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”Accesul  la  justiție”-  tema centrală  a  Zilei 
Europene a Avocaților

septembrie - octombrie 2016

În  fiecare  an,  la  data  de   10  decembrie  se 
sărbătorește  Ziua  Europeană  a  Avocaților. 
Evenimentul  este  coordonat  de  Consiliul 
Barourilor  Europene  (CCBE)  și   se  plasează  în 
jurul  unei  teme  centrale,  menită  să  aducă   în 
dezbaterile  publice  probleme  stringente,  legate 
de drepturi fundamentale periclitate prin diferite 
abuzuri  sau  omisiunea  statelor  de  a  asigura 
garanțiile  corespunzătoare  realizării  acestor 
drepturi, conform evoluției economice și sociale. 

Pentru ediția 2016 a Zilei Europene a Avocaților, 
CCBE  propune  ca  temă  centrală  "Accesul  la 
justiție".

Accesul  la  justiț ie  este  într-adevăr,  o 
preocupare principală a profesiei de avocat, și 
este o parte esențială a misiunii sale de bază. 
”Această temă permite interpretarea locală a 
unui principiu universal. Cu toate acestea, dat 
fiind  că  o  singură  voce  europeană  este 
preferată,  vă  sugerăm să  se  concentreze  pe 
subpuncte,  cum  ar  fi  asistența  juridică  și 
accesul  la  un  avocat”,  arătă  CCBE  în 
comunicatul său către avocații europeni.

Într-adevăr,  evoluțiile  recente  în  domeniul 
asistenței  juridice,  în  mai  multe  state 
europene,  inclusiv  România,   permit  multe 
discuții în jurul acestui subiect.

Un  alt  aspect  care  a  determinat  alegerea 
acestei teme la nivel european este faptul că 
data  de  27  noiembrie  2016   este  termenul 
limită de transpunere al Directivei  2013/48/
UE  privind  dreptul  de  a  avea  acces  la  un 
avocat  în  cadrul  procedurilor  penale  și  al 
procedurilor  privind  mandatul  european  de 
arestare,  precum  și  dreptul  ca  o  persoană 
terță  să  fie  informată  în  urma  privării  de 
libertate  și  dreptul  de  a  comunica  cu 
persoane  terțe  și  cu  autorități  consulare  în 
timpul privării de libertate. Dreptul de a avea 
acces la un avocat este strâns legat de dreptul 
de acces la justiție.

În  plus,  la  data  de  13  octombrie  2016, 
Consiliul  Uniunii  Europene și-a dat acordul 
final  în  ceea  ce  privește  directiva  privind 
dreptul  la  asistență  judiciară  al  cetățenilor 
suspectați  sau acuzați  de o infracțiune și  al 
celor care fac obiectul unui mandat european 
de arestare. Această directivă va contribui la 
realizarea  unei  justiții  accesibile  tuturor, 
indiferent  de  nivelul  veniturilor.  Pentru  a 
stabili  dacă  o  persoană  are  dreptul  la 
asistență judiciară, țările UE vor fi în măsură 
să  utilizeze criteriul  stării  materiale  și 
criteriul  temeiniciei.  „Criteriul  stării 
materiale”  urmărește  să  evalueze  dacă 
persoana  într-adevăr  nu  dispune  de  resurse 
suficiente  pentru  a  plăti  asistența  judiciară, 
iar  „criteriul  temeiniciei”  permite  să  se 
evalueze dacă acordarea asistenței judiciare ar 
fi  în  interesul  justiț iei ,  în  funcț ie  de 
circumstanțele cauzei.

Anual, cu prilejul Zilei europene a avocaților, 
CCBE coordonează  un eveniment european 
pentru  a  încuraja  uniunile  profesionale  și 
barourile  să  organizeze  activități  la  nivel 
național și local, în jurul unei teme centrale, 
în  scopul  promovării  valorilor  comune  ale 
profesiei și ale statului de drept.

Anul  acesta  va  fi  a  treia  ediție.  În  anii 
anteriori, temele centrale ale Zilei Europene 
a  Avoca ț i lo r  au  fos t  ”L iber ta tea  de 
exprimare”  în  2015    și   ”Supravegherea 
electronică în masă, ca ameninţare la adresa 
secretului  profesional  şi  a  confidenţialităţii 
relaţiilor dintre avocat şi clienţi” în 2016.

Urmând  recomandarea  CCBE,  cu  prilejul 
Zilei  Europene  a  Avocaților  2016,  Uniunea 
Națională  a  Barourilor  din  România  va 
organiza evenimente, ce vor fi comunicate în 
scurt timp.

Anunțăm publicul că pe pagina web a UNBR 
a  fost  realizată  o  rubrică  specială  dedicată 
Zilei  Europene  a  Avocaților,  unde  sunt 
publicate materialele realizate de avocați, sar 
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și  de alți  juriști,  pe marginea subiectelor ce 
constituie tema centrală a acestei zile.

Accesul  la  justiție,  asistența  judiciară 
(gratuită) prin avocat.

av. dr. Petruț Ciobanu 
Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România

 coordonator al Departamentului de coordonare a asistentei 
judiciare din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România 

Accesul la justiție este un drept fundamental, 
prevăzut și protejat de Convenția Europeană 
a  Drepturilor  Omului .  Liberul  acces  la 1

justiție este garantat pentru fiecare persoană, 
fără  a  se ține cont de statutul  social  ori  de 
poziția  economică  a  acesteia.  Acest  drept 
fundamental  este  considerat  drept  unul 
dintre pilonii principali ai statului de drept și 
a demnității fiecărei persoane.

Asistența  judiciară  (gratuită)  este  un 
instrument  vital  prin  care  se  asigură 
respectarea  dreptului  fundamental  privind 
accesul la justiție și are o importanță capitală 
pentru protecția drepturilor cetățenilor într-
o  societate  democratică. Se  impune  ca  un 
justițiabil să aibă acces real și efectiv în fața 
instanței și o șansă reală să își prezinte cazul 
pe care el/ea dorește să-l  prezinte. Aceasta 
presupune  că,  atunci  când  mijloacele  unui 
justițiabil nu îi permit acestuia să angajeze un 
avocat,  justițiabilului  respectiv  să  îi  fie 
acordată asistență judiciară (gratuită).

Asigurarea  aplicării  eficiente  a  dreptului 
fundamental la un proces echitabil începe cu 
liberul  acces  la  justiție  beneficiind  de 
consultanță  jur idică ,  care ,  în  caz  de 
incapacitate  economică  necesară,  trebuie  să 
fie  finanțat  de  către  serviciile  publice 
competente, pentr u  a  preveni  or ice 
persoană de a fi lipsită de apărare. Apărarea 
trebuie să fie într-adevăr efectivă și reală și nu 
doar  formală.  În  încercarea  de a-și  pune în 
valoare sau a-și  apăra drepturile nimănui nu 
trebuie să-i  fie refuzat dreptul  la  un proces 

echitabil  din  cauza  lipsei  de  mijloace 
financiare.

Asistența  judiciară  (gratuită)  este  esențială 
pentru asigurarea accesului la justiție. Este în 
sarcina statelor și a guvernelor să  garanteze, 
să  organizeze  și  să  finanțeze  un  astfel  de 
sistem de asistență  juridică,  care să  permită 
celor  mai  defavorizate  persoane  să  obțină 
acces la justiție.

Ziua europeană  a  avocaților -  10 decembrie 
2016  -  sărbătorită  sub  deviza  „Accesul  la 
justiție”  trebuie  să  fie  considerată  drept  o 
oportunitate  pentru  a  îmbunătăți  ajutorul 
judiciar (gratuit)  prin avocat în mod efectiv, 
pe întreg teritoriul  țării,  prin îmbunătățirea 
legiferării în acest domeniu și prin finanțarea 
implementării  asistenței  juridice  (gratuite) 
prin avocat.

•

O  provocare  inevitabilă  pentru  Stat  este 
aceea de a lua măsuri prin care să își asume 
responsabilități  pentru:  reglementare  și 
finanțare, domeniul de aplicare al drepturilor 
pe  care  l e  recunoa ș te  ș i  să  exerc i te 
competențele  legislative  în  domeniul  în 
discuție.

În materie penală, o atenție deosebită trebuie 
manifestată cu privire la asistența bănuiților 
(suspecților) și la anumite procese (acuzațiile 
grave, proceduri accelerate, etc.)

Un  tratament  specific  –  care  să  includă 
consiliere preliminară - trebuie să fie acordat, 
prin  legislație  corespunzătoare,  grupurilor 
celor  mai  vulnerabile,  cum  ar  fi  victimele 
v io lenței  bazate  pe  gen,  a s istență  la 
penitenciar,  minori,  persoane  în  vârstă, 
emigranților și a invalizilor.

Contextul  crizei  globale  economice  actuale 
afectează toate aspectele vieții în societate și 
are, de asemenea, un impact imediat asupra 
asistenței  judiciare  (gratuite). Fenomenul 
imigrației în creștere, persistența atentatelor 
teroriste,  etc.  amplifică  în  context  măsurile 
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represive.  Se  afectează  dreptul  de  a  avea 
acces la asistență judiciară (gratuită).

Îmbunătățirea  accesului  la  justiție  prin 
stabilirea  unor  reguli  minime  cu  privire  la 
as istența  judiciară  (gratuită)  impl ică 
identificarea  și  consacrarea  unor  garanții 
procesuale  minime:  acces  la  consiliere 
juridică ,  atât  înainte,  cât  și  în  timpul 
procesului;  acces  gratuit  la  interpretare  și 
traducere;  asigurarea  că  persoanele  care  nu 
sunt capabile să  înțeleagă  sau să  urmărească 
procedurile  să  beneficieze  de  o  atenție 
corespunzătoare;  dreptul  de  a  comunica, 
printre  altele,  cu  autoritățile  consulare  în 
cazul  bănuiț i lor  (suspecț i lor )  stră ini ; 
notificarea  persoanelor  bănuite  (suspectate) 
cu  privire  la  drepturile  lor  chiar  și  prin 
instituirea  ca  bună  practică  a  comunicării 
unui înscris intitulat „Scrisoarea cu privire la 
Drepturi”, al cărui conținut ar trebui propus 
de  a voca ț i  p r in  Depar tamentu l  de 
coordonare  a  asistenței  judiciare  (DCAJ)  al 
Uniunii Naționale a Barourilor din România 
(UNBR).

Este importantă și tradiția juridică internă ce 
trebuie să  fie luată  în  considerare în cadrul 
implementării corecte a dreptului la asistența 
juridică  (gratuită)  ca  formă  a  asistentei 
judiciare,  dar  și  evoluțiile  sistemelor  de 
asistență  judiciară  (gratuită)  din  țările 
europene,  care  ar  trebui  popularizate  prin 
Departamentul  de  coordonare  a  asistenței 
judiciare al UNBR.

Nu trebuie ignorat că  una dintre principalele 
diferențe  dintre  sistemele  europene  de 
acordare  a  asistenței  juridice  (gratuite)  este 
administrarea  sistemului  de  asistență 
judiciară  prin  intermediul  statului  (prin 
administrarea  Justiției),  spre  deosebire  de 
administrarea  asistenței  juridice  (gratuite) 
prin  delegare  (prin  intermediul  Consiliilor 
Barourilor),  dar cu supravegherea autorității 
publice.

Creșterea  numărul  de  cauze  în  care  este 
necesară  asistența  judiciară  (gratuită)  a 
condus  la  creșterea  pres iuni i  a supra 
numărului de procese și asupra administrării 
bugetelor  alocate  pentru  asistența  judiciară 
(gratuită). Orice perioadă de criză, cum ar fi 
cea  caracter izată  pr in  intens i ficarea 
terorismului  internațional  are  un  impact 
serios asupra drepturilor cetățenilor, inclusiv 
cu privire la dreptul de acces la justiție prin 
consultarea  avocatului!  Se  constată  că 
asistența judiciară (gratuită) ignoră încă unele 
domenii  de  bază  juridice  și  sociale  fără  a 
p rogresa  în  reg lementarea  sa ,  i a r  o 
multitudine de instrumente juridice  au fost 
e l aborate  fă ră  a  ga ranta  dreptur i l e 
persoanelor în această privință.

*

Sistemul  de  asistență  juridică  (gratuită) 
trebuie  înțeles  în  accepțiunea pe care legea 
specială  o  dă  noțiunii  tehnico-juridice  de 
„asistență  juridică”,  în  care  se  include 
consu l tan ța  ju r id ică ,  apă ra rea  ș i 
r eprezentarea  fur n izate  de  că t re 
profesioniștii  din  domeniul  juridic  pentru 
care legea recunoaște o astfel de competență, 
respectiv avocații.

