
Preambul

La  data  de  17  mai  2015  va  avea  loc  Adunarea  Generală Electivă a  Baroului 
Bucureşti,  întrunire  care  are  loc  în  mod  ordinar  la  fiecare  patru  ani.
Scopul Adunării  Generale Elective este acela de a oferi  membrilor  organizaţiei 
posibilitatea  alegerii  organelor  reprezentative,  respectiv  de  a  alege  pentru 
demnitatea  de  Decan  al  Baroului  Bucureşti  (un  loc)  şi  pentru  demnitatea  de 
Consilier  al  Baroului  Bucureşti  (14  locuri  şi  3  supleanţi),  pentru  funcţia  de 
membru al Comisiei de Disciplină a Baroului Bucureşti (7 locuri şi 2 supleanţi) şi 
pentru funcţia de membru al Comisiei de Cenzori a Baroului Bucureşti (3 locuri şi 
2 supleanţi).
În conformitate cu dispoziţiile legale  şi statutare, precum  şi în conformitate cu 
dispoziţiile  cuprinse  în  HCBB  nr.  2/10.02.2015  prin  care  a  fost  aprobat 
Regulamentul  de  organizare  a  Adunarii  Generale  de  Alegere  a  Organelor  de 
Conducere  a  Baroului  Bucuresti  din  anul  2015  fiecare  avocat  care  întruneşte 
condiţiile generale şi specifice se poate înscrie în cursa electorală.
În raport de conţinutul aceloraşi reglementări candidaţii validaţi de Comisia de 
Validare vor putea să prezinte un program electoral, publicitatea acestui proiect 
urmând să respecte regulile stabilite de art 39 şi 40 din Regulament.
Având în vedere condiţiile prezentate, precum şi faptul că manifestarea electorală 
nu face  parte  din  conduita  prohibită de  lege pentru  publicitate  în  exercitarea 
profesiei  apreciez  că în  scopul  aducerii  la  cunoştinţa  avocaţilor  a  proiectului 
electoral se poate utiliza comunicarea mass-media, atât TV cât şi mediul on-line.

