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Introducere 

 În urma derulării componentelor cantitativă și calitativă din cadrul studiului privind 

comunitatea avocaților din România care a vizat opiniile lor despre organizarea și 

exercitarea profesiei de avocat, privind organele de conducere a profesiei, acțiunile 

acestora și relațiile lor cu acestea, se pot formula câteva concluzii:  

 Avocații care dețin funcții de conducere în cadrul baroului tind, în măsură mai 

ridicată, să cunoască detalii privind activitatea UNBR, atât în privința promovării și 

apărării profesiei de avocat, cât și în ceea ce privește acțiunile sale de comunicare 

publică sau de alt tip. 

 Avocații care nu dețin funcții de conducere sunt preocupați într-o măsură mai 

redusă de aceste aspecte și, deși nu întotdeauna le evaluează negativ, tind în 

măsură mai mare să facă acest lucru, întrucât, în anumite situații, nu consideră că 

activitatea UNBR este eficientă îndeajuns. 

 Există anumite aspecte care îi îngrijorează pe avocați și în privința cărora ar dori să 

vadă că se iau măsuri, precum existența barourilor paralele sau limitarea atribuțiilor 

pe care le au în urma modificărilor aduse cadrului legislativ. De asemenea, există și 

cei nemulțumiți privind sistemul de asigurări al avocaților, considerând că modul în 

care sunt gândite contribuțiile nu este optim, iar cuantumul unor prestații este 

insuficient. 

 Relațiile în interiorul baroului din care fac parte sunt văzute drept bune sau foarte 

bune de către avocați, cu toate că persoanele din conducerea acestora apreciază, în 

anumite cazuri, că avocații nu sunt interesați sau preocupați să se informeze sau să 

se implice în anumite acțiuni.  

 În ceea ce privește relația avocaților cu organele de conducere de la centru, aceasta 

este percepută fie drept una mai îndepărtată, fie drept una inexistentă, așa cum 

reiese din datele calitative. 
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Sinteza datelor obținute în cadrul etapelor cantitativă și calitativă 

Conform celor declarate de respondenți în cadrul studiului cantitativ, se remarcă un 

nivel relativ scăzut de informare autoevaluat privind activitatea UNBR, în sensul în care 9% 

dintre respondenți declară că sunt informați în foarte mare măsură, 37% în mare măsură, 

iar cei mai mulți (cumulat, 53%) declară că sunt informați privind această activitate mai 

degrabă în mică măsură; acest aspect este confirmat de datele obținute în cadrul etapei 

calitative, întrucât persoanele intervievate care nu dețin o funcție de conducere în cadrul 

baroului din care fac parte recunosc că nu cunosc detalii privind activitatea UNBR, unii 

dintre aceștia fiind convinși că, în privința anumitor aspecte, aceasta nici nu există. 

 Cu toate acestea, o proporție semnificativă a persoanelor care au răspuns 

chestionarului (80%) declară că au o părere bună (66%) sau foarte bună (14%) despre 

UNBR, iar 60% dintre ele se declară mulțumite sau foarte mulțumite de modul în care acest 

organism le apără interesele. Acest aspect este mai nuanțat în cadrul etapei calitative, din 

analiza acestor date reieșind că, pe fondul unei comunicări deficitare a UNBR, așa cum este 

percepută de persoanele intervievate, avocații tind să nu fie pe deplin mulțumiți de modul 

în care UNBR se implică în promovarea sau apărarea profesiei de avocat. Cu toate că acei 

respondenți care dețin funcții de conducere au, într-o proporție majoritară, doar cuvinte de 

laudă de spus privind activitatea UNBR în acest sens, avocații, de regulă, tind să fie 

nemulțumiți. 

 Există și acei intervievați din conducerea barourilor care sunt de părere că, dacă nu 

ar deține funcțiile pe care le dețin, nu ar afla nici ei de anumite inițiative sau decizii ale 

UNBR. Un aspect recurent, însă, în discursul reprezentaților conducerii barourilor, este acela 

al dezinteresului manifestat de avocați, în general, privind aceste aspecte. Așadar, este 

posibil ca evaluarea în termeni negativi a anumitor inițiative ale UNBR să fie determinată 

de faptul că acestea nu sunt cunoscute de către cei care fac această evaluare. 
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 Atât din datele cantitative, cât și din cele calitative reiese faptul că, în cazul 

respondenților nemulțumiți de activitatea UNBR, un factor determinant este impresia cum 

că acest organism nu le apără interesele suficient. Alte aspecte comune remarcate în cadrul 

celor două componente ale studiului sunt un dezinteres perceput din partea UNBR în ceea 

ce privește comunicarea cu avocații sau cu populația, în general, respectiv faptul că acest 

organism nu se implică în combaterea inițiativelor legislative care le restrând avocaților 

drepturile. Mai mult, avocații tind să considere că, în anumite cazuri, relația lor cu 

magistrații sau cu alte entități care își desfășoară activitatea în domeniul legislativ este 

deficitară, context în care ar dori să vadă intervenția UNBR în scopul îmbunătățirii acestor 

aspecte, precum și că se simte o tendință de centralizare excesivă din partea uniunii și că 

nu s-au depus suficiente eforturi în combaterea amenințărilor presupuse de înființarea 

barourilor paralele. 