Există și alți furnizori de asistență pentru cei 
defa vor iza ț i ,  cum  ar  fi  organiza ț i i l e 
internaționale și naționale, dar legea exclude 
înființarea  și  organizarea  unor  astfel  de 
entități în România, care sa aibă un astfel de 
scop sau obiect de activitate, cu neobservarea 
sau  ignorarea  deliberată  a  Legii  nr.  51/1995 
pentru organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat.
Dreptul  de  a  avea  acces  la  asistență  judiciară 
(gratuită)  prin consultarea  sau asistarea  de  către  un 
avocat,  bazat pe conceptul de apărare universală 
este  recunoscut  tuturor,  indiferent  de  reședință 
sau  de  cetățenie  și  trebuie  să  acopere  toate 
domeniile  de  inter venț ie  juridică  în  fața 
instanțelor sau a oricărui organism alternativ de 
soluționare a litigiilor (ADR).

NEWSLETTER iulie - august 2016  4



UNBR septembrie - octombrie 2016

În  raport  de  stadiul  actual  al  aplicării  acestor 
principii în practică  subliniem că  acest drept ar 
trebui să includă în mod special consilierea înainte 
de proces, care constă în special în :

a. informarea  cu  privire  la  posibila  utilizare  a 
schemei de asistență judiciară (gratuită) care 
poate fi gratuită în funcție de caz - precum și 
de  conținutul  și  de  domeniul  de  aplicare  al 
unui astfel de drept;

b. ajutorul  pentru  legalizarea  formularelor 
tipizate de cerere pentru acordarea asistenței 
judiciare (gratuite);

c. evaluarea  cu  privire  la  cererea  de  asistență 
judiciară (gratuită) - dacă aceasta va fi sau nu 
acceptată;

d. nominalizarea  sau  refuzul  de  a  numi  un 
avocat cu titlu de avocat care acorda asistenta 
(gratuită).  Refuzul  este  totdeauna  cu  titlu 
provizoriu și fără a aduce atingere soluționării 
ulterioare  a  contestației,  care,  potrivit 
reglementarilor  solicitantul  poate  sa  o 
formuleze  pentru  a  se  verifica  temeinicia  si 
legalitatea refuzului.  Încadrarea solicitării  în 
cadrul  schemei  de  asistență  judiciară 
(gratuită)  prevăzută  de  lege   trebuie 
totdeauna motivată;

e. evaluarea  efectelor  cererii  cu  privire  la 
limitarea  acțiunilor  posibil  a  fi  întreprinse, 
suspendarea procedurilor  în curs, etc.;

f. orice tip de procedură - chiar și atunci când 
intervenția unui avocat nu este obligatorie – 
înaintea  oricărui  organism  judiciar  sau 
administrativ, inclusiv căile de atac ordinare și 
extraord inare ,  precum  ș i  executarea 
hotărârilor și deciziilor;

g. respectarea  principiul  unității  de  apărare: 
același  avocat  acționează  în  toate  fazele 
procedurilor  și  în posibilele  cazuri  auxiliare, 
în anumite domenii definite de barouri;

h. acoperirea  diferitelor  părț i  în  cadrul 
procedurilor;

i. soluții  extrajudiciare  și  ADR (organisme 
alternative  de  soluționare  a  litigiilor)  de 
rezolvare a conflictelor;

j. intervenția unui al doilea avocat în procese de 
importanță excepțională și/sau lungi;

k. libera  alegere  a  unui  avocat  pentru apărare, 
care garantează independența avocatului față 
de  judecători  și  procurori  și  garantează 
încrederea  între  client  și  avocat,  dintre 
avocații  înscriși  la  asistența  judiciară;  acest 
lucru  este  esențial  în  special  în  materie 
penală.

Este necesară și asistarea avocatului de către experți, 
cazul în care apărarea impune un raport tehnic

Uneor i  a s i s ten ța  pr in  a vocat  impl ică  ș i 
exercitarea  dreptului  la  interpretare  și  la  traducere. 
Acest  drept  trebuie  să  fie  garantat  nu  numai 
pentru  acte  de  procedură  în  care  beneficiarul 
trebuie să intervină, dar, de asemenea, pentru ca 
el/ea să fie în deplină cunoștință a procedurilor și 
în comunicarea cu avocatul.

În fine,  avocatul  intervine pentru obținerea,  pe 
bază  de  lege  a  scutirii  de  costuri  auxiliare : 
Persoanele  care  se  află  din  punct  de  vedere 
financiar  sub  pragurile  stabilite  de  legislațiile 
naționale  trebuie  să  aibă  acces  la  instanțele 
judecătorești, fiind scutite de cheltuieli auxiliare, 
cum  ar  fi  taxele  de  înregistrare,  publicări 
(anunțuri),  sarcini fiscale,  costuri  de depunere a 
documentelor juridice, de transport și altele.

În cazurile transfrontaliere, deși există un standard 
pe orizontală  care lasă  o anumită  marjă  statelor 
membre  pentru  prevederi  mai  favorabile,  sunt 
uneori necesare și cheltuieli suplimentare:

- dsds

- cheltuieli pentru un al doilea avocat - apărare 
dublă  -  atâta  timp cât  este  necesară  pentru 
apărarea  beneficiarului  sau  atâta  timp  cât 
procesul sau stadiul procesual este deschis în 
două sau mai multe țări europene;

- interpretarea și traducerea documentelor;

- che l tu ie l i l e  de  că lă tor ie  pentr u 
beneficiarul care trebuie să apară înaintea 
autorității  unui  stat  membru,  precum și 
cheltuielile  de deplasare pentru avocatul 
său;

NEWSLETTER iulie - august 2016  5



UNBR septembrie - octombrie 2016

- cheltuielile  legate  de  efectele  hotărârii 
pronunțate  în  statele  membre  care  au 
legătură cu litigiul.

*

Nu  poate  fi  evitată  discuția  cu  privire  la 
aspectul  economic,  atâta  vreme  cât  acest 
drept necesită  o  finanțare adecvată,  fără  de 
care - sau în caz de reducere a acestuia -nu se 
pot obține rezultate eficiente atunci când se 
asigură  astfel  de  servicii  socio-juridice 
fundamentale  pentru  cetățenii  europeni  și 
societății în ansamblu.

Dacă  asigurarea  protecț iei  efective  a 
drepturilor  fundamentale  ale  cetățenilor  se 
efectuează  cu  un  anumit  cost,  injustiția  și 
suferința umană care ar decurge din absența 
acestora ar fi de necalculat.

Sistemului național de drept bazat pe garanții 
ce asigură drepturi și libertăți ale persoanelor 
astfel cum sunt recunoscute de către statele 
democratice prin principiul statului de drept 
și instituțiilor implicate în realizarea efectivă 
a  respectării  garanțiilor  trebuie  să  li  se 
furnizeze  conținutul  și  resursele  necesare 
pentru a le fi garantată eficiența lor practică.

*

Sunt prioritare măsuri :

- pentru  cunoașterea  drepturilor  și  a 
procedurilor de acces la valorificarea lor;

- de  administrare  corectă  a  sistemului 
existent;

- de  îmbunătățire  calitativă  a  apărării 
efective.

1. Pentru  a  garanta  dreptul  la  asistență 
j ud ic i a ră  (gratu i tă ) ,  s i s temul  de 
recunoaștere  și  de  acordare  a  dreptului 
trebuie să fie accesibil, simplu și eficient.

Ut i l i z a r e a  a d m i n i s t răr i i  e l e c t r o n i c e  ( e -
management) cu privire la asistența judiciară este 
imperios necesară.

Cererea  de  asistență  judiciară  ar  putea  fi 
formulată  prin  intermediul  unei  pagini  web 
secur izate ,  care  oferă  în  mod  direct 
in forma ț i i  ș i  s imulă r i 
economice. Solicitantul  poate  completa 
formularele  de  cerere  prin  intermediul 
internetului . Petenț i i  care  posedă  o 
semnă tură  e l ec t ron ică  conformă  cu 
standardele  legale  pot  identifica  și  gestiona 
orice  documentație  necesară  cu  valabilitate 
juridică  deplină  prin  Internet  (de  exemplu, 
obținerea  unei  copii  după  declarația  fiscală, 
situația familială, ş.a.).

Această  variantă  cu  formular  electronic, 
printr-o rețea securizată, nu ar înlocui, de la 
început ,  fo rmulare le  ș i  p rocedur i l e 
tradiționale  ci  ar  fi  mai  degrabă  o  opțiune 
complementară  -  eficientă  și  mai  ieftină  în 
termeni  de  economii  financiare,  resurse 
umane și de mediu.

Un sistem inter-operațional  ar  trebui  să  fie 
ins t i tu i t  pe  te rmen  lung  l a  n ive lu l 
Departamentului de coordonare a asistenței 
judiciare  al  UNBR,  sistem  care  să  includă 
instanțele,  diferite  ser vicii  publice  ș i 
barourile.

Ar putea fi, de asemenea, utilizat în viitor ca 
un  instrument  în  acest  scop,  într-o  primă 
etapă,  un  portalul  de  informare  pentru 
cetățeni,  agenți  economici,  administrații, 
precum  și  pentru  membrii  profesiilor 
juridice,  care  ar  include  și  instrumente  de 
informare  cu  privire  la  asistența  judiciară 
(gratuită) și la ADR (organisme alternative de 
soluționare a litigiilor).

În cea de a doua etapă ar trebui ca portalul să 
găzduiască  o  serie  de  servicii  care  ar  putea 
include administrarea electronică a asistenței 
judiciare  (gratuite),  comunicarea  securizată 
între  avocații  implicați  în  procese,  pentru 
schimb  de  opinii,  comunicare  de  bune 
practici  etc.,  un  motor  de  căutare  a  unui 
avocat  pentru  cetățenii  care  nu  îndeplinesc 
cerințele  pentru  a  beneficia  de  asistență 
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judiciară  (gratuită)  și  chiar  crearea  unei 
platforme  electronice  pentru  proceduri   în 
care sunt implicați avocații.

2. Rolul  esențial  al  Barourilor  în  cadrul 
procedur i i  de  a s i s ten ță  j ud ic i a ră 
(gratuită),  supervizarea  deontologică 
asigurată  de  Barouri  și  de  UNBR în 
legătură  cu  membrii  lor,  inclusiv  prin 
control privind calitatea serviciilor oferite 
de avocați, trebuie dezvoltat.

Avocații au constituit și constituie elementul 
esențial  în  protejarea  dreptului  de  acces  la 
justiție  atunci  când  acesta  nu  putea  fi 
exercitat de către cetățean, prin acordarea de 
asistență juridică în cadrul asistenței judiciare 
(gratuite).

Importanța accesului la justiție,  a secretului 
profesional  și  independența  avocaților  sunt 
garanții  care  asigura  efectivitatea  exercitării 
acestui drept.

Justițiabilii care solicită accesul la justiție au 
nevoie de acces imediat la sfaturi competente 
și profesioniste precum și de îndrumare încă 
de la începutul procesului. Acest lucru poate 
fi  realizat  numai  prin  asigurarea  unei 
as istențe  profesionale  competentă  ș i 
voluntară  încă  de  la  primul  moment  al 
apariției cauzei juridice și până la încheierea 
întregului proces.

Avocații  au  un  rol  important  în  furnizarea  de 
informații  cu  privire  la  asistența  judiciară 
(gratuită). Codul deontologic al CCBE prevede că 
„Un avocat trebuie să  informeze clientul cu privire la 
disponibilitatea  asistenței  judiciare  (gratuite),  acolo 
unde este cazul.” (Articolul 3.7.2.)

Educația  juridică,  inclusiv  programele  de 
formare continuă, consolidează competențele 
legale,  ridică  gradul  de  conștientizare  a 
problemelor  privind  etica  și  drepturile 
omului,  îi  instruiește  pe  avocați  în  vederea 
respectă r i i ,  prote jă r i i  ș i  promo vă r i i 
drepturilor  și  intereselor  clienților  lor  și  în 
vederea  sprijinirii  bunei  administrări  a 

justiției, în raport cu evoluțiile legislației, ale 
jurisprudenței și doctrinei juridice.

Și  avocații  implicați  în  acordarea  asistentei 
judiciare (gratuite) ar trebui să beneficieze de 
instruire finanțată  de Stat, dat fiind că  sunt 
actori  esențiali  în  administrarea  justiției  și 
sunt primele persoane cu care justițiabilii iau 
contact.

Avocații trebuie să fie pe picior de egalitate 
cu judecătorii și procurorii în ceea ce privește 
finanțarea  de  către  Stat  pentru  instruirea 
practicienilor  din  profesiile  juridice  în 
domenii legislative (atât drept substanțial cât 
și procedural).  Astfel de instruiri ar putea fi 
desfășurate  în  comun  prin  intermediul 
organismelor  de  formare  deja  existente. 
Organizarea unor astfel  de instruiri,  care ar 
trebui  să  fie,  totuși,  opționale,  trebuie  să 
r e specte  în  tota l i t a te  independen ța 
avocaților.

