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Rolul avocatului

Alineatul 6 al Comentariului Consiliul Barourilor 
și al Societăților de Drept din Europa (CCBE) 

la Carta principiilor fundamentale ale avocatului european

Misiunea avocatului

Art. 1.1 din Codul Deontologic 
al Avocatului din Uniunea Europeană

Într-o societate întemeiată pe respect 
faţă de justiţie, avocatul îndeplineşte un 
rol special. Îndatoririle avocatului nu se 

limitează doar la executarea fidelă a unui 
mandat în cadrul legii. Avocatul trebuie să 
vegheze la respectul Statului de drept şi a 
intereselor celor ale căror drepturi şi libertăţi 
le apără. Este îndatorirea avocatului nu numai 
să pledeze pentru cauza clientului său ci şi să 
fie sfătuitorul clientului.
Respectul pentru misiunea profesională a 
avocatului este o condiţie esenţială a Statului 
de drept şi a unei societăţi democratice.

Prin urmare, misiunea avocatului îi impune 
îndatoriri şi obligaţii multiple, (uneori 
aparent contradictorii), în raport de: client, 
tribunale şi celelalte autorităţi în faţa cărora 

avocatul pledează pentru cauza clientului sau 
acţionează în numele acestuia, profesia sa în 
general şi fiecare confrate în particular, public, 
pentru care o profesie liberală şi independentă, 
supusă respectării normelor pe care ea şi 
le-a impus, este un mijloc esenţial de apărare 
a drepturilor omului în faţa Statului şi a altor 
puteri din societate.

Un avocat trebuie, menținând în același timp 
respectul cuvenit și curtoazia față de instanța 
de judecată, să apere interesele clientului, 
onorabil și fără teamă, neavând interese sau 
beneficii pentru el însuși sau altă persoană. 
Un avocat nu trebuie să dea cu bună știință 
informații false sau care induc în eroare 
instanța de judecată.”

Jurământul avocatului

J ur să respect și să apăr Constituția și legile 
țării, drepturile și libertățile omului și să 
exercit profesia de avocat cu cinste și 

demnitate. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

asigure că aceste conflicte sunt rezolvate în 
conformitate cu principiile recunoscute ale 
dreptului civil, public sau penal, ținând cont de 
drepturi și interese, să continue dezvoltarea 
legii și să apere libertatea, justiția și statul de 
drept".

Rolul avocatului, indiferent dacă e deținut 
de cptre o persoanp, o corporație sau 
stat, este cel de consilier de încredere 

al clientului și reprezentant al acestuia, este un 
profesionist respectat de terți, și un participant 
indispensabil la administrarea echitabilă a 

justiției. Cuprinzând toate aceste elemente, 
avocatul, care servește fidel interesele 
clientului sau / clientei sale și protejează 
drepturile clientului, îndeplinește, de asemenea, 
funcțiile avocatului în societate - care sunt: să 
aplaneze și să prevină conflictele, să se 

Art. 22 al. (1) din Legea 51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat
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Capitolul II

Avocatura,
O profesie de când Lumea...

Nu doar de 20 de ani
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Majoritatea autorilor plasează istoria 
avocaturii în Roma, instituția 
avocaturii fiind atribuită lui Romulus, 

în epoca în care funcționau patronus 
causarum1 care îi asistau pe justițiabili în mod 
gratuit. Având în vedere că Romulus a fost 
primul rege al Romei, domnind în perioada 
anilor 753 i. Hr. – 717 i. Hr., putem aprecia că 
aceasta este perioada de referință a apariției 
avocaturii.
În epoca lui Romulus, existau patronii care 
aveau misiunea de a-i asista pe justițiabili 
în mod absolut gratuit. Deși beneficiau de o 
asistență gratuită, totuși, justițiabilii nu erau 
multumiți de prestanța patronilor care nu 
aveau suficente cunoștințe astfel că aceștia 
au început să își cheme în ajutor un cetățean 
cunoscător al legilor denumit avocat – ad 
auxilium vacatus – în traducere, „chemat în 
ajutor”.

Onorabilitatea și prestigiul avocaturii sunt 
ilustrate în istorie prin nume consacrate 
precum Demostene, Pericle și Socrate (în 
Grecia), Cicero (în Roma) însă au existat 
și critici aspri ai profesiei în persoana lui 
Montesquieu și La Fontaine care imputau 
avocaților că “apără pe orice, chiar și pe 
criminali”.
Primii “avocați” îi regăsim în vechea Atena, 
când, pe la jumătatea secolului al 5-lea i.Hr., a 
fost reglementată posibilitatea justițiabilului 
de a cere sprijinul oricărei persoane de a-l 
asista la pledoarie. Cetățeanul era dator să 
se apere singur, însă cei care apreciau că nu 
o pot face datorită unei pregătiri precare, 
solicitau persoanelor cu cunoștințe speciale să 
le redacteze pledoarii pe care le învățau și le 
recitau în judecată. Persoanele care concepeau 
pledoariile spre a fi ulterior recitate de acuzat, 
se numeau logografi iar justițiabili purtau 
denumirea de sinegori.

Datorită faptul că sinegori nu înțelegeau sensul 
pledoariei, rezultatul nu era unul satisfăcător 
neputând fi prezentate Tribunalului  în mod 
corect astfel că s-a ajuns la varianta în care 
logografii nu s-au mai rezumat doar la a scrie 
pledoariile ci și la a le susține.
În același timp, în Roma Antica, justițiabilii 
își puteau chema un prieten în ajutor în fața 
Tribunalului, prietenul chemat fiind o persoană 
care stăpânea știința dreptului dar, mai ales, 
arta de a vorbi.
Dacă la Atena, apărarea o asigurau logografii, 
în Grecia Antică întâlnim oratores și advocatii. 
Oratores erau foștii patroni care pledau în fața 
Tribunalului în vreme ce advocatii se rezumau 
la a da consultații și sfaturi celor care aveau 
o problemă juridică. Oratorul, deși putea 
fi ales din rândurile cetățenilor, trebuia să 
îndeplinească o serie de condiții între care să 
fie un om liber iar nu un sclav, să nu fie infam, 
să fi dovedit respect față de părinții săi, să 
nu fi refuzat sarcina apărării patriei, să nu fi 
practicat comerț scandalos sau contrar pudorii. 
În general erau avute în vedere condiții care 
demonstrau o reputație bună a oratorului.
În această perioadă, atât la greci cât și la 
romani, cei care desfășurau activități specifice 
avocaturii aveau pregătire în retorică nefiind 
necesară pregatirea în științe juridice.

Deși, în acele vremuri, avocatura nu era 
reglementată prin lege, totuși, datorită 
practicării ei la scară largă, s-a intervenit prin 
adoptarea unei legi care interzicea profesarea 
avocaturii.
Discutăm de legea Cincia adoptată în anul 
204 i.Hr., prin care Cincius Alimentus a 
interzis avocaților să primească daruri și 
orice remunerații pentru serviciile de apărare, 
consacrând încă o dată gratuitatea asistării în 
fața Tribunalelor.

1 A. Camacho “ftanual de derecho procesual civil, Teoria general del proceso” Ed. Temis, Santa Fe de Bogota, 1996, pag. 212

Gratuitatea serviciilor de apărare în fața 
Tribunalelor era impusă datorită faptul 
că, romanii considerau că numai sclavii și 
mercenarii pot primi răsplata pentru munca 
prestată, munca fiind o chestiune disprețuită, 
înjositoare, iar cei din clasa nobilă nu se 
puteau preta la a munci. Or, așa cum am arătat 
anterior, oratorii nu puteau fi aleși din rândul 
sclavilor sau al persoanelor care nu aveau o 
anumită reputație personală.
Proceduristul român Eugen HEROVANU 
afirmă în opera sa, intitulată “Principiile 
procedurii judiciare”, că avocatura a cunoscut 
cea mai frumoasă epocă a istoriei sale la finele 
Republicii, ceea ce presupune ca avocatura s-a 
dezvoltat alert în perioada anilor 44 i.Hr (anul 
numirii lui Caesar ca dictator perpetuu) - 27 
i.Hr. (anul în care Senatul roman i-a acordat lui 
Octavianus titlul de August) aceste ultime două 
evenimente marcând finele Republicii Romane 
și începutul Imperiului Roman.
Abia în epoca Împăratului Claudius, avocatura 
din Roma Antică a fost legalizată
ca profesie, acesta abolind legea referitoare 
la restricția asupra onorariilor impunând 
însă, totodată, un onorariu maximal de 
10.000 sesterți. Însă decizia lui Claudius nu 
este una luată la întâmplare sau datorată 
nevoii reglementării unei profesii deja bine 
înrădăcinată în societate ci datorită sinuciderii 
cavalerului Samnis.
Cavalerul Samnis s-a sinucis în chiar casa 
avocatului său datorită faptului că, deși îi 
plătise acestuia un onorariu de 400.000 
sesterți, fusese trădat. Totodată, exista asupra
lui Claudius și o presiune din partea avocaților 
mai puțin celebri care nu primeau daruri 
consistente, în sensul de a li se permite să 
trăiască din profesia lor.
Dupa Claudius, împăratul Traian a stabilit 
și modalitatea de plată a onorariului. Astfel, 
avocații puteau fi plătiți cu un onorariu de până 
la 10.000 de sesterți care se plăteau numai 
după judecată, avocatul fiind pus să jure că nu i 
s-a plătit nimic.

