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PARITATE IN AVOCATURA –
Propunere inedita pentru conducerea
Baroului Bucuresti si UNBR. Avocatul
Corneliu-Liviu Popescu: "Pana la
urmatoarele alegeri in cadrul profesiei
de avocat, sa faca propuneri pentru
modificarea cadrului legislativ...
Viitoarele alegeri sa se desfasoare pe
baza principiului paritatii
femeie–barbat... Alegerea colegei
noastre, Flavia Teodosiu, singura
femeie consiliera a Baroului Bucuresti,
in functia de prodecan, la constituirea
noului Consiliu"
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Solicitare inedita facuta de avocatul Corneliu-Liviu Popescu conducerii Baroului Bucuresti dar si Uniunii Nationale a
Barourilor din Romania. La doua zile de la alegerea noilor organe de conducere ale Baroului Bucuresti, in
urma carora avocatul Ion Dragne a fost reconfirmat in functia de decan, avocatul Corneliu-Liviu Popescu
(foto dreapta) din Baroul Bucuresti a transmis o adresa presedintelui UNBR, avocatul Traian Briciu, dar si
decanului Dragne, in care le propune ca, la nivelul tuturor organelor profesiei de avocat, viitoarele alegeri
sa se desfasoare pe baza principiului paritatii femeie – barbat.

Pentru ca reprezentarea paritara a femeilor avocat in conducerea UNBR si a barourilor din tara sa fie o garantie,
avocatul Corneliu-Liviu Popescu isi exprima convingerea ca pana la viitoarele alegeri este necesar sa se faca
propuneri pentru modificarea cadrului legislativ, respectiv sa se modifice cadrul statutar si regulamentar,
astfel incat organizarea alegerilor pe baza principiului paritatii femeie – barbat sa fie o certitudine.

Exemplificand, avocatul Corneliu-Liviu Popescu a aratat ca din actuala conducere executiva a Uniunii Nationale a
Barourilor din Romania, compusa din presedinte si 5 vicepresedinti, nu face parte nicio femeie, in vreme ce la
Consiliul Baroului Bucuresti, compus din 15 membri, este prezenta o singura femeie, respectiv avocata
Flavia Teodosiu, situatie pe care o catalogheaza drept inacceptabila.

Ca o prima masura minimala, propune Corneliu-Liviu Popescu, se impune ca avocata Flavia Teodosiu (foto
stanga) sa fie aleasa in functia de prodecan. Aceasta hotarare ar trebui sa se ia, in opinia avocatului
Corneliu-Liviu Popescu la constituirea noului Consiliu al Baroului Bucuresti.

In acest sens, avocatul Popescu arata ca, spre exemplu, in Franta, in cadrul Ordinului Avocatilor din Paris, la
alegerile de la Baroul Paris, atat candidaturile pentru Consiliul Ordinului, cat si cele pentru functiile de
decan si prodecan se depun exclusiv in binom femeie - barbat, asa incat conducerea executiva sa se
compune automat dintr-o femeie si un barbat.
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De altfel, in acest zile s-a desfasurat la Paris Colocviul franco-roman organizat de UNBR si Conseil National de
Barreaux din Franta, eveniment la care au luat parte mai multe avocate din Romania. Cu acest prilej, in cadrul
discutiilor legate de paritatea din avocatura, unele reprezentate din partea Romaniei au marturisit ca nu ar
avea curajul sa propuna partitate femeie-barbat in cadrul conducerii barourilor intrucat ar putea fi acuzate
de interese personale.
Publicam in continuare propunerea avocatului Corneliu-Liviu Popescu adresata conducerii UNBR si a
Baroului Bucuresti:
"Stimate Domnule Prezident, Stimate Confrate,

Stimate Domnule Decan, Stimate Confrate

Subsemnatul, Corneliu-Liviu POPESCU, avocat definitiv in Baroul Bucuresti, dosar profesional 1030, inscris si in
Baroul Paris,

Am onoarea a supune Consiliului U.N.B.R., respectiv Consiliului Baroului Bucuresti, fiecare fiind un organ al
profesiei de avocat constituit / care urmeaza sa se constituie in urma alegerilor din anul 2019,

Prezenta solicitare ca, in termen util pana la urmatoarele alegeri care vor avea loc in cadrul profesiei de avocat, sa
faca propuneri pentru modificarea cadrului legislativ, respectiv sa modifice cadrul statutar si regulamentar,

In sensul ca, la nivelul tuturor organelor profesiei de avocat, viitoarele alegeri sa se desfasoare pe baza
principiului paritatii femeie - barbat.

Astfel, actuala conducere executiva a U.N.B.R., compusa din presedinte si 5 vicepresedinti, este exclusiv
masculina. Consiliul Baroului Bucuresti, compus din 15 membri, include o singura femeie si 14 barbati, atat in
mandatul actual (2015 - 2019), cat si in mandatul care va incepe in scurt timp. Aceasta situatie este absolut
inacceptabila. Ca o prima masura minimala, consider ca este imperios necesara alegerea colegei noastre,
Doamna Avocata Flavia TEODOSIU, competenta si devotata profesiei noastre, singura femeie consiliera a
Baroului Bucuresti, in functia de prodecan, la constituirea noului Consiliu al Baroului Bucuresti, conform
rezultatelor alegerilor anuntate public ieri, 05.10.2019 (precizez ca doamna avocata nu cunoaste prezentul meu
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demers).

Ca un exemplu de drept comparat, la alegerile de la Baroul Paris, atat candidaturile pentru Consiliul
Ordinului, cat si cele pentru functiile de decan si prodecan se depun exclusiv in binom femeie - barbat, asa
incat Consiliul Ordinului este strict paritar, iar conducerea executiva se compune automat dintr-o femeie si
un barbat. Daca o asemenea solutie juridica exista in cadrul Ordinului Avocatilor din Paris, nu vad niciun motiv
rational ca ea sa nu fie adoptata pentru avocatura din Romania.

Voi milita public pentru adoptarea unei asemenea solutii, singura pe care o consider conforma demnitatii si valorilor
profesiei de avocat.

Am onoarea a va ruga, Stimate Domnule Prezident si Stimate Domnule Decan, Stimati Confrati, sa binevoiti a primi
asigurarea inaltei mele pretuiri confraternale.

av. Corneliu-Liviu POPESCU"
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