 Ceea ce evidențiază datele din cadrul ambelor componente de cercetare este faptul 

că, în cadrul barourilor, relațiile sunt privite de către membri în termeni pozitivi, în timp ce, 

în ceea ce privește relațiile dintre avocați si UNBR se percepe o anumită distanță, întrucât 

avocații interacționează sporadic cu aceste organisme și le cunosc activitatea în măsură 

redusă. 

 Există o reticență remarcată în rândul respondenților care au constituit eșantionul în 

cazul etapei cantitative de a declara că UNBR îi reprezintă, întrucât doar 58% consideră că 

acest lucru se întâmplă în mare sau foarte mare măsură. O posibilă explicație în acest sens 

o constituie aspectele menționate anterior: distanța percepută dintre avocați și organele 

profesiei de la nivel central, precum și un nivel redus al informării privind activitatea 

acestora. 

 Cu toate că participanții la studiul cantitativ apreciază că activitatea organelor de 

conducere ale UNBR re reflectă în mass media mai degrabă bine, intervievații în cadrul 
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etapei calitative tind să aprecieze că UNBR se bucură de o vizibilitate destul de redusă în 

mass media, respectiv nu cunosc eforturi sau acțiuni ale UNBR în acest sens. 

 Majoritatea avocaților incluși în eșantion declară că văd acțiunile conducerii UNBR 

privind avocații drept potrivite (79%), cu toate că mulți dintre intervievații în cadrul etapei 

calitative consideră că acestea sunt insuficiente, chiar dacă nu le văd drept inadecvate. Cu 

toate acestea, mai puțini sunt cei care consideră că acțiunile UNBR vizavi de alți actori 

implicați în procesul juridic sunt potrivite. 

Cum ați aprecia acțiunile organismelor de la conducerea U.N.B.R. privitoare la...? 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Pe parcursul interviurilor calitative, fie individuale sau de grup, se remarcă dorința 

avocaților de a câștiga mai mult respect în ochii magistraților sau a altor actori din procesul 

de realizare a justiției, întrucât, inclusiv în timpul discuțiilor privind riscurile care îi amenință 

pe avocați, aspectul privind tratamentul incorect pe care îl aplică aceștia avocaților uneori 

este menționat. 
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 70% dintre respondenţii din cadrul sondajului apreciază că eforturile UNBR în 

apărarea profesiei de avocat sunt adecvate, iar în rândul persoanelor care au răspuns 

interviurilor se remarcă o oarecare nemulțumire din acest punct de vedere. 

 Principalele aspecte care îi determină pe avocați să considere că eforturile UNBR în 

apărarea profesiei de avocat sunt inadecvate sunt impresia cum că drepturile lor nu sunt 

protejate suficient, precum și lipsa de interes perceput din partea UNBR. Alte aspecte este 

ineficiența percepută sau lipsa rezultatelor acestei activități, precum și existența barourilor 

paralele. Aceste aspecte sunt menționate în cazul ambelor componente de cercetare.  

Faptul că doar 28% dintre avocați declară că pot numi o situație în care o acțiune 

UNBR a avut consecințe pozitive asupra exercitării profesiei de către unul sau mai mulți 

avocați vine în sprijinul ipotezei conform cărora nivelul lor de informare privind activitatea 

UNBR este foarte redus. Mai mult, rugați să expună pe scurt la ce situație se gândesc când 

spun acest lucru, 30% dintre cei care spun că ar cunoaște o asemenea situație nu răspund. 

Măsurile și acțiunile UNBR în sensul combaterii barourilor paralele sunt amintite atât 

de unii intervievați, cât și de unii dintre respondenții care au alcătuit eșantionul în cazul 

studiului cantitativ. 

 71% dintre avocații intervievați în cadrul sondajului de opinie telefonic consideră că 

actualul cadru legislativ privind apărarea profesiei de avocat este potrivit sau foarte 

potrivit. Și participanții la etapa calitativă tind să considere că acesta este potrivit, cel puțin 

într-o anumită măsură, cu toate că sunt de părere că i s-ar putea aduce îmbunătățiri, 

respectiv că, de-a lungul timpului, a început să fie din ce în ce mai restrictiv. 

 Unele teme recurente în discursul avocaților care au participat la ambele 

componente ale studiului sunt îmbunătățirea relațiilor dintre aceștia și instanțe, extinderea 

atribuțiilor și lărgirea drepturilor de profesare, precum și protecția acestora în relația cu 
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clienții și nu numai și interzicerea barourilor paralele. Acestea sunt aspecte menționate și în 

contextul întrebării privind îmbunătățirile care ar trebui aduse cadrului legislativ. 