Avocatura a devenit o adevarată “profesiune” 
în perioada procedurii formulare, încetând să 
mai fie un serviciu gratuit, fiind exercitată doar 
de către jurisconsulți care au primit în acea 
vreme denumirea de “avocați”.
Prima încercare de organizare a avocaturii 
a avut loc în epoca lui Iustinian (527 – 565), 
luând naștere colegiile și corporațiile cu 
caracter profesional, avocatul fiind acum 
retribuit prin onorarii.
Tot în epoca lui Iustinian au fost înființate 
și școlile de drept, atât la Roma la 
Constantinopol, cât și în provincii. Absolvenții 
acestor școli de drept erau numiți postglosatori 
fiind cei care au reușit adaptarea legilor 
romane la nevoile timpului.
Prima formă de organizare a avocaturii apare 
după anul 527, în perioada împăraților Iustin și 
Iustinian care au dispus înscrierea avocaților 
din Imperiul Roman de răsărit într-un ordin 
profesional.
Dupa căderea Imperiului Roman de Vest, la 
începutul instaurării Evului Mediu, profesia de 
avocat cunoaște o perioadă de decădere care 
avea să fie depășită în perioada 1190 – 1230, 
prin practicarea dreptului canonic ca profesie, 
fiind astfel început un trend de profesonalizare 
adoptat și de instanțele civile.
Corporațiile de avocați au întâmpinat însă 
nenumărate încercări de desființare. Astfel, 
la începutul Revoluției Franceze (1789) se 
vehicula ideea conform căreia monopolul 
unor profesii legale constituie o ofensă asupra 
libertății individuale. Ca urmare a demersurilor 
de desființare a corporațiilor, avocatura
a devenit o profesie liberă, lipsită de condiții 
profesionale și de orice control public. În 
Franța, justițiabilii erau acum liberi să își aleagă
un apărător din rândul cetățenilor neexistând 
niciun fel de condiție premisă legată de 
pregătirea profesională.
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Această etapă din istoria avocaturii a luat 
însă sfârșit în Franța, în anul 1830, când a 
fost adoptată legea de organizare a Baroului 
Francez.
Puțin înainte de perioada în care, în Franța, 
corporațiile de avocati erau desființate, în 
Prusia lui Federic cel Mare exista același 
curent de gândire.
Frederic cel Mare a desființat avocatura în anul 
1781, considerând că organizarea avocaților în 
corporații profesionale a dus la destabilizarea 
Justiției. În vederea restabilirii Justiției, 
Frederic cel Mare, a încercat organizarea 
unei magistraturi a apărării, astfel că avocații 
organizați în corporații profesionale au fost 
înlocuiți de consilierii asistenți (assistențiat) 
care erau numiți de către tribunal pentru 
fiecare caz în parte.
Viziunea lui Frederic cel Mare nu a fost însă 
una viabilă astfel că, în scurt timp, în anul 1793, 
s-a revenit la sistemul de avocatură organizat 
în corporații profesionale.
În scurt timp, au fost înființate Barourile de 
avocați, profesia devenind una extrem de bine 
reglementată, fiind stabilite condiții clare atât 
pentru accederea în profesie cât și pentru 
exercitarea propriu – zisă a profesiei.
Organizarea avocaturii pe barouri a venit 
să confirme ceea ce juristul francez Jacques 
Villard susținea, respectiv faptul că
„avocatul capătă valoare doar dacă este 
cuprins în sânul unui ordin, al unui corp”.
Așa cum putem observa, avocatura a apărut 
încă înaintea erei noastre, perioada de referință 
fiind anii 753 i. Hr. – 717 i. Hr., când existau 
patronus causarum. Aceștia nefiind persoane 
specializate erau adeseori asistați de către un 
avocat – ad auxilium vacatus – în traducere, 
„chemat în ajutor”, apărând astfel, pentru 
prima dată denumirea de avocat.
Ulterior, la Atena încep să funcționeze 
logografii în vreme ce în Grecia Antică, 
justițiabilii puteau apela la oratores și advocați. 

Se observă astfel o scindare a atribuțiilor 
avocatului de azi, în sensul că cine se ocupa
de redactarea pledoariilor nu le și susținea în 
fața Tribunalului, iar cine asista justițiabilul în 
fața Tribunalului nu dădea și consultanță sau 
sfaturi juridice.
După anii 500 apar și școlile de drept 
înrădăcinându-se conceptul conform căruia 
numai cei cu pregătire juridică putea asigura 
apărarea în fața Tribunalului, aceștia numindu-
se postglosatori.
Pe parcursul a 2769 de ani de când exista, 
avocatura a suferit numeroase intervenții din 
partea statului ajungând în zilele noastre să 
fie perfect reglementată astfel încât clasa 
avocaților a devenit extrem de bine delimitată, 
în toate țările existând modalități precise de 
accedere în profesie și de exercitare a acesteia.
În pofida nenumăratelor schimbări intervenite 
însă, avocatura și-a păstrat esența iar avocatul 
menirea, și anume aceea de a asigura apărarea 
drepturilor și intereselor legitime ale oricărui 
om aflat în nevoie.

Thomas Couture,
Avocat în drum spre tribunal
aprox. 1860 detaliu
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Capitolul III

Toba - Roba - Peruca
Privire...

Vestimentară a profesiei
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Secțiunea 1

Scurte considerente istorice 
ale dreptului și simbolurilor lui.

Pieter Brueghel cel Tânăr,
Biroul avocatului comunal
sec. XVII detaliu

Dreptul a evoluat de-a lungul timpului 
plecând de la ideea de dreptate. 
Dreptatea a evoluat pe bază de 

reguli, iar cei ce împărțeau dreptatea erau 
conducătorii, întotdeauna distinși prin 
veșminte, fiind cei în a căror putere de decizie 
stăteau regulile, deoarece dintotdeauna şi 
peste tot în lume, apărarea valorilor sociale 
împotriva faptelor periculoase a reprezentat o 

preocupare esenţială a societăţii.
Dreptul este destinat să reglementeze 
conduita umană, relaţiile sociale care se nasc 
între indivizi, membri ai unei colectivităţi, de 
respectarea prevederilor normelor juridice se 
leagă promovarea şi apărarea valorilor sociale 
ale oricărei societăţi, acestea fiind înfaptuite 
la început de conducători, care și-au arogat 
această calitate de judecatori.

În societăţile primitive, dreptul a apărut ca 
fiind în strânsă legătură cu religia şi tocmai 
acesta este motivul pentru care Fustel de 

Coulanges a demonstrat, în celebra sa lucrare 
La cité antique, că „dreptul nu a apărut dintr-o 
idee abstractă de justiţie, ci a derivat din 
religie”, ceea ce a determinat ca, pentru multă 
vreme, activitatea de judecată era monopolul 
preoţilor. Teologia s-a numărat printre primele 
discipline care au legitimat dreptul statului 
de a pedepsi. Textele biblice în legătură cu 
legitimitatea pedepsei pot părea contradictorii, 
deși este general acceptat că Vechiul 
Testament nu respinge justiţia retributivă. În 
Vechiul Testament textele privind modul de 
înfăptuire a justiţiei sunt abundente: arsură 
pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie 
pentru vânătaie, „iar de va fi altă vătămare”, să 
se plătească „suflet pentru suflet, ochi pentru 
ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, 
picior pentru picior” .

