la dreptul statului membru de origine (în cazul
nostru, dreptul spaniol), dreptul comunitar, dreptul internaþional, precum ºi dreptul
românesc, cu respectarea regulilor de procedurã aplicabile în faþa instanþelor române.
În al doilea rând, în temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, text care a avut în
vedere dispoziþiile art. 4 alin. (1) coroborat cu art. 1 alin. (2) lit. (a) din Directiva 98/5/CE,
un avocat cetãþean român care profeseazã în România sub titlul profesional obþinut în
Spania va utiliza denumirea sub care îºi exercitã profesia în statul membru de origine,
exprimatã în limba oficialã sau în una dintre limbile oficiale ale statului spaniol:
„abogado”/„advocat”/„avogado”/„abokatu”. Dacã este cazul, conform art. 99 alin. (2)
din Legea nr. 51/1995, pe lângã aceastã denumire se va menþiona, alãturi de forma
juridicã de exercitare a profesiei în România, ºi forma juridicã a grupãrii din Spania15,
grupare din care, prin ipotezã, ar face parte respectivul avocat. În temeiul art. 99 alin. (3)
din Legea nr. 51/1995, în acord cu art. 4 alin. (2) teza întâi din Directiva 98/5/CE, autoritatea
românã competentã (baroul) poate solicita respectivului avocat sã indice gruparea
profesionalã din care face parte în Spania, reglementare ce se coroboreazã cu dispoziþiile
art. 108 alin. (3) din aceeaºi lege, de unde rezultã cã avocatul cetãþean român care
intenþioneazã sã profeseze sub titlul profesional din Spania va informa baroul român asupra
faptului cã este membru al unei forme de exercitare a profesiei în statul membru de origine
ºi va furniza toate detaliile relevante despre acea grupare. Mai reþinem aici cã, tot în temeiul
art. 99 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, baroul român poate cere avocatului în cauzã sã
indice autoritatea judiciarã în cadrul cãreia acesta este admis sã-ºi exercite profesia, potrivit
legii spaniole.

14
Deºi nu face obiectul prezentului studiu, menþionãm cã, în mod evident, acest avocat îºi poate exercita
ocazional profesia în România, sub forma prestãrii de servicii, în condiþiile art. 110 ºi 111 din Legea nr. 51/1995.
Pentru observaþii în legãturã cu regimul juridic aplicabil acestei activitãþi, a se vedea: C.A. Zamfirescu, op. cit., p. 14
ºi 15; ªt. Naubauer, Modificãrile aduse Statutului profesiei de avocat prin Hotãrârea nr. 10/2007 a Uniunii Naþionale
a Barourilor din România (§VIII. Exercitarea profesiei în România de cãtre avocaþii care au obþinut titlul profesional
în statele din Uniunea Europeanã ºi Spaþiul Economic European), în Pandectele Române nr. 7/2007, p. 250.
15
Potrivit art. 108 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 „Unul sau mai mulþi avocaþi din aceeaºi grupare ori din
acelaºi stat membru, care profeseazã sub titlul profesional din statul membru de origine, pot profesa în România
prin înfiinþarea unui sediu secundar al grupãrii respective, organizat în orice formã de exercitare a profesiei de
avocat prevãzutã de legea românã.” (s.n. – ªt.N.).
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În al treilea rând, notãm faptul cã, în temeiul art. 105 coroborat cu art. 96 alin. (1) lit. b)
ºi cu art. 15 lit. a) din Legea nr. 51/1995, în acord cu dispoziþiile art. 1 alin. (1) ºi (3) coroborat
cu art. 8 din Directiva 98/5/CE, avocatul respectiv va putea profesa ca salariat16 în oricare
dintre formele de exercitare a profesiei reglementate pentru avocaþii care activeazã sub
titlul obþinut în România.
În al patrulea rând, conform art. 104 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, text redactat cu
observarea art. 6 alin. (2) din Directiva 98/5/CE, avocatului în cauzã i se va asigura
reprezentarea corespunzãtoare în asociaþiile profesionale ale avocaþilor din România, el având
cel puþin dreptul de a participa la alegerea organelor de conducere ale acestor asociaþii.
În al cincilea rând, faþã de dispoziþiile art. 104 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 51/1995,
adoptate în acord cu prevederile art. 6 alin. (3) din Directiva 98/5/CE, reþinem cã, spre
deosebire de avocaþii care ºi-au obþinut titlul profesional în România17, avocatul cetãþean
român care ar dori sã profeseze în þara noastrã sub titlul profesional din Spania va fi obligat
fie sã se asigure pentru rãspundere profesionalã, fie sã devinã membru al Casei de Asigurãri
a Avocaþilor18, el putând fi chiar scutit de aceste obligaþii dacã face dovada unei asigurãri
plãtite sau a unei alte garanþii date în condiþiile legii statului membru de origine, în mãsura
în care asigurarea sau garanþia este echivalentã în privinþa condiþiilor ºi a acoperirii; dacã
acoperirea este doar parþialã, el va trebui sã încheie o asigurare suplimentarã pentru a
acoperi aspectele ce nu se regãsesc în asigurarea sau în garanþia datã potrivit reglementãrilor
spaniole.
În al ºaselea rând, potrivit art. 106 din Legea nr. 51/1995, text redactat prin raportare la
dispoziþiile art. 6 alin. (1) din Directiva 98/5/CE, avocatul respectiv se va supune regulilor
de conduitã profesionalã prevãzute de legea românã ºi de Statutul profesiei19, ca ºi avocaþii
care profeseazã sub titlul profesional obþinut în România, desigur, pentru activitãþile
desfãºurate pe teritoriul þãrii noastre.
În al ºaptelea rând, conform art. 107 din Legea nr. 51/1995, în acord cu prevederile art. 7
din Directiva 98/5/CE, avocatul în discuþie va rãspunde disciplinar pentru nerespectarea
dispoziþiilor acestei legi sau ale Statutului profesiei, potrivit reglementãrilor din Capitolul VI
(„Rãspunderea disciplinarã”) al actului normativ român. Menþionãm cã, anterior iniþierii
procedurii disciplinare, baroul român va informa în cel mai scurt timp autoritatea competentã
din Spania, cãreia îi va furniza orice informaþii utile în cauzã ºi va coopera cu aceasta pe
tot parcursul desfãºurãrii procedurii. Mai reþinem cã retragerea permanentã sau temporarã
de cãtre autoritatea spaniolã a autorizaþiei de exercitare a profesiei va avea ca efect
obligatoriu interdicþia temporarã sau, dupã caz, permanentã pentru avocatul respectiv de a
profesa în România sub titlul obþinut în Spania.
Pentru analiza regimului juridic aplicabil acestei modalitãþi de exercitare a profesiei de avocat în România, a se
vedea ªt. Naubauer, Legea organizãrii ºi exercitãrii profesiei de avocat. Explicaþii teoretice ºi practice (articolele 1-28),
cit. supra, pp. 108-110.
17
Conform art. 42 din Legea nr. 51/1995, avocatul este obligat sã se asigure pentru rãspunderea profesionalã,
în condiþiile art. 231 din Statutul profesiei, iar potrivit art. 92 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 51/1995, avocatul
înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat sã contribuie la constituirea fondului Casei de
Asigurãri a Avocaþilor, ca membru de drept al acestei Case, astfel cum prevede art. 318 alin. (1) din Statutul
profesiei. Prin urmare, pentru avocatul care profeseazã pe teritoriul românesc sub titlul profesional dobândit în
România, cele douã obligaþii sunt cumulative.
18
Art. 6 alin. (3) din Directiva 98/5/CE reglementeazã alternativa afilierii „la un fond de garantare profesionalã”.
19
Dar ºi normelor din Codul deontologic al avocaþilor din Uniunea Europeanã adoptat în Sesiunea Plenarã
din data de 28 octombrie 1998 ºi ulterior modificat în Sesiunile Plenare ale Consiliului Barourilor Uniunii Europene
(CCBE) din 28 noiembrie 1998, 6 decembrie 2002 ºi 19 mai 2006. Reamintim cã, în aplicarea Hotãrârii Congresului
avocaþilor din 19 – 20 iunie 1999, prin Decizia nr. 1486 din 27 octombrie 2007 a Comisiei Permanente a UNBR
(publicatã pe site-ul www.unbr.ro), Codul deontologic al avocaþilor din Uniunea Europeanã se aplicã în România
ca fiind ºi Codul deontologic al avocatului român, de la data de 1 ianuarie 2007.
16
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IV
IV.. Concluzii
1.. Hotãrârea pronunþatã de Marea Camerã a CJUE la 17 iulie 2014 nu face altceva decât
sã confirme dreptul unui cetãþean al oricãrui stat membru al Uniunii Europene, care a obþinut
calificarea profesionalã de avocat în unul dintre celelalte state membre, de a-ºi exercita profesia
pe teritoriul statului al cãrui resortisant este (devenit stat membru gazdã), sub titlul profesional
dobândit în statul membru de origine, în temeiul dispoziþiilor Directivei 98/5/CE.
2. În cazul în care un cetãþean român ar obþine calificarea profesionalã de avocat în
unul dintre statele membre ale Uniunii Europene – altul decât România – (sau în unul
dintre statele din Spaþiul Economic European ori în Confederaþia Elveþianã) ºi ar dori sã-ºi
exercite profesia pe teritoriul românesc sub titlul profesional astfel dobândit, devin incidente
dispoziþiile referitoare la aceastã încadrare juridicã din Capitolul VIII („Exercitarea în România
a profesiei de cãtre avocaþii care au obþinut calificarea profesionalã în unul dintre statele
membre ale Uniunii Europene ºi ale Spaþiului Economic European”) al Legii nr. 51/1995.
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Rãspunderea statelor pentru lipsa mãsurilor
privind efectivitatea ºi eficienþa asistenþei
judiciare
Avocat Florin RADU
Consilier Baroul Hunedoara

Abstract:
În ciuda principiului independenþei profesiei de avocat faþã de stat ºi a angajãrii
rãspunderii statelor doar în baza actelor nelegale ale propriilor organe, CEDO admite, cu
titlu excepþional, cã statele semnatare ale Convenþiei europene a drepturilor omului pot
rãspunde pecuniar pentru lipsa mãsurilor de eficientizare ºi efectivitate a asistenþei judiciare
Cuvinte cheie: asistenþã judiciarã, avocat, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului,
rãspunderea statelor.

1. Consideraþii introductive
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (în continuare, “CEDO” ori “Curtea”) manifestã
atenþie ºi grijã faþã de modul în care statele europene asigurã asistenþa judiciarã ºi asta, în
ciuda principiului independenþei corpului avocaþilor faþã de autoritãþile statale, principiu pe
care CEDO nu îl neagã, însã înþelege sã îl atenueze, atunci când se pune problema de respectare
a dreptului fundamental la apãrare al justiþiabililor.
Într-adevãr, potrivit regulilor ºi principiilor care guverneazã activitatea ºi profesia avocaþilor,
aceºtia sunt independenþi faþã de organele statului, exercitã o profesie liberã, cu organizare ºi
funcþionare autonome, în condiþiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea ºi exercitarea profesiei
de avocat 1 ºi a Statutului profesiei de avocat 2.
Faþã de acest aspect, s-ar putea crede ori susþine cã statelor nu li se poate angaja rãspunderea
pentru eventuale deficienþe în activitatea de asistenþã juridicã, deoarece avocaþii nu sunt angajaþi
ai statului, nu sunt subordonaþi în niciun fel acestuia ºi deci, nu ar exista temei pentru a angaja
rãspunderea statului într-un asemenea caz.
1
2

Republicatã în M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Publicat în M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

34

IUSTITIA NR. 2/2014

Cu toate acestea, CEDO a înregistrat, de-a lungul timpului, mai multe cauze în urma cãrora
a decis condamnarea statelor pentru lipsa luãrii mãsurilor privind efectivitatea ºi eficienþa
asistenþei juridice prestatã de avocaþi.

2. Analiza jurisprudenþei
CEDO Într-adevãr, CEDO a condamnat în câteva rânduri statele europene semnatare pentru
cã nu au asigurat – prin organele lor judiciare – efectivitatea ºi eficienþa asistenþei juridice, mai
ales atunci când avocatul era numit din oficiu 3.
În mai toate aceste hotãrâri, CEDO a arãtat, în esenþã, cã – deºi organizaþiile avocaþiale
sunt independente faþã de stat –, totuºi statele pot fi chemate sã rãspundã, atunci când autoritãþile
competente nu acþioneazã în vederea asigurãrii dreptului efectiv la apãrare, prin informarea
justiþiabilului asupra activitãþii neadecvate sau neglijente a apãrãtorului sau chiar prin luarea
de mãsuri în vederea înlocuirii acestuia 4.
Astfel, în douã cauze, CEDO a subliniat cã refuzul unui avocat de a înregistra la un organ
judiciar o cale de atac în numele pãrþii pe care o reprezenta, deºi poate fi acceptat, trebuie sã
îndeplineascã câteva condiþii esenþiale: nu trebuie formulat în aºa fel încât sã prejudicieze pe
justiþiabil, lãsându-l pe acesta fãrã apãrare la finalul termenului de exercitare a cãii de atac ºi
nici astfel încât justiþiabilul sã nu cunoascã motivele pentru care avocatul ºi-a manifestat refuzul5.
CEDO a statuat cã a avut loc o violare a art. 6 din Convenþia europeanã a drepturilor omului
(în continuare, “Convenþia”), condamnând în ambele cazuri statul polonez la despãgubiri în
cuantum de 4.000 Euro, cu titlu de daune morale.
Totodatã, CEDO a decis cã organele judiciare ale statului au obligaþia de a lua toate mãsurile
pentru ca apãrarea sã fie efectivã, atunci când acestea observã cã apãrarea este deficitarã.
În concret, apãrãtorul numit din oficiu de organizaþia profesionalã s-a îmbolnãvit,
justiþiabilului fiindu-i numit un alt avocat, care însã a avut la dispoziþie doar trei zile pentru a
pregãti apãrarea ºi asta în contextul unui dosar foarte complex. Instanþa polonezã nu a luat
mãsuri pentru a oferi avocatului mai mult timp sã îºi pregãteascã apãrarea, fapt care a determinat
CEDO sã conchidã cã: “Mr. Daud consequently did not have the benefit of a practical and
effective defence as required by Article 6 § 3 (c)” 6.
În tot acest context, în doctrina europeanã s-a concluzionat cã asigurarea unei asistenþe
juridice efective ºi eficiente este o obligaþie de rezultat ºi nu de mijloace 7. De mijloace va
rãmâne doar obligaþia asumatã de avocat, de a face tot ce îi stã în putinþã pentru a obþine
pentru clientul sãu drepturile pe care acesta le pretinde.

A se vedea, în acest sens, CEDO, hotãrârile: Sialkowska c/ Polonia, nr. 8932/05; Staroszczyk c/ Polonia,
nr. 59519/00; Guvec c/ Turcia, nr. 70337/01; Czelkalla c/ Portugalia, nr. 38830/97; Daud c/ Portugalia, nr. 22600/93
– toate disponibile la adresa www.echr.coe.int.
4
A se vedea, pentru detalii, D. Bogdan, Procesul civil echitabil în jurisprudenþa CEDO, vol. I (Accesul la
justiþie), Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2009, pp. 257-260.
5
A se vedea CEDO, hotãrârile Sialkowska c/ Polonia ºi Staroszczyk c/ Polonia, cit. supra., disponibile la
adresa www.echr.coe.int.
6
A se vedea CEDO, hotãrârea Daud c/ Polonia, cit. supra., disponibilã la adresa www.echr.coe.int.
7
A se vedea L. Milano, Le droit à un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Dalloz, 2006, p. 270, nr. 340, apud D. Bogdan, op. cit., p. 259.
3
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În alte cauze, CEDO a avut spre analizã eventuala încãlcare a art. 6 par. 1 din Convenþie,
raportat la faptul cã avocatul din oficiu, prin neglijenþa sa, a privat pe justiþiabil de o cale de
atac, prin omiterea precizãrii unui element de bazã al recursului (temeiul de drept), fapt care a
condus la respingerea recursului ca inadmisibil. Concluzia Curþii a fost aceea cã, într-adevãr,
într-o astfel de situaþie, eroarea avocatului din oficiu este atât de mare, încât se impune o
reparare a prejudiciului produs justiþiabilului8. Statul portughez a fost obligat sã achite
reclamantului suma de 4.000 Euro, cu titlu de daune morale, corespunzãtor constatãrii încãlcãrii
art. 6 par. 1 din Convenþie.
Hotãrârea CEDO a determinat ca, la scurt timp, Curtea Constituþionalã a Portugaliei sã
declare neconstituþional textul de lege care obliga instanþele sã declare inadmisibil un recurs
care nu cuprinde temeiul de drept, fãrã ca instanþa sã invite, în prealabil, pe justiþiabil sã
adauge acest element ulterior, în faþa acesteia 9.
O hotãrâre interesantã este ºi cea care cuprinde dispoziþia de condamnare a Turciei, cu
referire la un avocat ales al inculpatului. În speþã, inculpatul era minor, procesul prezenta un
grad ridicat de complexitate, avocatul a fost prezent la foarte puþine termene de judecatã (la 8
din 25 de termene), iar instanþa nu a luat nicio mãsurã pentru a asigura efectivitatea ºi eficienþa
apãrãrii.
Curtea a apreciat cã a existat o încãlcare art. 6 par. 1 din Convenþie ºi a obligat statul turc
sã achite reclamantului suma de 45.000 Euro cu titlu de daune morale, chiar dacã avocatul
inculpatului era ales de acesta în mod liber, însã în condiþiile în care se discuta despre un
minor, despre un proces foarte lung ºi complex, de gravitatea acuzãrii ce se aducea inculpatului
(aderare la fomaþiunea “P.K.K.”) etc.
Un caz de neîncãlcare a Convenþiei îl regãsim într-o speþã în care niciunul dintre cei ºapte
avocaþi numiþi din oficiu de organizaþia profesionalã nu a putut colabora cu reclamantul, acesta
din urmã prezentând probleme psihice, agresând verbal ºi fizic pe unul dintre respectivii avocaþi.
Curtea a precizat cã atât organele profesiei de avocat, cât ºi instanþa naþionalã au luat mãsurile
necesare pentru ca reclamantul sã beneficieze de asistenþã juridicã, finalmente el neputând sã
beneficieze de aceasta exclusiv din culpa sa 10.
Un alt caz de neîncãlcare a art. 6 par. 1 din convenþie este acela în care atât baroul de
avocaþi, cât ºi Curtea de Casaþie din Franþa au apreciat cã reclamanta nu poate beneficia de un
apãrãtor, deoarece motivele de recurs invocate nu erau suficient de serioase pentru a fi admise
de instanþã – legislaþia francezã precizând cã acordarea asistenþei judiciare în cazul recursului
poate fi refuzatã dacã în speþã nu se regãsesc motive de recurs serioase 11.
În schimb, într-o situaþie în care niciun avocat din barou nu a dorit sã îl reprezinte pe
reclamant într-o acþiune împotriva unui coleg avocat (acuzat de reclamant de malpraxis), Curtea
a apreciat cã justiþiabilului i s-a încãlcat dreptul la un proces echitabil 12.

