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PROGRAMUL CANDIDATURII  

PENTRU DEMNITATEA DE DECAN AL BAROULUI DOLJ 

 

Avocat Lucian Bernd Săuleanu 

 

Statutul nostru, al avocaților, în acest moment nu este unul râvnit, fiind fără de tăgadă 

că marea majoritate realizează venituri mici, în ciuda unui efort fizic și mental consistent, 

fiind de multe ori în imposibilitate de a achita impozitele și taxele la barou. Nici  nu 

beneficiem de o infrastructură instituțională ori organizatorică pe măsură din partea 

instanțelor, Baroului ori U.N.B.R., mare parte din timpul zilei pierzându-l cu deplasarea de la 

o instanță la alta. 

Tocmai plecând de la aceste realități sociale și economice, care îmi sunt 

binecunoscute, programul meu urmărește îmbunătățirea activității și imaginii avocaților, 

conturarea unor soluții de optimizare fiscală, identificarea unor soluții eficiente în 

managementul instituțional. 

Cred că rezolvarea problemelor baroului și implicarea de care trebuie să de dovadă un 

decan al baroului impun ca acesta să-și asume obligația morală de a nu mai desfășura 

activitate de reprezentare în instanță, căci numai astfel poate să-și dedice timpul exclusiv în 

favoarea colegilor și fără să fie încorsetat în raporturile cu instituțiile publice de interesele 

propriilor clienți. 

Trei direcții propun a se avea în vedere: 

1. Raporturile cu Baroul Dolj și U.N.B.R. 

Se impune schimbarea raportării avocaților față de barou, acesta fiind perceput prin 

prisma doar a încasării cotelor, astfel că un pas în sensul schimbării trebuie să vină chiar de la 

structurile profesiei.  

a) Cu privire  la problemele de ordin financiar 

În acest sens o anumită relaxare și înțelegere fiscală se impune, astfel că pentru a 

preîntâmpina situațiile de neplată a contribuțiilor și de a oferi un ajutor real colegilor care au 

probleme financiare propun un set de soluții: 

 diminuarea cotribuției individuale obligatorii, respectiv  să revină la procentul 

de 10% din venitul brut având în vedere că argumentul avut în vedere la 

majorarea la 11% (asigurarea echilibrului financiar) nu se confirmă odată ce 

C.A.A. recunoaște că are rezerve de 39 milioane euro dorind să facă achiziții 
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imobiliare (Ocna Sibiului sau anul trecut un sediu birouri în București ori 

Complex Techierghiol).  

https://www.caav.ro/download/Hot%20857-2013_contributie%20individuala.pdf  

 modificarea art. 28 lit. c) din Legeanr. 51/1995 care prevede sancțiunea 

suspendării în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și contribuțiilor 

profesionale către barou timp de  3 luni în sensul fie majorării perioadei la 6 

luni (varianta optimă) sau în subsidiar menținerii perioadei de 3 luni, dar al 

neluării în calculul a lunilor din an corespunzătoare  vacanțelor judecătorești; 

perioada de 3 luni a devenit scrută și creează o presiune nejustificată asupra 

avocaților în contextul plății tuturor taxelor, impozitelor către stat și cotelor 

către contribuțiilor către barou și C.A.A. 

 înființarea/costituirea la nivelul Baroului Dolj a unui fond de întrajutorare 

similar unei case de ajutor reciproc; o astfel de soluție ar veni în întâmpinarea 

colegilor care au probleme urgente, dar și pentru acoperirea cheltuielilor pe 

perioadele de inactivitate; 

 reducerea semnificativă a majorărilor de întârziere de 0,15% pentru fiecare zi 

de întârziere prevăzute de art. 235 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat și 

eliminarea acestora pentru avocații  care preponderent sau exclusiv obțin 

venituri în cadrul SAJ, ținând cont că plata acestora se face cu întârziere. 