Este important ca programele de formare în 
drept  european  și  comunitar  să  includă  și 
avocați și să nu se concentreze numai asupra 
judecătorilor  și  procurorilor.  Prioritățile 
politice  trebuie  să  fie  însoțite  de  resurse 
financiare adecvate, inclusiv pentru formarea 
profesionala  a  avocaților  care  realizează 
sarcini ale statului!

Statul  trebuie  să  susțină  Barourile  (inclusiv 
prin  acordarea  de  sprijin  financiar)  în 
pregătirea și  formarea profesională  continuă 
a  avocaților  implicați  în  furnizarea  și 
asigurarea de asistență  judiciară  (gratuită)  în 
vederea asigurării unei furnizări de servicii de 
asistență judiciară (gratuită) la cele mai înalte 
standarde posibile.

3. Departamentul de coordonare a asistentei 
judiciare  din  cadrul  UNBR trebuie  să 
adopte masuri concrete pentru a se atinge 
ținte  precise  ale  politicii  profesiei  de 
avocat in domeniu:

a. tratarea asistenței judiciare (gratuite) ca pe 
un  drept  fundamental  care  garantează 
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accesul la justiție și permite o apărare reală 
și efectivă - și nu doar o apărare formală, 
care  ar  trebui  să  fie  acordată  tuturor, 
indiferent  de  reședință  sau  naționalitate; 
asistența  judiciară  (gratuită)  trebuie 
considerată  drept  o  garanție  procesuală 
prioritară;

b. stabilirea  unor  linii  bugetare  apte  să 
asigure  dezvoltarea  unui  sistem 
e fic i e n t  d e  a s i s t e nță  j u d i c i a ră 
(gratuită)  și  sprijinirea  Consiliilor 
Barourilor, inclusiv prin supravegherea de 
către  Departamentul  de  coordonare  a 
asistentei  judiciare  al  UNBR,  pentru 
realizarea acestui obiectiv;

c. acordarea unei atenții speciale cu privire la 
asistarea  bănuiților  (suspecților) 
proveniți  din   grupuri  vulnerabile, 
activități de prevenire desfășurate în 
astfel de grupuri pentru cunoașterea 
și înțelegerea legilor ;

d. asigurarea  asistenței  judiciare  (gratuite) 
pentru  toate  domeniile  juridice, 
jurisdicții  și  ADR  (organisme alternative 
de  soluționare  a  litigiilor),  inclusiv  prin 
asistența  unui  avocat  în  toate  etapele 
procesuale,  dar  și  prin  asistența  unor 
experți,  traducători  și  interpreți, 
precum  și  acoperirea  costurilor 
reclamate  de  organizarea  acestei 
activități; 

e. transmiterea  și  facilitarea  accesul 
liber  al  cetățenilor  la  informațiile 
necesare  cu  privire  la  modul  în  care 
aceștia pot beneficia de asistență judiciară 
(gratuită);

f. promovarea  administrării  electronice 
a  asistenței  judiciare  (gratuite)  de 
că t re  so l i c i t an ț i ,  ș i  pentr u 
interoperabilitate,  de  către  serviciile 
publice;

g. evidențierea  și  promovarea  în  spațiul 
public a rolului esențial al avocaților în 
cadrul  procedurilor  cu  privire  la 
asistența  judiciară  (gratuită)  dar  și 
evidențierea  rolului  Consilii lor 

Barourilor  privind  supravegherea 
deontologiei și a calității serviciilor;

h. spri j inirea  formarii  profesionale 
specifice  a  avocaților  care  furnizează 
servicii  în  cadrul  asistenței  judiciare 
(gratuite).

Propunere  de  modificare  a  legislației 
taxelor  judiciare  de  timbru”  în  cadrul 
proiectului  de  îmbunătățire  a  accesului  la 
justiție.

av. dr. Traian Briciu
Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România
 coordonator al Departamentul de Protecția Profesiei și Relații 

Publice din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România

Profesia  de  avocat  are  întâia  datorie  de  a 
promova  interesele  justițiabililor,  misiunea 
acesteia  fiind  apărarea  intereselor  legitime  ale 
acestora.  Accesul  la  justiție  este  un  drept  care 
trebuie să fie efectiv, iar nu iluzoriu, prin aplicarea 
unor taxe judiciare de timbru supradimensionate.

Prin  promovarea  unui  proiect  ce  are  în  vedere 
excluderea  din  legislaţia  taxelor  judiciare  de 
timbru  a  unor  aspecte  cu  caracter  prohibitiv 
pentru  accesul  la  justiţie,  apreciem că  atingem 
scopul  gr upului  de  lucr u: promovarea 
democrației în domeniul justiției.

Noua  reglementare,  încercând  să  definească 
natura  taxelor  judiciare  de  timbre,  prevede  că 
acestea: reprezintă plata serviciilor prestate de către 
instanţele  judecătoreşti,  precum şi  de către Ministerul 
Justiţiei  şi  Parchetul  de  pe  lângă  Înalta  Curte  de 
Casaţie şi Justiţie [art. 1 alin. (2)].

Şi în viziunea Curţii de la Strasbourg, accesul la 
un  tribunal  nu  este  un  drept  absolut,  nefiind 
afectat, în principiu, de condiţionarea plăţii unor 
taxe.  Se recunoaşte obligaţia justiţiabililor de a 
contribui  la  costurile  pe  care  statul  le  are  cu 
privire la organizarea serviciului public al justiţiei. 
Totuşi,  ce  caracterizează  gândirea  instanţei 
europene este  grija  ca,  ţinând seama de criterii 
precum  natura  dreptului  dedus  judecăţii , 
cuantumul  taxei,  faza  procesuală  în  care  este 
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impusă  taxa,  circumstanţele  cauzei,  situaţia 
financiară  a  părţilor,  taxele  judiciare  să  nu 
reprezinte  pentru  un  anumit  justiţiabil  un 
impediment  efectiv  în  ce  priveşte  accesul  la 
justiţie. Se reţine că limitarea accesului la justiţie 
prin  impunerea  unor  taxe  trebuie  să  se  supună 
condiţiilor  cumulative: limitarea  accesului  la 
justiţie  să  aibă  un  scop  legitim şi să  fie 
proporţională  cu  scopul  urmărit.  În  acest  sens, 
numai  câteva  din  soluţiile  relevante,  CEDO, 
Hotărârea Kreuz c. Poloniei, 19.06.2001; CEDO, 
Hotărârea  Brezeanu  c.  României,  21.07.2009; 
CEDO, Hotărârea Weissman c. României, 24 mai 
2006;  CEDO,  Hotărârea  Iorga  c.  României, 
25.01.2007;  CEDO,  Hotărârea  Mehmet  şi  Suna 
Yigit c. Turciei, 17 iulie 2007; CEDO, Hotărârea 
Podbielski  şi  PPU Polpure  c.  Poloniei,  26  iulie 
2005.

Ideea proporționalității în  materia 
taxelor judiciare de timbru a fost dezvoltată 
în jurisprudenţa CEDO mai mult în legătură 
cu raportul dintre scopul legitim urmărit prin 
impunerea unor taxe pentru accesul la justiţie 
şi mijloacele utilizate (efectivitatea accesului 
la justiţie nu trebuie afectată prin cuantumul 
ridicat  al  acestor taxe,  prin lipsa capacităţii 
de  achitare  a  reclamantului  sau  de  faza 
procesuală  în  care  este  impusă  obligaţia  de 
plată a taxei), dar justiţiabilii se aşteaptă la o 
dezbatere pe tărâmul proporţionalităţii între 
taxă  şi  serviciul  solicitat,  în  logica  noţiunii 
de „justă aşezare a taxelor”.

Propuneri  de  modificare  a  O.U.G.  nr.
80/2013  privind  taxele  judiciare  de 
timbru.

1. A r t .  5  s e  m o d i fică  ş i  v a  a v e a 
următorul cuprins: 

„(1)  Cererile  în  materia  partajului  judiciar  se 
taxează astfel:

1. cereri  pentru  stabilirea  calităţii  de 
moştenitor, a masei partajabile şi cereri 
de partaj – 50 de lei.

2. cererea de raport –  potrivit art.3 alin. 
(1),  calculată  la  valoarea  bunurilor  a 
căror raportare se solicită;

3. cererea  de  reducţiune  a  liberalităţilor 
excesive  –  potrivit  art.3  alin.  (1), 
calculată  la  valoarea  părţii  de  rezervă 
supusă  reîntregirii  prin  reducţiunea 
liberalităţilor.

4. Separat  de  această  taxă,  dacă  părţile 
contestă  bunurile  de  împărţit  sau 
drepturile  ori  mărimea  drepturilor 
coproprietarilor în cadrul  cererilor de 
mai  sus,  taxa  judiciară  de  timbru  se 
datorează  de  t itularul  cereri i  la 
valoarea contestată.

5. Dacă  se  formuleaza  mai  multe  cereri 
de  către  aceeași  parte,  aceasta  nu  va 
datora  o  taxă  mai  mare  decât  cea 
stabilită potrivit art.3 alin.(1), calculată 
la întreaga masă partajabilă.”

Au  fost  avute  în  vedere  următoarele 
argumente: 

Reglementarea actuală a taxelor judiciare de 
timbru în materia cererilor privind partajul şi 
a altor cereri în materie succesorală, aflate în 
strânsă  legătură  cu  acestea  sunt  vădit 
prohibitive  în  privinţa  accesului  la  justiţie. 
Sunt  nemulţumiri  din  partea  justiţiabililor 
relative la imposibilitatea de acces la justiţie 
în cazul partajelor din cauza taxelor judiciare 
de  timbru.  Unii  dintre  justiţiabili  recurg  la 
forme  de  substitut,  precum  partajul  de 
folosinţă  pentru că  nu îşi  permit luxul unui 
proces de partaj judiciar.

În  prezent ,  nu  ex i s tă  un  ech i l ib r u 
proporţional  între  interesul  urmărit  de  stat 
prin impunerea taxei  judiciare  de timbru şi 
limitarea pe care o aduce dreptului de acces 
la justiţie.

Taxe le  jud ic i a re  de  t imbr u 
supradimensionate,  prevăzute  în  actuala 
reglementare  sunt  în  contradicţ ie  cu 
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calificarea  partajului  judiciar  drept  o  cerere 
de complexitate redusă, dedusă competenţei 
judecătoriei,  indiferent  de  valoarea  masei 
partajabile [art.94 pct.(1) lit.j) NCPC].

Apreciem  că  o  sumă  în  cotă  fixă  este 
suficientă  pentru  cererea  de  partaj  judiciar. 
De  asemenea,  nu  se  justifică  timbrarea 
separată a cererilor pentru stabilirea calităţii 
de  moştenitor,  a  masei  partajabile  deoarece 
acestea  reprezintă  operaţ iuni  absolut 
necesare soluţionării cererii de partaj.

În ceea ce priveşte cererile de reducţiune a 
liberalităţilor  şi  de  raport  al  donaţiilor  este 
corectă  calcularea  unei  taxe  judiciare  de 
timbru prin raportare la  valoarea obiectului 
acestora, dar nu de 3%,  aşa cum prevede în 
prezent ordonananţa, ci potrivit algoritmului 
prevazut  la  art.3  alin.(1)  pentru  cererile 
evaluabile în bani.

2. Art.9  lit.a)  se  modifică  şi  va  avea 
următorul cuprins: 

„cereri  de  recuzare  în  materie  civilă  –  pentru 
fiecare participant la proces – pentru care se solicită 
recuzarea – 20 lei;”

Au  fost  avute  în  vedere  următoarele 
argumente: 

Cererea  de  recuzare  reprezintă  un  mijloc 
procedural  firesc,  aflat  la  dispoziţia  părţii 
pentru a asigura imparţialitatea instanţei de 
judecată .  Taxa  judiciară  de  timbru  în 
cuantum de 100 lei pentru fiecare participant 
la  proces  este  excesivă  ș i  îngrădește 
manifestarea liberă a dreptului de a contesta 
imparțialitatea instanței.

Se impune ca taxa judiciară  să  fie de 20 lei, 
așa  cum  se  prevede  pentru  orice  cerere 
neevaluabilă în bani.

Taxa  în  cuantum  supradimensionat  nu  se 
justifică  prin  ideea  de  responsabilizare  a 
petentului  sau  prin  cea  de  descurajare  a 
abuzului  în  această  materie,  este  drept, 
sensibilă. În cazul în care partea abuzează de 

dreptul  de  a  recuza  judecătorul,  există  un 
mijloc  sancționator,  prin  aplicarea  amenzii 
prevăzute  de  art.187  alin.(1)  pct.1  lit.b) 
NCPC.

