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    Către 
    Comisia Permanentă a U.N.B.R 
   
 Stimate Domnule Președinte, 
 
 Consiliul Baroului Giurgiu a analizat situația creată de apariția inițiativei 
legislative de modificare a statutului magistraților, respectiv de introducere în 
cuprinsul acestui act normativ a unei dispoziții cu caracter imperativ și obligatoriu 
pentru profesia de avocat (art.76 alin.2 din Legea 303/2004). 
 Constatăm că la nivelul conducerii profesiei de magistrat cât și a Ministerului 
Justiției, din păcate, se ignoră în mod regretabil și condamnabil dialogul 
interprofesional, în disprețul legii. 
 Profesia de avocat, din fericire, nu se mai află în raporturi instituționale de 
subordonare față de Ministerul Justiției, situație în care este incalificabilă atitudinea 
de a pune în discuție în „dezbatere publică”, practic, modificarea legii exercitării 
profesiei de avocat, fără o minimă decență de a consulta corpul profesional al 
avocaților. 
 Această atitudine însă nu mai surprinde pe niciunul din noi, suntem în fața unui 
atac josnic asupra profesiei. 
 Regretabil este că se recurge la o poziție de forță, de care noi însă nu suntem 
străini, fiecare avocat se confruntă în sălile de judecată cu disprețul manifestat de 
distinșii reprezentanți ai profesiei de magistrat, față de profesia de avocat. 
 Consiliul Baroului Giurgiu se raliază manifestărilor de îngrijorare față de acest 
derapaj grav de la statul de drept, camuflat sub o procedura presupus democratică, 
„dezbaterea  publică”. 
 Primirea în profesia de avocat este reglementată în dispozițiile Legii 51/1995 
privind exercitarea profesiei de avocat, iar orice ingerință în această lege, din partea 
magistraților,  reprezintă o încălcare a independenței profesiei de avocat. 
 Se pare că „statul de drept”, promovat în societatea românească din prezent, în 
care sunt invocate beneficiile Legii 18 „a ilicitului” din epoca comunistă, a 
penitenciarelor din Delta Dunării, Grindul Tătaru, (proiect comun al M.J cu statul 
norvegian), are un nou deziderat, intoxicarea profesiei de avocat cu oameni „loiali și 
docili” sistemului - foștii magistrați! 
 Cu respect și considerație, 
 

Avocat Bratu Sergiu- George 
Decanul Baroului Giurgiu 


