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PUNCT DE VEDERE  

al Baroului Buzău cu privire la Proiectul de Lege privind modificare şi 
completarea Legilor nr. 303/2004, 304/2004 şi 317/2004 

 
 

 Consiliul Baroului Buzău a analizat în şedinţa din 26.10.2016 Proiectul de 
modificare şi completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi se opune propunerii de 
modificare a art. 76 care, la alineatul 2 prevede că „judecătorii, procurorii, 
magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora cu o 
vechime de cel puţin 18 an în aceste funcţii, care au fost eliberaţi din funcţie din 
motive neimputabile, au dreptul să devină , fără examen, avocaţi, mediatori, notari 
publici sau executori judecătoreşti”.  

Consiliul Baroului Buzău consideră că propunerea de modificare a legii aduce 
o gravă atingere principiilor fundamentale ale profesiei de avocat şi are un vădit 
caracter neconstituţional.  

Această propunere de modificare a legii sfidează profesiile liberale, fără a 
exista o consultare prealabilă, fără a se ţine cont că primirea în profesia de avocat 
face obiectul unei legi speciale care reglementează legal accesul în această profesie. 

 Această propunere legislativă reprezintă în sine o desconsiderare a profesiei 
de avocat, în măsura în care se impune un regim discreționar în favoarea unei 
anumite categorie profesională, în condiţiile în care nici cadrele didactice din 
cadrul universităților de drept nu au această facilitate. 
 Aşadar, se impune exprimarea unui punct de vedere comun, din partea 
organelor de conducere ale profesiei de avocat, respectiv Comisia permanentă şi 
Preşedintele UNBR, prin care să se exprime dezaprobarea faţă de un asemenea 
demers legislativ în detrimentul intereselor profesionale ale avocaţilor. 
 
 
 

DECAN, 
Av. Tudorancea Mihail Adrian  
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