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UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA 

 
   
 
 
 

 
BAROUL VALCEA  
 30.12.2013  
 
 
 
CĂTRE ,  
MINISTERUL JUSTITIEI  
 
Domnului Ministru Robert Marius Cazanciuc 

 
 
Referitor:  

- luarea masurilor legale pentru asigurarea spatiilor necesare Tribunalului si Judecatoriei 
Ramnicu Valcea  

- masuri urgente pentru stoparea preluarii abuzive a spatiului detinut de avocati in sediul 
Judecatoriei Rm.Valcea  

 
 
 
  Domnule Ministru,  

 
        Va supunem atentiei situatia aparuta la nivelul Tribunalului Valcea, legata de nevoile 
logistice de spatiu ale Tribunalului si mai ales ale Judecatoriei Rm.Valcea, care a generat o 
problema serioasa cu privire la spatiile detinute de Baroul Valcea in incinta Judecatoriei 
Ramnicu Valcea,  impunand  luarea masurilor legale ce va stau la dispozitie.    
 
         Va justificam prezentul demers institutional prin aceea ca la data de 24.12.2013 Baroul 
Valcea a primit  adresa nr.33/23.12.2013 a presedintelui Judecatoriei Rm.Valcea prin care 
suntem anuntati despre „preluarea” biroului avocatilor din sediul Judecatoriei 
Rm.Valcea si prin care ni se pune in vedere sa eliberam acest spatiu pana la  data de 
6.01.2014. 
 
         Va rugam sub acest aspect sa sprijiniti gasirea unor solutii rationale si echilibrate, care 
sa nu afecteze  in niciun  mod  desfasurarea activitatii avocatilor, din punctul de vedere al 
spatiilor detinute de  avocati in sediile instantelor, avand in vedere atributiile Ministerului 
Justiţiei in buna funcţionare a sistemului judiciar, asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca 
serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti si prevederile 

aarrtt..  112255  ddiinn  lleeggeeaa    330044//22000044  pprriivviinndd  oorrggaanniizzaarreeaa  jjuuddeeccaattoorreeaassccaa::  
„ (1) Statul este obligat să asigure sediile şi celelalte mijloace materiale şi financiare 
necesare pentru buna funcţionare a activităţii instanţelor şi parchetelor. 
   (2) Guvernul (...), consiliile judeţene şi consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, pun la 
dispoziţia (...) Ministerului Justiţiei (...) sediile necesare bunei funcţionări a instanţelor 
judecătoreşti şi a parchetelor.” 

 
          Cunoastem ca exista probleme la nivelul majoritatii instantelor din Romania sub aspectul 
necesarului de spatii, care implica un efort bugetar considerabil pentru gasirea  solutiilor. Cu 
toate acestea, credem ca pot fi gasite solutii individualizate si adaptate la specificul fiecarei 
instante si localitati, astfel incat sa nu se creeze animozitati si disfunctionalitati in activitatea 
instantelor si in raporturile dintre avocati si magistrati.  
 

Str. Gabriel Stoianovici, nr. 8  bl T2 sc C ap. 4  Ramnicu 
Valcea, jud.Valcea 
Telefon/fax:  0250-732.336                
baroul.valcea.secretariat@gmail.com  
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        Responsabilitatile privind reforma sistemului judiciar si nevoile logistice ale 
acesteia nu pot fi transferate in sarcina avocatilor.  
        Intelegem insa sa sprijinim si noi activitatea de imbunatatire a activitatii instantelor din 
perspectiva implementarii Strategiei de informatizare a sistemului judiciar, ca prioritate a 
Guvernului pentru perioada 2013-2017, prezentul demers fiind in acest sens. 
 
        Va solicitam luarea masurilor legale pentru rezolvarea acestei situatii urgente, 
avand in vedere ca nu vom putea da curs solicitarii Judecatoriei de  a evacua spatiul 
solicitat, raportat la urmatoarele argumente de fapt si de drept.  
 
       Spatiul  in cauza este detinut de Baroul Valcea de circa 70 de ani.   
       Detinerea lui in acest moment este intemeiata pe urmatoarele dispozitii legale care 
confera Baroului si avocatilor membri un drept legal de folosinta asupra spatiilor din sediile 
instantelor:   

- Art. 38 din Legea 51/1995 republicata: „Ministerul Justitiei este obligat sa asigure 
spatiile necesare in vederea desfasurarii activitatii avocatilor in sediul instantelor 
judecatoresti. ”  

- Art. 79 din Legea 51/1995 republicata: Baroul organizeaza serviciile de asistenta 
judiciara la sediile tuturor instantelor judecatoresti din judet, in spatii destinate 
exclusiv desfasurarii acestei activitati, care se pun la dispozitie, in mod 
obligatoriu si cu titlu gratuit de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, de autoritatile 
administratiei publice locale.  

- Art. 160 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat: ”Baroul organizează serviciile de 
asistenţă judiciară la sediile tuturor instanţelor judecătoreşti din judeţ, în spaţii 
destinate exclusiv desfăşurării acestei activităţi, care se pun la dispoziţie în mod 
obligatoriu şi cu titlu gratuit de Ministerul Justiţiei sau, după caz, de autorităţile 
administraţiei locale.” 