Din toate acestea pare să reiasă foarte clar 
că Vechiul Testament nu doar admitea justiţia 
retributivă, ci o reglementa, impunând legea 
talionului. Și la romani se constată o conexiune 
între religie şi drept. Nu există o diferenţiere 
între normele religioase – fas – şi cele juridice 
– ius. Singura lege pe care au cunoscut-o 
romanii primelor secole a fost ius divinum, 
legea bazată pe ideea că nicio hotărâre nu 
trebuie să contrasteze cu voinţa zeilor, adică 
ceea ce zeilor li se pare că este drept. Legea 
era aplicată de un conducător, iar în persoana 
aceluiași conducător erau reunite toate 
puterile: militară, religioasă, legislativă
 și judecătorească, acesta era îmbrăcat militar 
(purtând arme), sugerând puterea. Veșmintele 
sale având nuanțe sobre, care impuneau teama 
și totodată respect. Atunci când Conducătorul 
își exercita prerogativele religioase, trecea 
la o altă ținută, care trebuia să sugereze 
legătura sa cu divinitatea, dar și teama în fața 

acelei divinități, divinitatea fiind adevărul 
absolut și dreptatea absolută. Exercitarea 
prerogativelor legislative și aceea de judecător 
suprem sugerând puterea pământească și 
dreptul de viață și de moarte asupra supușilor, 
presupunea o altă îmbrăcăminte sau semne 
distinctive, care să sugereze și faptul că 
judecata supremă omenească este de origine 
divină, ca și puterea conducătorului. Așa 
au apărut veșmintele celor care înfăptuiau 
justiția, și erau simbol al distincției, al puterii, 
al supremației, transpunând omul într-un 
personaj, desprins din realitate și ridicat la 
rang de putere divină.

Avocatură în perioada 
antichității
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Secțiunea 2

Roba.

Roba a apărut ca element al 
depersonalizării, unde omul nu mai era 
om, veștimentele sale transpunându-l 

într-un personaj care trebuia să arate omului 
de rând, greșeala și pedeapsa divină a greșelii.
Fapta și pedeapasa sunt elementele indisolubile 
ale dreptății care dau contur legilor și care 
crează nevoia de justiție în impunerea regulilor 
stabilite prin norme juridice. Apariția primelor 
elemente de separare a puterilor în stat, 
conduce și la purtarea unor veșminte ce devin 
specifice unor funcții cu însemne care preiau
o anumită cromatică ce tinde la uniformizare. 
Prima separare a puterilor în stat, la unele 
popoare, a fost între atribuțiile conducătorului 
militar suprem și atribuțiile religioase. Ulterior, 
sunt delegate permanent atribuțiile legislative 
– conducătorul păstrându-și atribuțiile de 
promulgare a legii și de veto asupra legilor, 
după care urmează separarea de puterea 
judecătorească, însă cu păstrarea atribuțiilor 
conducătorului de a grația și a amnistia.
Toate aceste schimbări sunt separări ale 
puterilor în stat, într-o evoluție care ne 
apare astăzi ca fiind firească, elementul de 
continuitate care a fost transmis și păstrat este 
cel al odăjdiilor, veșminte ceremoniale, care 
sunt prezente și astăzi, amintind de ritualurile 
religioase, legislative și judecătorești.
Veșmintele erau specifice fiecărei ceremonii, 
amintind toate de unitatea cu divinitatea 
inițială, făcând trimitere – explicit sau nu – la 
originile comune ale puterilor în stat.

Astfel, veșmintele specifice activității de 
judecată amintesc de cele religioase, fiindcă 
dreptul era socotit a fi de origine divină, 
emanând de la divinitate. Regulile – morale 
și juridice – puteau fi impuse mult mai ușor 
dacă se susținea originea lor divină și voința 
divinității.
Sorgintea comună a justiției și a religiei poate 
fi remarcată și prin prisma veșmintelor, cele 
preoțești și a robelor și capelor judecătorești. 
Culorile odăjdiilor și robelor îmbrăcate 
atunci când se oficiază o procesiune sunt 
comparative, culoarea violet de la episcopi, 
identică cu culoarea violet de la funcțiile 
superioare ale magistraturii, indicând un 
anumit rang bisericesc sau judecătoresc.
Acoperământul capului, cum este „mitra” 
de formă sferică sau conică, uneori bogat 
ornamentată, purtată mai ales de arhierei în 
timpul slujbei religioase sau „potcapul” de 
formă cilindrică, purtat de preoții și călugării 
ortodocși, își găsesc aceeași origine cu 
peruca purtată de judecătorii care înfăptuiau 
justiția, respectiv, distincția conferită de acest 
acoperământ.

Honoré Daumier,
Marea scară a Palatului Justiției
1865
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Secțiunea 3

Roba și Peruca. Simbolistică.

Atât roba cât și peruca reprezintă un 
simbol, fiind elemente care permit 
omului să se prezinte într-o altă

formă, să se deghizeze într-un personaj, care 
să impună dreptatea și care să facă cunoscut
adevărul, acel adevăr care de-a lungul timpului 
a evoluat în norme juridice, menite să asigure 
regulile sociale.
Aceste veșminte amintesc de originea puterii 
lor sau de originea atribuțiilor pe care le 
exercită, de aceea și astăzi participanții la actul 
de justiție au obligația de a purta o anumită 
ținută pe timpul exercitării atribuțiilor lor. 
Veșmintele fiind într-o directă legătură cu 
rădăcinile cutumiare ale delegării funcțiilor pe 
care le exercită.
O analiză aparte trebuie făcută veșmintelor 
avocaților deoarece fiecare cultură juridică 
atribuie acestuia un rol și o misiune socială 
unică. Roba avocatului are o semnificație 
multiplă, polivalentă. Avocatura este la fel de 
veche ca și magistratura. Omul justițiabil este și 
el după chipul și asemănarea Creatorului, astfel 
că Justiția și Dreptul la apărare sunt deopotrivă 
de origine Divină. Omul poate fi judecat 
pentru greșelile sale lumești, dar trebuie să 
fie apărat de excesele unei justiții pământene, 
prin aplicarea unor principii ale dreptului 
divin. Dreptul la apărare este mai aproape 
de divinitate, fiindcă avocatul apără OMUL, 
om care este creație divină, după chipul și 
asemănarea Domnului. Originea Judecății și a 
Apărării este comună, ambele având același rol 
social și aceeași finalitate.

Avocatul ca și Judecătorul au același scop 
în societate: apărarea ordinii de drept, 
restabilirea echilibrului social și aflarea 
adevărului, pentru menținerea păcii sociale. 
Avocatul asigură echilibrul dintre interesele 
Statului și drepturile persoanelor, acesta se 
află la confluența dintre interesele particulare 
ale individului în societate și cele ale oamenilor 
organizați social, respectiv interesele maselor.
Avocatul îmbrăcat în robă oficiază și 
îndeplinește un sacerdoțiu, adică o misiune ca 
și judecătorul de altfel, ambii fiind descendenți 
din valoarea divină a sarcinii ce o îndeplinesc 
în tribunal după un anumit ritual denumit 
procedură, ambii apără OMUL și valoarea 
supremă a umanității – VIAȚA, care este 
transpusă în viața socială, ale cărei reguli 
trebuie respectate, și care se suprapun pe 
drepturile proprii ale individului justitiabil.
Avocatul și Judecătorul, asemenea Preotului, 
trebuie să se bucure de același respect 
din partea tuturor (muritorilor de rând), de 
aceea ei sunt apărați de norme speciale în 
exercitarea atribuțiilor conferite de lege, roba 
constituindu-se într-un semn distinctiv și 
comun.

Roba reflectă puterea și autoritatea delegată, 
ea trebuie să rămână însemnul care conferă 
demnitate unei profesii, fără de care, celelalte 
nu ar putea exista.

Honoré Daumier, 
Scftița unui avocat
aprox. 1860
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Secțiunea 4

Evul Mediu.

În Evul Mediu peruca a facut parte și 
din recuzita conducătorilor, militarilor și 
judecătorilor. Despre regina Elisabeta 

I a Angliei (1558-1603) se spune că avea o 
colecție de 80 de peruci, iar rivala ei, regina 
Scoției, Maria Stuart (1542-1547), în timpul 
celor 18 ani de captivitate în Anglia, își schimba 
peruca în fiecare zi.
Tot în această perioadă, peruca faceă parte, 
alături de robă, din recuzita judecătorilor.
Prin purtarea perucii figurile aveau o 
monumentalitate deosebită, ieșind în relief 
capul leonin, învadat de cârlionți mari și lungi.
De la picioarele subțiri și elegante, pe care și 
le etalau în acea vreme bărbații, încălțați cu 
pantofi cu funde și tocuri înalte, cu ciorapi de 
mătase și jartiere cu catarame aurite, silueta 
se lățea prin haina de brocart cu manșete late 
și mâneci împodobite cu dantele, ajungând 
la peruca uriașă, cu o cărare pe mijloc, ce 
împărțea cascadele de păr de o parte și de 
alta a capului și pe umeri, coborând până la 
jumătatea pieptului, toate fiind detalii care 
simbolizau puterea, care distingeau oamenii 
unii de alții în societate.
Astfel, peruca, apare ca element distinctiv, 
confirmă încă odată simbolul dat de aceasta 
puterii, supremației și respectului față de acei 
care făceau parte dintr-o categorie socială 
unde puterea era expresia adevărului, și unde 
regulile puterii erau legiferate.