Program electoral

1. Organizarea administrativă a Baroului Bucureşti.

1.1.  Organizarea  administrativă a  Baroului  Bucureşti.  Serviciul  de  Asistenţă 
Juridică.
Baroul  Bucureşti  este compus în linii  mari  in cateva servicii  majore (asistenţă 
judiciară,  disciplinar,  cancelarie,  resurse  umane,  administrativ)  în  compunerea 
cărora intra mai multe compartimente.
Succesiunea în timp a legilor şi a decanilor a determinat restructurări impuse de 
atingerea unor obiective pe termen scurt dar nu a urmărit o strategie pe termen 
lung coerentă.
Este de notat că ultimii ani şi noile reglementări procesuale au extins categoriile 
de activităţi pentru care este fie obligatorie, fie facultativă, participarea avocaţilor 
care se înscriu în programul de asistenţă juridică din oficiu.
În acest context dinamica acestui domeniu este departe de a fi rezolvată, deşi au 
fost făcuţi paşi importanţi în materie, inclusiv prin adoptarea de Protocoale între 
UNBR,  Baroul  Bucureşti  şi  autorităţile  publice,  fie  instanţele  de  judecată,  fie 
Ministerul Public sau Ministerul Justiţiei.
Corpul  avocaţilor  înscrişi  în  programul  asistenţei  juridice  obligatorii  (oficii  sau 
gratuităţi, precum şi a curatorilor) are nevoie de reformare, de o schimbare pe 
termen lung, predictibilă şi uşor de asimilat.
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Dorim să propunem un proiect multianual care să acopere întregul mandat de 
patru  ani  astfel  încât  vom  milita  în  obţinerea  rezultatelor  optime  asupra 
următoarelor activităţi:
A.  Creşterea  gradului  de operativitate  a  activităţii  derulate  prin  programul  de 
asistenţă juridică obligatorie  (inclusiv  gratuităţile  şi  curatorii);
B. Creşterea nivelului activităţilor derulate prin programul de asistenţă juridică 
obligatorie  prin  elaborarea  unui  chestionar  detaliat  al  activităţii  desfăşurate;
C.  Creşterea  gradului  de  colectare  şi  de  repartizare  a  sumelor  acordate  prin 
programul de asistenţă juridică obligatorie;
Detalii ale Proiectului:
Proiectul nostru propune reformarea fundamentală a sistemului existent, preluând 
toate îmbunătăţirile de până acum, dar cu o creştere mult accelerată a etapelor 
de modernizare.
În acest sens vom urmări introducerea SAJ în cadrul unui Program, care să capete 
protecţie  juridică din  punct  de  vedere  administrativ  şi  operaţional,  să capete 
stabilitate  şi să poată dobândi  şi absorbi surse de finanţare externe resurselor 
financiare  din  prezent.
Reformarea  sistemului  judiciar  românesc  nu  se  poate  realiza  total  fără 
modernizarea  componentei  asistenţei  juridice  obligatorii.
Având în vedere că este necesară realizarea unui Program de asistenţă juridică 
obligatorie,  care  să poată absorbi  finanţări  nerambursabile,  să beneficieze  de 
structură tehnică şi  informatică integrată,  de  personal  calificat  şi  de  un 
management corespunzător  noi  ne propunem să aducem în  atenţia  avocaţilor 
nevoia de reaşezare a acestei activităţi pe baze noi, care să permită refacerea 
încrederii  în  profesia  de  avocat  şi  recăpătarea  prestigiului  profesiei.
Pentru  a  atinge  obiectivele  asumate  noi  propunem:
- adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Baroului Bucureşti de iniţiere a Programului 
de  Asistenţă Juridică Obligatorie  (PAJO),  care  să aibă ca  autoritate  de 
implementare un Manager de Proiect care va coopera cu Serviciul de Asistenţă 
Juridică existent  la  data  emiterii  Hotărârii.
- adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Baroului Bucureşti privind adoptarea unui 
Plan de Măsuri în vederea implementării PAJO, care să conţină structura tehnică, 
strutura de personal, planul de compatibilizare cu sistemele existente în cadrul 
autorităţilor judiciare, sarcini,  termene, responsabilităţi,  precum  şi  proiectul de 
buget necesar.
O  asemenea  măsură de  reformă administrativă va  putea  aduce  beneficii  în 
condiţiile  în  care  va  genera  creşterea  gradului  de  operativitate  a  activităţii 
derulate prin programul de asistenţă juridică obligatorie, va genera o scurtare a 
timpului de transmitere a solicitării autorităţii publice către Serviciul de Asistenţă 
Juridică,  prin  utilizarea  unui  sistem automat  de  trimitere  şi  de  repartizare  a 
avocatului  desemnat,  va  genera  o  simplificare  a  sistemului  de 
transmitere/confirmare a Referatului de activitate, a sistemului de decontare şi a 
asigurării transparenţei repartizării şi a asigurării echilibrului repartizării avocaţilor 
în cadrul Programului.

