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Studiul I: Studiu privind percepția populației asupra rolului și poziției profesiei de 
avocat în societate. Cunoașterea activităților și a serviciilor avocațiale 
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Introducere 

 În rândul populației se remarcă percepții și atitudini mai degrabă pozitive privind 

profesia de avocat, aceasta fiind considerată o profesie necesară, dificilă și prestigioasă. Cu 

toate acestea, atunci când se explorează aceste opinii printr-un demers calitativ, devin mai 

pregnante discuțiile despre nemulțumirile respondenților cu privire la utilizarea serviciilor 

avocațiale (aceștia fiind cu toții utilizatori, în timp ce doar 29% dintre participanții la sondaj 

declară același lucru).  

Cu toate că avocații sunt bine văzuți atunci când vine vorba despre aptitudinile 

profesionale, participanții la discuțiile de grup fac unele comentarii mai puțin favorabile 

când vine vorba despre caracterul acestora. Aceștia sunt văzuți drept „șmecheri” sau 

oportuniști, unii dintre respondenți nefiind mulțumiți de faptul că aceia cu care au 

colaborat nu au manifestat suficient interes față de rezolvarea problemelor lor juridice. 

Respondenții consideră că este necesar să se depună eforturi în sensul informării 

publice privind utilizarea serviciilor avocațiale și nu numai, inclusiv în ceea ce privește 

drepturile și obligațiile pe care le au cetățenii. 

 Majoritatea persoanelor intervievate care au utilizat servicii avocațiale declară că au 

ajuns la avocatul cu care au colaborat în urma unei recomandări; inclusiv unii participanți la 

discuțiile de grup consideră că aceasta este cea mai bună modalitate pentru a găsi un 

avocat bun. Cu toate acestea, și informațiile obținute din emisiuni televizate sau de la știri 

se dovedesc a fi relevante în formarea unei opinii privind avocații și serviciile avocațiale, în 

viziunea respondenților. 
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Sinteza datelor obținute în cadrul etapelor cantitativă și calitativă 

Principalele atribuții ale unui avocat, în viziunea respondenților care au alcătuit 

eșantionul în cadrul etapei cantitative sunt apărarea clientului, a fi corect, a cunoaște legea 

și apărarea dreptății și a adevărului. Date similare sunt obținute și în cadrul etapei calitative, 

participanții considerând că rolul avocaților este acela de a oferi consiliere și reprezentare 

clientului, apărându-i interesele. Principalele responsabilități pe care un avocat le are față 

de persoana pe care o asistă, reprezintă sau consiliază sunt să o apere, să fie corect în 

relația cu ea și să îi fie loial. 

Majoritatea persoanelor intervievate declară că au o părere bună sau foarte bună 

despre această profesie (74%), în timp ce o părere proastă sau foarte proastă au doar 18%. 

Principalele motive care îi determină pe respondenți să aibă o părere bună despre această 

profesie sunt: faptul că avocații îi ajută și îi apără pe oameni, faptul că este o profesie utilă 

în societate, precum și faptul că avocații sunt competenți, inteligenți, educați și bine 

pregătiți. Motivele pentru care unii respondenți au o părere proastă despre profesie sunt 

faptul avocații sunt văzuți drept lacomi, mincinoși, corupți sau incompetenți. 

Respondenții declară că sursele de unde obțin cele mai multe informații privind 

profesia de avocat sunt emisiunile televizate și jurnalele de știri, precum și discuțiile cu 

prietenii sau cunoscuții. 29% dintre persoanele intervievate declară că au utilizat serviciile 

unui avocat cel puțin o dată; dintre aceștia, 73% au o părere bună sau foarte bună despre 

colaborarea pe care au avut-o cu avocații, în timp ce 23% au o părere mai degrabă proastă. 

În cadrul etapei calitative, principalele motive de mulțumire pe care le aduc în discuție 

participanții sunt eficiența în rezolvarea problemei, consultanța de calitate oferită, precum 

și câștigarea cazului. Principalele motive de nemulțumire, pe de altă parte, sunt lipsa 

interesului demonstrat de avocat, ineficiența, promisiunile încălcate, precum și 

neprezentarea la proces. 
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Onorariile avocaților sunt aduse în discuție de participanții la etapa calitativă, drept 

un aspect neplăcut privind utilizarea serviciilor avocațiale, iar rezultatele obținute în cadrul 

etapei cantitative relevă faptul că 38% dintre persoanele care au utilizat servicii avocațiale 

au considerat că tarifele plătite au fost prea mari, iar 58% consideră că acestea au fost 

potrivite. 

Românii tind să prefere să lucreze cu un avocat în urma unei recomandări sau 

deoarece îl cunosc personal, aspect care reiese atât din datele obținute în cadrul etapei 

cantitative, cât și din cele obținute în cadrul celei calitative. Așadar, 72% dintre persoanele 

care declară că au colaborat cel puțin o dată cu un avocat spun că l-au ales în urma unei 

recomandări, iar 10% spun că era un membru al familiei sau o cunoștință. 10% spun că l-au 

ales la întâmplare, în timp ce doar 4% au căutat anunțuri, iar 1% au văzut reclame. 