3. La art.10 alin.(1)  se adaugă  lit.c)  cu 
următorul cuprins: 

„cererile de validare a propririi – 100 lei”

Au  fost  avute  în  vedere  următoarele 
argumente: 

Un aspect lăsat nereglementat de O.U.G. nr.
80/2013  îl  reprezintă  timbrarea  cererilor  de 
validare a popririi. Este de menţionat că nici 
legea  anterioară  nu  reglementa  timbrajul 
acestor cereri. Unele instanţe au apreciat că 
dispoziţiile legale referitoare la taxa judiciară 
de  timbru  pentru  cererile  de  înfiinţare  a 
popririi  (în  cuantum de  10  lei)  vizează,  de 
fapt,  cererile  de  validare  a  popririi,  făcând 
aplicarea acestora în consecinţă. Dispoziţiile 
art. 3 lit. s) au fost însă abrogate prin Legea 
nr.  76/2012.  Abrogarea  dispoziţiei  privitoare 
la taxa judiciară de timbru pentru cererile de 
înfiinţare  a  popriri i  nu  este,  în  s ine, 
cr i t icabi lă  deoarece  acestea  sunt  de 
competenţa  executorului  judecătoresc. 
Totuşi, interpretarea, drept forţată, a textului 
era de natură să acopere un vid legislativ în ce 
priveşte cererile de validare a popririi. O.U.G. 
nr.  80 /2013  men ţ ine  aces t  nea juns , 
nereglementând în  niciun  mod timbrajul  în 
privinţa  cererilor  de  validare  a  popririi.  Se 
impune reglementarea unei taxe judiciare de 
timbru  în  cuantum  fix  pentru  cererile  de 
validare a popririi, în spiritul soluţiilor arătate 
anterior. În acest fel se dă curs jurisprudenţei 
dominante,  punându-se  capăt  ş i  unor 
controverse ce pot genera practică neunitară.

4. Art.14 alin.(1)  se modifică  şi va avea 
următorul cuprins: 

,,Acţiunile,  cererile,  obiecţiunile,  contestaţiile 
i n t r o d u s e  l a  i n s t a n ţ e l e  j u d e că t o r e ş t i  î n 
temeiul  Legii  nr.  85/2014  privind  procedura 
insolvenţei,  cu  modificările  şi  completările 
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ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 
privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată 
cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr. 
287/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi  al  Legii  nr.  503/2004   privind  redresarea 
financiară,  falimentul,  dizolvarea  şi  lichidarea 
voluntară  în  activitatea  de  asigurări,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  se  taxează 
cu 200 lei.”

Au  fost  avute  în  vedere  următoarele 
argumente: 

Abrograrea  Legii  nr.85/2006.  Intrarea  în 
vigoare a Legii nr.85/2014.

5. Art.31 alin.(3)  se modifică  și va avea 
următorul cuprins: 

„În cererile având ca obiect dreptul de proprietate 
sau un alt drept real asupra unui imobil, taxa de 
timbru  se  calculează  în  funcţie  de  valoarea 
impozabilă  a  bunului  imobil.  Dacă  valoarea este 
contestată  sau  apreciată  de  instanţă  ca  vădit 
derizorie, evaluarea se face în condiţiile art. 98 alin. 
(3) din Codul de procedură civilă.”

Au  fost  avute  în  vedere  următoarele 
argumente: 

Pentru corelare cu dispoziţiile art.104 alin.(2) 
NCPC.  Referirea  la  gr i le le  notaria le 
cupr inzând  va lor i l e  o r ientat i ve  a l e 
proprietăţilor  imobiliare,  pe  care  o  face 
legislaţia  specială  a  taxelor  judiciare  de 
timbru, este în contradicţie cu determinarea 
valorii prevazută de art.104 alin.(2) NCPC. Se 
poate ajunge în acest fel la două valori pentru 
același obiect – una determinată conform art.
104 alin.(2) NCPC (în materie de competență 
materială) și una determinată conform art.21 
alin.  (3)  din  O.U.G.  nr.80/2013  (aplicabilă  în 
materia taxelor judiciare de timbru).  Totuși, 
valoarea  obiectului  cererii  reprezintă  o 
realitate faptică unică, cu dublă semnificație 
juridică.

6. Art.33 alin.(2)  se modifică  și va avea 
următorul cuprins: 

„Dacă  cererea  de  chemare  în  judecată  este 
netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului 
i se pune în vedere, în condiţiile  art. 200  alin. (2) 
teza I din Codul de procedură civilă, obligaţia de a 
timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi 
de  a  transmite  instanţei  dovada  achitării  taxei 
judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de 
la  primirea  comunicării  instanţei.  Prin  aceeaşi 
c o m u n i c a r e  i n s t a n ţa  î i  p u n e  î n  v e d e r e 
reclamantului  posibilitatea  de  a  formula,  în 
condiţiile legii, cerere de acordare a facilităţilor la 
plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile 
de  la  primirea  comunicării.  Dispoziţiile   art. 
200   alin.  (2)  teza  I  din  Codul  de  procedură 
civilă   rămân  aplicabile  în  ceea  ce  priveşte 
complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare 
în  judecată.  Instanţa  însă  nu  va  proceda  la 
comunicarea  cererii  de  chemare  în  judecată  în 
condiţiile  art. 201  alin. (1) din  Codul de procedură 
civilă, decât după soluţionarea cererii de acordare a 
facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru. De 
la  comunicarea încheierii  definitive  prin  care  s-a 
respins cererea de acordare a facilităţilor sau a fost 
stabilită  o  altă  taxă  judiciară  de  timbru, 
reclamantul  are  la  dispoziţie  10  zile  pentru 
depunerea  la  dosar  a  dovezii  de  plată  a  taxei 
judiciare  de  timbru,  în  cuantumul  stabilit  de 
instanţă.”

Au  fost  avute  în  vedere  următoarele 
argumente: 

Noua  reglementare  are  meritul  de  a  fi 
rezolvat  o  problemă  de  compatibilizare  a 
legislaţiei  privind taxele judiciare de timbru 
cu dispoziţiile privind regularizarea cererii de 
chemare  în  judecată,  cuprinse  în  art.  200 
NCPC.  Problema  principală  decurgea  din 
faptul că termenul de 10 zile prevăzut de art. 
200  a l in .  (2 )  teza  I  NCPC  pentr u 
regularizarea cererii  de chemare în judecată 
nu  era  suficient  pentru  parcurgerea  şi  a 
eventualelor proceduri de reexaminare a taxei 
judiciare  de  timbru  sau  de  acordare  a 
facilităţilor la plata acestora, pe care partea ar 
fi putut să le exercite. Or, anularea cererii ca 
netimbrată înainte de finalizarea procedurilor 
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care  aveau  drept  rezultat  tocmai  fixarea  în 
mod  definitiv  a  taxei  judiciare  de  timbru 
reprezintă  o  soluţ ie  neacceptabi lă  ş i 
generatoare de complicaţii juridice. În acest 
context legislativ, am propus ca cererea să nu 
fie  anulată  în  baza  art.  200 alin.  (2)  teza  I 
NCPC  pentru  neplata  taxei  judiciare  de 
timbru,  până  la  finalizarea  procedurilor 
menite  să  stabilească  în  mod  definitiv 
obligaţia  de  plată  şi  întinderea  acesteia, 
termenul de 10 zile urmând a fi prelungit cu 
perioada  necesară  parcurgerii  acestor 
proceduri.  Legiuitorul  s-a  aplecat  asupra 
acestor  probleme,  încercând  să  ofere  o 
soluţie  în  spiritul  propunerilor  avansate  în 
literatura  noului  Cod  de  procedură  civilă. 
Totusi,  reglementarea este  încă  perfectibilă, 
mai ales sub aspectul dezvăluirii complete a 
voinţei  legiuitorului.  Din  parcurgerea 
dispoziţiilor  art.  33  alin.  (2)  şi  art.  39  din 
ordonanţă rezultă următoarele:

–  dacă  cererea de chemare în judecată  nu a 
fost  timbrată  corespunzător,  instanţa,  în 
cadrul  procedurii  de  regularizare,  pune  în 
vedere  reclamantului  să  plătească  sau  să 
completeze,  după  caz,  taxa  judiciară  de 
t imbr u ,  în  te rmen  de  10  z i l e  de  l a 
comunicare.  Prin  aceeaş i  comunicare, 
instanţa  pune  în  vedere  reclamantului 
posibilitatea de a formula, în condiţiile legii, 
cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei 
judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la 
primirea  comunicării.  Dacă  reclamantul  se 
prevalează de acest drept, atunci instanţa va 
verifica după expirarea celor 10 zile celelalte 
elemente ale cererii de chemare în judecată. 
Dacă  instanţa  apreciază  că  cererea  de 
chemare  în  judecată  este  corect  întocmită 
sub aspectul condiţiilor formale prevăzute la 
art.  194-196  NCPC,  nu  va  proceda  la 
comunicarea  cererii  către  pârât  până  la 
soluţionarea cererii de acordare a facilităţilor 
fiscale. Textul ar trebui interpretat în sensul 
soluţionării  definitive,  adică  incluzând  şi 
eventuala  reexaminare  a  încheierii  de 

respingere a cererii de acordare a facilităţilor. 
Se înţelege, din formularea textului, că se va 
proceda  la  comunicarea  cererii  către  pârât 
(conform art. 201 NCPC)  după  intervenirea 
uneia  din  următoarele  situaţii:  soluţionarea 
favorabilă a cererii de acordare a facilităţilor 
prin  acordarea  scutir i i ,  amânăr i i  sau 
eşalonării taxei judiciare de timbru; în cazul 
reducerii  taxei,  dacă  reclamantul  plăteşte în 
termenul  fixat  de  instanţă  (de  principiu,  ar 
trebui tot 10 zile de la comunicarea încheierii 
de soluţionare a cererii); în cazul respingerii 
cererii  de  acordare  a  facilităţilor,  dacă 
reclamantul,  totuşi  achită  taxa  judiciară  de 
timbru fixată iniţial de către instanţă într-un 
termen pe care îl interpretăm ca fiind de 10 
zile de la comunicarea respingerii cererii şi a 
eventualei cereri de reexaminare.

Textul  legal  prezintă  unele  limite,  deoarece 
nu  răspunde  la  următoarea  problemă  de 
interes practic: după soluţionarea cererii de 
acordare a facilităţilor, care este termenul pe 
care îl are la dispoziţie reclamantul pentru a 
se  conforma  obligaţiei  de  plată  a  taxei 
judiciare de timbru, în cazul în care cererea 
este respinsă sau, chiar admisă, dar în sensul 
unei reduceri a taxei?

Este normal ca, după parcurgerea mijloacelor 
procedurale  puse  la  dispoziţie  de  legiuitor 
pentru înlăturarea sau reducerea obligaţiei de 
plată a taxei de timbru, reclamantul să aibă la 
dispoziţie  un termen pentru a  se  conforma 
înainte  de  a  îşi  vedea  anulată  cererea  ca 
netimbrată. Apreciez că ar trebui recunoscut 
reclamantului  un  termen  de  10  zile  de  la 
comunicarea  soluţionării  (definitive)  a 
incidentelor legate de acordarea facilităţilor, 
pentru a-şi îndeplini obligaţia de timbrare a 
cererii  de chemare în judecată.  Semnificaţia 
art. 33 alin. (2) este aceea că termenul de 10 
zile  prevăzut  de  art.  200  alin.  (1)  teza  I 
NCPC nu mai curge în ce priveşte obligaţia 
de  plată  a  taxei  judiciare  de  timbru,  dacă 
reclamantul  se  prevalează  de  dreptul  de  a 
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solicita  acordarea  de  facilităţi,  rămânând 
valabil pentru celelalte condiţii ale cererii de 
chemare în judecată. După finalizarea cererii 
de acordare a  facilităţilor,  dacă  obligaţia  de 
plată a taxei judiciare de timbru se menţine, 
cred  că  un  nou  termen  de  10  zile  curge. 
Reclamantul  se  va  conforma  obligaţiei  de 
plată în acest nou termen. O altă interpretare 
ar  conduce  fie  la  posibile  abuzuri  (dacă 
instanţa ar putea anula cererea de îndată ce s-
a  so lu ţ ionat  cererea  de  acordare  a 
facilităţilor) sau la o întrerupere a procedurii 
(dacă  nu  ar  exista  un  termen  ferm în  care 
reclamantul  să  se  conformeze  obligaţiei  de 
plată  a  taxei,  aşa  cum  a  rezultat  în  urma 
soluţionării  cererii  de  facilităţi).  Credem că 
avem de a  face  cu un caz  de  întrerupere  a 
termenului  de  10  zile  prevăzut  de  art.  200 
alin. (1)  teza I NCPC pe durata soluţionării 
cererii  de  acordare  a  facilităţilor,  exclusiv 
pentru aplicarea dispoziţiilor art. 197 teza II 
NCPC,  după  acest  moment  curgând  un 
termen  similar,  în  măsura  în  care  subzistă 
obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru.