A se vedea CEDO, hotãrârea Czekalla c/ Portugalia, nr. 38830/97, disponibilã la adresa www.echr.coe.int.
Ibidem, par. 70.
10
A se vedea CEDO, hotãrârea Renda Martins c/Portugalia nr. 50085/99, disponibilã la adresa
www.echr.coe.int.
11
A se vedea CEDO, hotãrârea Del Sol c/Franþa, nr. 46800/99, disponibilã la adresa www.echr.coe.int.
12
A se vedea CEDO, hotãrârea Bertuzzi c/Franþa, nr. 36378/97, disponibilã la adresa www.echr.coe.int.
8
9
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3. Concluzii
Jurisprudenþa instanþei europene se înscrie în linia asigurãrii cã statele iau mãsuri, atunci
când se impune, pentru ca asistenþa juridicã sã fie acordatã în condiþii ºi parametri profesionali
optimi, în vederea respectãrii dreptului la apãrare a justiþiabilului, în special în cadrul
procedurilor penale 13.

13
Pentru analiza altor hotãrâri în materie ale CEDO, a se vedea D. Bogdan, op. cit., pp. 264-269; M. Selegean,
Dreptul la un proces echitabil, în Jurisprudenþã CEDO – studii ºi comentarii, de D. Bogdan, M. Selegean
(coordonatori), Institutul Naþional al Magistraturii, 2005, p. 135.
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Fiducia – un instrument sui generis
la îndemâna avocatului
Avocat Bogdan ÞENE
Baroul Dolj

Noul Cod Civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, odatã cu reforma în materia
unificãrii dreptului privat, a introdus instituþii nereglementate pânã la acea datã, cum ar fi
plata în naturã a pensiei de întreþinere sau custodia comunã. Între acestea, fiducia este un
element de relativã noutate pentru dreptul civil român, ºi care, pânã astãzi, la trei ani de la
adoptarea Noului Cod Civil (NCC) nu a fost suficient dezbãtutã de doctrinã ºi nu ºi-a gãsit
foarte multe aplicaþii practice1. Spunem relativã noutate, întrucât anterior adoptãrii NCC,
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat prevedea la art. 3
cã avocaþii pot desfãºura, printre altele ºi activitãþi fiduciare.
Originea instituþiei este dreptul roman2 ºi a fost adoptatã atât de common law, cât ºi de
sistemul de drept european continental, însã între trust ºi fiducie existã diferenþe de substanþã3.
Reglementarea româneascã are ca model, ca în multe cazuri, fiducia de sorginte francezã.
Însã, din perspectiva tehnicii de reglementare, în timp ce Codul Civil francez reglementeazã
fiducia la Titlul XIV din Cartea a III-a „Despre diferitele moduri în care se dobândeºte
proprietatea”, legiuitorul român a preferat modelul Codului Civil Québec, incluzând titlul IV
privind fiducia în cartea a III-a despre bunuri, trecând cu vederea raþiunea avutã în vedere de
acest din urmã cod, ºi anume : „Reglementarea din Codul civil Québec referitoare la fiducie
se întemeiazã pe instituþia tradiþionalã a trust-ului englez, practica judiciarã precizând constant
cã «fiducia poate fi interpretatã dupã principiile dreptului englez în mãsura în care acestea
sunt compatibile cu dispoziþiile articolelor 1260 ºi urm. din Codul civil Québec»”4.
Potrivit art. 773 NCC fiducia este operaþiunea juridicã, având izvorul în lege5 sau
contract, prin care unul sau mai mulþi constituitori transferã drepturi reale, drepturi de
La o simplã cãutare pe site-ul arhivei electronice de garanþii reale mobiliare, http://www.mj.romarhiva.ro/
se poate observa cã numãrul fiduciilor constituite este de ordinul zecilor.
2
Despre originea ºi evoluþia instituþiei fiduciei, v. Honor Burian, Fiducia în lumina Noului Cod Civil, http://
jog.sapientia.ro/data/tudomanyos/Periodikak/scientia-iuris/2011-1/5-burian.pdf .
3
V. Cãtãlin R. Tripon, Fiducia, rezultat al interferenþei celor douã mari sisteme de drept: dreptul civil continental
ºi dreptul anglo-saxon. Conceptul, clasificarea, evoluþia ºi condiþiile de validitate ale fiduciei, în Revista Românã
de Drept Privat, nr. 2/2010, p. 165.
4
J.-L. Baudouin, Y. Renaud, Code civil du Québec annoté, p. 1499, nr. 1260/4, apud Dan Chiricã, Fiducia în
Noul Cod Civil, publicatã în Noile Coduri ale României. Studii ºi cercetãri juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureºti,
2011, p. 187.
5
Pânã în prezent nu s-a adoptat în România o atare lege.
1
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creanþã, garanþii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi,
prezente ori viitoare, cãtre unul sau mai mulþi fiduciari care le exercitã cu un scop determinat,
în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcãtuiesc o masã patrimonialã
autonomã, distinctã de celelalte drepturi ºi obligaþii din patrimoniile fiduciarilor.
“Operaþiunea juridicã” despre care vorbeºte art. 773 este, dupã unii autori6, un contract
(nenumit) – un argument în plus pentru care fiducia ar fi trebuit inseratã în Cartea a V-a
despre obligaþii – iar, dupã alþii, un „instrument”7 cãruia nu-i poate fi atribuitã o anume
instituþie juridicã (contract, drept real, operaþiune).
Regimul juridic al masei patrimoniale ºi al transferurilor acestor drepturi din masa
patrimonialã este stabilit de art. 31 ºi art. 32 NCC potrivit cãrora : masa patrimonialã este
un patrimoniu de afectaþiune iar transferul drepturilor ºi obligaþiilor dintr-o masã patrimonialã
în alta, în cadrul aceluiaºi patrimoniu8, nu constituie o înstrãinare. Acest lucru reiese ºi din
titlul art. 32 Transferul intrapatrimonial, rezultând cã acest transfer este unul sui generis,
fãcut înãuntrul patrimoniului uneia ºi aceleiaºi persoane. Pe de altã parte, din definiþia
fiduciei cuprinsã în art. 773 NCC, reiese cã transferul este unul inter- ºi nu intrapatrimonial,
cu alte cuvinte masa patrimonialã fiduciarã trecând din patrimoniul constituitorului în
cel al fiduciarului, acest transfer fiind „de esenþa fiduciei”9. Fiduciarul devine astfel titularul
drepturilor respective, putând dispune de acestea doar în realizarea scopului pentru care
s-a constituit fiducia.
Pãrþile fiduciei sunt constituitorul, fiduciarul ºi beneficiarul. Constituitor poate fi orice
persoanã fizicã ºi juridicã, iar beneficiarul poate fi constituitorul, fiduciarul sau o terþã
persoanã. În privinþa fiduciarului, art. 776 alin. (2) ºi (3) NCC prevede, evident, avându-se
în vedere operaþiunile ce constituie obiectul fiduciei, cã acesta nu poate fi decât o instituþie
de credit, o societate de investiþii, o societate de asigurare ºi de reasigurare, ºi, respectiv,
notarii publici ºi avocaþii, indiferent de forma de exercitare a profesiei.
În privinþa condiþiilor de fond
fond, art. 779 NCC prevede conþinutul obligatoriu al
contractului de fiducie: drepturile reale, de creanþã, garanþiile ºi orice alte drepturi
patrimoniale transferate; durata transferului care nu poate fi mai mare de 33 de ani; identitatea
pãrþilor ºi scopul fiduciei ºi întinderea puterilor de administrare ºi de dispoziþie ale
fiduciarului.
La art. 774 alin. (1), art. 780 ºi urm. din NCC sunt prevãzute condiþiile de formã ºi
publicitate ale contractului, asupra cãrora nu insistãm. În acord cu alþi autori, considerãm
cã legiuitorul a fãcut un exces de zel inutil ºi absurd în privinþa impunerii tuturor acestor
condiþii (act în formã autenticã, ce trebuie înregistrat la organul fiscal, înregistrat la Arhiva
Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare ºi/sau cartea funciarã), ce sunt rupte de realitatea
practicii.

Dan Chiricã, op. cit., p. 188.
Sergiu Golub, Fiducia ºi operaþiunile fiduciare, 193.231.20.119/doctorat/teza/fisier/1914.
8
Considerãm cã prevederile art. 31 NCC sunt ambigue atunci când trateazã masele patrimoniale ºi patrimoniile
de afectaþiune. Pe de o parte, din alin. (2) ar reieºi cã masele patrimoniale se nasc prin diviziunea unui patrimoniu,
aceastã diviziune fiind distinctã de cea a afectaþiunii, însã la alin. (3) se vorbeºte despre patrimoniile de afectaþiune
ca fiind de trei feluri: mase patrimoniale fiduciare constituite conform prevederilor referitoare la fiducie; cele
afectate exercitãrii unei profesii autorizate; alte patrimonii determinate conform legii.
9
Dan Chiricã, op. cit., p. 188.
6
7
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Din perspectiva scopului final, fiducia este de douã feluri
feluri: fiducia-gestiune
fiducia-gestiune, când
fiduciarul, fructificând drepturile care constituie masa fiduciarã transferã beneficiile astfel
rezultate cãtre beneficiar cãruia, în final, îi transferã ºi aceste drepturi, ºi fiducia-garanþie
fiducia-garanþie,
când fiduciarului îi sunt transferate drepturile fiduciare cu titlu de garantare a plãþii unei
datorii împotriva constituitorului pe care o are fie fiduciarul, fie terþe persoane care devin
beneficiarul fiduciei ºi, în caz de neexecutare, drepturile se transferã creditorului obligaþiei
neexecutate. Dupã unii autori10, se poate vorbi ºi de fiducia-transmisiune când scopul
fiduciei este acela de transfer al unui drept sau al unor drepturi din patrimoniul unei persoane
în patrimoniul alteia.
Singura referire la fiducie în Legea privind organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat
nr. 51/1995, este la art. 3 alin. (1) lit. g), unde se menþioneazã generic, cã activitatea
avocatului se realizeazã, printre altele, prin activitãþi fiduciare desfãºurate în condiþiile
Codului civil.
Statutul profesiei de avocat (Statutul) astfel cum a fost adoptat prin Hotãrârea U.N.B.R.
nr. 64/2011, conþine reglementãri exprese la Cap. 3, Secþiunea 1 „Conþinutul activitãþii
profesionale”, Subsecþiunea a 4-a (art. 93-103) cu privire la activitãþile fiduciare care pot fi
desfãºurate de avocaþi
avocaþi.
Potrivit art. 93 alin. (1) din Statut, avocatul are dreptul sã desfãºoare activitãþi fiduciare,
în numele ºi pe seama clientului,
clientului cu respectarea prevederilor legii ºi ale prezentului statut.
Spre deosebire de Codul civil, cu luarea în considerare a specificului profesiei, Statutul
stabileºte o serie de reguli speciale referitoare la conþinutul activitãþilor fiduciare, obligaþiile
avocatului fiduciar, plãþile ºi transferurile aferente operaþiunilor fiduciare, evidenþa acestor
operaþiuni.
În primul rând, contractul prin care se naºte fiducia este contractul de asistenþã, încheiat
evident în conformitate cu prevederile art. 108 din Statut, având forma ºi conþinutul prevãzut
în Anexa I. Observãm cã prin impunerea formei ºi conþinutului contractului, Statutul
stabileºte o limitare a posibilitãþilor pãrþilor de a negocia ºi stabili toate clauzele contractului.
În plus, trebuie respectatã, pentru validitate, atât forma autenticã a contractului impusã
de art. 774 alin. (1) NCC, cât ºi obligaþia înregistrãrii acestuia la organul fiscal competent în
termen de o lunã de la data încheierii. De asemenea, pentru opozabilitate contractul trebuie
înregistrat în Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare, ºi, dupã caz, în cartea funciarã,
conform art. 781 NCC.
În privinþa activitãþilor fiduciare, acestea pot consta în11: activitãþi de consultanþã;
operaþiuni de conservare a substanþei ºi valorii fondurilor financiare ºi a bunurilor
încredinþate; operaþiuni de plasare a fondurilor în active mobiliare ºi imobiliare, valori
mobiliare ºi alte instrumente financiare; administrarea ºi valorificarea plasamentelor ºi
efectuarea de operaþiuni juridice menite sã sporeascã valoarea ºi lichiditatea plasamentelor;
declararea ºi plata impozitelor aferente proprietãþilor încredinþate, culegerea fructelor,
încasarea veniturilor; orice plãþi ºi încasãri, constituirea de depozite bancare, compensãri
etc. Nu se defineºte însã sintagma „fonduri financiare” care, conform celor de mai sus, ar
fi distincte de bunurile încredinþate.
Lavinia Tec, Aplicaþii ale fiduciei în dreptul afacerilor în lumina Noului Cod Civil, publicatã în Noile
Coduri ale României. Studii ºi cercetãri juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2011, p. 211 ºi urm.
11
V. art. 95 din Statut.
10

40

IUSTITIA NR. 2/2014

În exercitarea acestor activitãþi, avocatul fiduciar are urmãtoarele obligaþii12: sã respecte
limitele ºi durata mandatului încredinþat, expres prevãzut în contractul de asistenþã juridicã
special încheiat; sã acþioneze cu bunã-credinþã, profesionalism ºi cu diligenþa unui bun
proprietar, cu respectarea regulilor specifice profesiei; sã administreze afacerile
încredinþate în interesul exclusiv al clientului; sã nu influenþeze clientul, direct sau indirect,
în scopul de a obþine beneficii proprii, în afara onorariului de avocat; sã informeze corect
ºi cu promptitudine clientul cu privire la executarea mandatului fiduciar ºi a rezultatelor
obþinute.
O altã specificitate a activitãþii avocatului fiduciar este cea prevãzutã de art. 95 ºi urm.
din Statut care impun ca toate plãþile13, încasãrile, depozitele fondurilor fiduciare sã fie
fãcute printr-un cont fiduciar pe care avocatul este obligat sã-l deschidã la o bancã reputatã,
pentru fiecare client în parte. Din interpretarea art. 99 din Statut14 reiese cã avocatul fiduciar
are drept unic de semnãturã asupra contului fiduciar, puterile sale fiind nelimitate, în lipsã
de stipulaþie contrarã sau de opoziþie scrisã din partea clientului.
Statutul dã dreptul avocatului sã perceapã, în parte, onorariu condiþionat de un
eveniment care sã aibã loc sau de un rezultat care sã fie atins, prevedere similarã onorariului
de succes prevãzut de art. 129 alin. (6) din Statut.
În plus, avocatul are obligaþia þinerii unui registru special15 sau un sistem echivalent
care sã evidenþieze identitatea clienþilor, inventarul bunurilor, evidenþa plãþilor ºi încasãrilor,
operaþiunile fiduciare efectuate care trebuie înregistrate nu mai târziu de 3 zile de la
efectuarea lor. Termenul de pãstrare al evidenþelor legate de activitãþile fiduciare este de
cel puþin 10 ani.
Modalitatea de formulare a prevederilor referitoare la activitãþile fiduciare ºi obligaþiile
avocatului duc la interpretãri care, în opinia noastrã, îndepãrteazã rolul ºi atribuþiile avocatului
„fiduciar” de cele reglementate de Noul Cod Civil. Argumente în acest sens ar fi:
- cu privire la natura juridicã a raporturilor dintre constituitor, fiduciar ºi terþi, în opinia
noastrã, din Statut ar rezulta cã activitãþile fiduciare se desfãºoarã de avocat în numele ºi
pe seama clientului, ca ºi mandatar, ºi nu ca fiduciar, aºa cum reiese din interpretarea
gramaticalã a sintagmei în numele ºi pe seama, folosite de art. 93 alin. (1) din Statut –
aceasta fiind specificã contractului de mandat cu reprezentare, conform definiþiei date de
art. 2.009 NCC contractului de mandat, ºi conform interpretãrii per a contrario a art. 2.039
NCC. Cu alte cuvinte, nu vorbim de activitãþi fiduciare propriu-zise, ci de un mandat exercitat
de avocat în numele ºi pe seama clientului, care este fiduciarul propriu-zis;

Expres prevãzute la art. 94 din Statut.
Cu respectarea limitelor impuse de art. 98 din Statut potrivit cãrora plãþile ºi retragerile pot fi fãcute doar în
urmãtoarele situaþii: a) pentru efectuarea de plasamente sau cheltuieli în condiþiile ºi limitele mandatului fiduciar;
b) la instrucþiunea expresã a clientului, dar cu posibilitatea reþinerii contravalorii onorariilor agreate pentru activitãþile
fiduciare; c) în baza unei hotãrâri judecãtoreºti; d) în baza contractului de asistenþã juridicã, pentru încasarea
onorariilor legate de activitãþile fiduciare desfãºurate; e) în cazul în care este în curs o procedurã execuþionalã
privind bunurile sau fondurile administrate.
14
Avocatul nu are dreptul sã retragã fonduri sau sã efectueze plãþi din contul fiduciar atunci când clientul i-a
adus la cunoºtinþã în scris opoziþia sa.
15
Altul decât registrul de evidenþã a contractelor de asistenþã, registrul de înregistrare a actelor juridice
atestate de avocat, sau registrul de înregistrare a pãrþilor de interese, prevãzute de art. 239 din Statut.
12
13
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- avocatul este mandatarul clientului sãu, indiferent de activitãþile desfãºurate ºi care
sunt prevãzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995, aspect care reiese din întreg cuprinsul legii
ºi al Statutului [în care se face referire expresã chiar la acest termen, la art. 149 alin. (1)16
din Statut];
- art. 95 din Statut indicã în mod expres faptul cã, indiferent de natura activitãþii fiduciare,
avocatul acþioneazã „în executarea mandatului”;
- la art. 95 lit. b) Statutul vorbeºte despre fonduri ºi bunuri „încredinþate”, pe când NCC
stabileºte ca fiind de esenþa fiduciei „transferul” drepturilor. Nici în aceastã privinþã Statutul
nu dã o definiþie termenului de „încredinþare”, a cãrui definiþie nejuridicã17 duce cu gândul
la o simplã detenþie precarã;
- în tot cuprinsul prevederilor art. 93-103 referitoare la fiducie, Statutul foloseºte pentru
definirea constituitorului termenul client, care potrivit Statutului, este cocontractantul în
contractul de asistenþã încheiat de avocat. Ar trebui sã reiasã dintr-o interpretare logico-juridicã
faptul cã clientul este constituitorul fiduciei, aspect contrazis de celelalte prevederi;
- art. 95 lit. a) prevede ca primã activitate fiduciarã pe cea de consultanþã, care, în
opinia noastrã, nu are nicio legãturã cu transferul drepturilor fiduciare. Ar însemna ca
avocatul sã-ºi consilieze clientul care îi transferã drepturile fiduciare cu privire la modalitatea
de fructificare a acestora, chiar cu privire la aceste aspecte? În acest caz, nu ar mai fi vorba
despre o activitate fiduciarã, ci una clasic avocãþeascã, de consiliere juridicã;
- este cert cã avocatul nu poate desfãºura activitãþi fiduciare decât în baza unui contract
de asistenþã juridicã, aºa cum reiese din prevederile art. 94 lit. a) din Statut unde se prevede:
în exercitarea activitãþilor fiduciare, avocatul trebuie: a) sã respecte întocmai limitele ºi
durata mandatului încredinþat, expres prevãzut în contractul de asistenþã juridicã special
încheiat;
- spre comparaþie, NCC dã puteri ºi drepturi largi fiduciarului, prevãzând la art. 784 cã
în raporturile cu terþii, se considerã cã fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale
fiduciare
fiduciare, acþionând ca un veritabil ºi unic titular al drepturilor în cauzã
cauzã.
În concluzie, se impune o regândire ºi o reformulare a prevederilor statutare care
reglementeazã activitãþile ºi obligaþiile avocatului fiduciar, pentru alinierea la scopul ºi
caracteristicile instituþiei fiduciei, astfel cum acestea sunt reglementate, chiar cu stângãcie,
de Noul Cod Civil, având în vedere cã, în actuala reglementare, fiducia nu poate fi utilizatã
ca un instrument util, eficace ºi profitabil, în interesul clientului ºi pentru folosul ºi prestigiul
avocatului.

