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Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, reunit în ședința din data de 5 septembrie 

2015, a aprobat celebrarea Zilei Europene a Avocaților -2015 printr-un program de manifestări 

având ca temă centrală ”Libertatea de exprimare”. La data de 10 decembrie va fi organizată o 

conferință dezbatere cu această tematică, la care, alături de membrii ai Comisiei Permanente, ai 

Consiliului UNBR şi ai Consiliului de conducere a INPPA, vor fi invitați  reprezentanţi ai Consiliului 

Superior al Magistraturii, ai Institutului Național al Magistraturii, ai Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiției, ai  Ministerului Justiţiei, cadre universitare şi presa. 

Cu acest prilej, UNBR recomandă Barourilor să organizeze evenimente la nivel local, în scopul 

promovării ”Libertății de exprimare”, ca valoare comună a tuturor participanților la înfăptuirea 

statului de drept şi a rolului avocatului în apărarea principiilor fundamentale în favoarea 

cetăţenilor. 

Evenimentele vor avea loc în contextul în care, în 2014, Consiliul Barourilor Europene (CCBE) a 

lansat ideea celebrării anuale a Zilei Europene a Avocaților, la data de 10 decembrie. Cu această 

ocazie, CCBE coordonează un eveniment european anual pentru a încuraja uniunile profesionale 

şi barourile să organizeze activităţi la nivel naţional şi local,  în jurul unei teme centrale, în scopul 

promovării valorilor comune ale profesiei și ale Statului de Drept. 

Pentru anul 2015, CCBE a propus ”Libertatea de exprimare”,  drept temă principală a dezbaterilor 

care vor avea loc cu prilejul Zilei Europene a Avocaţilor. Alegerea acestei teme, pentru a marca 

în acest an Ziua avocatului la nivel european,  nu este întâmplătoare, având în vedere că  la data 

23 aprilie 2015 Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului, formată din 27 de 

judecători, a pronunțat o  hotărâre istorică referitoare la libertatea de exprimare în presă a 

avocatului pentru apărarea clientului său, în care recunoaște poziția specială a acestuia în 

administrarea justiției și dreptul său de a contribui la dezbaterile de interes public prin intermediul 

mass media. 
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