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Programul „BAROUL ÎN SPRIJINUL MEMBRILOR SĂI” 

propus de av. dr. MARIA-LAVINIA TEC 

Candidat la funcția de Decan al Baroului Timiș 

„Dacă demnitatea unui om stă în gândirea lui,  
atunci să ne străduim cu toții să gândim bine”. 

         B. PASCAL 

 

1. INTRODUCERE: CINE SUNT? CE AM FĂCUT? DE CE CANDIDEZ? 
 
Mă numesc Maria-Lavinia Tec și din anul 1998 sunt avocat înscris în Tabloul avocaţilor 
din Baroul Timiș. Am devenit membru în Consiliul Baroului Timiș la vârsta de 31 de 
ani, ca tânăr avocat, aflându-mă în prezent la cel de-al treilea mandat, fiind singura 
femeie din Consiliu. În această perioadă, m-am ocupat și de formarea profesională a 
avocaților din Barou, în calitate de lector la Centrul teritorial al INPPA Timișoara. 
 
Consider că, în cei nouă ani de implicare activă în cadrul Consiliului Baroului, am reușit 
să identific nevoile profesiei, disfuncționalitățile acesteia, soluțiile adecvate și 
oportunitățile de dezvoltare, iar acum am convingerea că am acumulat suficientă 
experiență pentru a mă putea implica în Barou la nivel strategic. 
 
Acest program dezvăluie viziunea mea asupra evoluției Baroului Timiș în următorii 
patru ani, dintr-o dublă perspectivă, atât cea a avocatului, cât și a cadrului didactic 
universitar, implicat și în formarea avocaților, reunind valorile și principiile în care cred.  
Totodată, programul are în centrul său avocatul, privit din două unghiuri: ca 
profesionist, care simte nevoia de dezvoltare profesională, și ca persoană care se bucură 
de o viață socială.  
 

2. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA: CUM VĂD BAROUL PESTE 4 ANI? 
 
Dacă îmi veți acorda încrederea de a deveni Decanul Baroului Timiș, doresc ca în 
următorii patru ani să facem din Baroul nostru, un barou relevant pentru secolul XXI, 
într-un stat membru al Uniunii Europene. Astfel, pe durata mandatului meu, Baroul 
nostru va deveni un barou CONECTAT, FORMAT PROFESIONAL, INFORMAT şi 
IMPLICAT, care se va remarca prin transparență în interiorul profesiei, vizibilitate în 
afara profesiei și relevanță, pe plan local, național și internațional. Baroul nostru 
întruneşte premisele pentru a deveni pro-activ și modern, adaptat impactului pe care îl 
au asupra profesiei de avocat globalizarea serviciilor juridice, digitalizarea acestora, 
dezvoltarea tehnologiei informaționale, obligația statului de a asigura securitatea 
națională a cetățenilor săi, care poate afecta grav confidențialitatea comunicării dintre 
client și avocatul său. La sfârșitul mandatului de Decan, doresc ca Baroul Timiș să 
devină un standard de referință pentru celelalte barouri naționale. 
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3. OBIECTIVE: CE ÎMI PROPUN? 
 

a. Un Barou CONECTAT:  
- pe orizontală, în interiorul profesiei – coeziune și solidaritate între membrii 

Baroului, pe de o parte, și Baroul Timiș și alte barouri naționale, pe de altă parte – 
și în afara ei – relații instituționale cu instanțele judecătorești, Parchete, autorități 
publice locale, universități, comunitate; 

- pe verticală, în interiorul profesiei – relația cu Uniunea Națională a Barourilor din 
România, cu Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților – și în afara 
ei, relații instituționale cu autorități publice centrale.  

 
b. Un Barou FORMAT PROFESIONAL: formare și dezvoltare continuă profesională a 

avocaților, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic; etică și deontologie 
profesională; tehnici de comunicare. 
 

c. Un Barou INFORMAT: transparență decizională, bugetară, financiară; transparența 
măsurilor de acțiuni adoptate în interiorul profesiei pe plan național și internațional; 
transparența relațiilor instituționale ale Baroului pe plan local și național. 
 

d. Un Barou IMPLICAT: atât în interiorul profesiei, cât și în afara ei, pe plan profesional 
și social. 
 

