
CONGRESUL INTERNAȚIONAL AL AVOCAȚILOR DE LA 

FRANKFURT AM MAIN 

 

                 În perioada 12- 13 noiembrie 2015 a avut loc la Frankfurt am Main în 

Germania, Ziua internațională a Camerei Avocaților (Internationaler 

Rechtsanwaltskammertag) organizată de Camera Avocaților din Frankfurt am 

Main. 

                 La această importantă manifestare internațională a profesiei de 

avocat, Uniunea Națională a Avocaților din România, a fost reprezentată de 

consilierii dr. Dan Oancea (Baroul București) și dr. Cristian Alunaru, Decanul 

Baroului Arad. 

                Deschiderea festivă a congresului a avut loc în sala festivă, numită 

”Sala împăraților” (Kaisersaal) din cadrul clădirii istorice ”Römer” a Primăriei 

din Frankfurt. Festivitatea a fost onorată de importante personalități ale lumii 

juridice germane, precum Dr. Michael Griem, Președintele Camerei Avocaților 

din Frankfurt am Main, Hans-Josef Blumensatt, Procuror General, Dr. Roman 

Poseck, Președintele Curții de Apel Frankfurt, Prof.Dr. Reinhard Gaier, 

judecător la Curtea Federală Constituțională a Germaniei, etc. 

            Dezbaterile propriu-zise au avut loc la hotelul Hilton, în cadrul a patru 

secțiuni (workshop-uri): 

1.Recunoașterea și executarea hotărîrilor arbitrale străine; 

2. Regulamentul UE privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și 

executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice 

în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de 

moștenitor,  cu luarea în considerare a situației speciale germano-spaniole; 

3. Drepturile acuzaților (suspecți și inculpați) în procedura urmăririi penale; 

4. Comunicarea electronică cu instanțele. 

             Dnii consilieri Dan Oancea și Cristian Alunaru au participat la secțiunea 

a 4-a unde dezbaterile au fost deosebit de instructive. A rezultat cât de avansat 

este sistemul judiciar în Germania, unde de la 1 ianuarie 2016 se introduce 

comunicarea tuturor actelor de procedură pe cale electronică la adresa 

procesuală stabilită pentru fiecare avocat. Dl.consilier Cristian Alunaru a ridicat 

în cadrul dezbaterilor o problemă practică de aplicare a acestui sistem: La prima 

comunicare făcută pârâtului acesta încă nu are avocat angajat. În aceste condiții 



cum se poate face comunicarea electronică la acea ”adresă procesuală a 

avocatului stabilită anterior cu instanțele”? Întrebarea a provocat dezbateri 

aprinse, răspunsul fiind că în acest caz special, instanța va trebui să comunice 

pârâtului actele de procedură în continuare tot în scris, până ce acesta își va 

angaja avocat. 

               Congresul a fost un excelent prilej de stabilire a unor legături cu 

avocații germani și de identificare a unor posibilități de colaborare în viitor. 

Reamintim că la 9 septembrie 2014, la invitația dlui Președinte al UNBR, 

avocat dr. Gheorghe Florea, pentru prima dată s-a organizat de UNBR împreună 

cu Uniunea Avocaților din Germania (Deutscher Anwaltsverein) la București   

Conferința internațională cu tema ”Dreptul ca un factor local important al unei 

economii naționale. Importanța pentru România și Germania” (Recht als 

wichtiger Standortfaktor einer Volkswirtschaft.Bedeutung in Rumänien und 

Deutschland). Această conferință de la București a fost onorată de Președintele 

Uniunii Avocaților din Germania Prof.univ.dr. Wolfgang Ewer, în fruntea unei 

delegații germane, precum și de Ambasadorul Germaniei în România, Werner 

Hans Lauk. 


