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CATRE.
Baroul Timis
- in atentia Consiliului Baroului Timis

Subsemnatul av. Socol Alin Daniel avocat corodonator la SCPA

,,Socol&Asociatii" cu sediul in Timisoara sff. Martir Dan Carpin
nr.2,b1.45,sc.A,et.l,ap.4, inscris in Baroul Timis din anul 2005 in temeiul legii
nr.51/1995 Republicata coroborata cu Regulamentul emis de catre Consiliul
Baroului privind alegerile pentru Consiliul Baroului din cadrul Adunarii Generale
Elective care se desfasoara in data de 28.04.2015 prin prezenta imi exprim
dorinta de a participa la alegerile pentru functia de consilier in cadrul Baroului
Timis considerand ca intrunesc toate conditiile minimale impuse de lege si
Regulament in vedera ocuparii unei astfel de functii.

Totodata ,la prezenta cerere anexez si un scurt proiect pe care subsemnatul
doresc sal sustin in calitate de consilier al Baroului Timis in conditiile
eligibilitatii subsemnatului.
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Program electoral privind candidatura avocatului Socol Alin Daniel pentru
functia de consilier Barou Timis

In primul rand imi exprim dorinta de a participa la alegerea pentru functia
de consilier in cadrul Baroului Timis in idea in care din pacate profesia de

avocat dintr-o profesie nobila a ajuns sa fie ftatata ca,,cenusareasa sistemului
juridic" ,ceea ce nu este normal si firesc in conditiile in care justitia nu se

poate infaptui fara avocat .

Ori, din pacate cred ca ne-arn adus ,,contributia" la aceasta situatie cu totii
drept pentru care am tatat cu indiferenta atitudinea uneori in afan
deontologiei profesionale ale altor institutii cu care interferam raportat la
specificul meseriei noastre.

Prin urmare ,un program coerent electoral trebuie sa inceapa cu consolidarea
relatiilor dintre avocat si judecator;avocat- procuror; avocat -grefier bazate pe

respect reciproc in ideea infaptuirii unui act de justitie cat mn aproape de

dezideratele europene.
Sigur ca la acest prim punct este foarte mult de lucru insa pentru asigurarea

unei aparari profesioniste pentru un justitiabil asa cum in mod imperativ este

exprimata in teza art.6 CEDO consider ca si celelalte institutii cu care
interferam sa ne ofere o logistica minimala pentru studiu dosarelor care pana

la urma, inseamna o normalitate intr-un stat de drept.
Un al doilea deziderat al subsemnatului care m-a facut sa-mi anunt

candidatura este reprezentat de felul cum a fost ,,promovata" profesia de

avocat in ultimul timp in media neexistand nici o emisiune de tv prin care sa

se explice oamenilor despre rolul avocafului in sistemul judiciar , o emisiune
de cultwa juridica, &ept pentru care exista dificultati de relationare avocat -
client izvorate tocmai din aceasta necunoastere a rolului avocatului in sistemul
de drept romanesc.

Sigur se poate contraagumenta folosindu-se de principiul pagubos ,,nemo
censetur ignorare legem" insa ma intreb cati dintre noi pot face fata la o
asemenea rigoare intr-un stat de drept in care se modifica legiile din luna in
luna.
Un al treilea deziderat al subsemnatului este reprezentat de modul cum

inteleg sa aducem venituri Baroului , exprimat foarte simplu prin implicarea
avocatilor in scrierea de proiecte europene POSDRU pe diferite teme.
In concluzie dat fiind faptul ca exprimarea programului electoral trebuie sa

fie concisa ,va invederez ca mi-a propus prin aceasta candidatura sa nu mai
existe situatii in care solicitari din partea colegilor avocati adresate
Consiliului sa nu fie dezbatute deoarece , consilierii trebuie sa fie in slujba
colegilor si nu invers, respectandu-se principiul confraternitati de altfel
este prevazut in Statutul profesiei de avocat.
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