4. STRATEGII DE IMPLEMENTARE: CUM REALIZEZ OBIECTIVELE 
PROPUSE? 
 

4.1. Baroul și profesia 
 

a) Funcționarea Consiliului 
 
Consiliul Baroului, ca organ de conducere al Baroului, trebuie să beneficieze de o 
funcționare eficientă, simplă și transparentă, în interesul membrilor săi. În acest 
scop, atât Regulamentul de funcționare și procedurile de lucru în Consiliu, cât și 
structura Consiliului trebuie regândite. De aceea, propun următoarele măsuri: 
- distribuirea sarcinilor între consilieri, în funcție de aptitudinile, pregătirea și 

experiența lor; 
- stabilirea sarcinilor Prodecanului, care nu trebuie văzut doar ca un înlocuitor al 

Decanului, un substitut, ci drept un co-echipier, un actor la fel de implicat ca și 
Decanul în conducerea Baroului. Voi face o propunere de lege ferenda, în sensul că 
nu doar Decanul ar trebui să fie ales prin vot direct, secret și universal, ci și 
Prodecanul, astfel încât votul să se facă pe o listă de două persoane: Decan și 
Prodecan; în acest fel, va fi asigurată funcționarea eficientă a Decanatului Baroului; 

- stabilirea regulii conflictului de interese,  care să fie aplicabilă în cazul deliberării 
în Consiliu atât asupra chestiunilor de ordin profesional, cât și asupra actelor 
juridice patrimoniale; 
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- aprobarea investițiilor ar trebui să se facă prin raportare la alocația bugetară, 
stabilită în proiectul de buget adoptat, și pe baza unui concurs real de oferte; numai 
în această manieră poate fi eliminată trucarea sau construirea unor oferte ad hoc, 
dezavantajoase pentru Barou; 

- stabilirea unui departament în cadrul Consiliului, care să aibă ca sarcină 
centralizarea sesizărilor avocaților – cu privire la disfuncționalitățile ocurente în 
cadrul exercitării profesiei, al activității Baroului, în relațiile cu instanțele 
judecătorești și cu Parchetele de pe lângă acestea – și identificarea posibilelor 
soluții, pe care le va propune Consiliului pentru aprobare, fără a exclude contribuția 
celorlalți consilieri; 

- stabilirea unui program de audiențe la Barou, o dată sau de două ori pe săptămână, 
în care să fie implicați, prin rotație, Decanul, Prodecanul și consilierii;  

- modificarea regulamentului alegerilor pentru funcția de Decan, în sensul instituirii 
regulii obligativității organizării de către Barou a unei dezbateri publice a 
programelor sau proiectelor candidaților la această demnitate. Contactul direct al 
electorilor cu candidații, precum și confruntarea dintre candidați ar trebui să-i ajute 
pe electori să facă o alegere corectă, iar nu una bazată pe înțelegeri și promisiuni 
electorale prealabile, iraționale, care pot fi dăunătoare întregului corp de avocați. 

 
b) Transparență și comunicare 

 
În viziunea mea, asigurarea transparenței decizionale crește gradul de încredere al 
avocatului în organele de conducere ale Baroului. Transparența trebuie să existe pe 
următoarele paliere: 
- în cadrul Consiliului Baroului – prin comunicarea corectă și completă a 

informațiilor necesare exprimării dreptului de vot în cadrul procesului decizional; 
- în cadrul Baroului, între Consiliu și avocați – prin comunicarea tuturor deciziilor pe 

care acesta le adoptă; 
- cu privire la exercitarea profesiei de avocat; 
- cu privire la buget, cheltuieli, investiții, venituri; 
- cu privire la deciziile emise de UNBR, Comisia Permanentă și Consiliul UNBR; 
- cu privire la pozițiile sau punctele de vedere exprimate de Barou în anumite 

chestiuni privind profesia; 
- cu privire la relațiile instituționale ale Baroului. 