Scutirea de la plata majorărilor de întârziere se impune inclusiv pentru 

perioadele în care avocatul face dovada că din motive medicale nu și-a putut 

exercita activitatea; 

 Susținerea exclusivă a acțiunilor și activităților în care sunt implicați avocații 

Baroului Dolj, precum și sprijinirea avocaților Baroului Dolj care au probleme 

sociale ori familiale. Transparență și informare periodică a tuturor 

avocaților prin orice mijloace cu privire la cheltuielile baroului; 

 Reducerea semnificativă a unor taxe sau eliminarea (cu modificarea deciziei 

63/2011 a Consiliului UNBR) care nu se justifică sau nu acoperă o 

cheltuială/prestație a baroului, cum ar fi, cu titlu de exemplu: 

  taxa de transfer dintr-un barou în Baroul Dolj 1.000 lei; 

pe de o parte, este cunoscută situația multor avocați care 

desfășoară efectiv activitatea în Craiova, însă sunt 

înscriși în alte barouri limitrofe, astfel că această măsura 

ar încuraja transferurile, iar, pe de altă parte, Baroul 

Dolj nu face o cheltuială pentru a-l înscrie, ci, 

dimpotrivă, obține venituri; 

 reînscrierea pe TADDEP a avocatului suspendat pentru 

incompatibilitate sau la cerere – 1.500 lei nu se justifică 

odată ce respectivii, pe de o parte, sunt colegi avocați 

care la momentul înscrierii au plătit niște taxe și au 

cotizat o perioadă, iar, pe de altă parte, înscrierea de pe 

https://www.caav.ro/download/Hot%20857-2013_contributie%20individuala.pdf
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un tablou pe altul și invers  nu presupune astfel de 

cheltuieli; 

 înființarea pe raza Baroului Dolj a unui sediu secundar 

sau a unui birou de lucru 1.500 lei, sumă care inhibă 

chiar avocații din Dolj să-și deschidă birouri sau sedii 

secundare sau să facă modificările corespunzătoare în 

cazul în care doresc menținerea sediului la domiciliu, 

deși activitatea se desfășoară în fapt altă locație în baza 

unui contract de locațiune. 

http://www.barouldolj.ro/index.php?show=informatii_cote_barou  

b) Demersuri la nivelul U.N.B.R.si C.A.A. 

 stabilirea unor onorarii minimale; deși existentă în unele state europene, 

această soluție a fost evitată la nivel național, deși ar ajuta la creşterea 

veniturilor, fiind o măsură cu caracter social , protecţionist pentru avocaţi. 

S-a considerat că o astfel de posibilitate nu există, deşi unele profesii 

juridice beneficiază de astel de grile (cazul onorariilor minimale ale 

notarilor, executorilor etc.). 

Observând că au crescut costurile unui proces şi mă refer, în primul 

rând, la nivelul taxelor de timbru în cazul litigiilor evaluabile, oare 

avocatul nu ar putea să încaseze un onorariu minimal la nivelul taxei de 

timbru. Ce justificare există împotriva unei astfel de soluţii? Cum statul 

român percepe o taxă destul de mare pentru asigurarea acestui serviciu 

public,cred că şi avocatul, al cărui rol este convergent, ar trebui să 

beneficieze de un astfel de onorariu minimal. 

 cu privire la problema pensiilor și celorlalte asigurări sociale se impune 

menținerea actualului sistem propriu de asigurări sociale evitându-se 

unificarea fondurilor la nivelul UNBR sau cu cel public, deși astfel de 

încercări au fost și vor mai fi. 

Opunerea fermă la cheltuirea de către C.A.A. a unor sume importante, fie 

ele din fondurile de rezervă (care se constituie din fondurile de rezervă 

virate de filiale), în vederea achiziționării unor imobile/complexe 

hoteliere/clădiri de birouri sau alte investiții neprofitabile. 

Deși majoritatea avocaților doljeni sunt tineri, astfel că interesul 

privind sistemul de pensii este scăzut, totuși apreciez că se impune o 

informare constantă asupra acestui subiect, conștientizării efectelor pe 

termen lung ținând cont de evoluția celor înscriși în barou în ultimii 

ani, înțelegerea modului de calcul al pensiilor, susținerea majorării 

drepturilor sociale, dar și recalcularea tuturor categoriilor de pensii ale 

avocatilor. 

 recunoaşterea prin statut posibilităţii unor persoane care nu sunt avocați în 

anumite limite şi condiţii să investească în societăţi de avocatură menite să 

asigure achiziționarea/construirea unor sedii de birouri, dezvoltarea în 

teritoriu de birouri secundare, amenajări etc. (spre exemplu, în legislaţia 

http://www.barouldolj.ro/index.php?show=informatii_cote_barou
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franceză începând cu anul 2004 s-a recunoscut posibilitatea constituirii 

unor astfel de societăţi dar cu condiţia ca ½ din părţile sociale şi drepturile 

de vot să fie deţinute de avocaţi, iar 2/3 din persoanele ce reprezintă 

societatea să fie avocaţi) 

