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            Dragi  colegi, doresc sa incep prin a spune ca este nevoie de o schimbare radicala  

si imediata a conditiilor de exercitare a profesiei de avocat. 

 Poate ca aceasta introducere pare putin exagerata dar din pacate reflecta realitatea 

pe care o traim azi.Este departe de mine gandul de a “da sfaturi” despre felul in care ar 

trebui sa ne desfasuram activitatea dar in cele ce urmeaza am sa incerc sa va prezint  

problemele si unele solutii pentru rezolvarea acestora,dupa cum le vad eu. 

           Bineinteles ca doar impreuna vom reusi sa readucem profesia de avocat unde a 

fost odata si unde merita sa revina.Orice opinie din partea dvs conteaza si merita sa fie 

luata in discutie de viitoarea conducere a Baroului Satu Mare,indiferent de persoanele pe 

care le  veti considera ca merita sa ne reprezinte. 

1.Pe plan local,trebuie sa continue demersurile de imbunatatire a relatiilor cu 

institutiile statului,mai ales cu parchetele si instantele de judecata. 

Relatiile profesionale intre magistrati si avocati sunt esentiale pentru infaptuirea 

actului de justitie. Trebuie sa se inteleaga faptul ca avocatii nu sunt dusmanii procurorilor 

sau a judecatorilor,ci impreuna cu acestia  contribuie in modul cel mai profesionist la 

rezolvarea problemelor justitiabililor. 

In acest sens consider ca ar fi benefic  sa se organizeze intalniri intre avocati si 

magistrati care sa aiba ca scop in primul rand  formarea  profesionala ,mai ales acum 

cand punerea in aplicare a noilor coduri provoaca atatea discutii si genereaza opinii 

uneori diametral opuse.Un sistem de justitie bine structurat este coloana vertebrala a 

statului de drept si se reflecta in mod concret in viata de zi cu zi a cetateanului. 

Vesnica problema a sediului baroului trebuie serios luata in discutie deoarece 

actualul sediu consider(la fel ca probabil 99% dintre noi) ca  nu mai satisface nevoile 

noastre.Este nevoie de un spatiu adecvat pentru intalnirile de formare profesionala si de 

ce nu si un loc de socializare,unde  avocatii tineri sa se cunoasca mai bine ,avocatii 

seniori sa poata sa se intalneasca intr-un cadru civilizat. 

Din pacate in ultima perioada nu mai socializam si trecem unii pe langa altii fara 

sa stim de problemele celuilalt.Probabil ca acest fapt se datoreaza volumului mare de 

munca si implicit a stresului provocat de aceasta.Poate ar fi oportun ca baroul sa 

organizeze periodic evenimente si  astfel sa ne dea posibilitatea sa comunicam mai bine 

intre noi 

 De asemenea avem nevoie de un spatiu in cladirea Palatului de Justitie pentru o 

garderoba a avocatilor,un loc unde sa ne depozitam  robele in mod civilizat,pentru a nu fi 
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nevoiti sa ne schimbam pe holurile instantelor sau chiar in sala de judecata.Probabil ca ar 

fi util ca in acest spatiu sa existe si un aparat de cafea,un fax si un aparat de copiat,totul 

pentru a ne usura putin munca . 

            Un alt aspect pe care il consider important si as dori ca noua conducere a baroului 

sa îl ia in considerare este initierea unei campanii de informare  a  publicului asupra 

rolului avocatului atat in sistemul de justitie cat si in societate . 

           Oamenii trebuie sa afle care este cu adevarat rolul avocatului  in societate,in ce fel 

poate acesta sa ii ajute, sa-i protejeze de abuzuri in toate formele sale,fie ca aceste 

abuzuri vin din partea statului sau a diferitelor societati comerciale sau a altor entitati. 

           Trebuie sa va marturisesc faptul ca mi-am dat seama cu adevarat despre faptul ca 

activitatea noastra este banalizata in momentul in care un amic de-al meu m-a rugat „sa-i 

fac repede o contestatie‟ la un proces  verbal intocmit de politia rutiera,bineinteles totul 

pe ultima suta de metri. 

            Discutia a inceput prin a-l intreba  de ce a lasat totul pentru   ultima zi iar dupa 

cateva minute  am realizat faptul ca el are convingerea ca exista un model universal 

pentru plangerile contraventionale si avocatul are rolul unui scrib,adica trebuie doar sa 

schimbe datele personale ale contravenientului si treaba e gata. 

