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Acum aproape un an, când la curajoasa mea propunere, Alba Iulia a fost aleasă ca 
locație pentru organizarea celui d-al XXX-lea Congres al UAE, am cunoscut cea mai fericită 
simbioză dintre sentimentul de mândrie ca cetățean al orașului meu și cel de responsabilitate 
profesională pe care calitatea de avocat mi-o impune. Am fost conștient de faptul că pentru 
prima dată un Congres de o astfel de amploare va fi organizat nu într-o capitală europeană ci 
într-o capitală de suflet a unui stat membru a Uniunii Europene. Alba Iulia rămâne un oraș 
mic de provincie al cărui simbolistică cultural-istorică, însă, este indiscutabil înfiptă în 
conștiința oricărui cetățean român. Intenția a fost de la început de a deschide granițele 
profesionale și am ales să pornesc tocmai de acolo de unde începe practic drumul oricărei 
națiuni: din istorie, din cultură și tradiție.  

Sunt nespus de bucuros că azi propunerea mea și-a consolidat fundația, și reușesc să 
mă aflu acum în mijlocul unei grandioase construcții profesionale a cărei desăvârșire a fost o 
muncă a ideilor și rezultatul implicării tuturor celor prezenți aici.  

Am convingerea că înainte de orice, această întrunire este a oamenilor din noi, din 
fiecare avocat sau practicant al actului de justiție indiferent corpul profesional căruia îi 
aparține sau de naționalitatea pe care o reprezintă. Iar între oameni limitele culturale, 
profesionale și sociale se întrepătrund într-o strânsă legătură spre o armonioasă unificare.  

Nu uit însă faptul că dincolo de considerabilul substrat uman, suntem reprezentanți ai 
unei entități de profesioniști, ceea ce de altfel ne-a asigurat atât prilejul de a ne întâlni în 
această formă extinsă cât și oportunitatea susținerii evenimentului de azi. Azi fiind o zi 
semnificativă nu doar din perspectiva celor 30 de ani de la înființarea Uniunii Avocatului 
European, ci și din cea a celor 151 de ani pe care îi cunoaște avocatura în România. În 24 
iunie 1865 se constituia primul Consiliu de disciplină a Baroului de Ilfov, iar mai bine de un 
secol după, în anul 1999 se decreta această zi ca fiind aniversară pentru toți avocații din țara 
noastră.  

Este un caz fericit acela că azi, avocatul român și avocatul european celebrează la 
aceeași masă a confraternității o sărbătoare unică națională și europeană.  

Având mereu în prim plan modelul european al avocaturii franceze, drumul sinuos 
parcurs de avocatura românească a fost ghidat permanent de tentativele armonizării cât mai 
optime a tradiționalismului legislației naționale cu tendințele avangardist- actuale, practicate 
la nivelul Uniunii Europene. Atât în sensul făuririi justiției cât și în exercitarea actului de 
justiție, țara noastră a îmbrățișat mereu cu încredere propunerile, îndrumările și deciziile 
forurilor legislative europene și modelul conferit de corpurile de profesioniști din Uniunea 



Europeană. Am armonizat legislația și ideologia națională în sensul în care am înțeles că 
acestea sunt puncte esențiale în promovarea ideii de demnitate și prestigiu profesional intrate 
în ușoara umbră a desuetitudinii și dizgrației la nivel național.  În schimb, iată că 
reprezentanții europeni își arată sprijin și susținere primind de fiecare dată cu interes 
propunerile și inițiativele reprezentanților profesiei desfășurate în România.  

Succesul acestui congres aniversar al UAE organizat în orașul nostru este așadar o 
confirmare a  faptului că avocatura din România se bucură de apreciere la nivel european și 
vine ca un argument necontestabil în sprijinul ideii de permanentă conlucrare profesională. 

Vă invit astfel să discutăm împreună o tematică de interes general, din perspectiva 
bilaterală a avocatului european și a celui român, pe care îi celebrăm deopotrivă. Să aflăm 
care sunt  Provocările avocatului în Europa secolului XXI și să jonglăm idei în jurul 
interesului pentru mediatizatul acces la justiție în Europa, a controversatului drept  la apărare 
în lumina legislației europene și nu în ultimul rând a rolului avocatului european în protecția 
superioară a vieții private în slujba căreia îți susține cu profesionalism activitatea.  Să nu 
uităm ca esență că legislația drepturilor omului este cadru și tijă deopotrivă, pilon și pavilion, 
proiect inițial și plan de recepție final  pentru orice acțiune sau inacțiuni întreprinsă în actul 
de justitiție.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