16
În oricare caz de încetare a mandatului, avocatul are obligaþia sã ia în timp util ºi în mod rezonabil mãsuri
potrivite pentru apãrarea intereselor clientului.
17
http://dexonline.ro/definitie/%C3%AEncredin%C8%9Ba .
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Conflictul de interese în profesia de avocat
Avocat Rãzvan SCAFEª
Baroul Dolj

Debutul Legii nr. 51/1995 privind organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat indicã
principalele drepturi ºi obligaþii ale avocatului, printre care: „Avocatul promoveazã ºi apãrã
drepturile, libertãþile ºi interesele legitime ale omului. Avocatul are dreptul sã asiste ºi sã
reprezinte persoanele fizice ºi juridice în faþa instanþelor autoritãþii judecãtoreºti ºi a altor
organe de jurisdicþie, a organelor de urmãrire penalã, a autoritãþilor ºi instituþiilor publice,
precum ºi în faþa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaþia sã permitã ºi sã asigure
avocatului desfãºurarea nestingheritã a activitãþii sale, în condiþiile legii”1.
Se observã aºadar cã rolul avocatului este acela de partener al actului de justiþie, condiþii
în care va trebui sã asiste magistraþii în aflarea adevãrului prin reprezentarea oricãror clienþi
în faþa instituþiilor statului sau a altor persoane fizice sau juridice.
Aceastã idee este întãritã prin art. 2 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, conform
cãruia: Scopul exercitãrii profesiei de avocat îl constituie promovarea ºi apãrarea drepturilor,
libertãþilor ºi intereselor legitime ale persoanelor fizice ºi persoanelor juridice, de drept
public ºi de drept privat ºi art. 7 din Statut, conform cãruia: Într-o societate întemeiatã pe
valorile democraþiei ºi ale statului de drept, avocatul are un rol esenþial. Avocatul este
indispensabil justiþiei ºi justiþiabililor ºi are sarcina de a apãra drepturile ºi interesele acestora.
El este deopotrivã sfãtuitorul ºi apãrãtorul clientului sãu
Art. 29 din acelaºi act normativ stabileºte dreptul la clientelã al avocatului: Avocatul
înscris în tabloul baroului are dreptul sã asiste ºi sã reprezinte orice persoanã fizicã sau
juridicã, în temeiul unui contract încheiat în formã scrisã, care dobândeºte datã certã prin
înregistrarea în registrul oficial de evidenþã.
Aºa cum se poate observa, legislaþia profesiei de avocat recunoaºte avocatului un drept
liber la clientelã, drept stabilit ca fiind absolut, cel puþin în aparenþa reglementãrii cu caracter
general prezentatã mai sus. Alegerea clientelei este lãsatã la latitudinea fiecãrui avocat, în
funcþie de problema juridicã prezentatã ºi de nivelul de aprofundare a acestuia dovedit de
avocat, iar îndatorirea sa legalã este de a proteja prin toate mijloacele profesionale posibile
interesele legitime ale clientului sãu2. Bineînþeles cã diferitele interacþiuni sociale pot naºte
situaþii în care avocatul poate fi abordat de cãtre clienþi care în litigiu au interese contrare
sau care sunt chiar pãrþi adverse într-un anumit dosar.
Aici a venit în întâmpinare legislaþia, art. 46 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, statuând
cã: Avocatul nu poate asista sau reprezenta pãrþi cu interese contrare în aceeaºi cauzã sau
1
2

Art. 2 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 51/1995.
Art. 91 alin. (2) ºi art. 110 din Statutul profesiei de avocat.
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în cauze conexe ºi nu poate pleda împotriva pãrþii care l-a consultat mai înainte în legãturã
cu aspectele litigioase concrete ale pricinii. De asemenea, interdicþia existã ºi pentru cauzele
pentru care avocatul asigurã asistenþã publicã judiciarã:
Avocatul desemnat potrivit art. 72 alin. (2) sã acorde ajutorul public judiciar nu poate
refuza aceastã sarcinã profesionalã decât în caz de conflict de interese sau pentru alte
motive justificate3.
Cu toate acestea, Legea nr. 51/1995 nu stabileºte decât premisa existenþei unui conflict
de interese, fãrã a aprofunda problema ºi a oferi o definiþie sau o exemplificare a unor
astfel de cazuri.
Prin Statutul profesiei de avocat4 se acoperã însã aceste lacune, textul de lege fiind
mult mai ofertant ºi stabilind criteriile care trebuie avute în vedere în analizarea diferitelor
situaþii ca fiind cazuri de conflict de interese:
• Art. 1
14
114
14: (1) Avocatul nu trebuie sã fie sfãtuitorul ºi nici reprezentantul sau apãrãtorul
a mai mult de un client într-una ºi aceeaºi cauzã, atunci când interesele clienþilor sunt
conflictuale ori când existã, în mod real, riscul de a apãrea un astfel de conflict de interese
interese.
(2) Avocatul trebuie sã se abþinã sã se mai ocupe de cauzele tuturor clienþilor implicaþi,
atunci când intervine un conflict între interesele acestora, când secretul profesional riscã
sã fie violat sau când independenþa sa riscã sã fie ºtirbitã. (3) Avocatul nu poate accepta o
cauzã a unui nou client dacã secretul informaþiilor încredinþate de un client anterior riscã
sã fie afectat sau atunci când cunoaºterea de cãtre avocat a cauzelor unui client anterior îl
favorizeazã nejustificat pe noul client. (4) În cazul în care avocaþii practicã profesia într-o
formã asociativã, în colaborare sau în conlucrare cu alþi avocaþi, dispoziþiile alin. (1)–(3) se
aplicã tuturor avocaþilor.
• Art. 1
15
115
15: Existã conflict de interese în situaþiile urmãtoare
urmãtoare: a ) î n
activitatea de consultanþã, când, la data solicitãrii sale, avocatul care are obligaþia de a
da clientului sãu o informaþie completã, loialã ºi fãrã rezerve nu îºi poate îndeplini misiunea
fãrã a compromite interesele unuia sau ale mai multor clienþi, prin analiza situaþiei prezentate,
prin utilizarea mijloacelor juridice preconizate sau prin concretizarea rezultatului urmãrit;
b) în activitatea de asistare ºi de apãrare, atunci când, la data sesizãrii sale, asistarea
mai multor pãrþi ar determina avocatul sã prezinte o altã apãrare, diferitã de aceea pentru
care ar fi optat dacã i-ar fi fost încredinþatã apãrarea intereselor unei singure pãrþi, inclusiv
în ceea ce priveºte tehnicile ºi mijloacele profesionale ale apãrãrii; c) atunci când, prin
modificarea sau evoluþia situaþiei ce i-a fost prezentatã iniþial, avocatul descoperã una
dintre dificultãþile arãtate la lit. a) ºi b).
• Art. 1
16
116
16: Nu existã conflict de interese: a) atunci când, dupã ce ºi-a informat clienþii
ºi a primit acordul acestora, avocatul, în exercitarea diferitelor sale activitãþi, va încerca sã
concilieze contrarietatea de interese; b) atunci când, în acord deplin cu clienþii, avocatul
îi consiliazã ca, plecând de la situaþia ce i-a fost prezentatã, sã adopte o strategie comunã
sau dacã, în cadrul unei negocieri, avocaþii care sunt membri ai aceleiaºi forme de exercitare
a profesiei intervin separat pentru clienþi diferiþi, care sunt însã informaþi cu privire la
aceastã apartenenþã comunã; c) atunci când, dupã ce avocatul aduce la cunoºtinþa fiecãruia

3
4

Art. 73 din Legea nr. 51/1995.
Aprobat prin H.G. nr. 64/2011.
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dintre clienþii potenþial afectaþi de asistenþa juridicã acordatã existenþa sau posibilitatea
creãrii unui conflict de interese, precum ºi eventualele consecinþe nefavorabile ale acestuia,
fiecare dintre respectivii clienþi îºi dau acordul expres ºi prealabil cu privire la prestarea
activitãþii de asistenþã juridicã.
• Art. 1
17: Cu excepþia unui acord între pãrþi, avocatul trebuie sã se abþinã a se ocupa
117
de cauzele tuturor clienþilor implicaþi, atunci când se iveºte un conflict de interese, când
avocatul apreciazã cã nu poate asigura apãrarea drepturilor ºi intereselor legitime ale fiecãrui
client în parte, când secretul profesional riscã sã fie violat sau când independenþa sa riscã
sã fie lezatã.
Noþiunea de conflict de interese are o origine provenitã din sectorul public, reprezentând
iniþial punctul de plecare în analizarea cauzelor de favoritism, corupþie ºi fraudã. Acesta a
fost ºi considerentul pentru care legiuitorul a inserat aceastã noþiune în acte normative
importante precum, cel mai recent: Legea nr. 161/2003 – Titlul IV – Capitolul II5, O.U.G.
nr. 34/20066 – Capitolul II – Secþiunea a 8-a, art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal.
Este foarte adevãrat cã interesul public fiind cel care stã la baza formãrii unei societãþi
moderne ºi durabile, trebuiau gãsite pârghii pentru apãrarea acestuia prin evitarea oricãrui
comportament care sã-l aºeze pe o poziþie inferioarã interesului personal. Persoanele aflate
în funcþii publice trebuie sã posede atributele integritãþii ºi imparþialitãþii deciziilor luate,
astfel cã protejarea riscului apariþiei unor situaþii îndoielnice în ceea ce priveºte conduita
acestora reprezintã prioritatea principalã pentru asigurarea transparenþei aparatului public.
O definiþie a conflictului de interese ne este oferitã de art. 70 din Legea nr. 161/2003
care, deºi se referã la sectorul public, poate fi transpusã cu modificãrile de rigoare ºi în
cazul societãþilor7: Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana care exercitã
o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã,
care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit
Constituþiei ºi altor acte normative.
Pentru a realiza însã o definiþie a conflictului de interese în domeniul practicii avocaturii
trebuie avute în vedere principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese aºa
cum sunt acestea indicate în art. 71 din Legea nr. 161/2003: imparþialitatea, integritatea,
transparenþa deciziei ºi supremaþia interesului public. În materia avocaturii aceste principii
se impun a fi uºor modificate ºi aplicate la specificul raporturilor profesiei, respectiv cele
dintre avocat ºi client, astfel încât avocatul va trebui sã fie: imparþial, integru, sã participe
la luarea deciziilor juridice în mod transparent ºi sã aibã în vedere supremaþia interesului
clientului.
Imparþialitatea ºi integritatea asigurã o distanþare faþã de interesele personale contrare
ale clienþilor ºi o obiectivitate în luarea deciziilor privind exercitarea atribuþiilor stabilite
de lege în timp ce transparenþa în luarea deciziilor conferã clienþilor implicaþi siguranþa cã
Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenþei în exercitarea demnitãþilor publice,
a funcþiilor publice ºi în mediul de afaceri, prevenirea ºi sancþionarea corupþiei.
6
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a contractelor de concesiune de
lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii.
7
Nu ne vom referi în prezenta lucrare la definiþia conflictului de interese ca ºi infracþiune, prezentatã de
art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.
5
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se are în vedere supremaþia interesului lor ºi cã nu existã un interes al avocatului care sã
primeze ºi astfel sã afecteze capacitatea de asistenþã ºi reprezentare cu integritate a clientului.
De fapt, deºi legislaþia vorbeºte despre clienþi cu interese conflictuale, sugerând cã un
conflict de interese se naºte între cei doi clienþi, în realitate aceasta este doar una dintre
laturile conflictului de interese, cealaltã manifestându-se în interesul personal al avocatului,
care uitând de etica profesiei ºi de integritatea pe care o presupune desfãºurarea acesteia,
ar alege o cale prin care sã asiste sau sã reprezinte ambii clienþi, folosindu-se de informaþiile
aflate de la unul sau de la ambii dintre aceºtia pentru a construi un proces din care sã
obþinã un avantaj personal mai mare.
Interdicþia asistenþei ºi reprezentãrii în astfel de cazuri este absolutã ºi þine chiar de
scopul ºi caracteristicile profesiei de avocat, de caracterul de protector al drepturilor ºi
libertãþilor clienþilor sãi al avocatului ºi de obligaþia sa de a urmãri doar interesul suprem al
clientului. Însã vorbim despre interesul unui singur client, evident, odatã ce continuarea
acordãrii sfaturilor juridice în cazuri de conflict de interese nesemnalate clienþilor ar conduce
tocmai la prejudicierea intereselor acestora. De altfel, doar permisiunea clienþilor între
care existã interese conflictuale ar putea libera avocatul de interdicþia de a-i reprezenta pe
amândoi în astfel de cazuri.
Situaþiile de continuare a reprezentãrii în cazul în care avocatul cunoaºte cã i s-au
adresat doi clienþi ce au interese contrare în aceeaºi cauzã sau chiar în cauze diferite, dacã
informaþiile obþinute de la unul dintre aceºtia i-ar profita în câºtigarea unui alt proces în
beneficiul celuilalt client, deºi nesemnalate în dese rânduri, afecteazã profesia de avocat ºi
ºtirbesc încrederea publicã în aceasta.
Avocaþii priviþi individual trebuie sã identifice zilnic ceea ce este etic ºi sã refuze sã se
conformeze anumitor cereri ale clienþilor. Încrederea comunitãþii în sistemul juridic este
mãcar parþial influenþatã de comportamentul avocaþilor care pot facilita sau inhiba
deschiderea persoanelor spre a apela la sfaturi juridice.
Problema apare cel mai accentuat la tinerii avocaþi. Dovezile existente în prezent
sugereazã cã aceºtia sunt într-un fel de derivã eticã. Aceºtia nu sunt tocmai antagoniºti însã
nu au reprezentarea exactã a eticii.
Chiar ºi într-un context de crizã financiarã globalã, cultura noilor avocaþi este în general
una materialistã, cu nesocotirea atributelor morale spre a obþine recompense financiare
imediate. Atunci când o astfel de atitudine se pliazã pe nervozitatea naturalã asupra
indicaþiilor superiorilor, doar o foarte micã parte din tinerii avocaþi par pregãtiþi pentru o
analizã eticã ºi o luare de decizii independentã. Cel ce are cel mai mult de suferit ca
urmare a acestor factori este profesionalismul individual al avocatului.
Societatea avocaþilor are nevoie a se concentra pe educarea moralã a tinerilor avocaþi
în special dar trebuie avut în vedere ºi cã prognoza acestor practici în rândul avocaþilor
mai experimentaþi este de asemenea problematicã.
Secretul eticii care trebuie cultivatã spre a se evita situaþiile de reprezentare a clienþilor
aflaþi în conflict de interese este acela de a aprecia asupra unor prioritãþi distincte atunci
când niciuna nu este pe deplin satisfãcãtoare iar apoi sã existe curajul de a acþiona în
conformitate cu aceastã judecatã. Desigur, avocatul, deºi este conºtient de eticã, nu este
garantat cã va acþiona în consecinþã. Cu toate acestea conºtientizarea eticii juridice ºi a
beneficiilor acesteia trebuie sã primeze în faþa altor elemente, iar prezenþa acesteia
acapareazã viitoare eventuale scuze vizând ignoranþa asupra complexitãþii alegerii.
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Obligaþia de limitare pânã la suprimare a sfaturilor juridice în cazurile în care avocatul
cunoaºte cã acel client are interese contrare cu un alt client cu care deja acesta a semnat
un contract de asistenþã juridicã trebuie sã fie conºtientizatã de la primul contact cu problema
juridicã, iar la momentul sesizãrii sale avocatul trebuie sã aibã în vedere obligaþia de a
oferi sfaturi juridice sincere ºi complete clienþilor sãi. Obligaþia de a nu reprezenta sau
asista pãrþi aflate pe poziþii contrare se completeazã cu obligaþia de a pãstra secretul
profesional8, odatã ce acesta ar fi afectat prin divulgarea sa tocmai cãtre clientul ce ar
putea beneficia de aflarea unor astfel de informaþii confidenþiale despre o persoanã ce este
parte cu interese contrare într-un proces.
În loc de concluzie ar trebui fãcut un apel spre conºtientizarea cã astfel de cazuri
existã ºi se manifestã în societatea avocaþilor, cã ele riscã sã afecteze întâi clientul ºi apoi
avocatul ºi profesia prin reducerea încrederii publice în aceasta, cã practicarea avocaturii
în situaþii de conflict de interese se contrazice cu principiile profesiei ºi cu rolul avocatului
ºi, nu în ultimul rând, cã astfel de situaþii creeazã poate un fals adevãr în anumite litigii.