Regulile  descrise anterior se vor aplica prin 
asemănare şi în situaţia în care în legătură cu 
taxa  judiciară  de  timbru  există  o  cerere  de 
reexaminare  din  partea  reclamantului.  Şi  în 
acest caz, în virtutea dispoziţiilor art. 39 alin. 
(2)  din  ordonanţă,  formularea  cererii  de 
reexaminare împotriva modului de stabilire a 
taxei  judiciare  de  timbru,  comunicată  de 
instanţă  conform  art.  200  alin.  (2)  teza  I 
NCPC, are ca efect întreruperea termenului 
de  10  zile  în  ce  priveşte  îndeplinirea 
obligaţiei de depunere la dosar a dovezii de 
plată.  După  comunicarea  respingerii  cererii 
de reexaminare sau admiterii numai în parte 
(adică orice soluţie care menţine obligaţia de 
achitare a taxei judiciare de timbru) va curge 
un nou termen de 10 zile pentru plata taxei.

7. A r t . 3 7  s e  m o d i fică  ș i  v a  a v e a 
următorul cuprins: 

„În  cazul  în  care  se  micşorează  valoarea 
pretenţiilor  formulate  în  acţiune  sau  în  cerere, 
după  ce  a  fost  înregistrată,  taxa  judiciară  de 
timbru  se  percepe  ţinandu-se  seama  de  reducerea 
ulterioară.”

Au  fost  avute  în  vedere  următoarele 
argumente: 

Regula  clasică  a  păstrării  taxei  judiciare  de 
timbru  prin  raportare  la  valoarea  iniţială  a 
pretenţiilor, fără a se ţine cont de reducerea 
pretenţiilor,  este  contrară  principiului  unei 
juste şi proporţionale aşezări a sarcinii fiscale. 
De  altfel,  dispoziţiile  art.37  contravin 
spiritului general al reglementării, reflectat şi 
în  art.34,  conform căruia  timbrarea  parţial 
conduce, atunci când este posibil, la anularea 
parţială a cererii iar nu la una totală.

8. Art.39  alin.  (2) se  modifică  şi  va 
avea următorul cuprins:: 

„Cererea se  soluţionează  în camera de consiliu de 
un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere 
definitivă.  Dispoziţiile  art.  200  alin.  (2)  teza  I 
din  Codul de procedură civilă rămân aplicabile în 
ceea  ce  priveşte  complinirea  celorlalte  lipsuri  ale 
cererii de chemare în judecată. Instanţa va proceda 
la comunicarea cererii de chemare în judecată,  în 
condiţiile  art. 201  alin. (1) din  Codul de procedură 
civilă ,   numai  după  soluţionarea  cererii  de 
reexaminare.  Dispoziţiile  art.33  alin.  (2)  teza 
finală sunt aplicabile, în mod corespunzător.”

Au  fost  avute  în  vedere  următoarele 
argumente de la pct.VI.: 

9. Art.45 alin. (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„litigiul s-a stins prin pronunţarea unei hotărâri în 
condiţiile  art.  438-441  din  Codul  de  procedură 
civilă”
Au  fost  avute  în  vedere  următoarele 
argumente: 

Încurajarea  soluţionării  cererii  pe  cale 
amiabilă.
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Faptul  că ,  recurgându-se  la  tranzacţia 
judiciară,  se  reduce  proporţional  şi  rolul 
instanţei în judecarea cauzei.

10. Art.45 alin. (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„În cazul prevăzut la alin. (1) lit. e) şi i) şi i.ind.1) 
se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul 
prevăzut  la  alin.  (1)  lit.  f)  taxa  se  restituie 
proporţional  cu  admiterea  contestaţiei.  În  cazul 
prevăzut la alin. (1) lit. h) se restituie jumătate din 
taxa  plătită,  indiferent  de  modalitatea  în  care  a 
fost soluţionat procesul, după rămânerea definitivă 
a hotărârii judecătoreşti. În cazul prevăzut la alin.
(1)  lit.d)  se  restuie taxa judiciară  de timbru care 
excede sumei de 100 lei.”

Au  fost  avute  în  vedere  următoarele 
argumente: 

În cazul în care cererea este anulată  pentru 
motive de formă,  conform art.  200 NCPC, 
este injustă păstrarea chiar şi a 50% din taxa 
judiciară de timbru. În aceste cazuri, instanța 
nu analizează cererea în fond, nu recurge la o 
procedură  contradictorie  şi  nu  intră  nici 
măcar  etapa  cercetării  procesului.  În  plus, 
reclamantul,  de  cele  mai  multe  ori,  va 
reintroduce cererea, cu respectarea formelor 
prescrise de lege, dar va trebui să suporte o 
nouă  taxa judiciară  de timbru. Apreciem că 
un  just  echilibru  între  interesele  sistemului 
judiciar  și  dreptul  de  acces  la  justiţie  ar 
conduce la ideea că în aceste cazuri, în care 
cauza  se  oprește  încă  înainte  de  primul 
termen,  pe  baza  unor  aspecte  ce  ţin  de 
formalitatea cererii, taxa judiciară de timbru 
ar  trebui  restituită,  fiind  reţinută  numai  o 
sumă fixă, pe care o apreciem ca fiind de 100 
lei.

instanţei în judecarea cauzei.

11. După art.47 se introduce art.47 ind.
1, cu următorul cuprins: 

,,(1)  O  cotă  de  75%  din  sumele  provenind  din 
impozitele încasate din onorariile avocaţilor va fi 
folosită  pentru  finanţarea  sistemului  de  ajutor 

public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică, 
pentru  suportarea  cheltuielilor  reclamate  de 
organizarea și  funcționarea asistenței  judiciare  și 
pentru  pregătirea  profesională  continuă  a 
avocaților  care  asigură  asistența  judiciară  și 
serviciile  de  curatelă  judiciară.  Ministerul 
Justiției,  Consiliul  Superior  al  Magistratirii  și 
Uniunea Națională a Barourilor din România vor 
stabili  anual  modalitatea  concretă  de  utilizare  a 
sumelor.

(2)  Ministerul  Finanţelor  va  comunica  lunar 
Uniunii  Naționale  a  Barourilor  din  România 
sumele  virate  in  contul  prevăzut  la  art.47  din 
impozitul  pe  veniturile  realizate  din  activitățile 
desfășurate de avocați”

Au  fost  avute  în  vedere  următoarele 
argumente: 

Serviciile de asistență judiciară reprezintă un 
factor de interes public. Statul, ca și garant al 
serviciului public al justiției, este responsabil 
și  de  calitatea  funcției  apărării,  mai  ales  ȋn 
acele  situații  ȋn care  persoanele  apelează  la 
ajutorul public judiciar și asistența judiciară. 
Prin functionalitatea acestor servicii, sistemul 
judiciar  devine  unul  mai  echitabil  pentru 
justițiabil. Ajutorul public judiciar și asistența 
judic iară  rec lama  fonduri .  Creșterea 
fonduri lor  pentr u  asistența  judiciară 
reprezintă  o  garanție  a  dreptului  la  apărare 
pentru persoanele aflate ȋn situații economice 
care nu le conferă posibilitatea de accede la o 
apărare  calificată.  Creșterea  fondurilor  ȋn 
aceasta  materie  poate  fi  susținută  prin 
identificarea  de  resurse  ȋn  chiar  interiorul 
spaț iu l  profesional  interesat  ȋn  buna 
funcționare a funcției apărării.

O asistență judiciară performantă presupune 
avocați  bine pregătiți  ȋn domeniile acesteia. 
Acești  avocați  ȋndeplinesc  un  serviciu  de 
interes  public.  Prin  urmare,  este  firesc  ca 
pregătirea  profesională  continuă  a  acestora, 
ȋn domeniile asistenței judiciare și serviciilor 
de curatelă judiciară, să fie susținută parțial și 
din  fonduri  publice,  iar  cea  mai  corectă 
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identificare  a  acestora  se  găsesțe  ȋn  chiar  
impozitul  pe  venituri le  real izate  din 
activitățile desfășurate de avocați.

UNBR   demarează  acțiuni  în  pregătirea 
Codului deontologic al avocatului român
.

septembrie - octombrie 2016 

Uniunea  Națională  a  Barourilor  a  început 
demersurile  pentru  realizarea  Codului 
deonto log ic  a l  a vocatu lu i  român,  în 
conformitate cu Hotărârea nr 8, adoptată de 
Congresul Avocaților din 25 – 26 martie 2016.
Acest cod va avea în vedere faptul că suntem într-
o  etapă  a  extinderii  interpretării  principiilor 
fundamentale ale profesiei de avocat în contextul 
evoluției mijloacelor de comunicare electronică și 
a  interprofesionalității,  care  aduc  schimbări  în 
practica  avocaturii  și  determină  dificultăți  de 
abordare a principiilor esențiale ale profesiei, în 
special  principiul  confidențialității  și   principiul 
independenței  avocatului.  Practica  avocaturii 
evoluează  mai  rapid  decât  legislația  și  decât 
reglementările profesionale, de aceea fiind nevoie 
de repere stabile, care să substituie vidul legislativ 
care apare la un moment dat, prontr-o abordare 
deontologică și etică a noilor probleme pe care le 
pune practica.

Tot  în  scopul  pregătirii  lucrărilor  noului  cod 
deontologic  al  avocatului  român,  în  perioada 
14-16  octombrie  2016  a  avut  loc  la  Mălini, 
Suceava,  o întâlnire bilaterală a reprezentanților 
conducerilor profesiei de avocat din România și 
Republica  Moldova,  la  care  au  participat  și  o 
parte  din  membrii  grupului  de  lucru  pentru 
realizarea  codului  deontologic  al  avocatului 
român.

În  cadrul  întâlnirii  s-a  realizat  un  schimb  de 
experiență  privind  metodologia  urmată  pentru 
elaborarea  și  adoptarea  Codului  de  etică  și 
deontologie al avocaților din Republica Moldova 
și  s-a subliniat  modul în care Codul a  reușit  să 
valorifice tradițiile profesiei de avocat și cerințele 
adaptării  la  prezent  și  viitor  ale  reperelor  și 

valorilor  profesiei  de  avocat,  în  consens  cu 
reglementarea  legală  a  acesteia.  Participanții  au 
evidențiat caracterul instrumentar și aspirațional 
al  regulilor  și  au  constatat  că  perfecționarea 
Codului  reprezintă  un   proiect  cu  caracter  de 
permanență,   realizat  cu  concursul  direct  al 
expertizei dobândite de Comisia   pentru Etică 
și  Disciplină   din  cadrul   Consiliului  Uniunii 
Avocaților  din Republica Moldova.

În  scopul  pregăt ir i i  textelor  noului  cod 
deontologic, Uniunea Națională a Barourilor din 
România  a  creat  pe  website-ul  instituției  o 
r ubr ică   spec ia lă ,  denumită  ”CODUL 
DEONTOLOGIC  AL  AVOCATULUI 
ROMÂN”,  în  care  grupul  de  lucru  al  UNBR 
pentru  realizarea  acestui  cod,  dar  și  orice 
persoană  interesată,  poate  consulta  traduceri  în 
limba  română  ale  codurilor  deontologice  din 
celelalte  țări  europene,  diferite  articole  pe 
marginea  acestui  subiect  și  noutăți  privind 
evoluția proiectului.

Codul  de  conduită,  etică  și  deontologie  al 
avocatului român.
Necesitatea elaborării tezelor prealabile.

Av.dr Gheorghe Florea
 Președintele U.N.B.R.

Întărirea,  înțelegerea deontologiei  și  practicarea 
acesteia cu credință  sunt aspectele esențiale  ale 
contemporaneității.  Oamenii  si-au  pierdut 
credința în idealuri, devin tot mai puțin sensibili 
la  principii fundamentale după care sa se ghideze 
în  viață.  Sunt  dezorientați,  nu-si  mai  înțeleg 
identitatea,  altădată  clar  stabilită  de  ordinea 
socială. Într-un fel e de înțeles, e greu să facă față 
nonvalorilor promovate. E greu să ne mai găsim 
reperele!

Nu putem decât să  avem speranța ca vom avea 
sensibilitatea  să  realizăm  că  suntem  într-un 
moment cheie, de mare blazare,  în care daca nu 
întărim  credința  în  valori,  în  etică,  pierdem 
profesia și ne pierdem pe noi! 

Prin Hotărârea Congresului avocaților din 1999, 
avocații  români  și-au  însușit  integral  Codul 
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Deontologic  a l  avocatului  European  ( în 
continuare, Codul), ca fiind și Codul deontologic 
al avocatului român, cu mult înainte de aderarea 
României  la  Uniunea  Europeană.  Codul  a  fost 
adoptat în ședința plenară,  ținută  la Lyon pe 28 
noiembrie  1998  de  Consiliul  Consultativ  al 
Barourilor Europene (CCBE) - organul suprem de 
reprezentare  a  profesiei  de  avocat  în  fața 
instituțiilor Uniunii Europene.