Pe lângă transparență, comunicarea în cadrul Baroului este un factor de coeziune, care 
atrage avocatul înspre organele sale de conducere și permite apropierea acestora din 
urmă de avocați.  În acest sens, consider că se impune realizarea unei agende publice a 
Decanului și a Prodecanului. Comunicarea internă în cadrul Baroului se va face și prin 
alte mijloace de comunicare, cum ar fi editarea unui newsletter lunar cu scopul de a-i 
informa pe avocați despre activitatea Consiliului. 
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Comunicarea externă în cadrul profesiei ar trebui să existe nu doar în cadrul Baroului, 
ci și cu alte barouri. De asemenea, o comunicare bună trebuie să existe și pe verticală, 
cu UNBR, Comisia Permanentă și Consiliu, dar și cu INPPA. 

Comunicarea externă a Baroului are ca element central site-ul. În scopul asigurării 
transparenței și comunicării, este necesară crearea unui site modern, care să răspundă 
nevoilor de formare și informare ale avocaților. În acest sens, fac următoarele propuneri 
de conținut pentru site-ul Baroului:  

- agenda publică a Decanului și Prodecanului: 
- un loc esențial în spațiul virtual, necesar pentru pregătirea și dezvoltarea 

profesională a avocaților, trebuie să-l ocupe jurisprudența din raza Curții de Apel 
Timișoara, jurisprudența CEDO și jurisprudența CJUE, la care să poată avea acces 
toți avocații; 

- un spațiu pentru sesizări/clarificări/lămuriri, venite din partea avocaților; 
- un spațiu pentru știri referitoare la activitatea și implicarea avocaților, în formele 

lor de organizare a profesiei, relevantă pentru profesia noastră (spre exemplu: 
informații privind o hotărâre judecătorească pronunțată într-un domeniu al dreptului 
de interes actual, protecția consumatorului); 

- o rubrică privind publicitatea evenimentelor organizate în cadrul și în afara 
profesiei, cu și pentru avocați; 

- un buletin în format electronic privind actualitățile în profesia noastră; 
- un forum/platformă de comunicare virtuală a avocaților din Baroul Timiș; 
- calendarul evenimentelor relevante ale profesiei: conferințe, seminarii, campanii de 

caritate etc. 

Numai prin transparență și comunicare putem să creăm sentimentul de apartenență la 
profesia de avocat, de identitate pofesională. 

c) Implicare și recunoaștere profesională 

Baroul Timiș nu are o structură omogenă. Este compus din 837 de avocați, din care 495 
femei și 342 bărbați, 36 de avocați intrați în profesie înainte de 1989, 357 intrați în 
profesie în perioada 1995-2005, 444 intrați în profesie în perioada 2006 -2016, 114 
avocați sub 30 de ani, 382 de avocați între 30-40 de ani, 219 între 40-50 ani și 122 de 
avocați de peste 50 de ani. 
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Baroul trebuie să fie preocupat să integreze și să implice toate categoriile de gen și vârstă în 
activitățile sale, pentru a păstra sentimentul identitar profesional. Trebuie create punți de 
comunicare între avocații seniori și tinerii avocați. 

În acest sens, pot fi concepute diverse evenimente, grupuri și inițiative: 

- un eveniment dedicat femeilor, în luna martie, care să devină tradiție: „Femeia și 
Justiția”; 

- un club al avocaților seniori, care să organizeze întâlniri, în mod regulat, în care 
să se împărtășească experiențe, să se susțină prelegeri sau conferințe ori să se 
organizeze alte activități împreună; 

- reactivarea Asociației tinerilor avocați, ca vehicul pentru accesarea fondurilor 
europene, dar și ca vector al activității tinerilor avocați în Barou; 

- încurajarea avocaților să acceseze rețele globale sau internaționale de avocați (spre 
exemplu, Lex Mundi, TerraLex, World Law Group, WSG, etc); 

- armonizarea agendei de evenimente a Baroului Timiș cu agenda UNBR și a 
barorurilor europene. Spre exemplu, anul acesta, Ziua avocatului european se 
organizează în barorurile europene în data de 10 decembrie 2016 și are ca temă 
„Accesul la justiție”; 
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- organizarea unui eveniment dedicat Zilei copilului, la data de 1 iunie, adresat 
copiilor avocaților, cu posibilitatea organizării unei dezbateri pe tema drepturilor 
copilului; 

