HOTĂRÂREA CONGRESULUI AVOCAŢILOR
DIN 12 IUNIE 2004 PRIVIND RESPECTAREA
ORDINII DE DREPT CE VIZEAZĂ
EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

Congresul Avocaţilor din România - întrunit la Costineşti, jud.
Constanţa la 12 iunie 2004 - reafirmă necesitatea apărării consecvente a
valorilor statului de drept a căror consolidare impune tuturor autorităţilor
publice respectarea exercitării calificate a dreptului la apărare şi asistenţă
juridică sub titlul profesional de avocat, pe bază de lege, condiţie de bază a
întăririi încrederii publice în instituţiile statului de drept şi în supremaţia legii.
Congresul Avocaţilor din România constată:
1. Încălcarea gravă a legii de către unele autorităţi judiciare şi

administrative prin autorizarea nelegală a desfăşurării activităţii unor entităţi
care organizează şi „atribuie” prin fraudă la lege titlul profesional de
„avocat” sau exercită activităţi specifice profesiei de avocat, contrar Legii
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, care
sancţionează asemenea acte şi fapte.
Se tolerează nepermis exercitarea fără drept a activităţilor specifice
profesiei de avocat de către persoane care nu au dobândit titlul profesional
de avocat în condiţiile legii şi se proliferează activităţi de „intermediere” a
prestaţiilor cu conţinut juridic de către persoane sau entităţi ce încalcă
flagrant legea, şi favorizează activităţi ilicite ce slăbesc şi deformează
încrederea publică în supremaţia legii.
2. Reacţia întârziată şi parţială, lipsită de fermitatea aplicării corecte

a legii de către autorităţile publice competente care nu s-au sesizat din oficiu
şi nu au sancţionat la timp activităţi şi fapte ilicite ce vizează protecţia pe
bază de lege a titlului profesional de avocat, unele chiar mediatizate contrar
interesului public, are ca efect exercitarea fără drept a profesiei de avocat în
România de persoane ce încalcă legea. Situaţia creată erodează funcţionarea
corectă a sistemului judiciar, atentează la principiile statului de drept şi
distorsionează nepermis înfăptuirea unei reforme reale şi coerenta în
domeniul justiţiei, favorizează perpetuarea cauzelor şi circumstanţelor ce
contribuie la crearea unei imagini incorecte cu privire la activitatea
instituţiilor şi autorităţilor publice.

Congresul Avocaţilor din România se adresează tuturor autorităţilor
publice şi societăţii civile pe calea prezentei
REZOLUŢII
să ia atitudine activă de eliminare a situaţiei create şi, în consecinţă:
1.
Congresul
Avocaţilor
din
România
solicită
factorilor
constituţionali, autorităţilor publice cu atribuţii în materia administrării
justiţiei şi în respectarea legii, să intervină de îndată pentru respectarea
legalităţii şi sancţionarea exercitării fără drept a profesiei de avocat.
Intervenţia se impune de urgenţă pentru a se respecta principiile
statului de drept şi ocrotirea pe baze legale a drepturilor şi intereselor
legitime ale tuturor persoanelor. În lipsa unei reacţii ferme şi neîntârziate,
bazată pe lege, situaţia ilegală mai sus arătată, goleşte de conţinut dreptul
constituţional la apărare şi la asigurarea securităţii juridice a persoanelor prin
protejarea titlului profesional de avocat. În lipsa unei intervenţii imediate
garanţiile prevăzute de lege prin dispoziţii normative de ordine publică ce
consacră caracterul de profesie legal reglementată al profesiei de avocat în
România conform uzanţelor internaţionale în materie sunt golite de conţinut.
2. Congresul Avocaţilor din România autorizează barourile să iniţieze
forme de protest adecvate în cazurile în care, în mod particular, autorităţile
publice persistă în încălcarea legii sau ignoră poziţia reprezentanţilor
autorităţilor publice centrale faţă de încălcarea ordinei de drept astfel cum
aceasta a fost exprimată în mesajele adresate Congresului Avocaţilor.
Formele de protest adoptate pot să vizeze inclusiv refuzul de
prezentare la autorităţile cu atribuţii judiciare şi jurisdicţionale în cazul în
care acestea tolerează şi nu sancţionează încălcarea Legii nr.51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, prin acceptarea
exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat în afara cadrului legal.
Adoptată astăzi 12 iunie 2003.