8

Art. 11 din Legea nr. 51/1995, art. 134 ºi art. 228 din Statutul profesiei de avocat.
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Din Istoria Baroului Dolj1
Înainte ºi dela 1864-1874

Cu drept cuvânt se spune: pentru a înþelege viitorul, trebuie mai întâi sã cunoaºtem
trecutul. De acest adevãr, ne-am condus în lucrarea de faþã spre a-i putea da toatã importanþa
ce ea meritã.
Cercetând cu deamãnuntul, în trecutul sãu, primele începuturi de organizare ale
Corpului de advocaþi, – ca corp de sine stãtãtor ºi factor social, – am putut înþelege, cum se
cuvine, multe din faptele ce s’au scurs în cursul vremii, în instituþiunea cãreia cu toþii îi
aparþinem ºi a’l cãrui trecut ne încercãm sã’l cunoaºtem ºi sã’i dãm viaþã.
Multe împrejurãri au fãcut ca, în arhiva Corpului de advocaþi din Dolj, – pe care am
cercetat-o cu interesul istoricului – sã nu se gãseascã absolut niciun act, din care sã se
stabileascã cea mai micã urmã despre viaþa acestui barou în intervalul dela 1860-1870.
Pânã la 1874 Ianuarie, nu existã niciun act, din care sã se vadã mãcar cã a existat acest
Corp al advocaþilor.
Cã trebue sã fi fost acte, care sã dovedeascã existenþa sa, cel puþin dela 1864 Decembrie,
sau 1865 Ianuarie înainte, nu mai încape îndoialã, fiindcã ori câtã neregulã ar fi domnit în
þinerea arhivei, tot a trebuit sã existe cel puþin înscrierile tinerilor, ce venise dela studiul
dreptului, în acest timp ºi cari se înscriseserã ca advocaþi în Barou. Foºtii Decani P. Chiþu ºi
A. Betolian, ne-a precizat cã în luna mai 1871 ºi-au fãcut înscrierile în Baroul Dolj, ºi au
ºi presentat actele lor odatã cu cererile de înscriere, în lipsa Decanului de atunci, – def.
G. Chiþu, – Consilierului Gr. Þigara.
Faþã cu aceste preciziuni, ce nu pot fi puse la îndoialã, este mai mult decât sigur, cã
arhiva ce a existat, multã, puþinã, câtã a fost pânã la 1874, – trebue sã se fi pierdut la vreo
mutare de local, sau în cel mai rãu caz, va fi fost luatã de vreunul din membrii Consiliului
din acel timp, dusã la domiciliul sãu în pãstrare ºi cu timpul uitat acolo.
Aºa cã în lipsã de acte din a cãror cercetare sã putem reconstitui trecutul Corpului
nostru de advocaþi, în aceastã epocã nu ne putem referi decât la informaþiunile ce am putut
culege de pe la câþiva din colegii în vârstã ce îºi mai amintesc de aceastã epocã, de mult
trecutã.
Ar fi fost interesant sã putem avea primele începuturi sigure ale organizãrei acestui
Corp, ar fi fost de dorit sã avem un tablou al Corpului de advocaþi din Dolj, la aceastã
epocã, ca un prim document al începutului la Baroul Dolj. Din nefericire însã, aceste acte
preþioase pentru studiul nostru ni sunt necunoscute.
Aceste împrejurãri fac ca prima epocã în trecutul Baroului, sã fie slab redatã, ºi posibil
cu oarecare erori în date, lipsindu-ne orice putinþã de control.

1

Fragment din lucrarea Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928 publicatã de Avocat George Mil-Demetrescu.
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Ca sã putem oarecum cunoaºte starea Baroului nostru la 1864, atunci când a luat fiinþã
prima lege de organisare a acestei instituþiuni, este nevoe sã cunoaºtem care era starea
generalã a profesiunei de advocat în þarã. Cunoscând aceasta, vom avea un îndoit folos,
întâi vom preciza în parte trecutul profesiunei de advocat la noi, ºi al doilea vom fi dispensaþi
de a mai cerceta situaþiuna acestui barou, ea neputând fi decât una ºi aceiaº pretutindeni.
Dacã ne întoarcem privirea asupra timpului trecut, în special dela 1800 încoa ºi cercetãm
vechile noastre legiuiri ºi obiceiuri, – gãsim cã din cele mai vechi vremi, cineva care sã fi
fãcut înaintea justiþiei, oficiul asemãnãtor advocatului modern, a existat mai întotd’auna.
Dar, cine erau aceºtia, din ce clasã se recrutau ºi ce îndatoriri aveau aceasta nu se ºtie bine.
În lipsã de o lege organicã, care sã stabileascã anumite condiþiuni pentru cei ce voiau sã
profeseze advocaturã, rãmâne sigur stabilit cã oriºicine voia ºi se simþea în stare, putea sã
fie advocat, sau în limbagiul vremei: «vechil». Nu se cerea niciun studiu ºi niciun titlu,
aceasta este sigur, cum nu se cerea nici pentru judecãtor, cari erau numai boeri, numiþi de
Domn.[…]
Caîn toatã þara ºi în Baroul nostru, tot o asemenea stare de lucruri trebue sã fi fost la
1864. Se gãseau în Barou advocaþi, dintre care cei mai mulþi n’aveau alte titluri pentru
exerciþiul profesiunei decât trecutul lor de foºti judecãtori pe la Judecãtorii, Divanuri sau
foºti grefieri la aceste instanþe, mulþi din ei slujbaºi ºi mai mici, ca foºti subprefecþi, ajutori
de subprefecþi ºi alte funcþiuni administrative, ce numai cunoºtinþe speciale de drept nu
puteau da, de ºi înainte vreme subprefecþii erau în acelaºi timp ºi judecãtori de pace ºi cu
acest trecut, cu stagiul fãcut exercitau profesiunea de advocat, comform ultimului ofis
Domnesc al lui Bibescu.
Cine erau însã aceºti antemergãtori ai profesiunei noastre la Dolj? Iatã iarãºi o chestiune
care ne-a ocupat mult timp cercetãrile noastre, ºi pe care am rezolvat-o, cu preciziune,
târziu, dupã lungi cercetãri.
În arhiva Corpului, n’a rãmas nici cea mai micã urmã despre aceºti vechi advocaþi ai
Doljului. În tabloul din 1876, cel mai vechiu tablou de advocaþi existent, se gãseau trecuþi
ºi acei advocaþi cari se mai înscrisese în Barou, dela 1865 pânã la aceastã datã, aºa cã nici
din acest vechiu act nu se puteau extrage ºtiri sigure.
Nu s’a putut gãsi, nici lucrãrile comisiunei examinatoare, care lucrase la Craiova,
comform art. 29 din legea dela 1864, ºi care ar fi putut da, ceeace ne trebuia. În aºa
situaþie, eram forþaþi sã ne mulþumim cu informaþiunile ce ni se dedese de cãtre fostul
decan P. Chiþu, informaþiuni nceomplete ºi cari nu putea fi înregistrate decât ca amintiri
nesigure. Dupã aceste informaþiuni ºi dupã cele ce se puteau vedea în tabloul de advocaþi
din 1876 s’a reconstituit întrucâtva tabloul pe anul 1864, ºi socoteam cã existenþi în Craiova
la aplicarea legii, pe urmãtorii advocaþi profesioniºti: 1. Scarlat Stãnciulscu; 2. Mihail Eliescu;
3. Iordache Bãlãcescu; 4. Grigore Þigara; 5. Ion Tãnãsescu; 6. Teoharie Teoharide; 7. Teodosie
Bodescu; 8. ªtefan Zãgãnescu; 9. Toma Strâmbeanu; 10. Barbu Bãlcescu; 11. Tache Zisu;
12. Grigore Brãtãºanu; 13. V. Mãcescu; 14. P. Eliat; 15. Toma Slãmnescu; 16. N.C. Zãtreanu;
17. Em. Quinezu; 18. Gh. Chiþu.
Aceastã reconstituire era însã întemeiatã pe probabilitãþi. Tocmai târziu, atunci, când
rcconstituiam dupã actele timpului, Decanatul D-lui P. Chiþu, s’a gãsit într’un dosar din
1885, o corespondenþã ce se urma între Decanul Baroului Dolj, ºi judecãtorul ocolului
Meletin din judeþul Dorohoi, relativ la advocatul Toma Slãmnescu, cel care în 1883, fusese
ºters de Consiliul de disciplinã de Dolj, pentru totd’auna din tabloul advocaþilor, ca unul
ce fusese definitiv condamnat la doui ani închisoare pentru fapte incompatibile cu exerciþiul
profesiunei de advocat. Prin aceastã corespondenþã, s’a putut rezolva cu preciziune
chestiunea ce ne preocupa. Reeºea din aceastã corespondenþã cã Toma Slãmnescu, dupã
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ce fãcuse închisoare, ne mai ºtiind ce sã facã, se hotãrâse sã se ducã sã exercite advocatura,
tocmai la celãlalt capãt al þãrii, la Dorohoi, pe lângã o judecãtorie de ocol din acel judeþ.
Aci, necunoscut, spera sã poatã trãi în liniºte ºi exercita profesiunea la care numai avea
dret. Dar tocmai pentru cã era necunoscut, pãru curios instanþelor judecãtoreºti aceastã
apariþie a lui Slãmnescu, ºi i se ceru sã-ºi arate titlurile care-i da dreptul sã exercite
profesiunea. Slãmnescu care n’avea niciun titlu decât acela de practicant, aratã Judecãtorului
de ocol, un Monitor Oficial din 1865 cu No. 65, în care între alþi advocaþi cu drept de a
exercita profesiunea la Dolj, era trecut ºi el. Judecãtorul ceru atunci, relaþii la Decanul de
la Dolj. Se urmã o corespondenþã în care se arãta adevãrata situaþie a lui Slãmnescu în acel
moment. În acestã corespondenþã se gãsi ºi actul ce ne interesa atât de mult: Monitorul
Oficial No. 65 din 1865 în care se putea vedea advocaþii existenþi la 1864 în Dolj, trecuþi
conform nouei legi în tabloul celor cu drept de exerciþiu. Aceastã preþioasã descoperire
fãcutã, rezolvã cu preciziune mult frãmântata chestiune de a ºti, cine erau advocaþii care
profesau la 1864, advocatura în Craiova.
Dupã o corespondenþã cu Monitorul Oficial, s’a putut obþine o copie exactã dupã
acest tablou, publicat în Monitorul Oficial No. 65/865.
Cu acest act în posesiune, s’a putut preciza cine fusese advocaþi, care la 1864, exercitau
la Craiova. L-am reprodus aici ºi se va vedea cã lista, întocmitã mai sus dupã probabilitãþi,
nu era nici completã, nici exactã. Tot din acest act care este întocmit de Ministerul Justiþiei
în Martie 1865, dupã lucrãrile trimise de Comisiunea de examinare ce lucrase în Craiova,
pentru întreaga Oltenie, se putea vedea ºi titlurile ce aveau fiecare advocat, azi cu toþii
dispãruþi.
Iatã acest act:

Ministerul Justiþiei, Cultelor ºi Instrucþiunei Publice
„Consiliul examinator de advocaþi, constituit în oraºul „Craiova, pentru districtul Dolj,
Romanaþi, Mehedinþi, Gorj„ ºi Vâlcea ‘mi înainteazã tabloul advocaþilor admiºi pentru„
distr. Dolj.
„Subsemnatul, conform art. XXIX din legea pentru „constituirea Corpului de advocaþi,
publicã acest tablou, „spre a cunoaºte Curþile ºi Tribunalele, precum ºi cei interesaþi, numele
advocaþilor”.
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De la Cuza pânã la noi, trei paºi înainte
ºi cinci înapoi
Avocat dr
A
dr.. Aurel DESP
DESPA
Baroul Dâmboviþa

Anul acesta este unul sacru; societatea civilã este marcatã de alegerile pentru preºedinþie,
iar mica noastrã societate profesionalã este la rândul ei marcatã de împlinirea, în curând,
la 6 decembrie, a 150 de ani de când marele reformator care a fost Alexandru Ioan Cuza a
dat profesiei noastre prima lege adevãratã, care s-a referit la corpul avocaþilor.
Strãbãtutã de un puternic accent naþionalist (care din nefericire astãzi ne lipseºte cu
desãvârºire), legea prevedea cã nimeni nu putea sã exercite profesia dacã nu era român
sau naturalizat român, dacã nu deþinea o diplomã care sã ateste studiul dreptului, eliberatã
de o facultate din þarã sau de una dintre facultãþile strãine. Legea excludea faliþii, nereabilitaþii,
bancruþii ºi pe cei condamnaþi la o pedeapsã criminalã sau corecþionalã pentru o serie de
delicte prevãzute în art. 2. Ne oprim puþin la aceastã prevedere ºi nu putem sã nu observãm
cã diferenþa dintre respectiva lege ºi dreptul nostru pozitiv actual în materia reglementãrii
profesiei nu diferea prea mult. Tabloul avocaþilor, Consiliul de disciplinã, reglementarea
instituþiei decanului, a Adunãrii generale (care delibera asupra intereselor comune ale
avocaþilor, elabora regulamentele corpului, stabilea contribuþiile ºi nivelul lor) sunt
reglementãrile unui mare om de stat, iar normele juridice se ridicau la nivelul dispoziþiilor
existente în statele civilizate ale Europei. Tot Cuza a pus bazele formãrii unei „case comune”,
antecesoarea Casei de asigurãri de mai târziu, a reglementat în amãnunt stagiul profesional,
iar în finalul legii s-au abrogat toate vechile legiuiri, regulamente, decrete, ordonanþe. Aºa
cum remarca pe bunã dreptate Mircea Duþu, datoritã dezordinii ºi spiritului fanariot, atât
de prezent, din nefericire, ºi astãzi, puternic înrãdãcinat în structurile statului, transpunerea
în practicã a legii a întâmpinat dificultãþi extraordinare, astfel cã la 20 de ani de la elaborarea
sa, în 1884, legea a fost completatã fundamental.
Cum societatea românã evolua rapid spre modernizare (era ºi cazul la începutul sec. XX),
legea de la 1884 a devenit insuficientã ºi necuprinzãtoare în raport cu diversitatea situaþiilor
apãrute în procesul de constituire a corpului avocaþilor ºi atunci, din interiorul profesiei,
s-a simþit nevoia schimbãrii, astfel încât la 12 martie 1907, într-un an frãmântat de grave
manifestãri sociale, s-a promulgat o nouã lege pentru organizarea corpului. Pentru prima
datã apãrea incompatibilitatea între profesia de comerciant, atunci când comerþul era
principala ocupaþie, ºi avocatura, între calitatea de militar, monah ºi orice altã formã
ecleziasticã, între funcþia administrativã sau judecãtoreascã ºi profesie. De observat rigoarea
reglementãrii ºi multitudinea incompatibilitãþilor. Se introduce prin lege jurãmântul, se
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reglementeazã cu caracter de noutate absolutã transferul, se reglementeazã într-un capitol
distinct drepturile avocaþilor. Atenþie numai! La an de graþie 1907 punctãm reglementarea
detaliatã din lege referitoare la actele de înstrãinare a imobilelor, convenþiile matrimoniale,
actele de ipotecã, actele de partaj, la concesiunile petroliere, tranzacþiile de societate, acte
ce se prezentau tribunalului spre autentificare. Toate aceste acte trebuiau redactate de un
avocat sau apãrãtor, obligatoriu, atunci când între pãrþi se gãsea ºi un neºtiutor de carte (ºi,
slavã Domnului, erau atunci mai mulþi decât sunt acum). Se introduce pentru prima datã în
legislaþie pactul de quota litis, instanþa putând reduce suma numai „în caz de vãditã
exageraþiune”. Un capitol aparte era alocat obligaþiilor avocatului, obligaþia capitalã fiind
aceea de a studia cu atenþie cauzele, de a pleda „cu cuviinþã ºi respect”. Pentru prima datã
s-a reglementat situaþia samsarilor de procese (mijlocitorii), iar avocatul care apela la ei era
pasibil de pedeapsã. Rãspunderea avocaþilor redactori de acte era cea din dreptul comun,
avocatul neavând obligaþia de a cerceta sarcinile actului. S-a reglementat pentru prima
datã forma de exercitare a profesiei – biroul de avocat – ce trebuia sã funcþioneze într-un
local cuviincios. S-a introdus instituþia secretarului de avocat, iar aceºtia erau trecuþi, ca ºi
avocaþii, într-un tabel al secretarilor de avocaþi. Se introduce obligaþia de a plãti pentru
corp o cotizaþie trimestrialã, care, dacã nu era plãtitã în termen de 2 luni, Consiliul de
disciplinã interzicea dreptul de a profesa. O altã noutate: corpul avocaþilor a fost declarat
persoanã moralã cu drept de a face acte juridice ºi de a sta în justiþie în interesul corpului.
S-au înfiinþat asistenþa judiciarã, Casa de economii a avocatului, bugetul fiecãrui consiliu
al baroului cuprinzând o sumã pentru pensii ºi ajutoare (germenele sistemului propriu al
asigurãrilor de astãzi).
Aceastã lege, pe bunã dreptate, a fost ºi este apreciatã ca legea care a marcat
reglementarea juridicã modernã a profesiei.
Legislaþia interbelicã este guvernatã de Legea pentru unificarea corpului din 19 februarie
1923 (Decretul nr. 610/1923), modificatã substanþial prin Legea pentru organizarea corpului
din 1931, completatã de Legea din 6 aprilie 1937, Regulamentul Casei Centrale a pensiunii
avocaþilor din România ºi a Casei de ajutor a barourilor din 10 decembrie 1936,
Regulamentul pentru îndeplinirea efectivã a stagiului de avocat, Regulamentul pentru
examenul de avocat (de liberã practicã) din 25 februarie 1936. Toate aceste acte normative
au perfecþionat condiþiile privind admiterea în profesie ºi exercitarea ei, stabilind, prin
art. 1 al Legii din 1931, condiþiile pentru admiterea în corpul avocaþilor – vârsta minimã de
24 de ani, absolvirea bacalaureatului, titlul de doctor în drept, un stagiu profesional de 3
ani, promovarea unui examen de liberã practicã. Punctez numai seriozitatea ºi rigoarea
acestui examen.
Incompatibilitãþile, stagiul profesional ºi condiþiile efectuãrii lui, întreruperea ºi
suspendarea stagiului, prelungirea sa s-au gãsit în atenþia ºi preocuparea legiuitorului.
Înscrierea în corpul avocaþilor, tabloul avocaþilor, transferul, suspendarea ºi încetarea
exerciþiului profesiei, drepturile ºi îndatoririle avocaþilor erau riguros reglementate. Insist ºi
o sã revin în partea finalã la câteva reglementãri care ºi astãzi ne-ar fi utile, ºi anume:
pentru onorariul datorat, fie ºi în baza unei convenþii verbale, fie conform tabloului
onorariilor minimale întocmit de Comisia permanentã a Uniunii, avocatul putea sã îl cheme
pe clientul debitor în judecatã în faþa instanþei de la domiciliul avocatului. Pentru acest
onorariu avocatul avea un drept de privilegiu asupra sumei sau averii mobile conservate
sau intrate în patrimoniul clientului prin serviciile prestate de avocat.

