
 

Mesajul Decanului Baroului Bucureşti 

cu ocazia aniversării a 181 de ani de avocatură 

 

 

Doamnelor şi Domnilor Avocaţi, 

Distinşi invitaţi, 

 

 

Cu ocazia aniversării a 181 de ani de avocatură 

bucureşteană, doresc să urez întregului corp al avocaţilor din 

Baroul Bucureşti, mult succes în activitatea profesioanală.  

Actuala etapă este marcată de reforma justiţiei generată de 

adoptarea noilor coduri. Se impune necesitatea consolidării 

pregătirii profesionale continue a avocaţilor odata cu intrarea în 

vigoare a acestor coduri. Formarea profesională iniţială şi 

formarea profesională continuă în profesia de avocat urmăreşte 

dobândirea tehnicilor specifice activităţii noastre. 

Modificările legislative survenite permit o protecţie reală a 

profesiei de avocat, statuând fără echivoc că folosirea fără drept a 

denumirilor “barou”, “Uniunea Naţională a Barourilor din România 

(U.N.B.R.)”, “Uniunea Avocaţilor din România” sau a denumirilor 

specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, folosirea 

însemnelor specifice profesiei de avocat ori purtarea robei de 



avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, de către orice 

persoană fizică sau persoană juridică indiferent de obiectul 

activităţii desfăşurate de aceasta, sunt activităţi interzise de lege. 

Noile reglementări impun accesul în profesia de avocat 

numai pe baza de examen. Abrogarea dispoziţiilor referitoare la 

primirea în profesie cu scutire de examen, exceptând judecătorii 

de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (I.C.C.J.), a impus o 

rigoare deosebită în privinţa primirii în profesie. 

Selecţia profesională este asigurată prin intermediul unui 

examen unitar în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătire şi 

Perfecţionare a Avocaţilor. 

Legea actuală permite avocaţilor bucureşteni să profeseze în 

cadrul societăţii profesionale cu răspundere limitată, forma de 

exercitare a profesiei de avocat care se caracterizeaza prin faptul 

că are personalitate juridică şi că este constituită prin asocierea a 

cel puţin doi avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul profesiei, 

indiferent dacă deţin sau nu ori dacă aparţin sau nu unei alte 

forme de exercitare a profesiei. 

Baroul Bucureşti a extins colaborarea cu Uniunea Naţională a 

Barourilor din România (U.N.B.R.), cu celelalte barouri din ţară, 

Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele 

judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea în organizarea 

unor acţiuni comune în vederea desfăşurării în bune condiţii a 

actului de justiţie. 



Încheierea protocoalelor de colaborare între Baroul Bucureşti 

şi Curtea de Apel Bucureşti, între Institutul Naţional pentru 

Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (I.N.P.P.A.) şi Institutul 

Naţional al Magistraturii, între Uniunea Naţională a Barourilor din 

România (U.N.B.R.) şi Consiliul Superior al Magistraturii, 

constituie o bază a conlucrării profesiilor de avocat şi magistrat. 

Modernizarea sistemului de asigurări sociale a avocaţilor şi 

alinierea lui la standardele europene a reprezentat o preocupare 

permanentă a organelor profesiei. 

Direcţiile politicii profesionale actuale se pronunţă pentru 

aderarea la valorile şi structurile europene ale profesiei. Într-o 

perioadă istorică dificilă, marcată de criză, profesia de avocat 

trebuie să răspundă tuturor provocărilor economico-sociale din 

România.  

Este momentul să felicităm membrii corpului profesional al 

Baroului Bucureşti pentru realizările obţinute. 

 

 

 

                                          DECAN, 

                            AV. Ion ILIE-IORDĂCHESCU 