- realizarea, după criterii obiective, a unui top anual al formelor de organizare a 
profesiei, implicate profesional și/sau social, în diverse forme (consultanță, litigii, 
negocieri) și domenii, precum și organizarea unei festivități de premiere, 
asigurându-se, în această manieră, recunoașterea publică a activității lor. Un astfel 
de eveniment poate fi organizat în cadrul Balului Avocaților sau separat. 
Publicitatea lui este de natură să creeze o imagine favorabilă profesiei de avocat, să 
valorizeze rolul și importanța avocatului în justiție și în societate. 

 
În același timp, Baroul trebuie să fie implicat în inițiative legislative, pornind de la 
identificarea nevoilor sociale nereglementate. O inițiativă de modificare a Legii nr. 
51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat ar trebui să privească 
adoptarea unei reguli de paritate femei-bărbați în cadrul organelor colegiale ale profesiei 
noastre. 
 
De asemenea, propun să depun diligențe în vederea modificării hotărârii Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 725/2015 în sensul obligativității publicării soluțiilor de 
unificare a practicii neunitare. 
 
De asemenea, Baroul trebuie să fie preocupat de acordarea sprijinului material 
avocaților care se confruntă cu dificultăți financiare. În acest sens, propun: 
- un program Start-up pentru tinerii avocați: efectuarea de către Barou a unei 

investiții minime în amenajarea unei săli dotate cu calculatoare și program legislativ 
informatizat, destinată tinerilor avocați care nu dispun de resurse financiare 
necesare pentru o astfel de investiție. De asemenea, după modelul deja implementat 
în alte barouri în aplicare hotărârii Consilioului UNBR, susținerea în parte de către 
Barou a taxei aferente anului doi de pregătire inițială a avocaților stagiari.  

- un program Upgrade: înființarea unui fond de solidaritate, care să poată fi utilizat 
în mod rațional de către colegii avocați aflați într-o stare financiară precară. 

 
d) Serviciul de asistență juridică  

 
În Serviciul de asistență juridică al Baroului Timiș sunt implicați azi 275 de avocați, 
dintre care 51 de avocați stagiari, iar restul avocați definitivi. Suma plătită pentru SAJ a 
fost în anul 2015 de 1.007.009 lei, iar la 30 septembrie 2016, a fost de 1.005.192 lei. 
 
Această sumară evidentă demonstrează faptul că un număr considerabil de avocați din 
Baroul nostru se bazează pe resursele financiare provenite din plata serviciilor SAJ, 
astfel încât acest serviciu ocupă un loc important în cadrul profesiei noastre. 
 
Pentru îmbunătățirea SAJ-ului a fost implementat un program informatic, însă analiza 
atentă asupra modului de repartizare a oficiilor și asupra sumelor încasate demonstrează 
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că măsura implementării programului respectiv este ineficientă. Există în continuare un 
anumit număr de avocați, de regulă aceiași, cărora li se repartizează oficii, cu excluderea 
celorlalți înscrişi în Registrul de asistență juridică. Aceasta conduce la concluzia că 
există erori umane, care sunt săvârșite în modul de operare a programului, și că softul 
conceput trebuie îmbunătățit, adaptat nevoii reale, pentru a se evita repartizarea sau 
direcționararea oficiilor către un anumit avocat.  
 

e) Finanțare 
 
Dificultățile financiare cu care se confruntă în prezent avocații, din cauza creșterii 
fiscalizării și reducerea clientelei, au impact, pe termen scurt, dar și pe termen lung, 
asupra bugetului Baroului. În acest context, Baroul trebuie să identifice noi surse de 
finanțare. Fondurile europene pot fi o astfel de sursă.  
 
