
Buna ziua stimati colegi, 

 

Suntem colegi de mai bine de 16 ani si ne cunoastem suficient de bine in principal  prin 

munca la instanta la bara . 

Inainte de a fi primit in Baroul Satu Mare in urma cu 8 ani  am avut calitatea de consilier 

juridic timp de 8 ani si jumatate , iar domeniul meu de activitate se mentine preponderent 

in dreptul comercial. 

 

Am hotarat sa candidez pentru functia de consilier al baroului , constient fiind ca 

schimbarea in bine pe care ne-o dorim cu totii , poate fi realizata din interior din cadrul 

consiliului si mai putin din exterior, in cadrul discutiilor particulare sau chiar in cadrul 

sedintelor Adunarilor Generale ale avocatilor unde nu se reuseste de cele mai multe ori la 

propuneri eficiente sau la consens .  

 

Pe de alta parte , am hotarat sa candidez pentru ca ma simt dator sa intorc Baroului Satu 

Mare experienta mea profesionala, energia si timpul meu, pentru binele nostru comun, 

pentru unitatea corpului profesional , extinderea competentelor profesionale , pentru 

o colaborare buna si apropiata cu instantele si parchetele unde ne desfasuram 

activitatea si pentru o imagine cat mai buna a profesiei de avocat in general si a 

Baroului Satu Mare in special. 

 

O colaborare buna cu instantele , care sa implice sedinte comune periodice pentru 

discutarea problemelor punctuale (spatiu pentru avocati la Tribunal cu RLV-ul cladirii in 

fata, incidente la sala de judecata, modul de solutionare a unor cereri etc. si chiar intalniri 

comune cu ocazia unor evenimente : 8 Martie, Ziua Avocatului ) ar conduce la 

detensionarea relatiilor si la identificarea unor solutii eficiente , chiar de compromis la 

nevoie, pentru rezolvarea problemelor noastre si nu la mentinerea blocajului. 

 

O imagine buna si o relatie eficienta cu instantele , conduce inevitabil la o solutionare 

mai buna a cererilor , actiunilor, problemelor clientilor nostri.  Eficienta in rezolvarea 

problemelor clientilor nostri se masoara ulterior in bunastare, pe langa satisfactia 

profesionala a lucrului bine facut. 

 

Unitatea Baroului Satu Mare este esentiala in realizarea scopurilor sale. Ar fi o naivitate 

sa credem ca interesele particulare sau de grup vor putea fi eliminate sau macar 

diminuate, insa consider ca se poate ajunge la consens atunci cand este la mijloc interesul 

comun, sens in care o pozitie de conciliere , echilibrata si onesta, ar putea conduce la 

propuneri si decizii in cadrul consiliului sau spre dezbatere AGA care sa aiba ca numitor 

comun : DEZVOLTAREA SI BUNASTAREA PROFESIONALA. 

 

Va asigur de implicarea mea si devotamentul fata de Baroul Satu Mare , de onestitatea 

scopurilor pentru care candidez : o datorie civica-profesionala.  Principiile si legea . 

 

Va multumesc pentru rabdarea dvs. in lecturarea prezentei. 

 

Cu respect, 



Colegul vostru, Sorin Bota 

 

 

 

 