          
           In aplicarea acestor dispozitii legale, intre Baroul Valcea si Tribunalul Valcea, in a carei 
structura administrativa se incadreaza si Judecatoria Ramnicu Valcea potrivit art. 34 alin. 3 din 
Legea 304/2004, a fost incheiat Protocolul inregistrat sub nr. 75/27.10.2009 la Tribunalul 
Valcea si sub nr. 443/27.10.2009 la Baroul Valcea, prin care s-a confirmat modul de folosire 
al spatiilor detinute de Baroul Valcea in incinta sediilor instantelor din circumscriptia 
Tribunalului Valcea.  Prin acest Protocol s-a confirmat inca o data folosinta de catre avocatii 
membri ai Baroului Valcea a spatiului solicitat prin adresa mai sus mentionata. Va anexam 
acest protocol in fotocopie. 
           
           Nu in ultimul rand, spatiile actuale sunt si asa insuficiente  din punctul de vedere al 
nevoilor elementare pentru desfasurarea activitatii avocatilor. Mentionam in acest sens ca 
aceleasi spatii a caror predare ni se solicita in prezent si chiar mai mult (spatiul pe care se afla 
in prezent sala 4 a Judecatoriei), deserveau la nivelul anului 1990 un numar de circa 45 
avocati, iar acum cele  doua incaperi detinute in sediul Judecatoriei deservesc un numar de 
peste 323 avocati activi. 
 
       „Preluarea” incaperii mai spatioase dintre cele doua detinute in prezent de avocati in 
sediul Judecatoriei si restrangerea acestora  doar la incaperea  de cca. 4/4 m , ar insemna 
golirea de orice continut a reglementarilor legale mai sus mentionate, fiind mai mult decat 
evident ca intr-o astfel de incapere nu se pot desfasura nici activitatile specifice ale Serviciul 
de asistenta  judiciara si nici celelalte activitati avocatiale. 
        Va aducem la cunostinta ca avocatii Baroului Valcea au contribuit financiar la edificarea 
constructiei Tribunalului Valcea in perioada antebelica, pentru spatiile ce le-au apartinut in 
incinta acelei cladiri si pe care le detine in prezent Tribunalul. Exista acte ce atesta 
documentar aceasta situatie.  
 
        Totodata, subliniem ca mobilierul existent in spatiul solicitat este realizat pentru acea 
incapere inca de la atribuirea ei, avand nu numai o valoare patrimoniala, ci si una istorica, 
demontarea ducand la distrugerea lui.    
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       Consideram ca implementarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar si masurile 
conducerii Judecatoriei Rm.Valcea pentru realizarea dosarelor electronice şi facilitarea 
accesului la acestea – invocate ca justificare a  solicitarii spatiului in cauza, ar putea fi puse in 
aplicare  prin gasirea altor alternative de spatiu.  
 
       Este mai mult decat limpede ca spatiul solicitat a fi evacuat de avocati nu va acoperi 
toate nevoile logistice de spatiu ale Judecatoriei si ale Tribunalului, situatie in care 
consideram ca este necesar sa sprijiniti institutional atribuirea de spatii suplimentare, altele 
decat cele detinute de avocati. 
 
         In acest scop va rugam sa dispuneti luarea masurilor pentru asigurarea spatiilor 
necesare Judecatoriei si Tribunalului Valcea, prin conlucrarea cu toate autoritatile in 
masura: Ministerul Public, Ministerul Finantelor Publice – ca reprezentant al statului, 
Consiliul judetean, Consiliul local Rm.Valcea, Prefectura Valcea. 
 
        Va aducem la cunostinta ca la nivelul orasului Ramnicu Valcea este notorie 
existenta unor spatii disponibile detinute local de: 
- Ministerul Public (un etaj din cladirea Parchetului de pe langa Judecatoria  Rm.Valcea, care 
a  fost eliberata partial prin mutarea Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea in noul sau 
sediu); 
- Ministerul Finantelor Publice  (spatiul ce a fost utilizat de A.N.A.F.- Garda financiara 
Valcea, ca urmare a desfiintarii acesteia prin  OUG 74/2013); 
- Consiliul Judetean Valcea (etajele II şi III din imobilul „Centrul Militar Judeţean”, care 
aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea si care a fost sediu OCPI Valcea; 
-  altele asemenea ce ar putea fi identificate  cu ajutorul entitatilor publice locale. 

 
        In aceste spatii ar  putea fi mutate o buna parte din activitatile care ocupa in prezent 
spatii importante ale Judecatoriei si a caror activitate nu este necesara a se desfasura strict 
in  aceiasi incinta cu a salilor de judecata, asa cum este  situatia activitatii avocatiale: 
-Serviciul de probatiune (organizat potrivit Legii 252/2013 privind organizarea si functionarea 
sistemului de probatiune); 
-Biroul local de expertize (care functioneaza in cadrul Tribunalului, potrivit OG 2/2000); 
-Cabinetul medical (ce trebuie sa functioneze in sediul Tribunalului, potrivit   Regulamentul 
din 15.05.2009 emis de M.J. privind organizarea şi funcţionarea Centrului Medical de 
Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti); 
- Arhiva veche. 
 