52

IUSTITIA NR. 2/2014

Pe baza convenþiei scrise privind onorariul, avocatul putea obþine fãrã plata unei cauþiuni
sechestrul asigurator sau poprire pe averea debitorului sãu. Creanþele de onorariu
autentificate se puteau executa, iar executarea nu se suspenda decât dupã consemnarea
sumei datorate cu titlu de onorariu.
Avocatul care se gãsea în exercitarea profesiei sau în timp cât se afla în localul instanþelor
de orice grad, chiar în afara ºedinþei, era asimilat funcþionarului public în exerciþiul funcþiunii,
sub aspectul respectului ce i se datora ºi al sancþiunilor penale privind orice ultraj ce i-ar fi
fost adus – a se vedea, spre exemplu, decizia Curþii de Casaþie II nr. 1537/1923, în
Jurisprudenþã generalã 1923, pag. 515.
Dacã adãugaþi faptul cã în perioada interbelicã actele ce se prezentau la orice autoritate
judecãtoreascã trebuiau redactate de avocaþi, cu excepþia situaþiei când redactorul însuºi
era licenþiat în drept sau doctor în drept, soþ ori descendent, or faptul cã simpla procurã
verbalã datã de parte în instanþã era suficientã pentru îndeplinirea de cãtre avocat a oricãrui
act procesual, inclusiv pentru exer
citarea cãilor de atac, aveþi imaginea unei avocaturi
exercitarea
prospere financiar ºi respectate social.
O sã revin asupra acestor drepturi, în parte pierdute astãzi, însã, pentru a întãri afirmaþiile
mele, trimit la un articol al vremii, apãrut în Curierul judiciar nr. 25/1929 la pagina 390,
intitulat sugestiv „Lupta împotriva procurii avocaþiale”. Eram oarecum de temut pentru cei
care vedeau în noi o concurenþã adevãratã ºi puternicã.
Organele corpului de avocaþi aveau o reglementare aproape identicã cu reglementarea
de astãzi, anume Congresul corpului, preºedintele Uniunii Barourilor, Consiliul General al
Uniunii avocaþilor (insist asupra acestui Consiliu General, care era al Uniunii avocaþilor,
nu al Uniunii barourilor), Comisia Permanentã, baroul, decanul ºi Consiliul baroului.
Adunarea generalã era reglementatã în varianta adunãrii generale deliberative ºi elective.
Asistenþa judiciarã a fost de asemenea cu minuþie reglementatã prin Legea din 1931 ºi
definitã de art. 235 alin. (3) al acestei legi. Fac o menþiune importantã în opinia mea, anume
aceea cã, în acord cu reglementãrile art. 240 din legea sus menþionatã, asistenþa judiciarã nu
se acordã în cauzele vãdit nedrepte, vexatorii sau care nu s-ar putea susþine în justiþie. Cât
de util ne-ar fi ºi astãzi un asemenea text de lege, când instanþele ne bombardeazã cu asemenea
cereri, prost sau deloc plãtite, care mai de care mai imposibil de apãrat în drept.
Casa centralã de pensii ºi casele de ajutor au fost reglementate prin art. 257 al Legii din
1931, care a stabilit ºi principiile sistemului, printre care un loc marcant îl deþinea declararea
pensiei ca un drept al avocatului, al vãduvelor ºi copiilor minori. Casa de pensii se administra
de Comisia permanentã a Uniunii. Avocatul pensionar nu mai putea pleda, se remarcã
sistemul proporþional al acordãrii pensiilor în funcþie de vechimea în profesie, iar vãduvele
ºi minorii, în caz de deces al titularului, primeau 50% din pensia cuvenitã avocatului.
Profesia a mai avut o perioadã de ascensiune, marcatã de reglementãrile care au
guvernat-o între 1940 si 1948. Ar fi al treilea pas înainte dupã legea lui Cuza – primul pas,
legislaþia de la 1907 unitã cu cea din perioada interbelicã – al doilea pas ºi, în sfârºit, legea
din 1940, mai bine zis decretul-lege din 5 septembrie, care a fost actul de referinþã, ducând
profesia noastrã la apogeul acelei perioade. La 5 septembrie 1940 (în stil vechi, în luna
august – erau cunoscutele decrete emise de mareºal) se emitea decretul-lege pentru
organizarea corpului de avocaþi, care abroga legea din 1931, decret ce era strãbãtut de
spiritul Constituþiei de la 1938, constituþie care, în art. 27, accentua caracterul naþionalist
române Cred cã nicicând
al statului, „caracterul majoritar ºi creator de stat al naþiunii române”.
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profesia noastrã, între profesiile juridice, nu a avut o importanþã socialã mai pregnantã
decât acum.
Organizarea ºi funcþionarea profesiei a fost stabilitã pe principiul autonomiei corpului,
precum ºi al solidaritãþii naþionale ºi profesionale, avocatura participând în mod direct la
activitatea organelor puterii judecãtoreºti, bucurându-se de toate garanþiile legale în
îndeplinirea menirii sale. Toate barourile din þarã formau Uniunea barourilor din România,
barourile, cât ºi Uniunea, fiind declarate persoane juridice de drept public.
Ca sã marchez importanþa avocaturii ºi importanþa locului baroului în sistemul juridic,
þin numai sã subliniez faptul cã decanul, ales pentru un mandat de 5 ani, era confirmat prin
decret regal, la propunerea ministrului de justiþie. Comparaþi cu ce se întâmplã astãzi,
când unele instanþe, nu generalizez, având în vedere ºi prestaþia uneori lamentabilã a câte
unui decan de barou, nici mãcar nu discutã cu acesta, ignorându-l. Nu puteai sã faci acest
lucru în 1940, când decanul baroului era confirmat de capul statului, care era regele.
Ne întoarcem în acele vremuri ºi arãtãm cã decanul era ales odatã cu Consiliul baroului,
consiliu care, spre exemplificare, în baroul Ilfov era compus din 20 de membri, câte 12
membri în consiliile barourilor din reºedinþele curþilor de apel, câte 8 membri în celelalte
barouri ce numãrau efectiv peste 200 avocaþi ºi câte 6 membri în cele cu sub 200 de avocaþi.
Preºedintele Uniunii barourilor (aþi remarcat trecerea la Uniunea barourilor, care nu
mai era o Uniune a avocaþilor), Congresul general al corpului, Consiliul general al Uniunii
ºi Comisia permanentã reprezentau organizarea avocaturii.
Pentru prima datã, legea lui Antonescu a fãcut o distincþie în ceea ce priveºte stagiul
profesional între doctorul în drept, care trebuia sã efectueze un stagiu de 2 ani ºi licenþiatul
în drept, care efectua un stagiu profesional de 3 ani ((imaginaþi-vã o clipã cã astãzi, unui
doctor în drept, intrat în profesie, i s-ar impune un stagiu profesional ºi, slavã lui Dumnezeu,
câtã vreme legea noastrã a permis intrarea în profesie pe baza interviurilor º.a.m.d., eu am
vãzut mulþi doctori care aveau nevoie de acest stagiu). Vã puteþi da seama care era nivelul
exigenþelor impuse profesiei, dacã un doctor în drept efectua doi ani de stagiu ºi urma
examenul de liberã practicã. Mutatis mutandis, astãzi s-ar fi produs o explozie de orgolii în
media. Astãzi se intrã în profesie cu o grilã tembelã, în care a patra variantã de rãspuns,
lucru incredibil, este „nu ºtiu”. Asta a reuºit Consiliul Uniunii noastre sã facã din intrarea în
profesie în anul 2014 ºi nu o sã mire pe nimeni când vreunul dintre cei care au intrat în
acest examen va spune mâine o stupizenie în toatã media, auzitã de tot poporul ºi se va
apãra spunând ca el este câºtigãtorul unui examen tip grilã ºi cã, evident, diploma lui este
egalã cu a mea, sau cã a mea nu are cinci colþuri ca steaua de pe Kremlin.
ªi, pentru cã tot am divagat, vreau sã vã spun cã, în perioada la care m-am referit pânã
acum, ºi-a fãcut drum un mare romancier român, considerat de mulþi numãrul 1 al romanului
modern, mã refer la Gib Mihãescu, care ºi-a ales, într-un roman, de asemenea celebru,
Donna Alba, drept personaj principal un avocat. Nu era un lucru întâmplãtor.
Ne întoarcem illo tempore, arãtând cã, dacã nu treceai examenul de stagiu, perioada
se prelungea limitat cu câte un an; examenul de liberã practicã se organiza anual în luna
noiembrie ºi avea drept scop constatarea aptitudinilor profesionale ale candidatului pe
baza cunoaºterii desãvârºite a limbii române ºi a terminologiei juridice. Sunt un avocat
curajos ºi curajul mã îndeamnã sã pariez cã dintre cei 400 de intraþi în profesie la examenul
grilã de anul acesta sunt mulþi care vorbesc o limbã românã aproximativã, iar despre
terminologie juridicã, Dumnezeu cu mila.
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Problema este mult mai de esenþã, pentru cã, dacã profesia, prin alegerea acestei
modalitãþi de examinare, îmi aduce în corp fie ºi 50 de inºi care habar nu au despre drept
sau despre limba românã, cine poate crede, om raþional fiind, cã, preluând un tânãr de la
30 de ani, poþi sã acoperi aceste lacune? Altceva ar fi fost dacã profesia putea sã controleze
la intrare o parte din aptitudinile indispensabile unui avocat sau, mai simplu, cum ar fi spus
Ion Creangã, dacã verifica „aplecarea la scris” a candidatului. Uniþi ceea ce am spus eu
despre cerinþele intrãrii în profesie, sau, mai exact, despre lipsa lor, cu lipsa cerinþelor
necesare ca sã accezi într-o facultate de drept ºi atunci o sã vã aduceþi aminte de mine
dacã vã spun un banc. Întrebarea era: ce-i lipseºte unei blonde sã facã Dreptul? Rãspunsul:
bacalaureatul. (Mai nou legislativ, la facultate se intrã ºi fãrã bacalaureat).
Revenind la lege, examenul de definitivat consta într-o probã scrisã ºi una oralã. Legea
reglementa în amãnunt drepturile ºi obligaþiile avocaþilor. Remarc faptul cã un avocat,
odatã ce primea o procurã pentru reprezentare, precursoarea delegaþiei noastre de astãzi,
i se conferea un drept total de reprezentare pentru orice act procedural, judiciar sau
extrajudiciar, putea exercita orice cale de atac, ordinarã sau extraordinarã, putea sã ia
orice mãsurã pentru apãrarea drepturilor clientului sãu, chiar dacã în procurã nu se indicau
toate drepturile cuvenite. În zilele noastre, judecãtorul îþi întoarce o tranzacþie ºi pentru
cã, din greºealã, nu s-a tehnoredactat o virgulã. Imaginaþia mea liberã mã îndeamnã sã
vãd, cu ochii minþii, un judecãtor contemporan, în faþa cãruia ai veni cu o astfel de procurã;
chiar dacã ai scrie o tranzacþie cu sânge, nu l-ai putea convinge cã este ºi legalã, pentru cã,
la rândul sãu, ºi domnul judecãtor a intrat la Institut tot cu grilã ºi a ieºit tot cu grilã – în
situaþia în care, evident, a intrat la Institut –, iar în anii cât a stat acolo a mai dobândit ceva
împotriva noastrã ºi un eufemism m-ar face sã spun numai urã.
Drepturile avocaþilor din acea perioadã erau completate cu posibilitatea avocatului de
a redacta toate actele ce îi erau prezentate la toate autoritãþile judecãtoreºti, în afarã de
acelea în care figurau ca pãrþi magistraþii în funcþie sau pensionari, avocaþii pensionari ori
soþiile ºi copiii lor minori. Îmi veþi reproºa, probabil, cã reiau ceea ce am spus despre
perioada interbelicã, însã, atenþie, acolo se redactau toate actele celor neºtiutori de carte,
însã aici discutãm despre actele tuturor. Este de observat cã în acea perioadã, neexistând
notariate, care s-au înfiinþat dupã 1948, toate actele erau autentificate de instanþe.
ªi acest decret-lege a pãstrat pactul de quota litis, iar achitarea onorariului era garantatã
cu privilegii legale. ªi pentru cã v-am plictisit suficient, aduc în discuþie reglementarea
ultrajului împotriva avocatului. Avocatul, fie cã se afla în sala de ºedinþã sau în afara ei, fie
cã se afla în localul instanþei sau în afara lui, era asimilat funcþionarului public sub aspectul
sãvârºirii împotriva lui a infracþiunii de ultraj, iar legea lui Antonescu distingea urmãtoarele
situaþii:
- ultragierea avocatului de cãtre un magistrat sau orice alt funcþionar public;
- ultragierea avocatului de cãtre un particular;
- ultragierea între avocaþi în faþa instanþei;
- ultragierea magistraþilor de cãtre avocat.
Vã rog sã vã imaginaþi dacã astãzi ar fi de conceput ca un magistrat sã rãspundã pentru
ultragierea unui avocat ºi, dacã gãsiþi un rãspuns afirmativ în practica
practica, comunicaþi-mi ºi mie.
Atât de minuþioasã era reglementarea din anul 1940 încât legea prevedea pânã ºi
îndatoririle ºi comportamentul avocatului în biroul sãu, publicitatea profesiei, exercitarea
ilegalã a avocaturii, îndatoririle avocatului în raport cu clientul sãu º.a.m.d.
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Închei prin a spune cã, de la legiferarea lui Cuza ºi pânã la legiferarea lui Antonescu,
profesia noastrã a avut un singur trend, anume unul ascendent.
Vremurile care au venit dupã al doilea rãzboi mondial, instalarea puterii comuniste în
România, au fost vremuri negre pentru avocaturã. Ele au început prin anul 1948, când
Legea nr
lor,, colegiile de
nr.. 3 din acel an, prin art. 1, desfiinþa barourile ºi înfiinþa, în locul lor
avocaþi, iar Decretul nr. 281/1954 pentru organizarea ºi funcþionarea avocaturii în RPR a
guvernat profesia pânã în anul 1990. Este o epocã de tristã amintire pentru autor ºi, fãrã a
aloca un spaþiu deosebit, remarc numai cã avocatura ºi-a pierdut independenþa, a fost pusã
sub autoritatea administraþiei politice a vremii, dar nu pot sã trec cu vederea ºi un lucru
pozitiv, anume acela cã atât prin Decretul nr. 60/1951, cât ºi prin Decretul nr. 251/1978 s-a
pãstrat o autonomie în ceea ce priveºte pensiile ºi alte drepturi de asigurare ale avocaþilor.
Generaþiei care va prelua ºtafeta noastrã îi revine obligaþia sacrã sã apere acest sistem. În
timp, colegiul de avocaþi a fost subordonat Ministerului Justiþiei, anihilându-se orice formã
de independenþã a profesiei. S-a spus, în mod corect, cã Decretul nr. 281/1954 a apropiat
avocatura de funcþionãrime, deºi plata avocatului, cum iarãºi bine remarcau oamenii de
curaj ai vremii, nu s-a fãcut niciodatã din bugetul statului. Avocaþii din fostele barouri, în
aceastã etapã neagrã a profesiei, au fost obligaþi la începuturi sã se înscrie în colegiile de
avocaþi într-un timp nepermis de scurt, dacã respectau urmãtoarele condiþii:
- exercitaserã în mod efectiv profesia ºi avuseserã aceastã profesie ca principalã sursã
de existenþã;
- o exercitaserã demn;
- nu manifestaserã atitudini antidemocratice în viaþa lor publicã sau profesionalã.
Vã daþi seama cã, având asemenea „superbe” criterii, elita avocaturii „a murit”. Cum
putea un avocat din perioada interbelicã, om de culturã generalã, implicat în viaþa socialã,
extraordinar profesionist, liberal în gândire, sã nu se manifeste în societate, expunând un
punct de vedere?
Am sperat, personal, dupã decembrie 1989, cã în sfârºit, dupã aproape o jumãtate de
secol de teroare, avocaturã, încet, dar sigur, va reveni la ceea ce a fost ºi, în bunã mãsurã,
aceste aºteptãri le am ºi astãzi, pentru cã cei 25 de ani de democraþie declamatã (adevãrat
spunea Lucian Boia, în Mitul democraþiei, despre aceastã falsã reprezentare a ei) nu mi-au
dovedit o revenire în forþã a avocaturii, ceea ce ar fi fost corect pentru o societate care s-ar
fi dezvoltat normal. Dar oare noi, dupã 1989, am fãcut multe lucruri normale?
Sã vedem, deci, care a fost evoluþia, în plan legislativ, a avocaturii. Imediat dupã
decembrie 1989, mai exact la 28 februarie 1990, la presiunea unor vârfuri ale avocaturii
de la acea vreme, celebrul de acum Consiliu provizoriu de Uniune naþionalã, adopta
Decretul nr. 90/1990, act normativ atât de mult ridicat în slãvi de profesie ºi care este
socotit un act care pune bazele autonomiei profesiei. Iniþiatorul sãu – sau unul dintre ei –
a fost regretatul avocat Anagnoste, fost preºedinte al UNBR. Eu nu fac parte dintre cei care
au abonament la „efuziuni sentimentale” ºi, pentru cã nu mã las copleºit de sentimente,
am privit în mai multe rânduri acest act normativ mai sceptic decât contemporanii mei.
Încerc sã vã împãrtãºesc câteva dintre nemulþumirile mele – este tardiv sã spun acum
critici – vis-à-vis de acest act normativ.
Prima nemulþumire este aceea cã, elaborat în grabã, este atât de condensat încât a
devenit amalgamat, începând chiar cu primul sãu articol, care defineºte avocatura astfel:
„Avocatura acordã asistenþã juridicã persoanelor fizice ºi juridice”. Cred cã o formulare
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mai proastã era greu de gãsit, pentru cã orice lege care se respectã trebuie sã defineascã o
profesie prin atributele sale ºi sã le ºi defineascã, mai ales cã este vorba de o lege organicã.
Las la o parte faptul cã nu avocatura, ci avocaþii, membrii corpului, acordã asistenþã. Greºeala
din 1990 a fost, din nefericire, reluatã ºi în Legea noastrã nr. 51/1995, care, în articolul 1,
aratã cã: „Profesia de avocat este liberã ºi independentã”; aceste douã calitãþi pe care
legiuitorul þine sã le sublinieze nu complinesc lipsa de conþinut a reglementãrii profesiei
de avocat, pentru cã, pe aceastã linie de gândire a legiuitorului profesiei, puteam adãuga ºi
cã este nobilã, frumoasã etc., fãrã sã exprimãm conþinutul acestei profesii. Eu am sugerat,
nu o datã, ºi am trimis atât la legea notarilor, la legea executorilor judecãtoreºti ºi chiar la
legea mediatorilor, ca legiuitorul sã defineascã profesia în funcþie de interesul public sau
privat pe care îl serveºte ºi în continuare, sigur cã da, sã puncteze atributele acestei profesii,
cum ar fi autonomia, independenþa etc.
O altã mare greºealã a acestui prim act normativ postrevoluþionar care a fost Decretul
nr. 90/1990 – eu aº spune cea mai mare greºealã – a fost aceea cã în art. 12 se prevedea cã,
de la data adoptãrii acestei legi, în Decretul nr
nr.. 281/1954, se înlocuiau niºte termeni,
printre care „colegiul de avocaþi” era înlocuit cu „baroul”. Pe lângã faptul cã am fãcut o
struþo-cãmilã între o legislaþie comunistã – Decretul nr. 281 – cu o lege care declarã
independenþa ºi autonomia profesiei, cei care au dorit neapãrat ca acest decret sã aibã
forma ºi conþinutul astãzi cunoscut au omis faptul cã prin Legea nr
nr.. 3/1948, prin art. 1
1,
barourile fuseserã desfiinþate, iar acest act normativ nu a abrogat textul care le-a desfiinþat
ºi niciun act normativ subsecvent nu a abrogat Legea nr
nr.. 3/1948. Aceastã greºealã a fost
taxatã de aºa-zisul barou constituþional, entitate creatã tot de prietenii noºtri, magistraþii,
printr-o hotãrâre judecãtoreascã de prin zona dvs., care s-au erijat deodatã în cei care au
reînfiinþat barourile. Am fi evitat aceastã bãtaie de cap inutilã cu niºte indivizi care se
situeazã nu la graniþa legii, ci mult în afara ei, dacã am fi fost puþin atenþi ºi nu am fi apelat
la acest compromis de a spune, printr-o lege, cã de mâine colegiul este barou.
Nu pot sã nu remarc cã, în perioada comunistã, un poet controversat, George Tomozei,
avea niºte versuri deosebit de aplicabile situaþiei prezentate de mine. Acesta spunea: „Atenþie
la cai, atenþie la hamuri,/Viaþa-i ca un transport de lãzi cu geamuri”.
Aþi înþeles cã am criticat întotdeauna acest melanj fãcut de legiuitorul profesiei în 1990
între o lege comunistã ºi una nouã, melanj care a dãinuit pânã la apariþia Legii nr. 51/1995.
Una dintre legile lui Murphy spune cã un lucru care începe prost se terminã întotdeauna
ºi mai prost, iar avocatura a intrat, în perioada postdecembristã, într-o perioadã nu tocmai
fastã ºi cu regret trebuie sã spun cã aceastã stare se menþine ºi astãzi.
Legea nr. 51/1995, pe care deja am criticat-o puþin atunci când am evocat art. 1, nu a
fost cea mai bunã dintre legi. Poate cã eu sunt prea exigent, dar marea greºealã pe care eu
am vãzut-o a fost aceea cã a permis ca, ani mulþi la numãr, sã se intre în profesie en fanfare.
ªi cum în România se gãseau la un moment dat peste 100 de facultãþi de drept private, care
au scos licenþiaþi pe bandã, putând vorbi chiar de instituþii de eliberare a diplomelor în loc
de facultãþi – a se vedea Spiru Haret ºi altele – acest învãþãmânt privat trebuia sã aibã ºi o
piaþã. Notarii, cinste lor, au avut o lege prohibitivã, despre magistraþi nu mai vorbesc, aºa
încât singura supapã a reprezentat-o avocatura. Au fost ºi suficienþi doctrinari care au
confundat liberalismul, care þinea de exercitarea profesiei, cu libertinismul, ºi aºa am ajuns
sã primim în avocaturã tot ce nu „curgea pe gârlã”. Am creat un corp ºi cu oameni nepregãtiþi,
neºtiutori ai limbii române, pe care nu îi mai poþi forma, oricât învãþãmânt ºi forme de
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pregãtire profesionalã ai avea la dispoziþie. Acest lucru nu s-a întâmplat însã oriunde, ci
numai în acele barouri unde interese meschine, financiare, au fãcut ca în cei peste 10 ani
de organizare a examenelor la barouri sã intre în profesie asemenea specimene la care eu
m-am referit pânã acum.
A doua mare greºealã a legii, ºi este vorba de greºeli de fond, a fost ºi încã este acordarea
unei autonomii totale Baroului. Deºi þine de istoria de acum, îmi amintesc cã am participat,
în acei ani când se discuta despre aceastã autonomie, la un consiliu al Uniunii þinut la
Sibiu, fostul Hotel Continental ºi atât de tare s-au încins spiritele, încât, dacã aveam pistoale,
ne-am fi împuºcat. Veþi spune cã este normal ca Baroul sã aibã autonomie ºi am sã vã
rãspund cã este normal, însã nu o autonomie care sã scape de sub orice fel de control,
pentru cã aþi vãzut ce s-a întâmplat cu primirile în profesie fãrã examen. Vã rog sã urmãriþi
prevederile din lege ºi statut (pentru cã în anul 1996 profesia a avut primul statut, iar de
atunci ºi pânã acum îl tot cârpim ºi înlocuim „într-o dulce alandala”), prevederi care îl fac
pe avocat sã nu aibã niciodatã convingerea cã dincolo de consiliul baroului cineva mai
poate sã schimbe decizia decanului. Dacã este un decan luminat, totul este în regulã, dar
dacã ai un decan ºi un consiliu care hotãrãsc împotriva profesiei, aceasta este în pericol. Te
întrebi dacã aceastã Uniune a barourilor nu ar trebui sã fie înlocuitã cu o Uniune a avocaþilor,
cu schimbãri legislative radicale? Altcumva, barourile devin un fel de feude, cu puteri
nelimitate, iar unii decani sunt la rândul lor niºte mici baroneþi. Avocatul de rând rãspunde
în faþa comisiei de disciplinã, rãspunde în faþa consiliului, rãspunde în faþa decanului. Dar
ce te faci dacã, aºa cum s-a întâmplat la mine în Dâmboviþa, decanul ºi trei consilieri erau
cei mai mari restanþieri la sistem, de ani de zile neplãtind un leu? Ba, mai mult, decanul,
când obþinuse al doilea mandat, avea restanþe de vreo doi ani, pe care ºi le-a plãtit la alþi
doi ani. Îmi poate spune cineva ce rãspundere are acest decan, pentru cã vã daþi seama cã
are ºi un consiliu în care, vã spuneam, are 3 consilieri la fel de datornici. Acest lucru m-a
fãcut – ºi acum rãspund criticilor mei, unii dintre ei din Baroul dvs. – sã fiu iniþiatorul
Hotãrârii nr. 966/2014, care a modificat art. 71 al Statutului, introducând art. 71 alin. (1)1,
potrivit cãruia din Consiliul Baroului nu pot face parte avocaþii cu datorii la sistem. Dacã
aºteptam eu la Dâmboviþa o decizie a Consiliului sau a Consiliului de disciplinã, veneau
calendele greceºti. De aceea, eu sugerez cã aceastã autonomie a baroului sau, mai bine
zis, reglementarea legalã, trebuie sã fie una de minuþie, care sã dea posibilitatea – dar una
efectivã – de control a deciziilor luate de conducerea Baroului. Acum avem ceva formal ºi
nu vreau sã depãºesc cadrul discuþiei.
Profesia noastrã a fost afectatã da capo de prevederile incomplete ale atribuþiilor noastre
profesionale, definite de art. 3 din Lege. Faptul cã am mai adus în timp modificãri acestui
text de lege, care se referã la modalitãþile de exercitare a profesiei, nu a complinit aceste
lipsuri, pentru cã a introdus în lege posibilitatea efectuãrii de activitãþi fiduciare, spre
exemplu, care nu este la îndemâna avocatului de rând. Asta o fac marile firme de avocaturã,
care deja sunt un stat în stat, trãiesc din contractele cu statul, pe care îl consiliazã de bine
ca în cazul Bechtel ºi altele, iar noi nu numai cã nu avem posibilitãþile acestea, dar o
himerã este ºi activitatea de mediere, pentru care trebuie sã scoþi bani din buzunar sã te
ºcoleºti. Exprimãri de genul: „orice mijloace ºi cãi proprii de exercitare a dreptului la apãrare
în condiþiile legii” – a se vedea art. 3 lit. j) – sunt himere, adicã forme fãrã fond. Mai exact
ºi concis, spun cã obiectul muncii noastre a cam dispãrut ºi, în bunã mãsurã, datoritã
nouã. Noi suntem cei care am tãcut, noi suntem cei mulþi în Parlament, dar fiecare cu
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interesele lui, noi nu am fãcut lobby profesiei, noi nu am fost atenþi la legile care ne-au
îngustat ºi mai mult sfera de activitate, noi suntem cei care, în anul 2013, în Consiliul
Uniunii, ne întrebam, la cel mai înalt nivel, cum este posibil sã avem restrânse drepturile
prin apariþia Codului penal ºi de procedurã penalã, de parcã atunci auzeam prima datã de
ele – ºi era vorba de legi din 2009, iniþiate ºi asumate de cãtre un avocat.
În aceeaºi linie de gândire, anul 2014 a fost unul negru pentru profesie. Prin douã legi
succesive, nr. 17 ºi nr. 68, nu prea mai avem posibilitatea sã redactãm antecontracte,
pentru cã nu îºi mai gãsesc eficienþa în justiþie decât foarte limitat. Tot în acest an, Curtea
Constituþionalã a gãsit neconstituþional textul de lege care prevedea cã numai avocaþii pot
redacta ºi susþine recursuri – oricum era un tango degeaba, dat fiind numãrul acestor
recursuri. Dacã nu greºesc, tot în acest an legea profesiei a mai fost lovitã de vreo douã ori
ºi într-un final s-a stabilit cã judecãtorii nu mai trebuie sã respecte termenul de opþiune
instituit prin lege. Acum câþiva ani, tot constituþionala noastrã Curte le dãduse voie sã
pledeze în instanþele unde soþul, ruda etc. funcþionau ca magistraþi, cã doar nu avem noi
suficientã corupþie în þara asta. Dacã adãugaþi ºi faptul cã, ani de zile, aceºti judecãtori au
intrat aproape în totalitatea lor în profesia noastrã – ºi îmi amintesc o ºedinþã de consiliu
din Dâmboviþa, la care participam ºi eu, când unii colegi de-ai mei din consiliu le-au
mulþumit pentru faptul cã au venit în faþa Consiliului, aºa cum alþii mulþumesc când
judecãtorul te apostrofeazã sau îþi acordã un amãrât de termen – aveþi imaginea unei
avocaturi în care avocatul de rând nu prea îºi mai gãseºte menirea. Pot afirma cã avocatura,
aºa cum spunea unul din confraþii mei, se gãseºte în moarte clinicã asistatã de sistem. Un
sistem în care probabil avocatul este incomod ºi de unde trebuie sã disparã (prin partea
penalã a dreptului, de facto se ºi întâmplã fenomenul).
Ar fi multe de discutat despre ce ar trebui sã facã profesia, pe de o parte pe plan
legislativ, pentru cã noi tot avem dorinþa de schimbare, avem aceastã bulimie de
reglementare, dar lucrurile ne ies prost, iar pe de altã parte prin ieºirea în cetate, prin
luarea de poziþii ferme la toate loviturile sub centurã aplicate profesiei, pentru cã nimeni
nu o sã ne perceapã pozitiv câtã vreme noi nu spunem nimic despre noi ºi despre problemele
oamenilor ale cãror interese noi le apãrãm în varii modalitãþi. Dacã odatã cu modificarea
Codului de procedurã civilã avocatura ar fi avut ºi ea parte de un tratament egal, ar fi putut
ºi avocatul sã someze, sã facã niºte notificãri, niºte puneri în întârziere, de ce nu, sã-ºi
execute propriile hotãrâri în care el a apãrat, am fi avut o avocaturã mai prosperã. Notarii,
executorii, mediatorii au beneficiat din plin de prevederile unui Cod de procedurã civilã
care a fost redactat în bunã mãsurã ºi de avocaþi. Cruntã ironie!
Dacã am mai fi puþin atenþi la „compromisul” legislativ care dãuneazã profesiei – ºi
aici mã refer strict la modificarea legislativã a art. 20 alin.(7), care face dintr-un viceprimar
un avocat definitiv (deºi noi „iniþiasem” un alt proiect de lege), dacã am mai fi puþin atenþi
la publicitatea profesiei, care este una incorectã ºi, de ce nu, la un aspect care sfideazã
bunul simþ, anume un avocat este ales ministru la justiþie sau procuror general, iar legislaþia
profesiei permite formei de exercitare sã pãstreze denumirea în continuare, deºi respectivul
este demnitar – profesiei i-ar fi mult mai bine ºi nouã la fel.
În încercarea mea de a spune multe într-un spaþiu oarecum limitat, îmi cer scuze dacã
am reuºit sã fac o formulare a frazei „à la Lenin”. Esenþa este una, în opinia mea: din 1990
pânã astãzi am fãcut paºi înapoi. Dacã ei sunt cinci, cum eu am sugerat în titlul articolului,
mai puþini sau mai mulþi rãmâne ca dvs. sã apreciaþi. Eu nu am fãcut decât sã arunc o