Pieter Brueghel cel Tânăr,
Biroul avocatului comunal
sec. XVII, detaliu
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Barrister WIG
sec. XV

Secțiunea 5

Peruca în sistemul de drept
Anglo - Saxon.

Peruca, rămâne simbol al justiției, găsindu-
și loc în continuare în sistemul de drept 
anglo-saxon, ca element de legătura între 

istorie și mitologie.
Anglia, și sistemul de drept common-law 
încadrează peruca în elementele distinctive 
ale justiției, făcând-o în continuare un 
element indispensabil în înfăptuirea justiției , 
menit  în continuare să atribuie judecătorului 
și avocatului rolul de personaj suprem, 
reprezentant al norodului, care închina binelui 
obștesc talentul și opera sa și își îndeplinește 
armonios menirea lor pe pământ.
În viața Tribunalelor există o mistică, ce-l 
tranformă într-un spațiu spiritual, spus astfel, 
dacă am plecat de la ideea de mistică, dar chiar 
și la modul cel mai realist, Tribunalul este locul 
unde viața pulsează într-o altă dimensiune, 
unde esența vieții este între drepturi și libertăți, 
locul în care legile sunt drumul destinului, în 
care justițiabilul este omul care este judecat 
de un alt fel de oameni, ale căror valori sunt 
tocmai legile, și a căror participare la actul de 
justiție, este o opera.
De aceea Tribunalul trebuie să rămână o 
instituție care chiar și în cea mai galopantă 
evoluție trebuie să păstreze liantul către lumea 
mistică, să rămână poarta de intrare într-un 
templu, în care doar cei în robă pot decide 
asupra destinului altor oameni, dând naștere 
unei filosofii de viață, la confluența dintre arta 
de a percepe esența vieții și știința dreptului.
Roba trebuie să rămână expresia sobrității, iar 
negrul ei ca element cromatic, să confere un 
efect copleșitor care inspiră putere mentală 
și autoritate, care dă senzația de mister și 

fascinează prin posibilități. Roba și negrul ei 
este continuatoare de emoții profunde tocmai 
pentru că în negru se poate gasi orice, atât 
speranță cât și întuneric. Roba trebuie să 
rămână simbolul justiției, pentru că negrul este 
cel care nu se sparge de nici o altă culoare, în 
schimb poate sparge și întrerupe orice culoare, 
ceea ce însemnă că puterea conferită dreptului 
de acest element simbolic, îl face apt de a 
spulbera orice speranță și în același timp să 
rămână de neclintit în fața oricui.
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Secțiunea 6

Roba și Peruca marcate de evoluția socială.

Justiția în general, abordată din perspectiva 
tradițiilor, obiceiurilor și credințelor, diferă 
de la o țară la alta, de la o regiune la alta, 

de la o cultură la alta, de la un continent la altul, 
dar, la toate aceste diferențe apare o filosofie 
comună, care încearcă să fundamenteze 
simbolurile de neclintit în înfăptuirea justiției, 
chiar și din perspectiva actuală a globalizării 
mondiale, dar și a separărilor etnico-culturale, 
și a credințelor religioase.
Simboluri care trebuie să rămână distinctive 
și fără de care actul de justiție să nu poată 
fi elaborat, iar drepturile justițiabilului să nu 
poată fi garantate numai de purtătorul sobrei 
robe și sub ciocanul impunătorului judecător.
Dezvoltarea corporatistă a profesiei de avocat, 
nu trebuie să transforme profesia în una a 
costumelor ca ansamblu de piese vestimentare, 
compuse din sacou și pantalon. Avocatura și 
vestimentația ei trebuie să rămână simbolurile 
supreme ale dreptului și ale justiției.
Nici evoluția societății și nici justițiabilii 
atât de diferit evoluați de-a lungul timpului, 
transformați în corporații sau constituiți în 
diverse forme de organizare societară, nu 
trebuie să transforme justiția și rolul avocatului 
în înfăptuirea ei, într-o scenă, a căror decoruri 
sunt cele create de clădiri futursite și oameni 
îmbrăcați în costume și în care regulile să 
fie dictate de nevoile economice ale marilor 
companii, și în care consultanța financiară este 
singura latură eficientă a dreptului.
Evoluția societății a dat naștere unor 
noi ramuri de drept, a creat instituții și a 

transformat dreptul într-un ansamblu de reguli 
care pot fi înfăptuite prin mijlocirea unor 
profesioniști, chiar și avocați, îndepărtând 
avocatul de virtute, de superioritatea absolută 
a actului de justiție, ridiculizând simbolurile ei, 
diluând legătura dintre justiție și divinitate, și 
tranformând profesionistul în afacerist.
Dezbracând roba, dreptul își pierde din 
valoare, și se îndepărtează încet de la rolul 
său de justiție ce trebuie împărțită doar de cel 
care a depășit calitatea de om, care se poate 
transpune în altă lume și care gășeste rațiunea 
în norme de drept și împarte dreptatea cu 
credința divină a faptului ca actul de justiție 
este o operă de artă.

Quentin Ftassys, 
Portret de bărbat
sec. XV detaliu
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Capitolul IV

Istoria avocaturii în România
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Secțiunea 1

Preliminarii.
Originile avocaturii în România

Avocatura este o instituție cu o 
îndelungată tradiție istorică , ale cărei 
origini sunt plasate în Roma. De altfel, 

noțiunea de avocat se consideră că ar proveni 
de la latinescul advocare, care s-ar traduce 
prin „a chema în ajutor”. În epoca lui Romulus 
existau așa-numiții „patroni” care erau chemați 
să asiste în mod gratuit pe justițiabili.

Mai târziu, constâtandu-se că activitatea 
acestora era lipsită de eficiență, erau chemați 
în ajutor cetățeni cunoscători ai legilor, care 
purtau denumirea de ad auxilium vocatus.
În perioada Romei Antice, avocatul era 
considerat un prieten chemat în ajutor, în caz 
de pericol, iar în plus era cel care stapânea cel 
mai bine știința dreptului și arta de a vorbi.

Încă din antichitate s-a observat că cei care 
profesează avocatura trebuie organizați într-o 
asociațiune specifică, profesională, distinctă de 
alte meserii, pentru a avea mai multă eficacitate 
și a întări răspunderea practicanților acestei 
profesii, împarații Justin și Justinian fiind 
cei care au acceptat și au hotărât înscrierea 
avocaților din Imperiul Roman de Răsărit într-
un ordin profesional.
Avocatura din România nu putea să își aibă 
rădăcinile altundeva decât în romanitate. 
Stăpânirea exercitată de romani asupra 
provinciei Dacia în perioada anilor 105-271 
a condus implicit la aplicarea și receptarea 
dreptului roman, fapt care a reprezentat 
începutul evoluției unui sistem de drept ale 

cărui principii le regăsim și în zilele noastre. 
Până la retragerea romanilor din Dacia, justiția 
a fost caracterizată printr-un pronunțat 
caracter formalist.

Procedura de judecată în Dacia era similară 
cu cea regasită în celelalte provincii romane. 
Cetățenii romani se adresau instanțelor 
potrivit procedurii formulare. Guvernatorul 
sau reprezentantul lor (legătur) trimitea părțile, 
după ce le dădea formula, la un judecător, care 
statua in iudicium.
Ulterior retragerii administrației romane din 
Dacia formalismul roman a dispărut, cetățenii 
având capacitatea de a sta în judecată 
personal.
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Secțiunea 2

Avocatura în Transilvania

În Transilvania, primele forme de 
reprezentare în instanță au fost exercitate 
de către așa numiții „vechili”, care efectuau 

activități asemănătoare cu cele ale avocaților.
Vechililor nu li se cerea vreun titlu de noblețe 
și nici dovada absolvirii unor școli juridice, 
fiind suficient să știe să scrie și să citească.
În epoca medievală, justițiabilii erau obligați 
să se apere personal în instanță, reprezentarea 
fiind posibilă numai în privința persoanelor 
lipsite de capacitate juridică (femeile 
căsătorite, cei puși sub tutelă, etc.).
În secolul al XIII-lea părțile puteau fi 
reprezentate în proces prin mandatar sau 
procurator, denumit în limbaj transilvanean 
„procatar”.
În acea epocă, reprezentarea era o instituție 
acceptată în sistemul judiciar, printr-un decret 
din anul 1500 fiind desființată orice interdicție 
în acest sens.
Cu toate acestea, în caz de violențe, partea 
care nu se putea prezenta personal nu mai 
putea niciodată revoca afirmațiile avocatului 
său. În această perioadă își găsește originea 
delegația avocațială care reprezintă 
fundamentul raportului stabilit între avocat și 
client, avocatul putând fi angajat prin act scris 
sau sigiliu oficial și autentic, care era conservat 
de unele instituții sau de înalți demnitari 
(curtea regală, episcopii, judecătorii).
Procuratorul fără mandat era considerat 
că săvarșește un act nedatorat (indebiti 
proponat).  În unele cazuri, prezentarea la 
proces fără mandat era socotită înșelăciune, iar 

pretinsul mandatar putea fi condamnat.
În această perioadă exista și instituția 
avocatului general al curții care servea la 
apărarea intereselor suveranului în cauze care 
se refereau la drepturile curții regale.
În Transilvania, limba în care se desfășurau 
procesele era germană, iar procuratorii care 
aveau ca sarcină reprezentarea justițiabililor 
care nu se puteau apăra și lua cuvântul în 
apărarea lor purtau denumirea de „prolocutor” 
sau „fur sprecher”.
Cea mai veche reglementare a onorariului 
avocațial se regăsește chiar la Brașov, la 
mijlocul secolului al XIV-lea, când un act 
normativ de privilegiu din anul 1313 reglementa 
ca îndemnizație pentru aceștia a cincea parte 
din pedepsele aplicabile în bani.