Baroul Timiș, alături de Universitatea de Vest din Timișoara, societăți profesionale de 
avocați și cabinete individuale, Curtea de Apel Timișoara, Camera de Comerț, Industrie 
și Agricultură Timiș, autorități publice locale, poate crea un incubator de proiecte, cu 
scopul de a accesa fonduri europene prin platforma Justice Program 2014-2020 a 
Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-
2020/justice/index_en.htm). Spre exemplu: se pot iniția activități de formare 
profesională, schimburi de experiență, ateliere, activități de cooperare și schimb de bune 
practici, dezvoltarea şi integrarea tehnologiei comunicării informației în serviciile 
juridice, spijiin acordat autorităților și ONG-urilor în vederea implementării dreptului 
UE, elaborare de studii de caz, studii de piață, metodologii comune, indicatori, 
pregătirea de ghiduri și chestionare, colectarea de date cu privire la exercitarea profesiei 
de avocat, la rolul și importanța avocatului în actul de justiție, la încrederea publicului 
în profesia de avocet şi la eficiența activității de asistență juridică.  
 

f) Promovarea și apărarea profesiei 
 
În prezent, studiile și analizele arată că percepția publică despre avocat și servicii 
juridice este negativă. Există o serie de factori care contribuie la aceasta. Totuși, trebuie 
să recunoaștem că noi suntem primii creatori ai imaginii profesiei noastre, în interior și 
în exterior. De aceea, stă în puterea noastră să schimbăm percepția negativă a publicului, 
prin pregătirea profesională continuă, prin conduita noastră în raport cu alți colegi, cu 
organele colegiale, cu instanțele, în comunitate. 
 
Pe lângă percepția negativă, profesia noastră este afectată de puterea tot mai mare a 
statului de a interveni sau pătrunde în spațiul privat profesional – fizic și virtual – al 
avocatului, esențial pentru desfășurarea profesiei de avocat. De asemenea, profesia este 
afectată și prin piedicile care pot să apară în calea accesului clientului la avocat. Cu titlu 
de exemplu, ne referim la Directiva nr. 2013/48/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din data de 22 octombrie 2013, privind dreptul de a avea acces la un avocat 
în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, 
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precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și 
dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de 
libertate, care încă nu a fost transpusă în dreptul nostru, deși termenul de expirare este 
27 noiembrie 2016. 
 
Lipsa de apreciere a rolului și importanței avocatului în înfăptuirea actului de justiție 
rezultă din caracterul derizoriu al onorariilor avocaților în cazul activității de asistență 
judiciară în alte cauze decât cele penale, precum și în neremunerarea asistenței 
extrajudiciare în Baroul Timiș. 
 
Consider că gratuitatea în serviciile de asistență judiciară, prevăzută de lege în beneficiul 
justițiabilului, nu exclude remunerarea avocatului în alte cauze decât cele civile, măcar 
la nivelul celor stabilite pentru cauzele penale. În acest sens, se impune regândirea 
modului de remunerare a avocaților din fondurile Ministerului Justiției. 
 
De asemenea, Baroul trebuie să-și exprime public poziția pentru apărarea profesiei, în 
cazul în care aceasta este afectată prin comportamentul neadecvat al terților (chiar dacă 
acesta este un judecător sau procuror). 
 

g) Formarea avocatului 
 
În viziunea mea, formarea profesională continuă a avocatului este un factor determinant 
pentru sporirea prestigiului profesiei, a reputației profesionale și, nu în ultimul rând, 
pentru creșterea clientelei. Investiția în formarea profesională continuă a avocatului 
trebuie să fie atât o prioritate a organelor de conducere ale Baroului, cât și a avocaților 
înşişi. Principalii beneficiari ai formării și dezvoltării profesionale sunt avocații și 
clienții.  
 
Formarea profesională a tinerilor avocați trebuie susținută financiar de către Barou, 
având în vedere că aceștia sunt la începutul carierei lor şi nu dispun de resurse financiare 
suficiente pentru a suporta costurile pregătirii. Investiția în tinerii avocați va avea impact 
pe termen lung asupra profesiei noastre. 
 
În ceea ce privește formarea profesională a avocatului definitiv, consider că aceasta 
ar trebui să tindă spre specializarea într-un anumit resort al Dreptului. Dinamica 
relațiilor sociale și mutațiile produse în societate în ultimii ani demonstrează că Dreptul 
este în continuă evoluție și apar noi domenii care pot și vor fi explorate. Spre exemplu: 
Dreptul sportului; Bioetica și Dreptul medical; Dreptul internetului; Dreptul 
alimentației; Dreptul migrației etc. 
 