Codu l  consacră  norme  deonto log ice 
fundamentale  pentru  garantarea  dreptului  la 
apărare  prin  avocat,  dar  finalitatea  sa  esențială 
este aceea de stabilire a unor norme de conduită 
pentru avocatul  aflat  în exercițiul transfrontalier 
al  profesiei.  În  prezent  CCBE  elaborează  și 
dezbate  propuneri de îmbunătățire și modificare 
a Codului. 

Codul  se  aplică  în  prezent  în  România  în 
condițiile în care  acte ale organelor profesiei, în 
limitele  competențelor  lor  legale,  au  consacrat 
expres  reguli  de  deontologie  profesională,  mai 
ales în domeniile evitării conflictelor de interese, 
al  concurenței  profesionale,  al  publicității 
profesionale, dar și cu privire la bunele practici în 
domeniul prestațiilor rezervate de lege serviciilor 
profesionale  avocațiale.  Numeroase  norme 
incluse  în  Statutul  profesiei  de  avocat,  care  au 
corespuns schimbărilor sociale și politice precum 
și modificărilor legislative intervenite succesiv cu 
privire  la  profesia  de  avocat,  la  momentul 
adoptării lor,  au dobândit natura sau au o funcție 
strict  deontologică.  Realitatea   exercitării 
profesiei  contrazice  adesea  exigența  specifică 
unor norme cu caracter statutar. 

Congresul  avocaților  2015  a   decis  că  este  în 
interesul  general  al  profesiei  de  avocat  din 
România  elaborarea  și  includerea  intr-un  act 
normativ  unitar  a  normelor  de  conduită 
profesională și deontologia avocatului român, față 
de evoluția profesiei de avocat în România, față 
de  tradițiile  profesiei  de  avocat  din  spațiul 
românesc,  dar  și  față  de  modul  în  care  a  fost 
repoziționată  activitatea avocatului  în raport cu 
sistemul  judiciar  și  mediul  de  afaceri,  în  plan 
intern și european.  

Reformele  legislative  și  schimbările  politice  și 
sociale  au  influențat  exercitarea  profesiei  de 

avocat  în  România.  Corpul  avocaților  din 
România  nu  a  rămas  indiferent  la  aceste 
schimbări.  Sunt  convins  că  membrii  Consiliului 
Uniunii Naționale a Barourilor din România sunt 
de acord că   este de neconceput o deontologie 
dublă,  triplă  sau  multiplă  în  cadrul  Uniunii 
Europene. De aceea activitatea avocatului român 
nu  poate  să  fie  diferită  esențial  de  conduita 
profesională care implică respectarea regulilor de 
etică și deontologie din Uniunea Europeană.

În demersurile sale, profesia de avocat nu poate 
abdica  de  la  principiile  care  caracterizează 
activitatea  avocatului   și  care  au  dobândit 
caracter de constante profesionale.  Durabilitatea lor 
în  timp  dovedește  concludent   actualitatea  
funcției   esențiale  tradiționale  a  avocatului  în 
societatea  modernă.   Este  nevoie  însă  să  fie 
reglementate  și  cele  mai  recente  experiențe 
profesionale, unele complet străine de profesia de 
avocat  până  de  curând,  altele  preluate  după 
modelul exercitării profesiei pe plan european și 
mondial, adesea in sisteme juridice cu alte tradiții 
și  reglementări  decât  cele  care  au   inspirat  
tradițional  legislația  privind profesia de avocat 
în România.  

Noua  reglementare   se  va  fundamenta   și  va 
respecta  rolul rezervat avocatului într-o societate 
democratică, în care avocatul exercită profesia pe 
bază  de lege, iar cadrul legal configurează  exact 
rolul  avocatului,  al  organelor profesiei  ,  limitele 
de competență ale acestora din urmă.

Funcția  socială  a  avocatului  într-o  societate 
bazată pe lege reclamă stabilirea unor norme de 
conduită profesională și a unor principii și norme 
de  etică  și  deontologie  profesională ,  care 
deosebesc serviciile profesionale ale avocatului de 
alte  servicii  profesionale  intelectuale,  inclusiv 
prin  exercitarea  unor  profesii  compatibile  cu 
exercitarea  profesiei  de  avocat  sau  prin 
conlucrare cu profesii care nu sunt permanent și 
tradițional  implicate  în  realizarea  efectivă  a 
justiției.  Interesele  încredințate  avocatului  de 
către persoane interesate de ocrotirea drepturilor 
și intereselor lor legitime configurează particular 
limitele concrete, proprii și specifice profesiei de 
avocat,  acelea subordonate  apărării  pe bază  de 
lege. Întreaga conduită profesională a avocatului 
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este  subordonată  imperat ivului  apărăr i i 
demnității  umane,  valoare  superioară  care  se 
regăsește  în  întreaga  ordine  juridică  a  unei 
societăți  civilizate, care se bazează  pe lege și  în 
care  avocatul  asigură  persoanelor  și  societății, 
tehnica și cunoștințele necesare pentru consiliere 
juridică  și  apărarea  drepturilor  și  intereselor 
legitime.  Într-o  societate  care  funcționează  pe 
baza  Dreptului  și  care  proclamă  drept  valori 
fundamentale  egalitatea  în  fața  legii  și  Justiția, 
avocatul ca expert în legi și cunoscător al tehnicii 
j u r id ice  ș i  s t ra teg i i lo r  procesua le  e s te 
indispensabil  pentru  realizarea  Justiției,  cu 
garantarea informării depline și asistarea juridică 
a părților, atât în proces cât și în afara lui, pentru 
realizarea  deplină  a  dreptul  la  apărare,  cerință 
indispensabilă  a  protecției  judiciare  efective  a 
oricărei persoane.

Avocatul  este  obligat  să  aibă  un comportament 
care  să  permită  atât  satisfacerea  drepturilor 
inalienabile  ale  clientului,  cât  și  apărarea  și 
consolidarea  valorilor  superioare  pe  care  se 
bazează societatea și condiția umană.

Regulile  tradiționale  se  împrospătează,  viața 
admite reguli noi în lumina dreptului comparat, 
iar  experiențe  profesionale  recente  îmbogățesc 
practica  profesiei,  dar  reclamă  și  o  deontologie 
adaptată la nou.

Profesia de avocat are însă și  datoria socială de a 
proteja  valorile  fundamentale  ale  statului  de 
drept:  drepturile  și  libertățile  fundamentale  ale 
omului, dreptul persoanelor la securitate juridică 
și  judiciară,  justiția  bazată  pe  lege.  De  aceea 
deontologia  profesiei  de  avocat  aparț ine 
domeniului  dreptului.  Reglementările  reclamă 
claritate, precizie și un potențial real de adaptare 
la evoluția profesiei de avocat, astfel încât orice 
modificare  de  fapt  sau  de  drept  a  situației 
profesionale  în  care  se  află  avocatul  să  permită 
adaptarea  a  normei  de  conduită,  de  etică  și 
deontologie  la  noua  realitate  legislativă  sau 
socia lă  în  care  se  desfășoară  act iv itatea 
avocatului. 

Dăinuiesc principiile fundamentale în exercitarea 
profesiei  de  avocat:  independența,  demnitatea, 
integritatea, loialitatea, secretul profesional și libertatea 
de apărare.

Într-un stat de drept, independența avocatului este 
la fel de necesară ca imparțialitatea judecătorului. 
Avocatul  își  informează  clientul  asupra  situației 
sale juridice, a diferitelor valori care se pun în joc 
în oricare dintre acțiunile sau omisiunile sale și 
asigură  apărarea  tehnică  a  drepturilor  ș i 
libertăților sale față  de alți agenți sociali, de ale 
căror drepturi și demnitate personală trebuie, de 
asemenea,  să  se  țină  seama.  Această  activitate 
complexă  a  avocatului  servește  nu  numai 
cetățeanului, dar și sistemului Statului de Drept, 
dacă  avocatul  nu  este  supus  presiunilor,  dacă 
avocatul are libertate deplină de a cunoaște, de a-
și  forma o opinie profesională  asupra cazului,  a 
informa  și  apăra,  fără  altă  obligație  în  afara 
idealului  justiției.  În  nici  un  caz,  avocatul  nu 
trebuie  să  acț ioneze  constrâns  ș i  nici  de 
complezență!

Cinstea, probitatea, loialitatea, dedicația și veracitatea  
sunt  virtuți  care  trebuie  să  fie  indispensabile 
activității avocatului. Ele fundamentează relațiile 
necesare de încredere avocat-client și  constituie 
baza  cinstei  și  demnității  profesiei.  Avocatul 
trebuie  să  acționeze  întotdeauna  cinstit  și 
responsabil, cu competență,  cu loialitate față  de 
client, cu respect pentru partea adversă, păstrând 
secretul celor aflate în activități profesionale sau 
în  legătură  cu  acestea.  Dacă  orice  avocat  nu 
procedează  astfel,  activitatea  sa  individuală 
afectează cinstea și demnitatea întregii profesii.

Secretul  profesional  și  confidențialitatea  sunt 
îndatoriri fundamentale ale avocatului. În același 
timp,  drepturile  avocatului  la  confidențialitatea 
consultației  juridice  si  respectul  dreptului  la 
secret  profes iona l  nu  const i tu ie  decât 
concretizarea drepturilor fundamentale pe care legea le 
recunoaște clienților și apărării ca mecanisme esențiale 
ale statului de drept. 

Legea  recunoaște  oricărei  persoane  dreptul 
de a nu se autoincrimina, de a nu da declarații 
împotriva ei însăși și, de asemenea, dreptul la 
viață  privată.  Ambele  drepturi  vizează 
respectarea  libertății  și  a  dreptului  la 
intimitate.  Dar  cetățeanul  devine  tot  mai 
vulnerabil la puterea statului. Cetățeanul are 
ne voie  de  a vocat  pentr u  a  cunoa ș te 
consecințele  juridice  ale  faptelor  sale,  și 
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pentru aceasta,  trebuie să-i  mărturisească  și 
situații dintre cele mai intime. Tot ceea ce îi 
dezvăluie  clientul,  cu  toate  circumstanțele 
sale, plus tot ceea ce i se comunică de către 
alt avocat cu caracter confidențial, va trebui 
să fie păstrat secret. Avocatul de transformă 
astfel în paznicul intimității clientului său și 
al  dreptului  inalienabil  al  acestuia  de  a  nu 
declara  împotriva  lui  însuși.  Avocatul  nu 
poate  să-și  riște  libertatea  și  independența, 
loialitatea  față  de  client  nici  secretul 
profesional și de aceea deontologia stabilește 
interzicerea  exercitării  profesiilor  sau 
îndeplinirii funcțiilor care direct sau indirect 
creează orice fel de presiune fizică sau psihică 
care  poate  pune  în  pericol  independența 
avocatului  sau  dezvăluirea  oricăror  date 
secrete.  Altfel  se  pot  prejudicia  interese 
legitime  ale  clienților  și  se  afectează  grav 
încrederea cetățenilor în dreptul la apărare, și 
prin extensie în tot sistemul de garanții legale 
privind  securitatea  juridică  și  judiciară  a 
persoanei.

Corespunzător  principiilor  fundamentale  ale 
profesiei  de  avocat,  reglementarea  trebuie  să 
clarifice  bazele  incompatibilităților  și  publicității 
personale. Codul privind Publicitatea va trebui să 
respecte  principiile  demnității,  loialității, 
veracității și discreției, să salveze în orice situație 
secretul profesional și independența avocatului.

Funcția de armonizare socială, specifică profesiei, 
care tradițional a legitimat avocatul ca „mediator 
de drept” impune avocatului obligația de a asigura 
înțelegerea între părți, impune ca informarea făcută 
de avocat să nu fie tendențioasă nici să incite sau 
să invite la conflict sau litigiu.

Independența  avocatului  este  intim  legată  de 
principiul libertății de alegere.

Avocatul este liber să preia conducerea juridică a 
rezolvării  unei  probleme  iar  cetățeanul  este  de 
asemenea liber să-și încredințeze interesele unui 
avocat  la  libera  sa  alegere  și  să  înceteze  relația 
profesională  în  momentul  când  consideră  de 
cuviință.  Această  libertate  absolută,  va  putea 
periclita  propriul  drept  de  apărare  dacă  între 

activitatea  profesională  a  unui  avocat  și  cea  a 
înlocuitorului său se produce un vid de asistență 
juridică efectivă. De aceea, din vechea instituție a 
„acceptului”,  trebuie  să  se  impună  obligația  de 
comunicare obligatorie a avocatului-înlocuitor de 
către  avocatul  -  înlocuit  printr-o  activitate  de 
informare responsabilă. Aceasta este și situația în 
prezent,  în  practică,  în  majoritatea  situațiilor. 
Există o  garanție pentru client că nu va rămâne 
fără  apărare efectivă  pentru că  trebuie să  existe 
un singur moment în care vor înceta răspunderile 
unuia și  vor începe cele ale celuilalt,  și  că  se va 
asigura  o  informare  completă,  în  beneficiul 
intereselor care fac obiectul apărării.