Legiferarea reprezentării judiciare în 
Transilvania a facut obiectul colecției de legi 
denumită Approbatae Constitutiones, care a 
rezervat un întreg titlu acestei instituții, prin 
care au fost reglementate atât regulile angajării 
avocatului, cât și sancțiunile pentru abateri de 
la îndatoririle profesionale.

Tot  în Transilvania regăsim în timpul 
regimentului habsburgic o reglementare a 
asistenței juridice din oficiu, la data de 12 
martie 1789, „guberniul Transilvaniei” făcând 
cunoscut că în procesul dintre Fredrich Apte 
și Dominiv Petronih, magistratul din Novisad 
l-a numit pe Nicolae Trațiachi avocat din oficiu 
pentru Apte în lipsa acestuia, iar pe Petru 
Ianoși, tot ca avocat din oficiu pentru contele 
Mauriciu Beniovski în procesul acestuia cu 

baronul Revai.
O altă atestare istorică importantă cu relevanță 
asupra Transilvaniei și în special a Brașovului, 
este aceea a obștii secuilor din Haghig care 
apelează la un anume Fodor, procurator din 
Brașov, pentru redactarea unei petiții care 
urma a fi adresată împaratului Austriei, în 
legătură cu ocuparea abuzivă a unei pașuni 
devălmașe, în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea.



38 39

Secțiunea 3

Avocatura în Țara Românească.

În Țara Românească, istoricii atestă 
documentar reprezentarea în instanță a 
justițiabililor începând cu secolul al XVI-

lea, reprezentanții purtând diverse denumiri 
sau apelațiuni ca:
„vătaf ”, „vechil” (termen de origine turcă 
– vekil însemna împuternicire), „omul unui 
împricinat” sau „cel care a fost în locul 
acestuia”.

La judecățile dese pe care le aveau satele de 
țărani liberi pentru hotarele moșiilor lor, aceștia 
delegau pe unii dintre ei să le apere interesele, 
vorbindu-se de „reprezentarea cetelor sau 
satelor de moșneni de către oamenii fruntași, 
credibili și cunoscători de obiceiuri și pravile.” 
Reglementarea instituției reprezentării o 
regăsim în Pravilniceasca condică, decretată 
în anul 1780, în prima domnie a lui Alexandru 
Ipsilanti (1774-1782), în care se arăta că 
vechilul trebuie să prezinte adeverință scrisă că 
reprezintă o parte în proces.

Legiuirea Caragea din 9 august 1818 
reglementă dreptul la apărare prin vechil, 
acesta fiind definit ca „cel ce se orânduiește 
de altul, ca să se judece în locul lui.” Cel care 
nu posedă adeverință scrisă nu era primit la 
judecată pentru a reprezenta și apăra interesul 
unei părți din proces. La 1 august 1827, actul 
intitulat „Porunca domnitorului Dumitru Ghica 
către județe, pentru nizamul vechililor, în ce 
chip are a se urma” reduce numărul vechililor 
țărani pentru a fi apărate interesele boierilor și 

ale domniei. Acestă reglementa redactarea și 
adeverirea „vechilimelor”, adică a actului care 
conferea posibilitatea de a asista și reprezenta 
părțile în proces.

În secolul al XIX-lea se regăsesc începuturile 
organizării profesiei de avocat într-un cadru 
legislativ coerent, respectiv în cuprinsul 
Regulamentelor Organice .
Spre exemplu, în Regulamentul Organic al 
Munteniei din anul 1831 se prevedea că „vor fi 
primiți de avocați cei care au oarecare stiință 
de pravilă și care sunt cunoscuți de oameni 
cinstiți.”
Din perspectivă istorică , primul Corp de 
avocați a fost constituit la 30 septembrie 
1831, prin publicarea în Gazeta Oficială a 
documentului intitulat „Stiința de obște” – 
un veritabil Tablou al avocaților în care sunt 
mentionați 22 de avocați din București.

București,
în timpul lui Caragea
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Andronache Donici

Secțiunea 4

Avocatura în Moldova.

Și în Moldova, atestările documentare fac 
referire la reprezentarea justițiabililor în 
procese prin intermediul vechililor.

Documentele cunoscute nu ne arată că în 
Moldova ar fi existat o organizare a acestor 
vechili în secolul al XVIII-lea, rezultând 
că toți care voiau și aveau cunoștință de 
pravile puteau fi vechili, dreptul acestora de 
a reprezenta fiind dat prin intermediul unei 
procuri speciale care purta denumirea de „ 
scrisoare de vechilac”.

În anul 1814, Andronache Donici a întocmit un 
manual de drept în limba română care purta 
titulatura: „Adunare de pravile împărătești sau 
alegorie cuprinzătoare foarte în scurt de cele 
mai trebuincioase pravile.”

Această lucrare a fost utilizată până în anul 
1817, când a intrat în vigoare Codul Calimach. 
Deoarece profesia începuse să fie acaparată 
tot mai mult de străini, în anul 1827, domnitorul 
Ioan Sandu Sturza are inițiativa reglementării 
interdicției exercitării de către străini a 
profesiunii de vechil sau advocat pe teritoriul 
Moldovei.

Regulamentul Organic, promulgat și în 
Moldova, prevede că cercetarea proceselor 
civile va fi „publică în ființa (prezența subl. 
n.n.) părților sau a vechililor.” În materie 
penală („Tribunalul criminalicesc”) același 

Regulament Organic impunea „orânduirea unui 
avocat pentru legiuita apărare a părții în cursul 
cercetării penale.”

Prima atestare a unei legi de organizare a 
avocaturii în Moldova este realizată în anul 
1837, când Logofeția Dreptății elaborează 
proiectul de lege „ pentru calitățile ce trebuie 
să aibă un vechil și de rânduială ce ar trebui 
sa păzească”, proiect aprobat de domnitorul 
Mihail Sturza și care reglementa printre altele: 
selecționarea prin examen, jurământul care se 
facea în prezența unui ciovnic (funcționar) al 
Logofeției, acordarea atestatelor, onorariul, 
raporturile dintre vechil și client.

Aceste reglementări au fost aplicate până la 
noua lege de organizare a corpului de avocați 
din anul 1864.
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Secțiunea 5

Reglementări moderne privind organizarea 
avocaturii în România.

Reformele legislative realizate în timpul 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza au avut 
în vedere inclusiv reglementarea deplină 

a instituției avocaturii în acord cu realitățile 
epocii moderne.
Crearea unui sistem judiciar modern a avut 
loc prin opera legislativă din anii 1864-1865, 
când din dispoziția domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza au fost adoptate Codul civil, Codul 
penal, Codul de procedură civilă și Codul de 
procedură penală.

În aceeași perioadă, mai precis în Monitorul 
Oficial nr. 273 din 6/18 decembrie 1864, a 
fost publicată Legea constituirii corpului 
de avocați, care prevedea printre altele: 
condițiile exercitării profesiei de avocat, 
tabloul avocaților din fiecare județ, consiliul de 
disciplină, stagiul profesional.
Prin această lege a fost aborgate toate 
reglementările anterioare referitoare la 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Potrivit dispozițiilor art. 1 din Decretul din 29 
decembrie 1864, toti magistrații și avocații vor 
purta uniformă când sunt în ședință, costumul 
avocaților fiind ca al judecătorilor, însă fără 
cardinal și cu toga pătrată, fără șnur.

În acea perioadă au luat naștere în Principatele 
Unite barourile Iași, București, Dolj, 
Dâmbovița, Cluj, Bihor, Timiș, Mureș, Brașov, 

Brăila, Galați, acestea fiind organizate pe lângă 
tribunalele care funcționau în fiecare reședință 
de județ.