150 DE ANI DE A
VOCA
TURÃ ÎN ROMÂNIA
AVOCA
VOCATURÃ

59

mãnuºã profesiei, invitând pe de o parte la reflecþie, iar, pe de altã parte, la o discuþie
interprofesionalã, având la bazã reglementarea profesiei noastre ºi statutul nostru în societate.
Personal spun cã avocatul a fost, este ºi va fi o parte a sistemului judiciar, fãrã de care
sistemul nu poate fi conceput. Sfidez orice coleg sau orice autor din afara profesiei care a
scris sau scrie despre avocat ca despre un auxiliar al justiþiei. Cred cã profesia are resurse
pentru a-ºi recãpãta locul de frunte în acest sistem. Pânã atunci, sã meditãm cu toþii!
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Avocatura clujeanã la sfârºit de secol XIX
ºi început de secol XX
Avocat Mirel IONESCU 1
Baroul Cluj

Orice moment aniversar – cum este acela al sãrbãtoririi a 150 de ani de avocaturã în
România – reprezintã un bun prilej de aducere aminte a momentelor de început a acestei
frumoase profesii în epoca modernã ºi de luare aminte a evoluþiei acesteia. Totodatã este ºi
un moment de rememorare a unor figuri de avocaþi care pe lângã activitatea profesionalã
au desfãºurat ºi o intensã activitate pe tãrâm cultural, financiar, filantropic sau pe tãrâm
politic.
Organizarea pe baze moderne a profesiei de avocat a fost, cum este ºi firesc, rezultatul
evoluþiei societãþii, iar dacã în Principatele Române reformele structurale ale domnitorului
Alexandru Ioan Cuza au vizat printre altele organizarea administrativã ºi cea în plan juridic,
în principal prin intrarea în vigoare a Codului civil, penal ºi comercial, acelaºi lucru s-a
întâmplat ºi în Transilvania.
Evoluþia societãþii pe plan politic a dus ca în anul 1867 Imperiul Habsburgic sã se
transforme într-o monarhie constituþionalã cu douã centre de autoritate: Austria ºi Ungaria.
Ca urmare a acestui fapt statutul distinct al Transilvaniei era anulat ºi ca atare la data de 20
iunie 1876 Dieta de la Cluj a fost dizolvatã prin decret regal2.
În sistemul judiciar s-a trecut la organizarea judecãtoriilor de ocol ºi a tribunalelor
(legea XXXI/1871, modificatã prin legea XVII/1891), a parchetelor (legea XXXIII/1871,
modificatã prin legea XVII/1891), a avocaþilor (legea XXXIV/1874) ºi a notariatului public
(legea XXX/1874).
Înainte de emiterea legii din 1874 avocaþii din Cluj fuseserã organizaþi într-o Societate
care s-a implicat în discuþiile privind noua organizare a justiþiei, de pildã în cele referitoare
la înfiinþarea instituþiei notariatului. Prin reprezentantul lor, Köváry Mihály, au propus printre
altele: folosirea, dupã model francez a termenului de notar public în locul celui de notar
„regal”, introducerea unui examen pentru viitorii notari ºi asigurarea independenþei
profesiei3.
Legea XXXIV din 1874 a fost adoptatã la 4 decembrie 1874 ºi publicatã în Camera
Deputaþilor la 10 decembrie 1874 ºi în Senat la 12 decembrie 1874. Firesc, nu au lipsit nici
dezbaterile privind organizarea corpului de avocaþi, emiterea legii nr. XXXIV/1874 fiind
1

2012.
2
3

Autor alãturi de d-na Greta-Monica Miron a Istoriei Baroului Cluj, Ed. Argonaut/Ed. Mega, Cluj-Napoca,

History of Transylvania, III, p. 347.
Gabor Rokolya, The Beginnings of Modern Notariat in Hungary 1875-1949, Budapest, 2010, pp. 26-28.
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consideratã un remarcabil succes al susþinãtorilor reglementãrii profesiunii. În baza acestei
legi în ºedinþa din 16 ianuarie 1875 s-a constituit Camera avocaþilor din Cluj, eveniment
considerat „epocal” de membrii nou-înfiinþatei Camere. Publicarea scrisorii în ziarele vremii
reflectã o datã în plus importanþa momentului4.
A fost consideratã un succes din cel puþin douã puncte de vedere. În primul rând prin
ea însãºi organiza un domeniu care pânã la acel moment era guvernat în principal de
cutume, neavând o reglementare specificã necesarã în epoca modernã.
În al doilea rând, aceastã lege avea un conþinut extrem de elaborat, care reuºea în
mare mãsurã sã punã bazele dezvoltãrii corpului de avocaþi prin reglementãri de naturã
instituþionalã ºi organizatoricã. Pentru a ilustra acest aspect vom face trimitere la câteva
din capitolele acestui act normativ ºi anume: organizarea, despre stagiari, despre camerã,
încetarea dreptului de exercitare a profesiei de avocat, drepturile ºi obligaþiile avocatului,
onorarii de avocat, împuternicirile avocaþiale, responsabilitãþile avocaþilor, proceduri
disciplinare, prevederi interimare.
Simpla enumerare a capitolelor acestui act normativ, fãrã a intra în detaliile prevederilor
acestuia, demonstreazã modernitatea acestei reglementãri, fiind uºor de urmãrit faptul cã
atingea aspectele esenþiale ale unui legi organice.
Modernitatea ºi actualitatea unor prevederi din aceastã lege este demonstratã de faptul
cã se stipula ideea cã în instituþiile juridice avea dreptul sã funcþioneze ca avocat doar cel
care este membru al unei Camere a avocaþilor, diploma de avocat era emisã de o comisie
în faþa cãreia solicitantul era examinat, criteriile fiind absolvirea unei facultãþi de drept ºi
efectuarea unui stagiu de trei ani de stagiaturã.
Este demn de reþinut, cã Legea XXXIV/1874 a deschis calea elaborãrii unui regulament
intern, astfel cã dupã ce în ºedinþa din 16 ianuarie 1875 s-a constituit Camera avocaþilor
din Cluj, adunarea generalã a adoptat la data de 29 ianuarie 1876 regulamentul intern,
statuând regulile generale de funcþionare ºi atribuþiile principalelor organisme ale Camerei.
Pentru a se da o mai mare legitimitate acestui regulament, a fost trimis spre aprobare
consilierului ministerial , acesta aprobându-l în data de 22 februarie 18765.
Camera avocaþilor din Cluj a fost condusã în 1878 ºi 1893 de preºedintele Rudolph
Haller6, iar în 19057 ºi 1911 de Czikmántori Otto .
În 1878 erau înscriºi în camerã 50 de avocaþi ce profesau în oraºul Cluj, între care
cinci cu titlul de doctor în drept8, iar în 1906 erau înscriºi 71, majoritatea (50) cu titlul de
doctor9. Regãsim pe lista din 1878 patru avocaþi români: Vasilie Almãºan, Aurel Isac, Ioan
Petran ºi Iuliu Coroianu. Cu excepþia lui Ioan Petran ceilalþi au fãcut parte din camerã ºi în
1906 alãturi de Indre Vasiliu, Amos Frâncu, ªtefan Morariu, Emeric Pop, Iuliu Pordea ºi
Victor Poruþiu. Calea lor spre profesie reflectã condiþiile formãrii intelectualilor români la
finele secolului al XIX-lea ºi în primele decenii ale celui urmãtor.