În vederea perfecționării și dezvoltării pregătirii profesionale a avocatului, pot fi 
identificate mai multe direcții: 
- dezvoltarea continuă profesională a avocaților prin (i) menținerea și consolidarea 

colaborării cu INPPA și Facultatea de Drept a UVT, (ii) participarea la conferințele 
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naționale și internaționale organizate în interiorul profesiei de UNBR, CCBE, UIA, 
precum și la conferințele naționale și internaționale organizate în colaborare cu 
Facultatea de Drept din cadrul UVT; 

- formarea avocatului în tehnicile de comunicare în relația cu organele judiciare, cu 
organele profesionale, cu clienții și cu presa; 

- formarea avocatului în activitatea de scriere a unui proiect, în vederea accesării 
fondurilor europene; 

- finanțarea de către Barou, cu sprijinul societăților profesionale de avocați și a 
cabinetelor individuale, a participării unor tineri avocați la evenimentele 
organizate de UIA și CCBE, în contextul în care nivelul costurilor de participare 
este foarte ridicat față de nivelul veniturilor tinerilor avocați (spre exemplu: anul 
acesta, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie, se desfășoară la Budapesta cel de-
al 60-lea congres al UIA, precum și întâlnirea organizației International Bar 
Leader’s Senate, pe o temă extrem de actuală, care interesează profesia noastră: 
„Poate fi conciliată protecția confidențialității comunicării dintre client și avocat cu 
dezvăluirea informației pentru combaterea spălării banilor, sau acestea sunt 
diametral opuse?”. Deși evenimentul se desfășoară atât de aproape de Timișoara, 
nu a fost mediatizat de Barou, astfel încât nu a fost trimis niciun reprezentant); 

- formarea practică a avocatului într-un cadru informal: proiectul Cafeneaua 
juridică are ca scop ințierea unei platforme de networking între avocații din Baroul 
Timiș, în vederea organizării de întâlniri de lucru, informale, tematice, după un 
calendar prestabilit, cu participarea unor specialiști în domeniu (Drept civil și 
procesual civil, Drept penal și procesual penal, Proprietate intelectuală, Dreptul 
sportului, Bioetică, Dreptul familiei, Drept bancar, Dreptul concurenței, Drept 
fiscal, Drept administrativ, Dreptul Uniunii Europene, ș.a.m.d.); 

- crearea unei biblioteci juridice online, prin achiziția de către Barou a unor 
abonamente la edituri juridice, facilitând, astfel, accesul gratuit al avocaților la 
revistele de specialitate, doctrină și jurisprudență. 

 
h) Relații externe 

 
În contextul globalizării rețelelor de avocatură și a serviciilor juridice, Baroul trebuie să 
aibă un comportament pro-activ și să se apropie de Barouri din alte state, cu 
preponderență din cadrul Uniunii Europene. Beneficiile acestei apropieri ar putea fi atât 
pe plan profesional – prin schimbul de experiență, stagii de pregătire profesională, 
traininguri – cât și pe plan material, prin accesarea de fonduri europene acordate 
programelor euroregionale. În acest sens, propun restabilirea tuturor legăturilor externe 
pe care Baroul Timiș le-a avut, începând cu anul 2000, sistate după anul 2012, cu 
Barourile din Pancevo și Niș (Serbia), Baroul din Poznan (Polonia), Baroul din 
Montpellier (Franţa). De asemenea, au fost stabilite deja contacte cu Barourile din 
Barcelona și Figuerras (Spania), Baroul din Nîems (Franța), Viterbo (Italia), alături de 
care Baroul Timiș a fost implicat până în anul 2012 în programe europene. Totodată, 
trebuie să identificăm oportunitatea înfrățirii Baroului Timiș cu alte Barouri prin 
intermediul avocaților care au plecat din Baroul Timiș şi îşi exercită astăzi profesia în 
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Barouri din alte state. Spre exemplu, Bruxelles (Belgia), Paris și Avignon (Franța), 
Roma și Bologna (Italia). În această manieră, doresc să implicăm în dezvoltarea și 
evoluția Barolui avocații care au debutat în cariera de avocat în Baroul Timiș. 
 

