
 
 
 
 
 
 

 HOTĂRÂREA CONGRESULUI AVOCAŢILOR DIN 18 IUNIE 2005 PRIVIND 
MONITORIZAREA MĂSURILOR LUATE DE AUTORITĂŢI PENTRU RESPECTAREA 
ORDINII DE DREPT CE VIZEAZĂ EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT ŞI 
INIŢIEREA EVENTUALELOR FORME DE PROTEST PENTRU APĂRAREA 
EXERCITĂRII CALIFICATE A PROFESIEI DE AVOCAT ŞI A FOLOSIRII LEGALE A 
TITLULUI PROFESIONAL DE AVOCAT. 

 
 
 

 
 
 
 Congresul Avocaţilor din România - întrunit la Costineşti, jud. 
Constanţa la 18 iunie 2005 - reafirmă necesitatea apărării consecvente a  
exercitării calificate a dreptului la apărare şi asistenţă juridică sub titlul 
profesional de avocat, pe bază de lege. Întărirea încrederii publice în 
instituţiile statului de drept este direct legată de respectarea funcţiilor 
apărării şi tratării corespunzătoarea dispoziţiilor legale a profesiei de avocat 
de către toate autorităţile.  
 
 Congresul Avocaţilor din România constată că 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.  
 Se întreţin şi se proliferează activităţi de realizare a prestaţiilor cu 
conţinut juridic de către persoane sau entităţi ce contravin flagrant 
principiilor profesiei de avocat organizată prin lege. 
 
 Situaţia creată permite funcţionarea incorectă a sistemului judiciar şi 
distorsionează înfăptuirea unei reforme reale şi coerentă în domeniul justiţiei. 
Se favorizează perpetuarea cauzelor şi circumstanţelor ce contribuie la 
menţinerea şi dezvoltarea corupţiei prin crearea unei imagini incorecte cu 
privire la activitatea avocaţilor. 
 
 Congresul Avocaţilor din România ia act de informarea făcută 
Congresului Avocaţilor de către Procurorul General al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la stadiul cercetărilor 
penale şi al urmăririi penale a unui număr substanţial de persoane care 
exercită fără drept profesia de avocat.  

 
 Congresul Avocaţilor din România solicită Parchetului să ia atitudine 
activă de eliminare a situaţiei create şi, în consecinţă: 
 
 



 
 1. Congresul Avocaţilor din România solicită organelor profesiei să 
monitorizeze realizarea în timp real a activităţilor ce fac obiectul informării 
făcute Congresului de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  
 
 2. Congresul Avocaţilor din România ia act de propunerea Baroului 
Bucureşti făcută în cadrul Congresului privind organizarea unor acţiuni de 
protest prin neprezentarea la susţinerea apărării în toate cauzele în care 
avocaţii sunt angajaţi sau desemnaţi, dacă situaţia privind tolerarea 
exercitării fără drept a profesiei de avocat se perpetuează.  
  
 3. Comisia Permanentă în conlucrare cu barourile va decide până la 1 
iulie 2005 calendarul acţiunilor de monitorizare a atitudinii autorităţilor 
publice şi de consultare cu barourile pentru organizarea eventualelor acţiuni 
de protest aprobate de Congres. 
  
 Adoptată astăzi 18 iunie 2005. 