 susținerea tinerilor avocați în momentul înființării cabinetului individual 

ori a unei societăți conform Legii nr. 51/1995 prin acordarea unor facilități 

așa cum tinerii debutanți beneficiază de anumite drepturi conform OUG 

nr. 6/2011 privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor 

de către întreprinzătorii tineri ; toată legislația privind stimularea tinerilor 

nu privesc și pe avocați, fiind fără justificare o astfel de excludere raportat 

la finalitatea actului normativ. Se impune a se aduce la cunoștința 

Guvernului o astfel de nedreptate și chiar dacă nu se reușește într-un 

termen rezonabil modificarea, totuși consider că baroul trebuie să acorde 

un sprijin avocaților la momentul înființării cabinetului individual necesar 

unor dotări minimale. 

  

c) Cu privire la îmbunătățirea activității: 

 închirierea unor spații de către barou în vecinătatea instanțelor (cel puțin la 

judecătorie unde este fluxul cel mai mare de avocați, dar și timpi pierduți) 

și amenajarea corespunzătoare, soluție care ar permite în special colegilor 

care au sediul departe de instanțe să-și desfășoare optim activitatea ; 

 inițierea unor demersuri la autoritățile craiovene pentru obtinerea si 

delimitarea unor spatii de parcare adecvate în apropierea instanțelor; 

spre exemplu, pentru Curtea de Apel transformarea străzii Constantin 

Brâncuși în stradă cu sens unic pe porțiunea cuprinsă de la intersecția 

cu B-dul Nicolae Titulescu și până la intersecția cu str. Principatele 

Unite și amenajarea pe o bandă a locurilor de parcare (de altfel, această 

stradă a mai fost cu sens unic); 

 întărirea siguranţei patrimoniului avocatului prin susținerea/informarea 

colegilor avocați în sensul declarării patrimoniului de afectaţiune; 

 încurajarea utilizării contractelor de asistenta juridică în formă 

electronică pentru avocatii ce doresc să utilizeze acest sistem facil, 

precum și accentuarea în raporturile cu organele fiscale a regimului 

special al acestora în sensul că intră sub incidența secretului 

profesional, neputând fi prezentate integral, ci cel mult comunicate 

anumite informații considerate relevante în sensul art. 59 C.pr.fiscală; 

 Îmbunătățirea/identificarea soluțiilor de logistică juridică a avocaților prin 

intermediul paginii web a baroului  în accesarea unor programe legislative, 

suporturi de cereri ori doctrină și jurisprudență sau baze de date al căror 

cost să fie suportat de barou. De asemenea, susținerea la nivelul UNBR 

pentru crearea unui portal juridic și postarea anunțurilor, dezbaterilor, 

studiilor, etc fiind criticabilă situația actuală în care acestea se regăsesc pe 

site-uri străine de organele profesiei; 
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 Identificarea unor soluții de comunicare eficientă prin care avocații să 

semnaleze problemele apărute în activitate; cum în acest moment 

sugestiile sau informarea nu se face nici direct la barou, nici prin mail, o 

soluție simplă ar fi prin montarea unor cutii de sugestii/informări montate 

în birourile avocaților din instanțe; 

 Fixarea unor date   pentru sedintele consiliului și comunicarea din timp 

pentru a facilita avocaților efectuarea/înregistrarea diverselor cereri. 

 

2. Raporturile cu statul român privind regimul fiscal. 

Regimul actual  fiscal al avocaților este o reală piedică în dezvoltarea profesiei, 

impunându-se  modificarea unor dispoziții ținând cont de specificul activității 

noastre: 

o recunoașterea unor facilități fiscale pentru avocații care iau stagiari, 

măsură menită în fapt să crească remunerația acestora din urmă; o 

astfel de facilitate este recunoascută doar microîntreprinderilor care 

angajează absolvenți 

o în lipsa unor dispoziții clare privind tipul de cheltuieli deductibile 

se impune clarificarea acestora prin norme în concordanță cu 

specificul activității noastre; spre exemplu, conform art. 48 alin. 7 

lit. a) C.fiscal nu sunt deductibile fiscal cheltuielile sau bunurile 

utilizate de contribuabil pentru uzul personal, astfel că intră în 

această descriere costumele, gențile, ochelarii etc, deși toate 

acestea le facem în scopul îmbunătățirii imaginii și în mod direct 

obținerii de venituri 

o susțin o propunere de modificare a Codului fiscal în sensul ca 

activitățile de asistență juridică să facă parte din categoria 

operațiunilor scutite de TVA. 