1.2. Modernizarea tehnologică. Investiţii. Surse de finanţare.
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Pentru a pune în practică cele afirmate mai sus este necesară o continuare a 
modernizării  tehnologice  a  Baroului  Bucureşti,  prin  creşterea  capacităţii 
administrative.
Până în prezent au fost informatizate toate compartimentele existente în cadrul 
Baroului Bucureşti, dar cu excepţia accesului de la distanţă a contului avocatului 
oferit de pagina de internet a Baroului Bucureşti până în prezent nu s-a proiectat 
şi pus în aplicare un proiect care să ofere acces integrat de la distanţă asupra 
operaţiunilor  solicitate  de  avocaţi.
Pentru a putea obţine o asemenea capacitate administrativă este nevoie  şi de 
resurse  financiare  (ele  pot  fi  obţinute)  dar  şi  de  voinţă şi  de  viziune.
Pentru a înţelege diferenţa dintre cele două sisteme, cel existent şi cel propus a fi 
implementat  arătăm  că în  prezent  există un  sistem  informatic  intranet 
implementat, dar nu există o platformă de acces de la distanţă a avocatului, cu 
alte cuvinte, orice solicitare adresată instituţiei prin acces la distanţă, de fapt doar 
prin  e-mail,  este  procesată manual  de  destinatarul  solicitării,  astfel  încât 
răspunsul este remis în acelaşi mod, adică fizic prin deplasare la sediu, prin poştă, 
sau prin poşta electronică.
Vremurile moderne impun măsuri moderne şi noi credem că implementarea unui 
sistem automat integrat de prelucrare va spori confortul avocatului, va servi la 
debirocratizare şi va creşte timpul alocat exercitării profesiei.
Sistemul informatic integrat poate fi implementat foarte uşor, este însă nevoie de 
viziune şi de voinţă, iar trecerea la era digitală ne împinge în această direcţie.
Interconectarea sistemului integrat al Baroului Bucureşti cu sistemele integrate 
ale  autorităţilor  judiciare  şi  administrative  (instanţe  şi  parchete,  primării, 
autorităţi fiscale, Ministerul Justiţiei) va trebui să se realizeze cât mai rapid pentru 
a  oferi  siguranţă,  rapiditate  în  acţiune,  transparenţă,  o  circulaţie  rapidă a 
informaţiei  şi  a  documentelor  electronice,  o  procesare  directă efectuată de 
emitent  şi destinatar, cu arhivarea în cadrul unui dosar profesional PAJO ataşat 
dosarului profesional al fiecărui avocat (deţinut de Barou) pentru a putea dovedi 
oricând activitatea derulată şi fluxul administrativ  şi financiar, toate aceste fiind 
necesare  pentru  a  degreva  activitatea  personalului  administrativ  al  Baroului 
Bucureşti.
Există încă multe avantaje ale acestui proiect propus de noi,  şi el ar putea să 
primească funcţionalitate  şi  asupra  celorlalte  compartimente  ale  Baroului 
Bucureşti (financiar, cancelarie, resurse umane, arhiva, bibliotecă), dar şi asupra 
organizării fluxului administrativ dintre Compartimentul Sesizări, Petiţii – Decan – 
Consiliul Baroului - Comisia de Disciplină, inclusiv prin constituirea unei baze de 
date care să cuprindă jurisprudenţa disciplinară,  şi  în baza căreia să se poată 
propune  şi  dezvolta  programe  de  perfecţionare  profesională şi  propuneri 
legislative şi de reglementare a profesiei.

2. Organizarea profesiei de avocat.

Organizarea profesiei de avocat are nevoie de linii noi de dezvoltare.
În mod sintetic ele pot fi rezumate astfel:
- Profesionalizarea corpului avocaţilor prin adoptarea  şi punerea în aplicare de 
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Hotărâri ale Consiliului Baroului Bucureşti prin care să se stabilească un calendar 
privind  planul  de  aplicare  a  conceptului  european  de  perfecţionare  continuă, 
independenţa Barourilor  permiţând o  largă libertate de acţiune asupra acestei 
componente.
-  Crearea  unui  Consiliu  Onorific  Ştiinţific,  pe  bază de  voluntariat,  format  din 
membri activi şi pensionari ai Baroului Bucureşti care să aibă în vedere urmărirea 
procesului  legislativ  şi  reglementator,  atât  cel  central  (Parlament,  Guvern, 
ministere,  etc)  cât  şi  cel  de  la  nivel  local  (Consilii  Judeţene,  Consilii  Locale, 
Primării) pentru a putea constata impactul pe care îl poate avea acesta la nivelul 
profesiei de avocat, înaintarea propunerilor către Comisia Permanentă a UNBR, 
publicarea acestor rapoarte pe pagina de internet a Baroului Bucureşti în format 
securizat (acces pe bază de cont şi parolă) astfel încât membrii Baroului să poată 
fi la curent în timp real cu noile tendinţe  şi oportunităţi ale profesiei, creşterea 
nivelului de venituri şi implicit a gradului de confort al membrilor Baroului.
-  Crearea  unui  Corp  de  Avocaţi  Voluntari  care  să activeze  sub  autoritatea 
Decanului Baroului Bucureşti  şi care să participe într-un program permanent, pe 
bază de  opţiune,  în  care  pot  asigura  asistenţa  juridică gratuită permanentă 
membrilor  Baroului  Bucureşti  care  sunt  implicaţi  în  proceduri  judiciare  penale 
şi/sau administrative, care vor avea  şi obligaţia întocmirii unui raport sumar al 
situaţiei  pe  care  îl  vor  aduce  de  îndată la  cunoştinţa  Decanului.
-  Promovarea de proiecte care să asigure o mai  mare vizibilitate profesiei  de 
avocat în viaţa socială, cum ar fi: participarea la evenimente culturale, sociale, 
educaţionale, sportive menite să ofere o vizibilitate sporită participanţilor  şi să 
consolideze prestigiul profesiei în rândul membrilor societăţii.