Legea XXXIV din anul 1874 asupra organizării 
corpului avocaților din Ardeal și părțile alipite 
din Ungaria a fost aceea în baza căreia, în anul 
1875 a fost inființat și Baroul Brașov.
Istoricii arată ca primul barou din România 
este cel din Ilfov (devenit Baroul de București 
ca urmare a reorganizării administrativ-
teritoriale), înființat prin dispoziția Marelui 
Logofăt al Dreptății, Iordache Golescu, încă de 
la 30 septembrie 1831.
Realitățile vremii au impus o nevoie sporită 
de practicieni ai dreptului, fapt care a generat 
organizarea unui învățămant juridic serios, 
strict și implicit creșterea exigențelor în ceea 
ce privește primirea în profesia de avocat.

La începutul secolului al XX-lea este 
promulgată o nouă lege de organizare a 
corpului de avocați, respective Legea din 12 
martie 1907, publicată în Monitorul Oficial nr. 
277 din aceeași zi.

Codul Civil, 1864
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Potrivit acestei legi, putea accede în profesia 
de avocat orice cetățean român care deținea 
diplomă de licență în drept la facultățile din 
țară sau din străinatate.
Legea reglementează incompatibilități 
ale avocaților (cu profesia de comerciant 
sau aceea de profesor la școlile publice), 
obligativitatea stagiului pe o perioadă de doi 
ani, jurământul depus înaintea Curților de Apel 
sau Tribunalelor, tabloul avocaților, care era 
comunicat tuturor autorităților judecătoresti 
din țară. În baza acestei legi, „corpurile de 
advocați” dobândesc personalitate juridică, 
fără însă a exista ca structură de nivel național.
În perioada interbelică este adoptata Legea 
din 21 februarie 1923 pentru organizarea și 
unificarea corpului de avocați, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 231 din aceeași zi.
Această lege înființeaza o structură națională a 
ordinului avocaților.
La 28 decembrie 1931 este adoptată o nouă 
lege de organizare a corpului avocaților 
care prevedea printre altele obligativitatea 
redactării actelor la cărțile funciare de către 
avocați. În perioada regimului monarhic 
autoritar al regelui Carol al II-lea este adoptat 
Decretul-Lege din data de 26 octombrie 1939, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 248 din aceeași 
zi, pentru numirea și funcționarea comisiunilor 
interimare la Uniunea avocaților și la Barourile 
avocaților din țară. Acest act normativ dizolvă 
organele alese ale Barourilor, fiind numite 
conduceri interimare de către Ministrul 
Justiției. Barourile continua să existe, fiind 
desființate doar organele de conducere ale 
acestora, care sunt înlocuite cu organe numite. 
Măsura este una pur politică, urmărindu-se 
instaurarea în conducerea profesiei a unor 
oameni loiali regimului.
În aceeași perioadă este adoptat și Decretul 
- Lege din 5 septembrie 1940, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 205 din aceeași zi, care 
încearcă să reglementeze o nouă organizare a 

profesiei de avocat. Astfel, în orașele reședință 
ale fiecărui tribunal județean, funcționa un 
barou compus din avocați definitivi și stagiari.
 
Toate barourile din România formau Uniunea 
Barourilor, fiecare barou fiind condus de un 
decan, de consiliul baroului și de adunarea 
generală.
Uniunea barourilor a înființat un cerc central 
de studii care se ocupa cu probleme care vizau 
organizarea și funcționarea justiției, precum și 
chestiuni de legislație în general.
Cercul Juridic Transilvan din Brașov, fondat de 
avocatul Vasile Gionea, edita Gazeta Juridică 
a Transilvaniei și număra în anul 1944, printre 
fondatori și colaboratori, un număr de 48 de 
avocați.
În perioada regimului comunist a fost 
adoptată inițial Legea nr. 3 din 17 ianuarie 
1948, publicată în Monitorul Oficial nr. 15 
din aceeași zi, prin care barourile și Uniunea 
Barourilor au fost desființate, fiind înființate 
colegii de avocați ca persoane juridice de 
drept public. Un număr foarte mare de avocați 
sunt excluși din profesie, sub motivul depunerii 
unei noi cereri de înscriere în Colegiu, cerere 
care trebuie aprobată de noile organe de 
conducere, numite de Ministrul Justiției.
În aceeași perioadă comunistă este adoptat 
Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954, publicat 
în Monitorul Oficial nr. 34 din aceeași zi, 
reglementare care a subzistat până după anul 
1989. 

Acest act normativ prevedea că exercitarea 
profesiei trebuie să se facă „în scopul întăririi 
legalitații socialiste” și al „apărării interesului 
obștesc”, sintagme prin care se masca în 
acea perioadă limitarea drastică și efectivă a 
oricărei libertăți, inclusiv a libertății profesiei 
de avocat. 

De altfel, decretul prevedea că activitatea 
avocaților este condusă de Ministrul Justiției, 
care avea largi atribuții în ceea ce privește 
organizarea profesiei, inclusiv primirea în 
această. Avocatura nu putea fi exercitată în altă 
formă decât în cadrul birourilor colective de 
asistență juridică.
După înlăturarea regimului comunist, este 
adoptat Decretul Lege nr. 90 din 28 februarie 
1990, publicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 
1 martie 1990, privind unele măsuri pentru 
organizarea și exercitarea avocaturii în 
România.

Prin acest act normativ este înlăturată de- 
pendența față de Ministerul Justiției, fiind 
reînființate barourile și Uniunea Avocaților din 
România, pe principiul autonomiei profesiei, 
menționându-se că „în exercitarea profesiei 
sale, avocatul se va supune numai legii și 
conștiinței sale.” Organele de conducere ale 
profesiei erau Congresul avocaților, congres 
format din membrii Consiliului Uniunii, decanii 
barourilor și câte un delegat pentru 40 de 
avocați din fiecare barou.
La 9 iunie 1995 a intrat în vigoare Legea nr. 
51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 116 din 09 iunie 1995, republicată in 
Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2011, 
lege în vigoare și în prezent.
Acest act normativ a consolidat caracterul 
autonom și liberal al avocaturii.
A fost pentru prima dată stipulat rolul 
avocatului în apărarea drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale, prin exercitarea 
de către acesta a dreptului la apărare, prin 
recunoașterea contribuției sale la realizarea 
liberului acces la justiție și la un proces 
echitabil, ca și prin dreptul recunoscut 
fiecăruia de a-și alege în mod liber avocatul.
Aceste dispoziții, completate cu prevederile 
Convenției Europene a Drepturilor Omului 

și cu cele ale Constituției României, au creat 
cadrul juridic necesar asigurarii unei protecții 
efective a drepturilor omului și realizării unei 
justiții independente.
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Secțiunea 6

Mari avocați ai României.

Organizarea avocaturii pe baze 
profesionale a început să fie o operă 
a societăţii moderne. În acest context, 

rolul avocatului trebuie privit sub cele două 
manifestari ale sale: ca artă și ca profesie.
Avocatul întrupează ideea de libertate 
într-o societate. El nu se reduce la un simplu 
alergător de la o instanță la alta, ci este în 
primul rând un intelectual atent la semnificația 
evenimentelor ce-l înconjoară. El este un 
garant al păcii sociale, prin activitatea sa 
de luptător independent în slujba dreptății 

individuale.
Istoria avocaturii din România a ilustrat prin 
nume a căror celebritate este cunoscută, 
onorabiliatea şi prestigiul acestei profesii. 
În continuare, vom evoca câteva din marile 
nume ale “maeștrilor barei”, profesioniști ai 
dreptului, care au reușit să facă din avocatură 
o profesie așezată la loc de cinste.

Baroul Vrancea,
1924
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Avram Iancu (1824 - 1872)

Începând cu anul 1844, Avram Iancu a urmat 
Facultatea de Drept la Cluj. Din anul 1846 
a devenit cancelarist la Târgu Mureş. Îşi ia 

examenul de avocat în anul 1848. Chiar dacă a 
fost un student eminent, nu a putut profesa ca 
avocat pentru ca nu era nobil.
Termină Facultatea de Drept în anul 1845 şi 
obține calificativul „eminent”. Cererea sa de
„practicant fără salariu” îi este respinsă 
deoarece era plebeu, adică nu avea origini 
nobile. Față de această situație, este nevoit 
să meargă la Târgu Mureș unde se înscrie ca 
practicant la Curtea de Apel a Transilvaniei 
(numită şi Tabla Regească), cu scopul de a se 
pregăti în meseria de avocat a cărei atestare 
o primește în 1848, dar pe care nu apucă să o 
practice.
În preajma izbucnirii revoluţiei, făcea parte 
din elita intelectulităţii românești transilvănene 
care lupta pentru emancipare socială şi 
naţională.
Formația sa era însă în primul rând cea de 
jurist, pe care nu o alesese întâmplător. Ca 
jurist, în timpul revoluției s-a străduit să pună 
în aplicare o concepție proprie, creând o 
organizație juridică apropiată de cerințele 
locuitorilor din Munții Apuseni. După modelul 
scaunului sătesc, Avram Iancu a înființat 
scaune de judecată orășenești.
În momentul intrării lor în funcțiune, Avram 
Iancu chema pe locuitori să dea ascultare 
deplină acestor autorități.
 