o elaborarea de către o societate specializată a unui ghid privind 

regimul fiscal al avocaților și aducerea la cunoștință a modificărilor 

intervenite prin mail și postare pe pagina web a baroului 

o întărirea poziției avocaților în relația cu fiscul și inițierea la nivel 

instituțional a unor demersuri pentru apărarea drepturilor 

contribuabililor - avocați supuși unor controale ale căror soluții se 

depărtează de litera legii și specificul activității; sprijinirea 

colegilor avocați care nu au contabili angajați pe timpul 

controalelor cu soluții, informații din partea unor persoane 

specializate. 

o Renunțarea în privința avocaților la sistemul plăților anticipate 

privind impozitul pe venit 

Pentru atingerea acestor obiective se impune o corespondență constantă cu AJFP – 

Biroul de asistență și îndrumare contribuabili, precum și demersuri la nivelul Ministerului 
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Finanțelor Publice, parte din ele putând fi lămurite pe calea ordinelor sau normelor 

metodologice, parte prin modificarea Codului fiscal.  

3. Raporturile cu celelalte instituţii implicate în realizarea actului de justiţie, 

respectiv instanțele de judecată, parchetele etc. 

Suntem departe de o relație potrivită cu instituțiile publice în general, respectiv 

instanțele de judecată în particular, activitatea noastră nefiind percepută corespunzător; lipsa 

unei comunicări constante a condus la neînțelegerea greutăților cu care ne confruntăm și 

implicit nerezolvarea unor probleme ce privesc activitatea zilnică a avocaților din Baroul 

Dolj. 

Sunt multe de îndreptat, însă cu titlu exemplificativ și fără a-mi însuși paternitatea 

tuturor, căci sunt sigur că fiecare dintre noi ne-am lovit de probleme mai multe și mai grave: 

 stabilirea unui program de lucru la arhive care să ofere prioritate avocaților 

în anumite ore, sistem care se regăsește la alte instanțe din țară 

 în timpul vacantelor judecătorești să nu se mai comunice acte procedurale, 

căci și avocații au vacanță, fiind afectată activitatea și relația cu clienții; 

evident că propunerea exceptează cauzele ce se judecă în regim de 

urgență- măsuri preventive, ordonațe presedințiale etc. 

 schimbarea condițiilor în penitenciar care fac imposibilă relaționarea 

normală a avocatului cu clientul său și afectează implicit calitatea 

asistenței juridică, precum și accesul în arestul preventiv de la I.P.J. Dolj 

unde avocații nu au prioritate și timpul de așteptare ajunge și la 3-4  ore. 

 continuarea demersurilor pentru modificarea programelor completelor de 

judecată în sensul stabilirii corespunzătoare a orelor de intrare a 

completelor, eventual diferențiat pe instanțe; astfel de soluții pot fi 

acceptate și menținute dacă se are în vedere multitudinea de sedii în care 

instanțele și parchetele își desfășoară activitatea. 

 solicitarea implementării de urgență a sistemului de arhivare electronică 

(funcțional pe raza Curţii de Apel Timişoara) pe bază de parolă transmisă 

prin fiecare citaţie, măsură menită a relaxa şi aerisi compartimentele de 

arhivă de la instanţe şi a diminua timpii pierduţi prin aşteptarea la studiu a 

dosarului şi de asemenea s-ar evita costurile cu fotocopierea documentelor.  

 

4. Raporturile cu mediul social 

Cum imaginea avocaţilor a a avut de suferit în ultimul timp din pricina unor percepţii 

greșite, trebuie ca demersurile decanului la nivel local și național  să scoată în evidență 

profesionalismul avocaților doljeni, dar și a puterea Baroului Dolj ca și barou cu tradiție.  

De aceea, cred că trebuie continuate și sporite acțiunile de implicare a avocaţilor în 

viața comunității, prezența conducerii baroului, la tot mai multe evenimente sociale, 

sprijinirea anumitor campanii ori activități  cu impact social. 
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Tot în acest cadru se înscriu și luările de poziție ale decanului pentru apărarea 

reputației avocaților, demers pe care, de altfel, trebuie să-l inițieze în baza statutului orice 

avocat ori de câte ori este prejudiciată imaginea sa. 

Recâştigarea respectului cuvenit nu va fi posibilă fără afirmarea constantă și fermă a 

drepturilor noastre, singura opțiune pentru ca profesia de avocat să fie apreciată ca importantă 

şi indispensabilă actului de justiţie, iar avocaţii să fie considerați parteneri în actul de justiţie. 

 

 