             Nu pot sa il acuz de lipsa de respect pentru munca noastra deoarece amicul meu  

chiar nu stia in ce consta redactarea unei plangeri contraventionale. 

            Ca sa nu mai amintim de clientii care vor  doar sa ii insotim la organele judiciare” 

pentru declaratii” si nimic altceva.Acestia nu realizeaza ca munca unui avocat in cadrul 

unui proces penal este infinit mai vasta decat simpla prezenta in momentul in care 

suspectul/inculpatul  face anumite declaratii in fata organelor de urmarire 

penala.(probabil de aici incep si discutiile de genul ”…asa de mult ma costa pentru ca ati 

fost o singura data cu mine la politie?”) 

              In opinia mea este nevoie de aceasta campanie de informare in mass-media 

locala pentru ca oamenii sa-si faca o idee reala  despre ceea ce inseamna sa fii avocat. 

              2.Pe plan national consider ca sunt trei  mari probleme cu care ne confruntam.  

Cea mai importanta  in opinia  mea este cea privitoare la   autentificarea actelor de catre 

avocati,in special a contractelor de vanzare-cumparare a imobilelor.Exista doua aspecte 

care sunt demne de luat in seama in ceea ce priveste autentificarea  si anume chestiunea 

pecuniara dar nu in ultimul rand si demnitatea profesiei. 

             Este inadmisibil ca un avocat caruia i se pune in maini soarta unui om invinuit de 

comiterea unei infractiuni grave,cum ar fi omorul spre exemplu,sa nu poata autentifica un 

banal contract de vanzare-cumparare. 

    Vina pentru aceasta o poarta reprezentantii nostrii  din  capitala,care  din interese  

obscure sau pur si simplu din nepasare  au lasat ca profesia de avocat sa se degradeze din 

ce in ce mai mult. 

             Suntem pur si simplu atacati din toate partile si parca cei responsabili pentru 

apararea intereselor noastre nu fac nimic pentru a ne proteja. 

            Trebuie sa reincepem  lupta  pentru legiferarea extinderii  competentei avocatului 

si de a adauga  autentificarea  inscrisurilor  , nu avem voie sa ne resemnan spunand ca 

notarii au fost mai inspirati decat noi. 

             O alta chestiune importanta pentru care trebuie sa ne luptam este modificarea  

articolului din cuprinsul codului de procedura civila referitor la reducerea onorariilor 

avocatiale si o eventuala  inserare in cuprinsul legislatiei noastre a onorariilor minimale. 
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  Sunt convins ca aproape fiecare dintre noi ne-am lovit la un moment dat de 

reducerea onorariului avocatial,spun eu in mod cu totul  nejustificat.Daca ne-am compara 

onorariile cu cele ale executorilor judecatoresti,care cred ca depun un efort mult mai mic 

atat ca volum de lucru cat si ca munca intelectuala efectiva  in exercitarea profesiei,am 

realiza ca acestea sunt cu mult mai mari decat ale noastre. 

   Nu vreau sa se inteleaga ca as avea ceva cu notarii sau cu executorii 

judecatoresti,vreau doar sa subliniez ca a sosit momentul sa ne luptam si noi pentru 

drepturile noastre. 

             Cotele din castigurile noastre  pe care le platim  baroului si casei de asigurari  a 

avocatilor sunt mult prea mari in comparatie cu beneficiile ,le-as putea compara cu putina 

exagerare cu taxele pe care le platim  pentru sosele si autostrazi desi  putem spune fara 

exegerare ca nu avem sosele,daramite autostrazi! 

             Sunt convins ca exista si alte chestiuni demne de luat in seama in ceea ce priveste 

imbunatatirea exercitarii profesiei de avocat pe care nu le-am amintit in scurta mea  

prezentare  dar cu riscul de a ma repeta vreau sa subliniez ca  sugestiile  si opiniile 

fiecarui membru al Baroului Satu Mare  conteaza si trebuie sa fie luate in considerare de 

catre decan si de catre membrii consiliului,oricine ar fi acestia. 

             Nu doresc sa va retin atentia mai mult si va multumesc pentru rabdarea de care 

ati dat dovada in lecturarea textului. 

 

 

 

                                                                             Cu stima Vlad Baculescu 

      