3. Exercitarea profesiei de avocat.

Exercitarea profesiei de avocat are nevoie de o mai largă implicare a fiecăruia 
dintre  membrii  Baroului  Bucureşti,  prin  aplicarea  principiilor  care  guvernează 
profesia.
În  vederea  îmbunătăţirii  exerciţiului  profesiei  considerăm  că este  necesară 
adoptarea de decizii  şi  hotărâri  care să faciliteze membrilor Baroului  Bucureşti 
exercitarea profesiei în condiţii dintre cele mai bune.
Chiar dacă pot părea măsuri populiste totuşi vom considera necesar ca Baroul, 
prin Decan, sau prin Consilul, după cum se va decide, să se implice în dialogul cu 
actorii  vieţii  economice promovând interesele avocaţilor în vederea obţinerii de 
acces  mai  facil  la:
- resurse financiare oferite de instituţii financiare incluzând aici credite, finantări, 
asigurări de viaţă şi de bunuri, pensii private, urmărind crearea unor standarde 
minimale pe baza cărora să se poată facilita  obţinerea de asemenea resurse;
-  resurse  de  personal,  prin  promovarea  avantajelor  vieţii  de  avocat  şi 
standardelor ridicate de acces în profesie în rândul viitorilor absolvenţi pentru a 
creşte gradul de pregătire a aspiranţilor/candidaţilor, dar şi în rândul personalului 
cu  studii  medii  care  poate  fi  absorbit  de  către  activitatea  avocaţială;
- Regândirea nivelului taxelor necesare în cazul modificărilor formei de exercitare, 
astfel încât acestea să se situeze un nivel suportabil care să permită o dinamică 
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mai ridicată în vederea respectării standardului european al mobilităţii forţei de 
muncă;
- Sprijinirea instituţională a avocaţilor care doresc să îşi extindă activitatea pe 
teritoriul  Uniunii  Europene  sau  în  afara  spaţiului  comunitar  prin  intensificarea 
dialogului,  promovarea  de  evenimente  şi  prin  adoptarea  de  Protocoale  între 
Baroul  Bucureşti  şi  Barourile  Europene,  dar  şi  cele  extracomunitare,  având în 
vedere  calitatea  Baroului  Bucureşti  de  membru  al  organizaţiilor  profesionale 
internaţionale – Consiliul Barourilor Europene (CCBE), American Bar Association 
(ABA), Uniunea Internationala a Avocaţilor (UIA).
Considerând că toate aspectele prezentate constituie doar criterii rezumative ale 
unei  noi  viziuni  despre  profesia  de  avocat  şi  modul  ei  de  implementare  ne 
adresăm membrilor  Baroului  Bucureşti  să se prezinte la  vot,  să decidă,  şi  să 
promoveze schimbarea pe care şi-o doresc.
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