
 

 

De 20 de ani, o echipă! 
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Dacă ne gândim la cea mai veche societate de avocaţi din lume (Thomson, Snell & Passmore, 

din Marea Britanie), care a fost înfiinţată în anul 1570, sau la Fidal, reputat cabinet de 

avocaţi „de afaceri” din Franţa, care numără peste 90 de ani de existenţă, s-ar putea spune 

că 20 de ani reprezintă foarte puţin în istoria unei instituţii profesionale. 

Bazele statutului modern al profesiei de avocat în România au fost puse acum mai bine de 

150 de ani,  prin legea corpului de avocaţi din anul 1864, de inspiraţie franceză - ca şi în 

cazul vechiului Cod Civil.  Modernizarea profesiei de avocat a fost marcată de o interesantă 

evoluţie - un exemplu viu fiind faptul că în anii 1887-1890 prima femeie din Europa care a 

obținut licența în drept la Universitatea din Paris și totodată prima femeie din lume cu un 

doctorat în drept, a fost românca Sarmisa Bilcescu – Alimănișteanu (dar care nu a fost 

admisă în barou ca avocat pledant! În Franţa, Jeanne Chauvin a fost prima femeie care a 

prestat jurământul profesional de avocat, în anul 1900; în România,  Ella Negruzzi avea să fie 

mai târziu, în anul 1923, prima femeie înscrisă în barou (Baroul Iaşi), după lupte susţinute cu 

instanţele şi corpul profesional).  

„Principiul de autonomie a corpului avocaţilor, de solidaritate naţională şi profesională” a 

fost inclus de legile interbelice, statuând caracterul liberal al profesiei şi independenţa sa în 

raport cu alte profesii juridice. Din păcate, regimul comunist instaurat la putere după cel de-

al doilea război mondial a condus la epurarea din corpul profesional a unor personalităţi 

emblematice (Istrate Micescu e doar un exemplu trist din acea perioadă), iar corpul 

profesional a fost supus unui proces de profundă schimbare, principiul independenţei 

avocatului anulându-se atât în fapt, cât şi legislativ.  

După anul 1990, saltul de la avocatura de tip obştesc din perioada comunistă către un nou 

exerciţiu profesional, a marcat fundamentul schimbării structurale a profesiei. STOICA & 

Asociaţii s-a născut imediat după intrarea în vigoare, în luna iunie 1995, a celei mai moderne 

legi din istoria profesiei de avocat din România. Deschiderea internaţională a profesiei a 

însemnat foarte mult pentru experienţa avocaţilor români, dar a şi creat responsabilităţi noi: 

avocatura tradiţională, gravitând în jurul personalităţii avocatului individual, şi-a lărgit 

spectrul către avocatura de echipă - societăţile de avocaţi fiind pentru prima dată 

reglementate de legea naţională. Complexitatea dosarelor, atât în consultanţă, cât şi în 
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litigii, a impus un stil de muncă nou, mai susţinut, mai adecvat efortului depus în asemenea 

situaţii. Modelul anglo-saxon a câştigat din ce în ce mai mult teren, fără însă a diminua 

semnificativ cultura tradiţională (continentală) a exerciţiului profesional individual. Clientela 

din ce în ce mai sofisticată şi mai solicitantă, multidisciplinaritatea cauzelor, evoluţia 

dinamică (şi greu de controlat) a legislaţiei – iată doar câţiva factori majori care au impus 

consolidarea echipelor profesionale.  

STOICA & Asociaţii a pornit la drum, în 1995, sub semnul unei mentalităţi profesionale noi, 

moderne, aşezând interesele clienţilor în centrul activităţii sale, dar respectând mereu 

valorile care fundamentează statul de drept. Un avocat dintr-un mare cabinet internaţional 

declara : „dacă un client din Hongkong ne solicită pentru a-i găsi o soluţie la problema pe 

care o are, în următoarele cinci minute trebuie să fim capabili să îi răspundem”. Spiritul 

mereu tânăr al echipei STOICA & Asociaţii a ajutat la rezolvarea oricărei cauze, indiferent de 

dificultatea sa, astfel încât lecţia disponibilităţii a fost repede însuşită de întreaga echipă. 

Principiile proprii ale instituţiei - Fidelitas, Integritas, Fortitudo - sunt adevărați piloni de 

susţinere a unei echipe care se desăvârșește profesional, muncind cu devotament, curaj şi 

cu pasiune pentru drept şi pentru clienţii săi. 

Drumul parcurs în toţi aceşti 20 de ani de la constituirea societăţii de avocaţi STOICA & 

Asociaţii - din asocierea a doi parteneri fondatori experimentaţi, ajungându-se astăzi la o 

echipă de peste 35 de avocaţi de elită - nu a fost unul uşor. Confruntările profesionale şi 

culturale, atât în sânul profesiei, cât şi în cadrul societăţii româneşti în ansamblul său, 

precum şi dobândirea unei experienţe transfrontaliere, au constituit pârghii importante ale 

unei creşteri permanente a prestigiului profesional al unei instituţii care se defineşte prin 

spiritul său de echipă şi prin coeziune umană şi profesională. De 20 de ani, o echipă! 

Ce va fi în următorii 20 de ani? Este evident că profesia de avocat nu va bate pasul pe loc. 

Modernizare înseamnă în primul rând schimbare. Orice schimbare ar avea loc, important 

este însă ca unitatea echipei să fie dominanţa instituţiei.  

STOICA & Asociaţii, mereu o echipă! 
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