Jogtudomani Kozlony, Budapest, 3 februarie 1875.
Regulamentul a fost aprobat de consilierul ministerial Kovach Kalman, în 22 februarie 1876.
6
Hof-und Staats-Handbuch der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie für 1878, Wien, 1878, p. 811;
Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte ºi date, I, Cluj, 1934, p. 360.
7
Czikmántori Otto a prezidat în 1905, în calitate de preºedinte, alegerea comitetului Camerei. Din noul
Comitet au fãcut parte ºi doi avocaþi români: Vasile Almãºan ºi Amos Frâncu, Rãvaºul, nr. 6, 1905, p. 25.
8
Hof-und Staats-Handbuch der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie für 1878, Wien, 1878, p. 811.
9
Hof-und Staats-Handbuch der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1906, Wien, 1906, p. 953
4
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Am arãtat anterior cã avocaþii transilvãneni s-au implicat în activitãþi extraprofesionale
cum ar fi cele din domeniul cultural, social, filantropic. Astfel avocaþii Iuliu Coroianu,
Romul Boilã, dr. Polcz Reszo, dr. Amos Frâncu, Victor Poruþiu, Ioan Giurgiu, Ioan Petran10
ºi mulþi alþii au susþinut financiar construirea ºi dotarea unor ºcoli sau au stipendiat studenþi
ori au fãcut donaþii cãtre bisericã11 . Avocaþii Iuliu Coroianu, Aurel Isac, Emeric Pop,
Alexandru Bohãþiel, Ioan Petran au înfiinþat Banca Economul în anul 1885 cu scopul declarat
spre înaintarea intereselor româneºti 12.
Activitatea politicã a fost un domeniu predilect de manifestare a avocaþilor clujenitransilvãneni, cu momente de referinþã precum activitatea petiþionarã prememorandisticã,
procesul memorandiºtilor din 1893-1894, pânã la împlinirea idealului politic al unirii
Transilvaniei cu România. Fãrã pretenþia de a enumera toþi avocaþii implicaþi în aceste
evenimente reamintim pe Iuliu Coroianu, Vasile Almãºan, Alexiu Pop, Emeric Pop, Aurel
Isac (apãrãtorul lui George Pop de Bãseºti în procesul memorandiºtilor), Amos Frîncu
(apãrãtorul lui Ion Raþiu în procesul memorandiºtilor), George Ilea (apãrãtorul lui Dionisie
Roman în procesul memorandiºtilor), Teodor Mihali, Aurel Lazãr (ºef al resortului justiþie în
Consiliul Dirigent condus de avocatul Iuliu Maniu) ºi mulþi alþii13.
Având în vedere orizontul de aºteptare al societãþii româneºti de la avocaþi, vãzuþi
drept figuri reprezentative prin educaþie ºi prestigiu social, mediul social din care au provenit
este relevant pentru definirea acestui corp profesional. Tinerii care au optat pentru studii
juridice au provenit din familii de preoþi, învãþãtori ºi þãrani cu proprietate micã ºi mijlocie.
Alexandru Bohãþiel, cel considerat primul avocat român din Cluj, provenea dintr-o familie
de preoþi greco-catolici cu tradiþie, iar Iuliu Coroianu, avea ascendenþi douã generaþii
educate: bunicul sãu din partea tatãlui Antoniu Coroianu, preot greco-catolic studiase la
Viena, iar bunicul din partea mamei preot greco-catolic, fusese renumit prin erudiþia sa
cunoscând ºapte limbi strãine; tatãl sãu Demetriu Coroianu ajunsese în ierarhia Bisericii
greco-catolice. Din familii clericale au provenit ºi Vasile Indre, Victor Poruþiu, Ioan Giurgiu,
Emil Haþieganu.
Dacã unii dintre juriºti au provenit din familii de preoþi greco-catolici cu tradiþie, alþii
au continuat cariera de jurist a înaintaºilor, cum a fost Vasile Indre care a studiat dreptul la
Cluj unde a obþinut doua doctorate în ºtiinþe politice ºi ºtiinþe juridice; fiul lui Aurel Isac,
Aurel Isac junior a devenit avocat; Aurel Socol, fiu de judecãtor a transmis mai departe
profesiunea fiului sãu Aurel Socol junior, iar Amos Frâncu a fost descendentul a douã
generaþii de juriºti. De altfel, s-au constituit în acele decenii de fine de secol XIX ºi început
de secol XX largi familii de juriºti români. Una dintre cele mai remarcabile a fost cea a lui
Iuliu Coroianu, care a avut trei nepoþi de sorã avocaþi: pe Iuliu ºi Cassiu Maniu (fii sorei
sale Clara ) ºi Ioan Erdely (fiul sorei sale Lucreþia ); nepoþii lui Iuliu Maniu , fiii sorei sale
Elena, Ionel ºi Iulian Pop au urmat la rându-le avocatura, iar douã dintre surorile lor s-au
cãsãtorit cu avocaþii Romul ºi Zaharia Boilã14.
O parte dintre avocaþii din Clujul ultimului sfert de secol XIX erau, deci, a doua sau a
treia generaþie educatã, însã prima care s-a stabilit într-un oraº mare, dupã ce au activat un
Rãvaºul nr. 19, 1908, p. 575.
Rãvaºul nr.7-8, 1908, p. 243.
12
Istoria Clujului, 1974, p. 301.
13
Procesul Memorandului, I, p. 250 et sq.
14
Victor Bojor, Demetriu Coroianu, în România Nouã, nr. 45- 59, 1938.
10
11
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timp în sate unde ºi-au fãcut clientelã ºi s-au întremat financiar. Au existat ºi avocaþi de
origine umilã, cazul lui Ioan Petran fiind unul relevant pentru beneficiile unei atare cariere,
care ºi-a lãsat întreaga avere deloc neglijabilã unei fundaþii cu numele sãu, menitã sã-i
ajute pe tinerii studioºi.
Aceastã scurtã trecere prin mediul juridic-avocaþial clujean al sfârºitului de secol XIX ºi
început de secol XX, ne înfãþiºeazã un mediu efervescent, în care avocaþii au fost dedicaþi
dezvoltãrii ºi modernizãrii corpului de avocaþi prin reglementãri moderne care au valabilitate
ºi astãzi, multe din prevederile primei legi de organizare gãsindu-ºi o suprapunere
conceptual- legislativã în legislaþia actualã.
La fel de importantã este ºi concluzia care se trage cã avocatura din România a avut o
evoluþie ascendentã fãrã sincope ºi întreruperi, neexistând niciodatã un vid legislativ în
organizarea acestei profesii, legile succesive privind organizarea corpului de avocaþi dupã
Marea Unire din 1918 contribuind la unificarea dispoziþiilor ce reglementau aceastã profesie
într-un tot unitar.
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Avocaþii ºi rãzboiul de-acum un secol
Avocat Ion ªt. DIACONU

Baroul Dolj

Dupã doi ani de neutralitate aprig disputatã în cercurile politice ºi opinia publicã,
dupã ce obþine importante garanþii printr-un tratat secret de alianþã (4/17 august 1916),
Regatul Român intrã în rãzboi la 14/27 august 1916 alãturi de Antanta pentru realizarea
idealului naþional.
La început de rãzboi românii erau „admirabil de dezorganizaþi” cum corect s-a exprimat
generalul Berthelot, ºeful misiunii militare franceze. Printre multele memorii de rãzboi,
sunt relevante cele ale avocaþilor craioveni M. Puþureanu ºi N. Defleury, rãmase în manuscris
în arhive de familie1.
Dezastrul începutului se continuã dupã izbucnirea revoluþiei bolºevice, cu toate victoriile
(în apãrare!) de la Mãrãºeºti sau Oituz. Vom fi siliþi sã încheiem o pace ruºinoasã negociatã
la Buftea de cãtre Al. Marghiloman consiliat de trimisul guvernului de la Iaºi, C-tin
Argetoianu, pacea se va semna la Cotroceni în mai 1918.
În cele din urmã Puterile Centrale vor fi înfrânte iar România va câºtiga pacea printr-o
adevãratã ofensivã diplomaticã astfel cã Basarabia, Bucovina, Banatul, Ardealul, gurile
Dunãrii cu Insula ªerpilor vor forma România Mare dupã Tratatul de la Trianon, 1920. Asta
dupã ce la 4 august 1919 trupele române ocupã Budapesta sfãrâmând republica Sfaturilor
(sovietelor) condusã de Bela Kun, oprind extinderea spre vest a bolºevismului, spre est va
fi totuºi bolºevizatã Mongolia în 1922.
La 8/21 noiembrie 1916 trupele germane intrã în Craiova dinspre vest iar cele austro-ungare
dinspre nord, Komandatura se instaleazã în fosta Bancã a comerþului, acum sediul primãriei, iar
în Palatul de justiþie se vor instala Statul major economic german de etapã militarã cum ºi
Tribunalul german de rãzboi.
Trãdãrile existau de mai înainte, în toamna anului 1916 profesorii de la colegiul Carol
predau autoritãþilor pe profesorul de germanã care fãcea spionaj, la uzina electricã din
Valea Vlãicii sunt descoperiþi ºase funcþionari austrieci care semnalizau noaptea cãtre
zepelinurile ce survolau oraºul2. În Baroul Dolj colaboraþionist ºi trãdãtor avea sã fie dovedit
Eduard Dioghenide. De tristã memorie vor fi demascaþi apoi doctorul stomatolog Iulius
Kohn3 precum ºi consulul austriac Thimcziuc4.

Un fragment ºi semnal de carte în „Ramuri’’ nr. 7-10 iulie - octombrie 1939.
Academia Românã, Institutul „C.S. Nicolaescu Plopºor”, Dicþionar istoric, Ed. Alma, Craiova, 2005, p. 156.
3
C. Neagu, D. Marinescu, R. Georgescu, Fapte din umbrã, vol. II, Ed. Politica, 1977, pp. 116-122.
4
Ziarul Ordinea, Bucureºti, nr. 161/27 iunie 1929.
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În afara celor expuse corect dar incomplet de cãtre G. Mil. Demetrescu în Istoria Baroului
Dolj, Craiova, 1928 la pag. 179-202, aducem acum noi informaþii pe bazã de documente
primare, inedite, aflate în arhiva autorului.
Faþã de iminenþa ocupaþiei strãine, administraþia ºi parte din populaþie se vor refugia
spre Bucureºti ºi apoi în Moldova neocupatã.
Se constituie o Comisie interimarã condusã de cãtre C. Poenaru, procuror general la
Curtea de Apel, alãturi de I. B. Georgescu, atunci Prim procuror la Tribunalul Dolj, apoi
primar, decan al baroului, internat în lagãr la Iacobeni, dupã 1955, zilier la Arhivele statului,
C. Gãrdãreanu, magistrat apoi avocat, D. T. Angelescu, avocat ºi moºier la Mierea Birnici
(Cruºeþ), Alexandru Urziceanu, avocat ce va pleda în procesul ceferiºtilor din 1935, Herman
Mendel, bijutier, Moscu Beligrãdeanu, Ghiþã Ionescu, avocat care va pleda cu Nicu Popilian
în procesul celor 19 antifasciºti din 1936.
În semn de represalii ºi urmare a denunþurilor fãcute de cãtre Iulius Kohn5 ºi consulul
austriac de origine bucovineanã Thimcziuk (numit în 1929, însãrcinat cu afaceri ale României
la Riga!) sunt luaþi ostateci o serie de notabilitãþi: I. B. Georgescu, Mihai Policrat, dr. Antoniu,
ªtefan Pleºa, Nicu Popilian „mare agitator tachist”. Primii patru îl vor mitui chiar pe
denunþãtorul Iulius Kohn ºi vor scãpa dar Nicu Popilian va fi încarcerat la hotel „Imperial”
de pe str. Mihail Kogãlniceanu, în clãdirea bãncii Oltenia, viitor hotel „Palace”, la
penitenciarul Craiova, în Bucureºti la Cercul Militar din str. Victoriei colþ cu b-dul Elisabeta,
apoi în Bulgaria, lângã Filipopol, unde mai erau internaþi supuºi englezi ºi francezi. A fost
deþinut 493 de zile. „În Bulgaria tata ºi-a lãsat barbã, în amintirea zilelor suferite acolo ºi
nu ºi-a mai ras-o pânã la sfârºitul vieþii”, august 19766.
Este lãudabilã iniþiativa decanului I. Turculeanu de refacere a plãcii memoriale privind
avocaþii morþi în lupte sau de tifos exantematic, placã aflatã la început în Palatul Justiþiei
apoi, din 1951 în clãdirea repartizatã colegiului de avocaþi lângã tribunal (casa Poenaru)
unde se va muta apoi LSM astfel cã marmura ajunge la directorul dr. psihiatru Alex. Olaru!
Numai cã de pe placa iniþialã ºi cea reconstituitã lipseºte avocatul erou de rãzboi Ion T.
Stanovici, frate cu alt avocat Alex. Stanovici7.
Fusese sublocotenent în rezervã, magistrat, înscrierea în barou este contestatã la 20
octombrie 1900 la insistenþele decanului A. Betolian pentru cã nu exista dovada
împãmântenirii. Decizia consiliului disciplinar nr. 15/1900 va fi infirmatã de cãtre Curtea
de Apel iar I. T. Stanovici se reînscrie în 1902. Eroul uitat moare la Iaºi în teribila iarnã din
1917 iar rãmãºiþele sale sunt aduse în Craiova la 17 mai 1921.
Dupã rãzboiul ce a adus atâtea jertfe, N. Iorga, publicã celebra diatribã despre
imposibilitatea iertãrii (I. Slavici ºi Tudor Arghezi vor fi închiºi la Vãcãreºti)8, iar Regina
Maria scria în Însemnãri zilnice la 19 noiembrie 1919: „Marele rãzboi nu a fãcut omenirea
mai bunã, ci mai rea, eroismul s-a terminat (…) lãcomia ºi necinstea sunt ceea ce dominã
acum lumea ºi de asemenea lenea”.
Iatã ºi alt episod necunoscut avându-l ca protagonist pe avocatul George Graur care
luptase ºi-n campania din Bulgaria 1913, în primul rãzboi, ºi, concentrat pe loc, în al
doilea…
Din închisoarea militarã Craiova, la 14 mai 1919, dr. Iulius Kohn face plângere cãtre
decanul baroului „fiind citat în ziua de 13 mai a.c. la parchetul de pe lângã trib. Dolj spre
a da oarecare informaþiuni, m-am prezentat la acel parchet, însoþit de o sentinelã. La ieºire
C. Neagu s.a., op. cit., p. 120.
Mihail N. Popilian, Memorii inedite, Buc. 1982, p. 12.
7
Arhiva Baroului Dolj, dos. nr. 1 ºi nr. 4/1900.
8
Neamul Românesc, 24 noiembrie 1918.
5
6
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de la parchet, pe salã, am fost întâmpinat de tânãrul avocat Graur care, fãrã veste, m-a lovit
ºi insultat cu vorbe urâte (…) Cum eu eram sub sentinelã ºi cum sunt ºi om în vârstã ºi
suferind, n-am putut sã-mi satisfac demnitatea mea în aºa mod atinsã ºi de aceea mã adresez
dumneavoastrã (…) sper cã veþi lua mãsurile necesare ca sã înfrânaþi atingerea adusã corpului
de avocaþi prin purtarea nedemnã a d-lui avocat Graur cãci prin lovirea mea în sala palatului
de justiþie, atunci când eu mã aflam sub sentinelã, s-a adus o desconsiderare în primul loc
corpului de avocaþi”. Nu se cunoºteau pe atunci toate mârºãviile acestui trãdãtor care s-a
îmbogãþit prin denunþuri ºi ºantaj, va fi judecat, se va declara mort, va beneficia de Înaltul
decret de amnistie din 1920 ºi va dispãrea9.
Avocatul G. Graur s-a nãscut în Craiova la 16 iunie 1889 într-o familie de militari, tatãl
Teodor era ofiþer erou din rãzboiul de independenþã. Fraþii lui erau tot militari cu grad de
colonel. Este licenþiat în drept la Bucureºti în oct. 1912, iar în 1913 studiazã la Berlin ºi
participã la campania din Bulgaria ca sublocotenent împreunã cu un alt avocat Mihai
Lãzãrescu Olteanu, primul român mort în acest „mic rãzboi” ºi cãruia acelaºi G. Graur se
va strãdui sã-i ridice un bust în scuarul din faþa fabricii Brãtãºanu, apoi „7 Noiembrie
vechi” apoi Popeci, la capãtul strãzii S. Bãrnuþiu cãtre Unirii, bust profanat în timpul primului
rãzboi10. Pe front, G. Graur luptã efectiv ºi este înaintat cãpitan în Regimentul 26 Rovine.
A fãcut parte de trei ori din consiliul de disciplinã al baroului, a fost ajutor de primar,
senator PNÞ între 1932-1933. Iatã în întregime declaraþia datã la 30 martie 1921 faþã de
denunþarea lui Iulius Kohn11:
„Recunosc cã în ziua de 13 mai 1919 am pãlmuit pe Sala Parchetului din Palatul
Justiþiei pe dentistul Kohn, luându-mi astfel, numai într-o micã mãsurã, satisfacþie pentru
purtarea acestui mizerabil în timpul rãzboiului, toamna lui 1916 ºi în timpul ocupaþiei
germane. Pentru acelaºi fapt am fost reclamat ºi Parchetului, iar afacerea a fost trimisã spre
judecatã Judec. Ocol urbanã care, prin mai sau iunie 1920, m-a achitat de orice penalitate.
Prezenþa acestui ticãlos e o sfidare pentru orice bun Român ºi dacã n-ar fi bolnav de
inimã, la orice întâlnire i-aº aplica prima reþetã”.
Totul poate fi pierdut în afarã de onoare!