        In conditiile in care nu au fost epuizate caile legale pentru solicitarea spatiilor 
suplimentare inclusiv de la autoritatile locale, solicitarea conducerii Judecatoriei 
Rm.Valcea de a preda spatiul in  discutie detinut de avocati  este o masura de natura  sa 
aduca atingere dreptului la aparare al justitiabililor, drept consacrat nu numai constitutional, dar 
si prin tratatele la care statul roman este parte.  
 
        Decizia de preluare unilaterala a spatiului comunicata de Judecatoria Rm.Valcea este 
nelegala si abuziva in conditiile in care Protocolul privind detinerea spatiului este incheiat cu 
Tribunalul Valcea, ca entitate cu personalitate juridica si, prin urmare, este singurul abilitat sa 
faca o denuntare  a acelui acord in conditiile legii.    

  
        Identificarea solutiilor  alternative de acoperire a nevoilor instantelor in discutie  ar asigura 
punerea in aplicare a recomandarilor Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni la 
cererea Comitetului de Ministri continute in Avizul nr. (2013) 16 privind relatiile dintre 
judecatori si avocati in vederea asigurarii calitatii si eficientei justitiei si ale 
Recomandarea CM / Rec ( 2010) 12 care  consacra că:  „judecătorii şi sistemul judiciar 
trebuie  să menţină relaţii de lucru constructive cu instituţiile şi autorităţile publice implicate 
în  gestionarea şi administrarea instanţelor, precum şi cu toţi profesioniştii ale căror sarcini 
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sunt legate de activitatea judecătorilor, în scopul de a facilita o administrare eficientă şi 
eficace a justiţiei.” „În cadrul misiunii lor de a apăra interesele clienţilor lor, avocaţii joacă un 
rol esenţial în administrarea corectă a justiţiei” si este un  „participant indispensabil la 
administrarea echitabilă a justiţiei” potrivit Cartei principiilor fundamentale ale profesiilor 
juridice europene.   
 
        In toate actele emise de autoritatile europene este subliniat rolul avocatilor in reforma 
justitiei si implementarea noilor coduri. Chiar si in recomandarile Comisiei Europene din acest 
an din Raportul MCV se arata ca este necesara „crearea unui grup de largă reprezentare 
care să monitorizeze  reforma judiciară”.    

 
        Ne exprimam convingerea ca veti gasi – impreuna cu celelalte autoritati decizionale - cele 
mai bune solutii pentru a asigura logistica necesara Judecatoriei Rm.Valcea si Tribunalului 
Valcea, excluzand insa prejudicierea avocatilor si a rolului lor in activitatea de judecata.   
 
        Numai in acest mod vor putea fi evitate situatiile tensionate si conflictuale ce ar putea fi 
generate de punerea in aplicare a deciziei unilaterale de preluare a spatiului detinut de avocati. 
 
        Calea dialogului ar fi de natura sa faciliteze astfel „înţelegerea reciprocă şi respectul 
pentru rolul fiecăruia în parte”, astfel cum recomanda si Consiliul Consultativ al 
Judecatorilor Europeni in documentul mai sus invocat. 
 
        Aceste standarde europene au caracterizat pana in prezent raporturile dintre Baroul 
Valcea, pe de–o parte si Tribunalul Valcea si instantele din subordinea  acestora, pe de alta 
parte, care au fost  intotdeauna de reala conlucrare institutionala si buna intelegere asupra 
tuturor problemelor inerente  activitatii de judecata. Nu dorim ca situatia creata prin aceasta 
nevoie temporara sa schimbe aceasta buna conlucrare, in interesul actului de justitie cat si al 
strategiei guvernamentale in domeniul justitiei. 
 
        Atat Consiliul Baroului, cat si eu personal, in calitate de Decan al Baroului, suntem in 
situatia de a ne exercita indatoririle profesionale si legale de a veghea la apararea  drepturilor 
membrilor Baroului Valcea si la respectarea legii care ne confera anumite drepturi de la care 
nu se poate abdica, fiind totodata deschisi  pentru sprijinirea institutionala a cailor de rezolvare 
amiabila a acestei probleme aparute. 
 
      Totodata, Consiliul Baroului Valcea este in curs de implementare a unei campanii de 
informare cetateneasca privind reglementarile esentiale si de noutate ale Codurilor in toate 
localitatile din judet, prin colaborarea cu autoritatile publice locale. Credem ca si acest efort si 
implicare a avocatilor din Baroul nostru nu merita sa fie „rasplatit” cu masuri de evacuare din 
spatiile detinute, care asigura minimul logistic pentru a fi contributori la realizarea  actului de 
justitie. 
 
Cu deosebita consideratie, 
 
Av. MONICA LIVESCU   
Decanul Baroului Vâlcea  

 

 