 Întrebați ce ar purea face UNBR în scopul îmbunătățirii eficienței în protejarea 

profesiei, participanții la studiul cantitativ spun următoarele: 

 

 Majoritatea avocaților intervievați, atât prin metode cantitative, cât și prin metode 

calitative, declară că participă la alegerile organizate în cadrul baroului din care fac parte. În 

cazul studiului cantitativ, de fiecare dată spun că participă 64%, de cele mai multe ori 25% 

și uneori 8%, doar 4% fiind proporția celor care spun că nu participă deloc. Principalul 

motiv invocat în cadrul ambelor componente pentru a nu participa este lipsa timpului. 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Să se implice în elaborarea de legi

Îmbunătățirea relației cu judecătorii/ Ministerul Justitiei

O comunicare mai bună cu avocații și cu barourile din provincie

Promovarea profesiei de avocat

Protejarea avocaților/barourilor din provincie

Susținerea drepturilor și a intereselor avocaților

O mai bună colaborare cu avocații și cu barourile din provincie

Să ia măsuri împotriva avocaturii clandestine

Creșterea transparenței activităților

Să se consulte cu avocații/barourile din provincie

Să fie mai activi/implicați

Organizarea de întâlniri/ședințe/conferințe cu avocații

Modificarea legii avocaților

Înăsprirea examenelor de admitere în barou

O mai bună informare

Să facă lobby în vederea protejării avocaților
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 Un alt aspect în privința căruia majoritatea avocaților care au participat la acest 

studiu cad de acord este corectitudinea alegerilor care se organizează în cadrul baroului. 

Participanții la etapa calitativă le califică drept transparente, de asemenea. 

 Majoritatea avocaților sunt de părere că procedura de examinare a candidaților 

pentru admiterea în profesia de avocat sunt adecvate, existând însă o proporție 

semnificativă a avocaților care declară că nu cunosc acest aspect. Acest lucru se confirmă în 

datele obținute în urma desfășurării etapei calitative, existând acei respondenți care 

spuneau că nu au avut contact cu informații privind modul în care sunt organizate aceste 

examene. Cu toate acestea, majoritatea consideră că sunt organizate în mod corect și 

transparent, o problemă ridicată frecvent, însă, fiind cea a modificărilor prea frecvente, 

lucru care afectează pregătirea candidaților. 

 De asemenea, o proporție semnificativă a avocaților intervievați tinde să considere 

că aceste examene sunt dificile, în timp ce alții consideră că sunt potrivite din punctul de 

vedere al dificultății; există și cei care consideră că sunt prea ușoare, însă reprezintă o 

proporție redusă dintre respondenți. Motivul invocat de participanții la interviurile calitative 

în acest sens este o calitate scăzută a pregătirii avocaților care intră în profesie în ultima 

vreme. 

 Respondenții incluși în eșantionul de avocați sunt de părere în proporție de 76% 

cum că UNBR se implică în sprijinul tinerilor avocați prin formare inițială și continuă, iar 

72% dintre intervievați consideră că UNBR ar trebui să se implice mai mult în acest tip de 

activități de suport. 

 În general, avocații se declară mulțumiți de sistemul de asigurări de pensii pentru 

avocați; în cazul studiului cantitativ, sunt mulțumiți în mare și foarte mare măsură 56%, în 

timp ce mulțumiți în mică și foarte mică măsură sunt doar 33%. Și cei intervievați în cadrul 
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etapei calitative se declară mulțumiți, unii dintre ei având observații, însă, privind 

contribuțiile și modul de stabilire a acestora. 

 Cele mai semnificative riscuri pe care le implică exercitarea profesiei de avocat, în 

opinia persoanelor chestionate, sunt: cele care decurg din relația cu clienții (datorită 

nemulțumirii acestora), cel de agresiune fizică, nesiguranța financiară, precum și stresul și 

afectarea sănătății. Aceste riscuri sunt cele pe care și participanții la etapa calitativă le 

menționează cel mai frecvent, cu toate că unii dintre aceștia nu se simt amenințați de ele, 

în același timp considerând că unele pot fi combătute prin corectitudinea avocatului, 

precum și în urma acumulării unei experiențe. 

În ce măsură considerați că sunteți afectat de următoarele riscuri? 
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 O majoritate covârșitoare a respondenților declară că relațiile din cadrul baroului 

sunt bune sau foarte bune: 97%. Și din datele calitative reiese același lucru, avocații fiind 

mulțumiți din acest punct de vedere. Cu toate acestea, doar o treime din avocații 

chestionați apreciază că avocații sunt solidari, 63% considerând că aceștia nu sunt solidari. 

Interviurile calitative reflectă o situație similară, cu toate că intervievații găsesc și exemple 

care ilustrează faptul că există solidaritate în rândul avocaților. 

  