4.2. Baroul şi comunitatea 
 
Pentru a asigura vizibilitatea și a promova profesia de avocat, Baroul trebuie să se 
implice social, să se îndrepte spre comunitate și să mobilezeze comunitatea înspre el. În 
acest sens, pot fi implementate următoarele inițiative: 
- înființarea Muzeului Baroului Timiș, pentru că nu putem înțelege prezentul fără 

să ne cunoaștem trecutul; Baroul Timiș dispune de un vast material istoriografic, 
izvoare scrise, obiecte (mașini de scris, diplome de licență, diplome de doctor, 
fotografii, legitimații, corespondență, hotărâri de înscriere în Baroul din Timișoara, 
în Baroul din Szeged, etc). Baroul Timiș este singurul din țară care are în arhivă 
actul său de înfințare în original, datând din 1875. Figuri emblematice pentru istoria 
Baroului Timiș sunt Paul Iorgovici Brâncoveanu, Eftimie Murgu, Vicențiu Babeș, 
Simon Mangiuca, Alexandru Mocioni, Coriolan Brădiceanu și alții; 

- proiectul Avocatura pro-bono pentru anumite categorii de persoane vulnerabile 
(femei abuzate, minori, migranți), asociații si fundații. Acest proiect se poate realiza 
în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, prin 
implicarea studenților în activitatea de consiliere juridică. Totodată, se va putea 
organiza anual un eveniment în care să fie premiați avocații, în formele lor de 
exercitare a profesiei, implicați în avocatura pro-bono; 

- organizarea sau participarea la campanii de strângere de fonduri pentru diverse 
proiecte comunitare și sociale; 

- implicarea în evenimente culturale organizate la nivel local, în special în vederea 
pregătirii comunității pentru Capitala culturală europeană din 2021; 

- promovarea profesiei de avocat în licee, în scopul atragerii celor mai buni elevi 
înspre învățământul juridic și profesia noastră; această inițiativă răspunde 
preocupărilor legate de evoluția profesiei în viitor, în contextul în care scade 
vertiginos atât numărul, cât și calitatea absolvenților de licee care se îndreaptă 
înspre studiile juridice; 

- implicarea în concursurile de retorică și public speaking organizate în licee cu 
participarea avocaților din Baroul Timiș,  valorificând astfel experiența acumulată 
de tinerii avocați care au fost premiați la concursurile internaționale de pledoarii în 
timpul studenției, în colaborare cu  Facultatea de Drept din cadrul Universității de 
Vest din Timișoara; în această manieră, îi vom putea atrage pe elevi înspre UVT și 
apoi înspre Barou; totodată, culegem roadele investiției pe care Baroul Timiș a 
făcut-o în UVT, prin acordarea de burse studenților implicați în concursurile 
internaționale. Această viziune, bazată pe principiul „dăruind, vei dobândi”, trebuie 
păstrată în Baroul Timiș și extinsă, eventual, prin acordarea unor burse elevilor care 
obțin premii în concursurile naționale și internaționale de retorică și public 
speaking; 
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- ABC-ul juridic pe înțelesul tuturor – o rubrică juridică săptămânală sau bilunară 
la un post de radio sau TV, cu o tematică prestabilită, în care publicul întreabă și 
răspunde un avocat specializat într-un anumit domeniu, delegat de Barou; prin 
această inițiativă, reducem activitatea de asistență extrajudiciară care, de regulă, 
este în sarcina tinerilor avocați, fiind neremunerată;  

- campanii de informarea publicului asupra chestiunilor juridice de interes general 
privind accesul la justiție, la serviiciile unui avocat, asistența judiciară și 
extrajudiciară, precum și de educare a publicului în diverse resorturi juridice 
(drepturile copilului, combaterea și prevenirea traficului de droguri și persoane, 
protecția consumatorului etc.); această inițiativă poate fi organizată în școli și în 
licee, prin atragerea de fonduri, în cooperare cu UVT, Curtea de Apel Timișoara, 
Parchetul de pe lângă CA Timișoara;  

- informarea publicului cu privire la evenimentele organizate de Barou și inițiativele 
pe plan profesional și social; 

- exprimarea poziției publice a Baroului față de anumite chestiuni care vizează 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, apărarea profesiei, potecția 
confidențialității comunicării dintre client și avocat (a se vedea neimplementarea 
Directivei 2013/48). 