Scrisoare către locuitorii prefecturii sale, 
Câmpeni, 4 martie 1849 :
“Fraților români!... Fieșcare dintre voi, dreptul 
său să-l caute mai întâi la scaunul sătesc, care 
numai singur în sat are putere a judeca pârele 

fieșcăruia dacă nu s-ar putea cumva destuli 
cu judecata scaunului sătesc, atunci să mute 
pâra la Magistratul ținutului din Câmpeni, 
unde făcându-se judecată se va lua împlinire, 
adică, care a ajuns cu pâra va căpăta în 
stăpânire ca și care a perdut pâra, numai afară 
de stăpânirea aceea ce s-a perdut prin ea se 
poate pârâ la locurile cele mai înalte. Oameni 
aceia, care au cădință la moșiile cuprinse 
de fisc ca sterpe, să vină la Magistratul 
Câmpeniului.”

După înfrângerea revoluției, conștient de 
necesitatea creșterii numărului juriștilor 
români, Avram Iancu se situează în fruntea 
acțiunii pentru înființarea unei Academii de 
Drept la Sibiu, rezervată tinerilor români 
dornici să îmbrățișeze această carieră.

Scrisoare către George Bartițiu, Sabiniu (Sib- 
iu, subl. n.n.), 1 iulie 1852 :
“Frate! Le-am înțeles toate și însuși încă 
zic: că cine n-are inimă să ceară Academia 
românească, acela să nu se încumete a se numi 
că se ține de cei credincioși împăratului. Că de 
bună samă nu mult timp va trece și se va da 
pre față că-i înșelător. Procesu cu munteni stă. 
Pre lângă limba, Academia, și primo, și secundo 
loco.”

Poate cea mai importantă trăsătură a lui Avram 
Iancu a fost lupta pentru libertățile sociale 
și în special pentru soluționarea problemei 
agrare. Calea pe care o propune este cea 
revoluționară, convins că petiționalismul nu 
are nici o șansă de izbândă, din moment ce 
petițiile se adresau celui mai mare apărător al 
orânduirii feudale, împăratului.

Scrisoarea către I. Simonffy, Câmpeni, 15 iunie 
1849 :
“Libertate, egalitate, frățietate. Fraților 
maghiari!...aceste principii sînt deviza noastră, 
acestea tesaurul și cel mai sfânt obiect 
pentru care și cu care trăind suntem gata a 
da mâna cu cei mai nedumeriți vrăjmași ai 
noștri și a le promite cel mai sincer ajutor, ce 
se poate aștepta de la un popor european, 
iară de aceste principii lipsiți, cu cea mai 
bărbătească seriozitate suntem ftotărâți de 
la început, a ne băltui sângele până la cel din 
urmă român...Totuși, vă spunem cu cea mai 
umană sinceritate, nu ar fi târziu a ne dobândi 
de amici, dacă ați pipăi odată calea prin care 
se poate asta, dacă ați dovedi în practică 
mărinimositatea, despre care atâta vă place, a 
predica.”
Prin Testamentul său din 20 Decembrie 1850, 
Avram Iancu arată:
“Unicul dor al vieţii mele e să-mi văd Naţiunea 
mea fericită, pentru care după puteri am şi 
lucrat până acuma, durere fără mult succes, ba 

tocma acuma cu întristare văd, că speranţele 
mele şi jertfa adusă se prefac în nimica. Nu 
știu câte zile mai pot avea; un fel de presimţire 
îmi pare ca mi-ar spune, ca viitorul este 
nesigur. Voiesc dar şi hotărât dispun, ca după 
moartea mea, toată averea mea mişcătoare 
şi nemişcătoaresă treacă în folosul națiunii, 
pentru ajutor la înfiinţarea unei Academii de 
Drepturi; tare crezând, că luptătorii cu arma 
legii vor putea scoate drepturile națiunii mele.”

În istoria poporului nostru Avram Iancu a 
rămas ca o personalitate strălucită. Generații 
de luptători pentru drepturi sociale și 
naționale au ilustrat lupa lor folosindu-se de 
faptele prefectului de la 1848-1849. Figura 
sa este cinstită azi de întregul nostru popor, 
păstrătorul și continuatorul celor mai înalte 
idealuri pentru a căror realizare s-a jertfit 
marele patriot Avram Iancu.
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Mihail Kogălniceanu (1817 - 1891)

Mihail Kogălniceanu și-a efectuat 
studiile la Berlin, începând cu anul 
1835. În anul 1838, părăsește

Berlinul fără a-și fi luat doctoratul în drept și se 
întoarce în Moldova, tatăl său nemaiputându-l 
ajuta financiar. Revenit în țară, începe să 
profeseze avocatura, după care, în urma unor 
acte de prigoană venite din partea domitorului 
Mihail Sturdza, pleacă în exil în Franța. În 
1847 se reîntoarce în țară și primește atestatul 
pentru exercitarea profesiei de avocat. 

A pledat în cele mai importante procese din 
Moldova, în perioada 1848-1862. În 1848 
apără interesele Mănăstirii Neamț împotriva 
beizadelei Grigore Sturdza (fiul cel mic al 
domnitorului) care ținea în arendă și fără 
nici un drept 18 moșii ale mănăstirii. În 1848, 
domnitorul Mihail Sturdza îi ridică dreptul 
de liberă profesie, iar Kogălniceanu fuge la 
Cernăuți, de unde expediază Logofătului 
Dreptății un memoriu, arătând “Socotesc de 
prisor să mai contestez dreptul de a ridica 
unui moldovean un drept fără mai înainte 
de cercetare și de a-i lua profesia prin 
care își câștiga pâinea cea de toate zilele. 
Avocatura, pentru mine, este liberă, ca și 
pentru orice profesionist, profesia sa.” În anul 
1851 situația sa se consolidează devenind 
membru în Comisia de elaborare a codurilor. 
În anul 1852 este avocatul prințului Conachi 
Vogoride, al hatmanului Balș și al lui Alexandru 
Mavrocordat. În 1856 pledează în procesul 
intentat de cetățeanul elvețian Geraard 
contra succesorilor Balș, iar în anul 1857 este 
avocatul Elenei Mavrogheni, al familiei Ghica 
și al Profirei Codreanu. Mihail Kogălniceanu 
se mută la București, însă nu rupe legăturile 

profesionale cu Iașiul. La data de 9 ianuarie 
1862 (la un an după promulgarea legii de 
organizare a Curții de Casație) organizează 
un birou de avocatură lângă instanța supremă. 
De asemenea, are ideea de a grupa în jurul 
său tineri licențiați în drept din țară și din 
străinătate și de a forma primul corp colectiv 
și calificat de avocatură, care să îi înlocuiască 
pe vechilii de altădată. A adus la cunoștința 
publicului înființarea asocierii, scopul și 
ținuta sa morală în următoarea modalitate: 
“Spre a înlesni împricinaților din Moldova 
în urmărirea proceselor ce au la deosebite 
instanțe judecatătorești și îndeosebi la 
Curtea de Casațiune, precum și în urmărirea 
diferitelor reclamațiuni ce ar putea avea în 
ramul administrativ, subscrișii avocați Mihail 
Kogălniceanu, Dim Cazadoni, Ion Strat și 
George Mârzească s-au asociat pentru a forma 
un birou de avocați.Biroul are o secție la Iași 
și alta la București. Interesații se pot adresa fie 
direct, fie prin poștă. Avocații asociați nu vor 
primi decât acele cauze ce le vor părea drepte 
și neprihănite.”
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În anul 1861 își ia licența în drept la Sorbona, 
cu teza De jure dotium (Despre regimul 
dotei).

La 2 iunie 1862 este numit supleant la 
Tribunalul Ilfov și apoi procuror.
După numeroase opoziții la admiterea sa în 
profesia de avocat, care au condus inclusiv la 
necesitatea inițierii unui proces prin care, în 
final, Curtea de Casație recunoaște calitatea sa 
de cetățean român, Titu Maiorescu este înscris 
în Baroul Iași, după care în Baroul București. În 
lunga sa carieră de avocat se prezintă în fața 
instațelor de toate gradele din Vaslui, Focșani, 
Botoșani, Iași, Craiova, Galați, București.