Avocatul  trebuie  întotdeauna  să  țină  seama  de 
funcț ia  superioară  pe  care  societatea  i-o 
încredințează.  Apărarea  efectivă  a  drepturilor 
individuale  și  colective  a  căror  recunoaștere  și 
respectare constituie coloana vertebrală a Statului 
de Drept nu se poate realiza decât dacă avocatul 
ales se poate ocupa de problemă, este în stare să 
asiste și să apere real și efectiv. Aceste imperative 
îl  obligă  pe  avocat  să-și  adapteze  și  să  își  crească 
constant  cunoștințele  juridice,  să  solicite  sprijinul 
colegilor specializați ori mai experimentați, când 
este necesar.

Exercitarea colectivă și multidisciplinară a profesiei de 
avocat  pe  baza  tehnicilor  oferite  de  instituțiile 
financiare,  impune  reglementarea  păstrării 
fondurilor  clienților,  menținându-i  identificați 
separat de alți clienți ai cabinetului și, mereu la 
dispoziția  clientului,  ceea  ce  va  contribui  la 
transparența  activității  avocatului,  consolidând 
încrederea clientului.

Normele  deontologice  care  reglementează 
obligațiile  și  relațiile  avocatului  cu  baroul, 
judecătorii  și  procurorii,  colegii  sau  clienții, 
cunosc  puț ine  schimbăr i ,   aprofundează 
salvgardarea  valorilor  fundamentale  în  relația 
avocat-client.  Se  concretizează  obligațiile  de 
informare,  cresc  precauțiile  pentru  a  evita 
conflictul  de  interese,  protejând  răspunderea  și 
independența avocatului, se stabilesc mecanisme 
care să permită identificarea clară a începutului și 
sfârșitului activității profesionale a avocatului și, 
deci, a răspunderii sale. Sunt necesare reguli clare 
pentru  recunoașterea  și  exercitarea  libertății 
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avocatului  de  a  înceta  apărarea  când  nu  mai 
dorește  s -o  continue,  decizie  l iberă  care 
garantează  permanent  independența  și  care 
corespunde celei pe care o are cetățeanul pentru 
a desemna un avocat la alegere în orice moment.

Sistemul  alegerii  libere  a  avocatului  și  de 
acceptare a apărării trebuie particularizat pentru 
apărarea garantată  în  orice caz printr-un sistem 
de ajutor judiciare legal, mai conformă realitățile 
sociale,  care  să  dea  posibilitatea  beneficiarului 
asistenței prin avocat, gratuite, să beneficieze de 
același  nivel  de  servicii  profesionale  din  partea 
unui  avocat  îndreptățit  la  o  retribuire  demnă  a 
muncii sale.

Se  impune  actualizarea  conceptului  de  „pact  de 
quota litis” care niciodată nu a fost considerat de 
profesie  ca  ar  fi  inclus  onorariul  cuvenit 
avocatului,  în  mod  obișnuit.  „Pactul  de  quota 
litis” reflectă o asociere și participarea avocatului 
împreună  cu clientul la rezultatul litigiului. Este 
necesar  să  se  clarifice  dacă   se  periclitează 
independența și libertatea avocatului care nu mai 
e  doar  apărător,  ci  un  asociat  al  clientului  său 
pentru  realizarea  unui  rezultat  material.  Sunt 
așteptate  clarificări  dacă  se  alterează  funcția 
apărării,  ori  se  provoacă  abandonarea  sau 
discriminarea  cetățenilor  care  au  de  revendicat 
drepturi  de  mărime  patrimonială  redusă  sau  a 
căror protejare este dificilă.

Normele deontologice nu pot  impune limitări ale 
concurenței  libere  și  loiale  în  profesia  de  avocat.  Se 
conservă  cerințele  fundamentale  care  impun ca 
profesia să fie exercitată cu competență, de bună 
credință,  cu  libertate  și  independență,  loialitate 
față  de  client,  respectarea  părții  adverse  și 
păstrarea secretului profesional.

Revine  Consiliilor  barourilor  datoria  de  a 
asigura dezbaterea și implicarea avocaților în 
elaborarea   noului  cadru  normativ,  prilej 
pentru cunoașterea și aprofundarea normelor 
deontologice,  dar  și   ocazie de a  revitaliza 
obligația  de  a  veghea  la  respectarea  lor  și 
corectarea, potrivit regimului disciplinar legal 
și  statutar,  a  conduitelor  profesionale 
contrare  atribuțiilor  normative  rezervate 
profesiei  de  avocat  din  rațiuni  ce  țin  de 

interesul  reputației  și  prestigiului  profesiei, 
dar  ș i  din  raț iuni  ce  ț in  de  domeniul 
interesului social general.

Reacții ale barourilor în dezbaterea publică 
a  proiectului  de  modificare  a  legilor 
justiției.

octombrie 2016

La data de 7 octombrie 2016, Ministerul Justiției 
a publicat pentru dezbatere publică Proiectul de 
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 
nr.  303/2004  privind  statutul  judecătorilor  și 
procurorilor,  a  Legii  nr.  304/2004  privind 
organizarea  judiciară  și  a  Legii  nr.  317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Proiectul are în vedere modificare a art. 76, alin. 
(2 )  d in  Legea  303/2004  pr iv ind  statutul 
judecătorilor  şi  procurorilor  în  sensul  că 
”Judecătorii,  procurorii,  magistrații-asistenți  și 
personalul  de  specialitate  juridică  asimilat 
acestora cu o vechime de cel puţin 18 de ani în 
aceste funcţii,  care  au fost  eliberaţi  din funcţie 
din  motive  neimputabile,  au  dreptul  să  devină, 
fără  examen,  avocaţi,  mediatori,  notari  publici 
sau executori judecătorești.”

Proiectul  a  stârnit  un  val  de  reacții  din  partea 
barourilor,  unul  dintre  motivele  principale  fiind 
încă l ca rea  pr inc ip iu lu i  autonomie i  ș i 
autoreglementării  profesiei  de  avocat,  care 
presupune că primirea în profesie și criteriile de 
admitere nu pot fi stabilite decât de către corpul 
profesional. Un al doilea motiv invocat de barouri 
este  stabilirea  discreționară  a  unei  categorii 
privilegiate  de  juriști  care  ar  avea  acces  fără 
admitere  la  profesia  de  avocat.  S-a  reproșat 
omisiunea  consultării  avocaților  în  contextul 
elaborării  proiectelor legilor justiției,  excluderea 
de  către  magistrați  a  unor  discuții  privind  o 
eventuală reciprocitate în ceea ce privește accesul 
în ambele profesii și  ignorarea rolului esențial al 
avocatului în procesul de înfăptuire a justiției. 

Puteți  consulta  toate  apelurile,  pozițiile  și 
punctele de vedere trimise de barouri pe pagina 
UNBR, la rubrica  ”Din activitatea barourilor”
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Punctul de vedere al UNBR va fi dat publicității, 
înainte  de  încheierea  dezbaterilor  publice  (la  11 
noiembrie  2016)  cu  privire  la  proiectul  sus 
amintit,   în  urma  consultării  barourilor  și  a 
următoarei ședințe a comisiei permanente care va 
avea loc la data de 4 noiembrie 2016.

Interviu  cu  Av.  Nunzio  LUCIANO, 
președintele casei de asigurări a avocaților 
din Italia, ”Cassa Forense”, și cu Av. Valter 
MILITI, vicepreședintele acesteia

octombrie 2016

În perioada 14-16 octombrie, Casa de Asigurări 
a  Avocaților a  primit  vizita  unei  delegații 
italiene,  formată  din  Av.  Nunzio  LUCIANO, 
președinte  ”Cassa  Forense”  (casa  de  asigurări 
sociale  a  avocaților  din  Italia)  și  Av.  Valter 
MILITI,  vicepreședintele  acesteia.  Aceștia  s-au 
aflat  în  România,  la  invitația   dlui.   av.  dr. 
Florin Petroșel, președintele Casei de Asigurări a 
Avocaților,  în  vederea  realizării  unui  schimb de 
idei pentru identificarea celor mai bune soluții de 
management al asigurărilor avocaților.

Care  este  scopul  vizitei  dumneavoastră  în 
România? 

Av.  Nunzio  LUCIANO:  Sunt  în  România 
pentru un schimb de experiență,  care a început 
de ceva timp între Casa de Asigurări a avocaților 
din  țara  dumneavoastră  și  Cassa  Forense.  Este 
vorba de un schimb de informații  și  de date cu 
privire la modul de funcționare al celor două case 
de  asigurări  și  nu  mai  puțin,  un  schimb  de 
experiență  personal  cu  dl.Av.  Florin  Petroșel, 
căruia îi  mulțumim pentru această  oportunitate 
precum  și  pentru  ospitalitatea  manifestată  . 
Având  în  vedere  că  schimbul  de  experiență 
determină  creșterea  și  dezvoltarea  acestor 
instituții,  considerăm că  este  foarte  importantă 
această colaborare, care ar trebui extinsă la nivel 
european,  la  toate  casele  de  asigurări  ale 
avocaților,  pentru  ca  din  această  sinergie  să  se 
poată naște o abordare comună, mai bună.

Av. Valter MILITI: Este o invitație venită din 
partea Dlui av. Florin Petroșel, Președintele Casei 

de  Asigurări  a  Avocaților  din  România,  cu  care 
colaborăm deja de doi ani. Scopul a fost să facem 
un  sch imb  de  ide i ,  să  putem  combina 
experiențele  noastre  în  vederea dezvoltării  unui 
sistem mai performant. Deși cele două structuri 
comportă anumite diferențe, au rădăcini comune 
din  punct  de  vedere  istoric,  fiecare  dintre  ele 
trecând prin perioade dificile: fascismul la noi și 
comunismul  la  voi.  Această  colaborare  este 
importantă și prin prisma faptului că în România 
își desfășoară activitatea mulți avocați italieni. De 
asemenea,  în  Italia  sunt  mulți  români  care  își 
desfășoară afacerile.

Puteți  să  ne  faceți  un  scur t  istoric 
al Cassei Forense? 

Av.  Nunzio LUCIANO: Cassa Forense a fost 
constituită  în  anii  50,  ca  instituție  de  drept 
public. În 1994 s-a transformat într-o fundație de 
drept  privat  și  de  aici,  a  început  practic 
dezvoltarea  casei  de  asigurări,  în  mod special  a 
patrimoniului acesteia, care este unul dintre cele 
mai mari în domeniu. Cassa Forense este membră 
ADEPP, o asociație care grupează  toate cele 19 
case de asigurări ale profesioniștilor din domenii 
de  practică  liberale.  În  total,  acestea  au  un 
patrimoniu  de  74  miliarde  Euro  și  au  un  rol 
deosebit de important în dezvoltarea economiei 
Italiei, prin acordarea suportului financiar necesar 
unor investiții de importanță națională.

În ce constă obiectul de activitate al Cassei 
Forense? 

Av.  Nu n z i o  L U C I A N O : Obiectu l  de 
activitate  este  legat  de  acordarea  pensiilor 
(obiectul principal),  a altor drepturi de asigurări 
sociale  și  a  asistenței  sociale  în  situații  de 
excepție.

În privința pensiilor, filozofia noastră este aceea 
că întregul sistem trebuie să se adapteze în așa fel 
încât să  permită  avocaților care ajung la pensie, 
încasarea unor sume adecvate pentru a susține un 
trai  decent,  în  situația  în  care  și-au  achitat 
contribuț i i le  la  sistem.  Dacă  acesta  este 
dezideratul,  trebuie  să  înțeleagă  toată  lumea că 
menirea  instituției  „Cassa  Forense”  este  doar 
aceea de a crea cadrul normativ și administrativ 
necesar,  dar  că  aceasta  nu  poate  face  minuni 
pentru rău platnici.
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În  momentul  de  față  pensia  se  stabilește  prin 
formule de calcul care țin cont de perioadele de 
contribuție  pentru  pensia  „remunerativă”  și  de 
perioadele  în  care  s-a  contribuit  pentru  pensia 
„contributivă”.

Ce  ne  puteți  spune  despre  contribuții? 
Contri buți a  este  unică  pentr u  toate 
drepturile  sau  contribuția  este  separată 
pentru fiecare drept? 

Av. Nunzio LUCIANO: În sistemul nostru se 
regăsesc mai multe tipuri de contribuții.

Pentru dreptul la pensia obligatorie (Pilonul 1 de 
pensii),  sunt  trei  tipuri  de  contribuții  care  se 
plătesc la Cassa Forense.  Cea mai importantă 
este contribuția subiectivă, care este cea din care 
se  realizează  dreptul  la  pensia  personală  și 
reprezintă 14% din venitul anual, până la suma de 
98000 de euro/an, dar nu mai puțin de 2.700 euro 
/ an. Pe baza principiului solidarității, avocații cu 
venituri mari plătesc o contribuție de solidaritate 
(un  procent  de  3%  din  venitul  impozabil  care 
depășesc  98.000  euro),  contribuție  care  este 
dedicată ameliorării pensiilor foarte mici, pentru 
a se ajunge la  un fel de pensie minimă garantată; 
După  cum vedeți  ”Cei  bogați   îi  ajută  pe  cei 
săraci”.

