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Mesajul Preşedintelui U.N.B.R. adresat Congresului Avocaţilor 2013 
 
 
 
 
 
Stimaţi invitaţi, 
 
Doamnelor şi Domnilor colegi avocaţi, membri ai Congresului 
 
 
Congresul  avocaţilor se desfăşoară în acest an în perioada în care toate autorităţile 
publice implicate în analize pe bază de bilanţ anual fac evaluări şi configurează politici 
publice în domeniul asigurării securităţii juridice şi judiciare a cetăţenilor şi entităţilor care 
acţionează în mediul socio-economic naţional pe bază de lege. Este sarcina organului de 
conducere cu reprezentare la nivel naţional a celor 29.606 avocaţi înscrişi în cele 42 de 
barouri legal înfiinţate, ca instituţii de interes public, să evalueze şi să stabilească direcţii 
de dezvoltare a profesiei de avocat.  
 
Într-o perioadă în care procesul de consolidare a statului de drept se face prin punerea în 
aplicare a patru noi coduri esenţiale, recent intrate în vigoare sau în perspectivă imediată 
de aplicare, avocaţii apreciază că este esenţială atât garantarea accesului egal la justiţie 
prin apărarea prin mijloace egale a celor implicaţi în proceduri judiciare de orice natură 
cât şi garantarea prin profesionist în domeniul dreptului a accesului la drept prin 
procurarea de informaţii şi consiliere juridică. Legile sunt făcute pentru şi în folosul celor 
cărora le sunt destinate: cetăţenii, agenţii economici, instituţii şi autorităţi. 
 
Congresul din acest an va evalua si va propune autorităţilor mecanisme de veritabilă 
siguranţă a cetăţenilor prin drept: funcţionarea structurilor de asistenţă judiciară, 
aplicarea politicilor de informare a cetăţenilor elaborate în programe şi planuri estompate 
de agenda imixtiunii nepermise a politicului în domenii de activitate a autorităţilor 
judiciare independente, sprijinirea oamenilor pentru prevenirea şi soluţionarea conflictelor 
prin proceduri alternative celor judiciare.  
 
Avocaţii constată din ce în ce mai mult că în majoritatea cazurilor consultaţia juridică este 
suficientă pentru a rezolva o problema legală.  
 
Avocaţii constată că, în perioada analizată, costurile accesului la informaţii cu conţinut 
juridic sau a accesului la justiţie cresc şi au tendinţă de creştere. Majorarea gradului de 
fiscalizare a accesului la justiţie fie prin modificarea taxelor judiciare fie prin instituirea 
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obligatorie a unor taxe de acces la informaţii organizate prin registre de interes public 
încredinţate unor centre de control private şi prin proceduri prealabile prin care legea 
însăşi proclamă avantajul unor servicii profesionale plătite în raport cu exercitarea a 
însăşi puterii judecătoreşti au produs şi produc distorsionări privind apărarea cetăţenilor.  
 
Este prioritară orientarea avocaţilor pentru sprijinirea politicilor publice de iniţiere şi 
dezvoltare a asigurărilor private pentru cheltuieli juridice pentru acoperirea de către 
asigurator a cheltuielilor de consultanţă juridică, a costurilor legate de proceduri judiciare, 
inclusiv a celor de obţinere şi realizare a apărării prin avocat. În majoritatea ţărilor 
europene cetăţenii pot încheia o asigurare pentru acoperirea costurilor procedurilor 
juridice, judiciare sau extrajudiciare de reprezentare sau apărare ori de consultanţă prin 
avocat. Informarea completă asupra tuturor metodelor legale de soluţionare alternativă a 
conflictelor cu conţinut juridic – consiliere, tratative, arbitraj, tranzacţionare, mediere a 
fost şi poate fi făcută totdeauna, prin avocat. 
 
Reamintesc faptul că profesia trebuie să suporte „povara” perpetuată nepermis în timp a 
indiferenţei sau refuzului ostentativ al autorităţilor publice legal obligate să reprime 
avocatura clandestină ori structuri care imită fraudulos însemnele unei profesii legal 
organizate. Bunele relaţii instituite între avocaţii români şi avocaţii din toate ţările 
europene şi din statele din care provin organizaţiile profesionale naţionale sau entităţile 
profesionale care fac parte din organizaţiile în care Uniunea Naţională a Barourilor din 
România - UNBR este membru (Uniunea Internaţională a Avocaţilor – UIA, în care baroul 
naţional român este membru recunoscut internaţional cu o vechime din 1931; Consiliul 
Barourilor Europene - CCBE, Uniunea Internaţională a Barourilor - IBA) sunt consacrate 
şi prin protocoalele directe încheiate cu baroul naţional din Ungaria, Moldova şi, în curs 
de finalizare, cu Serbia. În semn al unei recunoaşteri în calitate de partener credibil, 
Uniunea Naţională a Barourilor din România - UNBR a fost exclusiv autorizată – în raport 
cu statele recent primite în UE – să-şi legitimeze membrii cu cardul european al 
avocatului. Aceste realităţi sunt periclitate de exportul de ilegalitate practicat în domeniul 
recunoaşterii calificărilor şi titlurilor profesionale de entităţi care se autointitulează 
„barouri” (cu vocaţie naţională) care, contra unor sume cuprinse între 6.000 – 8.000 euro, 
procură unor avocaţi din Italia, în regim comercial, titluri profesionale cu aparenţa vocaţiei 
de titlu recunoscut în Europa. Exportul de ilegalitate, privind exercitarea fără drept a 
profesiei de avocat în spaţiul european, se multiplică şi se amplifică. 
 
Acestor realităţi crude, greu de explicat şi de înţeles de către avocaţii europeni, educaţi 
în spiritul respectării legii printr-o justiţie ce garantează securitatea juridică, li se adaugă 
lipsa oricărui sprijin logistic sau instituţional, în cunoaşterea şi înţelegerea noii legislaţii. 
Statului îi este indiferentă, din 1995 şi până în prezent, formarea profesională şi educaţia 
celor cărora, potrivit Constituţiei, le revine funcţia asigurării unei apărări calificate în 
procese. 
 
Avocaţii nu au fost şi nu sunt sprijiniţi de stat pentru pregătirea punerii în aplicare, în 
activitatea lor de zi cu zi, a noilor coduri. Barourile fac eforturi – într-o perioadă în care 
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resursele sunt limitate – să asigure o apărare corectă şi completă, inclusiv prin 
aprofundarea noilor coduri ! 
 
Congresul avocaţilor este chemat să identifice mecanismul şi mijloacele prin care trebuie 
respectat dreptul avocatului la încasarea efectivă şi la timp a remuneraţiei pentru 
asistenţa judiciară, formă a ajutorului public judiciar, astfel cum aceasta este previzibil şi 
rezonabil estimată în instrumente legal prevăzute, dar şi dreptul la respectarea 
onorariului pentru serviciile profesionale, ţinându-se cont de gradul de dificultate şi 
caracterul urgent al cauzei, timpul necesar pregătirii apărării, răspunderea asumată de 
avocat, uzanţele profesionale (valoarea pricinii, situaţia materială a clientului, etc ..). 
 
Congresul avocaţilor va evalua şi va proiecta evoluţia sistemului propriu de asigurări 
sociale şi pensii, în condiţiile în care analiza acestuia, până în anul 2090, demonstrează 
viabilitatea sa. 
 
Urez succes lucrărilor Congresului ! 
 

 
Preşedinte al U.N.B.R., 

 
Av. dr. Gheorghe Florea  

 