54% dintre persoanele intervievate în cadrul etapei cantitative declară că au 

încredere în serviciile oferite de avocați în mare sau foarte mare măsură, în timp ce 33% au 

încredere în aceste servicii în mică sau foarte mică măsură. Principalele motive care îi 

determină pe respondenți să spună că au multă încredere în serviciile avocațiale sunt faptul 

că avocații cunosc legea, faptul că aceștia apără legea, corectitudinea și onestitatea 

avocaților, precum și faptul că este o meserie necesară și cazurile câștigate de avocați. 

Motivele pentru care respondenții au puțină încredere în serviciile avocațiale sunt faptul că 

îi percep pe avocați drept corupți, lacomi sau mincinoși. 

Un aspect asupra căruia sunt de acord majoritatea persoanelor intervievate este 

acela cum că profesia de avocat este importantă în societate; 90% dintre respondenți spun 

că este foarte importantă sau destul de importantă, în timp ce doar 6% consideră că este 

destul de puțin importantă sau chiar deloc. 

Prestigiul profesiei de avocat este văzut drept ridicat de către respondenți: 76% 

consideră că acesta este mare sau foarte mare, în timp ce doar 15% consideră că este mic 
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sau foarte mic. Participanții la focus grupuri sunt de părere că această meserie se bucură 

de un prestigiu considerabil în societate, cu toate că unii aduc în discuție faptul că s-ar 

putea ca acest prestigiu să nu fie deplin meritat, precum și faptul că, uneorii, avocații pot să 

abuzeze de acest prestigiu pentru a primi tratament preferențial din partea autorităților și 

nu numai. 

Atât participanții la focus grupuri, cât și respondenții la sondajul de opinie tind să 

creadă, în proporție mai ridicată, cum că prestigiul profesiei de avocat mai degrabă a 

crescut în ultimii 10, respectiv 20 de ani. 

Cea mai mare parte a respondenților declară că se consideră destul de puțin 

informați sau deloc informați privind situațiile care necesită să apeleze la un avocat (55%), 

în timp ce o proporție semnificativ mai redusă (40%) declară că sunt foarte informați sau 

destul de informați privind aceste aspecte. Persoanele care au participat la discuțiile de 

grup sunt de părere că, în general, românii nu își cunosc drepturile, motiv pentru care nu 

sunt foarte informați privind utilizarea serviciilor avocațiale. 

Respondenții tind să considere că este necesar să se apeleze la serviciile unui avocat 

atunci când au nevoie de consiliere, asistență și reprezentare juridică, deși există o 

proporție de 16% care sunt de părere că, de cele mai multe ori, oamenii s-ar putea 

descurca și singuri. Principalul motiv pentru care oamenii trebuie să apeleze la servicii 

avocațiale atunci când se confruntă cu o problemă juridică, așa cum reiese din datele 

obținute în ambele componente ale studiului, este faptul că aceștia sunt specialiști, iar 

oamenii obișnuiți, fără studii în domeniu, nu se pot descurca fără ajutorul lor. 

Cel mai mare impediment în calea utilizării serviciilor avocațiale, așa cum este 

identificat atât de persoanele care au răspuns la chestionar, cât și de cele care au participat 

la discuțiile de grup, este cel financiar. 
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49% dintre persoanele intervievate simt nevoia să fie mai bine informate despre 

serviciile avocațiale, în timp ce 47% declară că nu simt această nevoie. Așa cum am 

menționat anterior, participanții la discuțiile de grup sunt de părere că este este necesară 

educarea cetățenilor României privind utilizarea serviciilor avocațiale, respectiv privind 

drepturile și obligațiile pe care le au în societate. Cu toate acestea, datele cantitative relevă 

faptul că respondenții ar dori, în primul rând, să primească informații despre avocați și 

despre serviciile pe care aceștia le oferă. 

Părerea despre notari a 73% dintre respondenți este mai degrabă bună, în timp ce 

17% dintre ei declară că au o părere mai degrabă proastă. În cadrul discuțiilor de grup, 

participanții declară că au încredere în serviciile notariale, dat fiind faptul că este o profesie 

care presupune o mare responsabilitate, cu toate acestea fiind de părere că, de multe ori, 

serviciile notariale sunt prea costisitoare, iar unii notari percep tarife exagerate. De 

asemenea, există dubii în viziunea unora dintre participanți privind interesul pe care unii 

notari îl manifestă atunci când vine vorba de treaba pe care o fac, respectiv privind 

corectitudinea pe care o demonstrează unii dintre ei. 

O campanie de informare a populației privind rolul avocaților și privind utilizarea 

serviciilor avocațiale este văzută drept utilă în mare sau foarte mare măsură de către 61% 

dintre respondenți, în timp ce doar 23% dintre aceștia consideră că ar fi utilă în mică sau 

foarte mică măsură. În cadrul discuțiilor focalizate de grup, unii dintre participanți își 

manifestă îngrijorarea cum că pentru adulți ar putea fi prea târziu, motiv pentru care 

consideră că este necesară educarea elevilor în școli privind aceste aspecte. 