Pentru  pensia  complementară  (Pilonul  2   în 
Italia căruia îi corespunde pilonul 3 în România) 
avocații  plătesc o contribuție  de până  la   10% 
din venitul anual realizat.

Observați că astfel un avocat în Italia poate plăti 
anual cu titlul de contribuții la pensii  24% din 
veniturile anuale (14% + 10%) la care se adaugă o 
contribuț ie  de  3%  de  solidaritate  pentru 
veniturile care depășesc 98.000 euro.

Mai  există  o  contribuție  pentru  maternitate,  o 
taxă fixă, anuală, pe care o plătesc toți avocații. În 
prezent,  aceasta  este  de  120  euro  pe  an.  Din 
aceasta  se  plătesc  concediile  de  maternitate  ale 
doamnelor avocat.

De asemenea, mai există o contribuție denumită 
integrativă  de 4%  din valoarea onorariului,  care 
se plătește de către client (reprezintă o obligație a 
clientului)  și  care  alimentează  fondul  pentru 
celelalte  drepturi  de  asigurări  sociale  și  pentru 
asistența socială.

Ce  se  întâmplă  cu  un  avocat  rău  platnic? 
Cum vă recuperați creanțele? 

Av. Valter MILITI: În cazul în care există rău 
platnici, pentru a recupera banii, se încearcă întâi 
cu somații. Dacă nu merge așa, având în vedere că 
aceste creanțe constituie titlu executoriu, se trece 
direct la executarea silită,  prin intermediul unui 
executor judecătoresc.

Există și sancțiuni de natură profesională, dar în 
general nu sunt aplicate.  Sancțiunea este de fapt 
aceea că  neplata contribuției se reflectă  în mod 
direct  asupra  pensiei,  atât  în  ceea  ce  privește 
valoarea,  cât  și  posibilitatea de a  încasa această 
pensie atunci când devine exigibilă.

Puteți să ne explicați în ce constă pensia de 
bază și în ce constă pensia complementară? 

Av.  Nunzio  LUCIANO:  Pensia  de  bază  este 
cea prevăzută de lege care se realizează din cota 
de  contribuție  de  14%.  Cassa  Forense  are  și  o 
pensie  complementară,  care  dă  posibilitatea 
avocatului de a vărsa 10% din venit drept cotă de 
contribuție pentru a-și majora   pensia de bază. 
Aceasta  cheltuială  pentru  contribuție  este 
deductibilă din punct de vedere fiscal și mai are 
un  avantaj,  acela  că  nu  suportă  cheltuieli 
suplimentare  față  de  alte  sisteme  care  oferă 
produse similare, cum ar fi cele ale societăților de 
asigurare sau ale băncilor. Deci nu are comisioane 
sau alte  taxe care să  afecteze la  sfârșit  valoarea 
pensiei.

Dacă  vorbim despre asigurați  puteți  să  ne 
precizați  dacă  toți  avocații  din  Italia  sunt  
asigurați  la  Casă  sau  dacă  aceștia  au 
p o s i b i l i t a t e a  să  îș i  a l e a gă  s i n g u r i 
asigurătorul? 

Av.  Nunzio  LUCIANO:  Până  acum  ceva 
timp,  avocații care aveau un venit mediu anual 
mai mic de 10.300 de euro se puteau înscrie la 
alte  fonduri  de  pensii,  pentru  ei  sistemul  de 
asigurări  sociale  ale  avocaților  din  Italia  nu  era 
obligatoriu.  În 2012, prin lege, toți avocații , dar 
și  practicienii  altor  profesii  liberale,  au  fost 
obligați să se înscrie la propriile case de asigurări. 
Aceasta  a  fost  o  mare  realizare  din  punct  de 
vedere al drepturilor de asigurare. În ziua de azi, 
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pentru o contribuție  minimă  se poate beneficia 
de o pensie decentă.

Dar care este situația celorlalți avocați din 
Uniunea Europeană  care practică  profesia 
în Italia? 

Av.  Valter  MILITI: În  situația  în  care 
avocatul exercită profesia în Italia dar este înscris 
și în tablourile avocaților din alte țări europene, 
acesta are posibilitatea să aleagă țara principală în 
care  își  va  plăti  contribuțiile,  urmând  ca  în 
celelalte  state  ale  UE  în  care  își  desfășoară 
activitatea să prezinte un așa numit certificat A1 – 
eliberat de sistemul de asigurări sociale la care el 
contribuie efectiv,  pe baza căruia este scutit  de 
plata contribuțiilor de asigurări sociale în statele 
în  care  avocatul  realizează  anumite  venituri 
profesionale.

Cunoaștem din date oficiale că  autoritatea 
dvs. (Cassa Forense) a acumulat de-a lungul 
timpului un patrimoniu considerabil. În ce 
se  regăsesc  valorile  acumulate  și  care  este 
filozofia de gestiune a acestora?

Av.  Valter  MILITI: Patrimoniul  Cassei 
Forense  este  de  10  miliarde  de  euro,  ceea  ce 
reprezintă  o  valoare  considerabilă.  Planul  de 
investiții se efectuează anual, dar există și un plan 
pe termen mai lung, pe trei ani.

Sunt  trei  modalități  de  investire  majore.  Unul 
este cel în obligațiuni, în care se regăsește cea mai 
mare parte a patrimoniului. Investiția se face atât 
în  obligațiuni  ale  statului  Italian,  cât  și  în 
obligațiuni internaționale sau ale altor societăți.

Alte investiții  sunt în acțiuni de bursă  ale unor 
societăți italiene dar și internaționale.

În  ceea  ce  privește  lichiditățile,  acestea  au  o 
valoare mică, dar există.

Mai  există  investiții  alternative,  printre  acestea 
investițiile imobiliare. Cassa Forense are deja un 
patrimoniu  imobiliar  considerabil,  care  este 
gestionat  printr-un  fond  special  creat,  numit 
„Cicerone” și alte investiții cu lichidități care au 
un randament mare pe termen scurt.

Filosofia de gestiune este una de prudențialitate, 
dându-se  prioritate  criteriului  de  investire  al 
riscului minor față de randamentul cel mai mare. 

Investițiile  se  fac pe o perioadă  lungă  de timp, 
pentru a garanta pensile in viitor.

Dar  care  este  mecanismul  decizional  în 
efectuarea investițiilor ? 

Av.  Valter  MILITI:  Există  în  cadrul  casei  un 
birou specializat care face propuneri de proiecte 
privind  investițiile  viitoare.  Propunerile  de 
investiții sunt avizate de biroul financiar și biroul 
de control al patrimoniului, care funcționează în 
cadrul  casei  și  înaintate  apoi  spre  analiză 
Comitetului de investiții. 

Comitetul  de  investiții  este  compus  din  4 
membri,  președintele  casei  fiind  membru  de 
drept al acestuia. Proiectele de Propuneri primesc 
un aviz și de la Comitetul de investiții.

Proiectele  avizate  favorabil  sunt  înaintate 
Consiliului  de  Administrație  al  casei,  care  este 
compus  din  11  membrii  din  care  unul  este 
președintele și un al doilea este vicepreședintele. 
Consil iul  aprobă  sau  respinge   prin  vot 
proiectele avizate, care astfel devin „proiecte de 
realizat”.

Cunoaștem că în Italia activează un număr 
important de avocați.  Care este proporția 
între sexe și pe vârste? 

Av.  Valter  MILITI: Actualmente,  femeile 
reprezintă  47%  din  totalul  avocaților,  însă  ca 
tendință,  numărul  femeilor va crește procentual 
în viitorul apropiat. În ceea ce privește împărțirea 
pe vârste, în acest moment categoria majoritară 
ca  vârstă  este  cea  a  avocaților  de  35-50 de  ani, 
deoarece boom-ul de intrare în avocatură  a fost 
între anii 2000- 2010. Actualmente, trendul este 
de  scădere  a  numărului  celor  care  intră  în 
avocatură, astfel încât tinerii sub 30 de ani sunt 
mai  puțini.  Dintre  aceștia,  femeile  dețin  un 
procent majoritar,  așa încât,  chiar  din acest  an, 
numărul femeilor îl va egala pe cel al bărbaților.

Este  Cassa  Forense  implicată  în  anumite 
programe  de  întrajutorare  a  avocaților.  Și 
în aceasta situație în ce constau programele 
și în ce constau ajutoarele? 

Av. Nunzio LUCIANO: De foarte puțin timp, 
la  1  ianuarie  2016,  Cassa  Forense  a  adoptat  un 
nou  regulament  care  a  instituit  un  fond  de  64 
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milioane de euro pentru întrajutorarea avocaților 
în  ce  privește  familia,  sănătatea  și  profesia,  în 
cazuri  de  necesitate.  În  momentul  de  față, 
încercăm să implementăm măsuri pentru a ajuta 
avocatul  din  punct  de  vedere  profesional.  De 
exemplu, s-a realizat o bază  de date juridice, cu 
acces  gratuit pentru înscrișii la Cassa Forense. 
De asemenea s-a constituit un fond de garantare 
al  casei   prin  care  se  pot  garanta  anumite 
microcredite pe care avocații  le-ar putea obține 
de  la  bancă,  în  vederea  dezvoltării  propriilor 
structuri.

Există  tot  felul  de  ajutoare.  De  exemplu,  un 
bonus pentru grădiniță, pe care îl primesc părinții 
atunci  când  au  nevoie  de  supraveghere  pentru 
copii.  De  asemenea,  există  un  ajutor  pentru 
handicap,  în  cazul  în  care  printre  membrii 
familiei există persoane cu dezabilități.

Referitor  la  Casă.  Aveți  cumva  în  Italia  și 
structuri  locale,  organizate  teritorial  pe 
lângă casa centrală?  

Av.  Valter  MILITI:  Cassa  Forense  nu  are 
structuri  locale,  ci  doar structura centrală  de la 
Roma. Există pe lângă fiecare barou niște centre 
de informare, dar acestea nu se ocupă efectiv de 
asigurările  sociale.  Au  numai  atribuții  de 
informare cu privire  la  drepturile  pe care  le  au 
avocații. Acestea nu încasează plăți.

Dacă nu, cum faceți ca avocații din Italia să 
fie conștienți  de obligații  și  de drepturi  și 
cum îi cointeresați? 

Av. Valter MILITI: Într-adevăr, birourile locale 
de informare sunt de foarte mare ajutor și chiar 
funcționează  în  ceea  ce  privește  informarea 
avocaților cu privire la drepturile și obligațiile pe 
care le au.  Pentru restul,  în ce privește cota de 
contribuție  datorată  sau  plățile  efective  se  fac 
prin  mijloace  electronice  prin  intermediul  site-
ului Cassa Forense.

Cu ce impresii despre Romania plecați spre 
Italia? 

Av.  Nunzio  LUCIANO:  Impresia  pe  care  o 
face România este aceea a unei națiuni, care, așa 
cum este și cazul Italiei, are anumite  probleme 
datorate  instabilității  politice,  care  frânează 

activitățile  economice,  printre  care  și  cele  ale 
profesiilor liberale, avocatura fiind și ea afectată.

În ceea ce privește Casa de Asigurări a Avocaților 
din România, se vede deschiderea acesteia către 
colaborarea internațională,  care să-i aducă date 
și  informații  necesare  pentru  dezvoltarea  în 
continuare.

Sperăm  că  prin  schimbul  de  experiență  și 
strângerea  relațiilor  dintre  casele  de  asigurări 
sociale ale avocaților   din România și Italia, ca 
parte a unei colaborări europene mai largi, care să 
cuprindă  majoritatea  caselor  de  asigurări  ale 
avocaților din UE să ne aducem aportul fiecare la 
perfecționarea  sistemelor  naționale  de  asigurări 
sociale ale avocaților.

Av.  Valter  MILITI: Sunt  la  a  doua  vizită  în 
România și sunt impresionat de modul în care s-a 
dezvoltat  din  punct  de  vedere  organizatoric  și 
structural. În ceea ce privește Casa de Asigurări a 
Avocaților,  consider  că  aceasta  are  o  capacitate 
optimă  pentru  a  se  dezvolta.  Cu ocazia  acestei 
vizite  am  fost  și  la  Complexul  Balnear  de  la 
Techirghiol,  denumit  „Corpore  Sano”  ,  și  am 
răma s  impres ionat  de  e fic ien ța  ș i 
profesionalismul  cu  care  este  gestionat  acesta. 
Complexul reprezintă atât un serviciu în spiritul 
asigurărilor,  cât  și  o  formă  foarte  bună  de 
investiție,   iar  imaginea  este  una  excelentă 
pentru care vă felicit.

*

* *
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