C. Neagu º.a., op. cit., p. 122.
M. Dobrin, În cãutarea memoriei, Ed. Aius, Craiova, 2003, pp. 95 ºi 96.
11
Arhiva Baroului Dolj, dos. nr. 4/1900, dos. nr. 10/1912, nr. 9/1918.
9
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Roba ºi avocatul ei
Avocat Ligia CÃ
TUNA1
CÃTUNA
Baroul Timiº

La vremea intrãrii mele în profesie, avocaþii nu purtau robã.
Roba ca noþiune, devenitã aproape o instituþie, exista doar pentru judecãtori ºi procurori.
Din roba lor mi se pãrea cã sunt mai înalþi decât atunci când îi vedeam pe culoarele
instanþelor îmbrãcaþi în civil.
Eram invidioasã cã nu aveam robã, pentru cã nu vedeam niciun fel de diferenþã în
pretoriu între mine, avocat, ºi toþi ceilalþi colegi care tronau pe scaunul instanþei sau al
acuzãrii.
Eram nedumeritã de nedreptatea creatã avocaturii în condiþiile în care toþi absolviserãm
aceeaºi facultate, am fost supuºi aceleiaºi repartiþii guvernamentale ºi nu de puþine ori cei
mai buni alegeau mai degrabã sã fie avocaþi decât procurori sau judecãtori.
Încercam în fiecare dimineaþã sã fiu cât mai decent îmbrãcatã pentru ca atunci când
intram în salã sã nu tulbur prin extravaganþã solemnitatea forului. Nu mai vorbesc de zilele
când apãram inculpaþi în boxã câtã grijã aveam sã nu sfidez prin îmbrãcãminte.
Când a apãrut legea noastrã bucuria introducerii robei ca þinutã obligatorie pentru
avocaþi a fost umbritã de o altã nedumerire. De ce eram obligaþi sã purtãm robe doar la
instanþele superioare ºi la judecãtorii nu eram supuºi aceleiaºi norme de conduitã? De ce
trebuia sã mã îmbrac ºi sã mã dezbrac de robã funcþie de instanþa în faþa cãreia puneam
concluzii? Atunci am hotãrât cã atâta timp cât voi fi avocat, independent de ce prevede
legea, voi purta roba în faþa oricãrei instanþe voi pleda.
Eram mândrã de roba mea de avocat ºi o îngrijeam, mã durea sufletul când vedeam
cum o poartã unii dintre colegi, desfãcutã la gât, unii mergeau cu pulpanele robei fluturând,
alþii o mototoleau ºi o bãgau în geanta lor plinã de dosare, în cel mai bun caz o þineau sub
braþ, cu o mânecã atârnând ºi cu alta gata sã mãture pe jos.
Nu pricepeam de ce colegii mei nu înþeleg cât de importantã este roba pentru avocat
ca simbol. Nu pricepeam de ce nu se bucurã de aceastã cucerire care marca o datã în plus
dispariþia vechiului fel de practicare a avocaturii, cel comunist.
În ciuda prevederilor legii care interziceau purtarea robei în afara instanþei fãrã acordul
decanului, la sfârºitul anilor ’90 am fost sa pledez la Curtea de Arbitraj de pe lângã Camera
1

Prof. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universitãþii de Vest din Timiºoara.
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de Comerþ ºi Industrie a Ungariei, la Budapesta. Eram singurã ºi drumul în sine mã îngrozea
pentru cã pentru mine era o dublã premierã, arbitrajul ºi pledoaria într-o limbã strãinã.
Clientul era încrezãtor în cauzã ºi în mine, deºi eram crud de tânãrã în profesie. Cauza era
o cauzã comercialã cu elemente de extraneitate, relativ simplã pe fond, dar destul de
alambicatã pe procedurã...... simþeam cã toatã experienþa pe care o dobândisem în sãlile
bucureºtene (ºi care m-a ajutat teribil când am decis sã revin în oraºul meu natal, Timiºoara,
pentru cã totul mi se pãrea o joacã de copii faþã de ce era în Bucureºti) nu mã va ajuta
suficient.
Roba mea de avocat m-a însoþit la Budapesta. Inutil sã spun cât am fost de impresionatã
cã la ora 11 fix când era fixatã ora pentru cauza în care eram avocat au intrat pe uºã arbitrii.
Inutil sã spun cã înainte de asta, ajungând mai repede ºi dorind sã mai verific o datã
dosarul mi s-a pus la dispoziþie un birou, cu aparat de fotocopiat, ºi o grefierã care vorbea
limba pe care eu am solicitat-o, francezã, deºi pledoaria urma sã fie în englezã.
Mã þineam de robã, mai precis ea mã susþinea ºi prelua din emoþiile mele. Nu eram
singurã. Puteam sã am curaj pentru cã aveam roba mea. Porte bonheur-ul meu.
Arbitrii la sfârºitul cauzei m-au întrebat dacã acesta este obiceiul în România, sã porþi
roba ºi în faþa instanþelor arbitrale. Am rãspuns destul de fâstâcitã, pentru cã nu doream
nici sã mint si nici sã mã mint, cã de fapt obligaþia în sine nu existã expres prevãzutã în
lege, dar purtând-o, îmi respect o datorie faþã de mine ºi faþã de profesie.
Mai apoi, am asistat la prezenþa robei dincolo de viaþã. Întâmplarea a fãcut sã particip
la înmormântarea unui avocat francez. Nu prea puteam eu înþelege de ce confraþii francezi
m-au luat cu ei la înmormântarea defunctului lor coleg, dar mai apoi am mulþumit în gând
celor care s-au gândit sã mã facã pãrtaºã la aceastã ceremonie.
Nu vã puteþi imagina cât de impresionantã a fost înmormântarea aceea pe care nu o
voi uita toatã viaþa. Avocaþii care au participat la înmormântare erau în robe, iar pe sicriu,
stãtea frumos aºezatã roba celui care nu mai era printre noi. Nu ºtiu dacã pãmântul a
primit ºi roba sau doar trupul colegului nostru, ºtiu doar cã toþi cei care au fost la acea
înmormântare au purtat roba parcã altfel decât în sãlile de judecatã. Dacã în sãlile de
judecatã purtarea robei este respectul pentru apãrare ºi profesie, acolo purtarea robei a fost
respectul pentru cel care a slujit aceastã profesie. A fost înãlþãtoare clipa ºi dincolo de
durerea celor rãmaºi, mi-a rãmas în minte grupul de avocaþi în robe care au venit sã aducã
un ultim omagiu celui plecat.
Robele noastre fac parte din noi. Le luãm ºi le purtãm zilnic fãrã sã ne mai gândim de
fapt ce înseamnã ele .... vara ne necãjim pentru cã ne þin cald, iarna ne încurcã pentru cã
nu stau bine aºezate, robele noastre nu sunt respectate de noi înºine. Dar vrem sã le respecte
toþi ceilalþi.
Când terminãm, cu excepþia instanþelor care au garderobe pentru avocaþi, le mototolim
ºi le înghesuim fãrã aer printre dosare, aproape cã le dãm jos cu bucurie ca ºi cum am fi
scãpaþi de un balast.
Eu una de câte ori îmbrac roba încerc un sentiment de emoþie. Mânecile largi îmi
creeazã starea de libertate care mã ajutã sã fiu degajatã în faþa celor care de cele mai multe
ori þin sã sublinieze cine face poliþia ºedinþei. La propriu ºi la figurat. Bucãþica albã de la
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gât mã face sã mã simt curatã. Insigna îmi aratã apartenenþa. Roba mea mã ajutã ºi ea sã fiu
cu fruntea sus.
ªi roba mea nu e cu nimic mai prejos decât alte robe. E însemnul ºi demnitatea unei
profesii. Fãrã de care, celelalte nu ar putea exista.
Îmi iubesc ºi îmi respect roba. Înainte de a auzi ce gândesc, instanþa îmi vede roba.
În instanþã, roba este emblema mea. ªi o port cu demnitate ºi mândrie. Pentru cã am
luptat mult sã o am.
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Oficiile, eternul suspin
Avocat Adrian BERCEA
Baroul Dolj

Ca urmare a colectivizãrii sistemului de oficii ºi ultimelor modificãri ale Codurilor
penale ce reduc drastic cazurile de asistenþã obligatorie, viaþa „oficianþilor” – coloana
vertebralã a sistemului judiciar din cel mai lipsit de perspectivã dintre oraºele mari ale
patriei noastre a devenit tot mai grea.
Prin urmare trebuie sã îndrãznim sã solicitãm majorãri ºi sã nu mai permitem reduceri
nejustificate de onorarii, astfel încât în lipsa unor reglementãri de bun simt, sã facem aceastã
formã de manifestare a onorabilei noastre profesii, din nou profitabilã.
În cele ce urmeazã, am sã redau o situaþie care s-a finalizat bine, cu admiterea cãii de
atac promovate doar pentru drepturile apãrãtorului ºi majorarea onorariului din oficiu.
La solicitarea instanþei, pentru a se evita tergiversarea soluþionãrii dosarului din cauza
lipsei de procedurã cu pãrþile vãtãmate ºi civile amintite, am fost desemnat avocat din
oficiu în baza delegaþiilor emise de Baroul Dolj pentru a asigura asistenþa juridicã a acestora.
Respectând prevederile Protocolului nr. 113928/2008 UNBR, Ministerul Justiþiei, în
ceea ce mã priveºte, s-a stabilit onorariu în cuantum de 150 lei pentru fiecare dintre cele
16 pãrþi apãrate, în total 2.400 lei.
Prin hotãrârea apelatã, instanþa de fond a dispus în baza art. 274 alin. (3) C. pr. civ.
reducerea onorariilor apãrãtorilor desemnaþi din oficiu pentru pãrþile vãtãmate ºi civile la
câte 500 lei pentru fiecare dintre apãrãtori.
Onorariul a fost stabilit conform Protocolului privind stabilirea onorariilor pentru avocaþii
care acordã asistenþã juridicã în materie penalã care prevede la art. 2 lit. e) 150 lei pentru
asistenþa juridicã gratuitã acordatã, în cursul urmãririi penale sau în cursul judecãþii, pãrþii
vãtãmate, pãrþii civile sau pãrþii responsabile civilmente. Acest onorariu se acordã pentru
fiecare parte vãtãmatã, parte civilã sau parte responsabilã civilmente, în cazul în care una
sau mai multe persoane au calitatea de parte vãtãmatã, parte civilã sau parte responsabilã
civilmente.
Din interpretarea textului se deduce evident cã nu este acordat onorariu mai mare
pentru fiecare parte în cauzele cu mai multe pãrþi civile, (spre deosebire de cazurile în care
sunt mai mulþi inculpaþi iar onorariul este progresiv), dar cã se acordã pentru fiecare parte
vãtãmatã sau parte civilã, iar din soluþia pronunþatã la instanþa de fond am dedus cã mi s-a
acordat onorariul pentru trei pãrþi civile ºi un sfert dintr-o a patra.
Sub acest aspect am considerat cã hotãrârea este nelegalã ºi netemeinicã, întrucât nu a
þinut seama de dispoziþiile art. 5 din H.G. nr. 83/2005 privind organizarea ºi funcþionarea
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Ministerului Justiþiei publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11
februarie 2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi prevederile art. 159
din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 45
din 13 ianuarie 2005, ºi de prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) ºi alin. (2) din Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, republicatã în
Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2011 prevede:
Art. 82. - (1) Pentru asistenþa judiciarã acordatã, avocatul desemnat are dreptul la un
onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii ºi volumului activitãþii desfãºurate, în
limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. ºi Ministerul Justiþiei.
(2) Prin actul de încuviinþare a asistenþei judiciare, organul judiciar stabileºte ºi valoarea
provizorie a onorariului avocatului.
(3) Dupã acordarea asistenþei judiciare, avocatul întocmeºte un referat scris cu privire
la prestaþia avocaþialã efectivã, conform formularului aprobat de Departamentul de
coordonare a asistenþei judiciare din cadrul U.N.B.R. Referatul este supus confirmãrii
organului judiciar, care, în funcþie de volumul ºi complexitatea activitãþii desfãºurate de
avocat, precum ºi în raport cu durata, tipul ºi particularitãþile cauzei, poate dispune
menþinerea sau majorarea onorariului stabilit iniþial.
Art. 85. - (1) Onorariile pentru asistenþa judiciarã acordatã în oricare dintre formele
prevãzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R. ºi
Ministerul Justiþiei, în condiþiile legii.
(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevãzute la alin. (1) se asigurã potrivit
art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
(3) Pentru cheltuielile curente necesare funcþionãrii serviciilor de asistenþã judiciarã
din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru
asistenþa judiciarã, fiecare barou îºi constituie un fond prin reþinerea a 1% din valoarea
acestor sume, aprobate ºi efectiv vãrsate. Reþinerea procentului de 1% se face la achitarea
efectivã a onorariului cãtre avocatul îndreptãþit.
(4) Onorariile pentru asistenþa judiciarã acordatã în oricare dintre formele prevãzute
de prezentul capitol, la solicitarea organelor administraþiei publice locale, se acordã din
fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocol încheiat de fiecare barou
cu acestea. În lipsa protocolului, sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevãzut
la art. 82 alin. (1).
Fondurile destinate asistenþei judiciare sunt asigurate potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
În acest sens, o cotã de 75% din sumele provenind din impozitele încasate din onorariile
avocaþilor, ale notarilor publici ºi ale executorilor judecãtoreºti, se constituie venituri la bugetul
de stat ºi se cuprinde distinct în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale Consiliului Superior al
Magistraturii, ale Ministerului Justiþiei, ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi ale Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie si Justiþie. Din aceasta cotã, procentul de 70% este cuprins
în bugetul de venituri ºi cheltuieli ale Ministerului Justiþiei din care 50% este folositã pentru
finanþarea sistemului de ajutor public judiciar ºi a sistemului de asistenþã judiciarã.
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Observãm cã legea coroboratã cu Protocolul nu instituie o limitã maximã a onorariilor
ºi nici nu interzice majorarea lor, dar face referire doar la menþinere si majorare, nu ºi la
reducere în cazul în care dosarul a fost soluþionat cu apãrãtor desemnat din oficiu.
Dispoziþiile art. 274 alin. (2), (3) C. pr. civ, fac trimitere la „micºorarea onorariilor
avocaþilor potrivit cu cele prevãzute în tabloul onorariilor minimale” or într-un dosar de
naturã penala i se stabileºte onorariul din oficiu avocatului conform textelor de lege expuse,
lucru care s-a ºi întâmplat în dosarul de faþã în care s-a stabilit minimul posibil, câte 150
lei/parte. Oricum, din cate ºtiu nu mai existã un tablou de onorarii minimale, în sensul
legii.
În cauzã, atât eu cât ºi colegii mei am depus toate diligenþele instituite de lege pentru
apãrarea pãrþilor la nu mai puþin de 27 termene, iar amânarea judecãrii dosarului nu mi se
poate imputa mie niciodatã.
În condiþiile în care banii pe oficii sunt puþini, impozabili ºi se vireazã cu întârziere,
prezentarea avocatului la mai mult de 5-6 termene devine extrem de puþin oneroasã, chiar
pãguboasã.
Astfel, din onorariul acordat de instanþã în cuantum de 500 lei, eu ca apãrãtor desemnat
din oficiu va trebui sa plãtesc: 16% impozit pe venit, 5,5% cãtre Casa Asigurãri Sãnãtate,
10% cãtre Casa Asigurãri Avocaþi, 7% cote Barou ºi UNBR (350 lei împãrþit la 10 delegaþii
în cuantum de 100 lei fiecare, cât permite plafonul maxim de oficii = 35 lei/dosar), 1%
funcþionare Serviciul Asistenþã Juridicã, 1% cursuri INPPA cam 2 ore de curs x 25 lei/luna=
50 lei împãrþit la 10 dosare = 5 lei /dosar), 0,5% asigurare obligatorie malpraxis, 1% fond
Solidaritatea instituit de curând de UNBR, 2% taxe ºi comisioane bancare, întrucât banii
pe oficii se vireazã obligatoriu pe card pentru a putea fi urmãriþi de Fisc, în total 44%
reþineri, deci 220 lei.
În afarã de aceste reþineri automate mai sunt ºi cheltuieli nedeductibile, astfel cã fiecare
termen de judecatã al unui proces costã avocatul din oficiu 5-10 lei x 27 termene = 270 lei
.
Adunând cele douã sume, 220 lei banii guvernului cu 270 lei banii scoºi din buzunar
de avocat care se prezintã sau îºi asigurã substituirea (lucru care înseamnã întoarcerea
serviciului camaradului avocat cândva presupunând aceleaºi costuri) la 27 termene = 490
lei pierduþi din 500 lei pe hârtie, de unde rezultã cã am fãcut voluntariat ºi ar trebui sã fiu
norocos cã nu aduc bani de acasã pentru înfãptuirea justiþiei.
Ca urmare consider cã este imperios necesarã adoptarea unor onorarii, dacã nu europene
mãcar rezonabile, întrucât cele actuale sunt derizorii ºi în multe situaþii, precum cea expusã
mai sus, nu acoperã nici cheltuielile necesare desfãºurãrii în bune condiþiuni a onorabilei
profesii.
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