 
4.3. Baroul și instanțele judecătorești; Baroul și Parchetele 

 
Relația instituțională a Baroului cu instanțele și Parchetele poate fi îmbunătățită prin 
comunicare, colaborare și implicare. 
 
Astfel, nevoile avocaților legate de dificultățile întâmpinate în exercitarea profesiei în 
cadrul instanțelor, parchetelor și penitenciarelor trebuie comunicate de avocați 
Consiliului, urmând ca acesta, împreună cu Decanul și Prodecanul, să identifice, de 
îndată, soluții. În acest sens, este necesară formularea de propuneri de revizuire a actelor 
sau a protocoalelor de colaborare între Barou și instanțe, respective Parchete, în funcție 
de bilanțul făcut pentru anul precedent. Spre exemplu, în vara anului 2016, exercitarea 
profesiei de către avocat a fost aproape paralizată prin programul cu publicul extrem de 
redus. Pentru anul 2017, Baroul trebuie să propună, în perioada imediat următoare, 
sugestii de modificare a programului de activitate la instanțe în perioada vacanței 
judecătorești, pentru a preveni un nou blocaj al activității noastre în instanțe.  
 
Colaborarea dintre Barou și instanțe, respectiv Parchete, trebuie să se regăsească și în 
resortul pregătirii profesionale. În acest sens, Baroul ar trebui să aibă acces și să pună la 
dispoziția avocaților jurisprudența publicată a instanțelor din raza Curții de Apel 
Timișoara. De asemenea, Baroul ar trebui să aibă acces la practica de unificare în cadrul 
Curții de Apel Timișoara. În prezent, având în vedere prevederile hotărârii CSM nr. 
725/13.10.2015, aceasta se publică doar pe intranetul instanțelor și în secțiunea din 
EMAP, dedicată unificării practicii. Consider că practica de unificare nu trebui să 
constituie un „secret profesional” al judecătorilor, ci să fie diseminată în rândul 
avocaților, având în vedere efectul soluțiilor de unificare a practicii. În mod tradițional, 
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Decanul Baroului este invitat cel puțin la ședințele de bilanț al Curții de Apel Timișoara, 
astfel încât stă în puterea acestuia să disemineze în rândul avocaților din Barou 
concluziile acestor sesiuni de lucru.  
 
De asemenea, colaborarea trebuie să se realizeze și prin implicarea avocaților și 
magistraților în realizarea unor întâlniri de lucru comune, conferințe și stagii de 
pregătire.  
 

4.4. Baroul şi alte profesii  

Un Barou nu poate fi conectat, format profesional, informat și implicat fără  
colaborarea cu  celelalte profesii juridice: notarii, executorii judecătorești, practicienii 
în insolvență. În acest sens, este necesară încheierea de protocoale de colaborare, în 
diverse arii de activitate, cu aceste profesii, urmărind facilitarea serviciilor prestate de 
avocați în fața acestora. 

 

5. RESURSE PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI PROPUS 
 

Baroul Timiș are suficiente resurse financiare și umane pentru a realiza programul 
propus în acest document.  
 
Întreaga strategie proiectată se poate implementa numai de o echipă care este unită de 
aceeași viziune și prin aceleaşi principii și valori. În acest sens, îl voi propune în funcția 
de Prodecan al Baroului, ca și co-echipier, pe dl. consilier avocat IONUȚ PAȘCA. 
 
Vă invit să fiți alături de noi în reformarea BAROULUI TIMIȘ, în următorii 4 ani. 
 
Dragi colegi, ne vedem pe 11 noiembrie! 
 
 
        
     Av. dr. Maria-Lavinia Tec 