La Iași pune concluzii în procesul de 
contrabandă vamală a lui Clement Hartman.
La Focșani se prezintă în procesul Abdulah 
Mustafa și apără pe Elena Iacovache împotriva 
Primăriei Brăila.
Vorbește convingător în multe procese civile 
și penale: Dorobanțu-Cantacuzino, Calimah-
Caragea, contrabandă de bijuterii Marcovici, 
succesiunea fostului domnitor
Mihail Sturza, în care reprezintă cu succes pe 
unul dintre moștenitorii acestuia, Dumitru M. 
Sturza.

Titu Maiorescu (1840 - 1917)Titu Maiorescu (1840 - 1917) Constantin Dissescu (1854 - 1932)

După terminarea Liceului 
“Sfântu Sava” din București 
pleacă la Paris, unde urmează 

atât cursuri de filosofie, cât și 
juridice, luând licența și doctoratul 
la Facultatea de Drept. Întors în țară, 
intră pentru doi ani în magistratură, 
după care devine avocat. A fost 
directorul Revistei „Dreptul” în 
perioada 1901-1932 și de asemenea, 
ales de două ori decan al Baroului 
Ilfov și de mai multe ori membru 
în consiliu, calitate în care s-a 
pronunțat pentru primirea în barou 
a primei femei, Sarmiza Bilcescu. 
A pledat în delicatul process al lui 
Hassan Redjeb, cetățean turc, trimis 
în judecată pentru că ar fi încercat 
să împuște la 20 octombrie 1914, în 
fața Hotelului Athenee Palace din 
București, pe frații Noel și Carol 
Buxton din Liga Balcanică. După 
ce, precaut și sincer, dezaprobă 
atitudinea Turciei față de vecinii săi 
și față de națiunile conlocuitoare, 
avocatul trece cu aceeași 
sinceritate, la propria sa poziție în 
proces: 
“Aceasta nu mă împiedică de a-l 
apăra pe Redjeb cu căldură și 
convingere. Ce necesitate socială 
cere pedepsirea lui Redjeb? Unde 
este pericolul social? În interesul 
cui este să-l pedepsim? Al Turciei? 
Dar ea îl revendică pentru că i-a 
dat sufletul și viața sa. În interesul 
Bulgariei? Dar azi Bulgaria este 
aliatul Turciei. În interesul nostru? 
Dar Redjeb  n-a atentat cu nimic la 
drepturile României.

Vreți să-l îmbunați pe Buxton? Dar el a declarat ca n-are nici 
o plângere de făcut. Buxton, suflet generos, a înțeles sublimul 
iertării. Dacă el a iertat, de ce să nu iertăm și noi? ”
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Matei B. Cantacuzino (1855 - 1925)

Avocat eminent, Matei B. Cantacuzino 
își termină studiile universitare la 
Facultatea din Heidelberg-Germania, iar

reîntors în țară, activează câțiva ani ca 
magistrat la Tribunalul Iași.
În anul 1900 este numit profesor la catedra 
de drept civil a Facultății de Drept din Iași, 
după care demisionează din magistratură și se 
înscrie în barou.
A publicat renumitul Tratat de drept civil, care 
sintetizează într-un singur volum, întreaga 
materie a dreptului civil.
Ca avocat s-a remarcat ca fiind un strălucit 
vorbitor la bară. Una dintre metodele sale de 

gândire și convingere constă în înălțarea
procesului de la particularul, uneori prea 
puțin semnificativ al cauzei, la semnificația sa 
generală și socială.
Într-un proces care se judecă în fața Curții de 
Casație, pentru care venise de la Iași, văzându-
se șicanat de adversar, care încerca cu orice 
preț să amâne procesul, invocând incident 
după incident, Matei Cantacuzino, strângându-
și actele în dosar, replică: “Onorată Curte, mă 
întorc la Iași. Când partea adversă va voi să se 
judece să-mi telegrafieze și vin de îndată.”

Alexandru Djuvara (1858 - 1913)

Provenind dintr-o familie de aromâni 
macedoneni, Alexandru Djuvara a fost 
socotit ca avocatul care a ilustrat ca 

nimeni altul desăvârșirea absolută a frazei 
pregătite și scânteierea uluitoare a replicii 
spontane.
Sunt remarcabile replicile de geniu date 
de Djuvara lui Delavrancea în procesul de 
autoincendiere al arhitectului Socolescu.
După pronunțarea soluției de achitare a 
arhitectului Socolescu, președintele Curții 
dă cuvântul lui Alexandru Djuvara, ca 
reprezentant al părții civile, pentru a-și 
formula cererea de despăgubiri civile, la 
care acesta se ridică și solemn anunță ca 
pretențiile se ridică la un leu, daune  morale 
(ceea ce ar fi însemnat, sub acest aspect, 
vinovăția celui achitat).
La această pretenție, avocatul Dissescu, unul 
dintre apărătorii lui Socolescu protestează: 
“Cererea dvs. domnilor, e temerară și 
constituie, în același timp o jignire adusă 
justiției suverane a poporului care, achitând 
pe Socolescu, l-a spălat pe Socolescu de 
orice învinuire.” Față de acestea, Alexandru 
Djuvara a replicat în mod spontan: “Fiecare 
plecăm de aici cu credința noastră nealterată. 
Verdictul dumneavoastră, domnilor jurați, a 
putut spăla pe Socolescu, dar nu ca apele 
botezului de păcat, ci cum spală marea 
hoiturile când le aruncă la țărm. ”
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Take Ionescu (1858 - 1922)

Numit de contemporani “gură 
de aur”,Take Ionescu a fost cel 
mai complet și cel mai apreciat 

orator al epocii sale. Începând cu 
anul 1885 urmează cursurile Facultății 
de Drept de la Paris. Este cel care a 
introdus pledoaria esențială, logica 
rațională, sobră și elegantă.
Într-o mărturie din anul 1916, arată: 
„De la esențialiștii din cartierul latin am 
învățat să strâng de aproape chestiunea, 
să înlătur din pledoarie tot ce ar putea 
fi parazitar și să exploatez argumentul 
principal.”

Barbu Ștefănescu Delavrancea (1858 - 1918)

A fost denumit pe bună dreptate 
reprentantul cel mai complet al 
elocvenţei judiciare româneşti. 

Finalizând studiile la Facultatea de Drept 
din Bucureşti în anul 1882 cu teza de licenţă 
„Pedeapsa, natura şi însuşirile ei”, Delavrancea 
pleacă în acelaşi an la Paris pentru a-şi face 
studiile de doctorat.
Renunţă la studiile de doctorat, însă se apleacă 
asupra istoriei, filosofiei şi artelor plastice.
Activitatea sa avocaţială se remarcă prin 
pledoariile sale aparte. A pledat în procesul 
intitulat „Afacerea Steiner”. Maria Steiner 
fusese acuzată că a instigat-o pe doica 
alăptătoare a copilului său natural să-l ucidă 
pe acesta prin asfixiere. Prin concluziile sale 
a argumentat: „Maria Steiner, mama sedusă 
a unui copil natural, putea – spre a scăpa 
de oprobriu opiniei publice – să realizeze 
oricând expulzarea lui, pe calea unui avort 
nesancţionabil la uciderea prin asfixiere?” 
Cauza nu a fost câştigată la instanţa din 
Craiova, însă a fost încununată de succes 
în faţa Curţii de Casaţie. Este de asemenea 
remarcabilă pledoaria sa din procesul de 
pretins plagiat Caragiale-Caion, rostită în faţa 
Curţii de Juraţi a judeţului Ilfov la 11 martie 
1902. În această cauză, un tânăr publicist 
dornic de afirmare, Constantin A. Io- nescu-
Caion, prim redactor la Revista Literară acuză 
pe Caragiale afirmând că “Năpasta” este 
plagiată după o dramă ungurească intitulată 
„Nenorocul” scrisă de un pretins autor ungur, 
Istvan Kemeniy, în limba română, la Braşov, 
în anul 1848. În faţa instanţei, calomniatorul 
îşi retrage această acuzaţie şi o înlocuieşte 
cu aceea că Năpasta este inspirată după 
drama lui Lev Tolstoi „Puterea întunericului”. 

Nemaisusţinându-se plagiatul după inexistenta 
piesă a inexistentului Kemenyi, Delavrancea 
este obligat să compare „Năpasta” cu 
„Puterea întunericului.” În final, Curtea de 
Juraţi a judeţului Ilfov pronunţă o soluţie de 
achitare a inculpatului Caion, considerându-se 
însă că hotărârea reprezintă o gravă eroare 
judiciară. Încă o pledoarie remarcabilă a 
lui Delavrancea este cea rostită în procesul 
arhitectului Ioan N. Socolescu, în faţa Curţii 
cu Juraţi din judeţul Ilfov la 27 septembrie 
1903. Arhitectul Socolescu fusese acuzat că, 
aflându-se într-un mare impas financiar, și-a 
asigurat pe o sumă ridicată imobilul pe care 
îl avea în București, peste drum de Ministerul 
Agriculturii, după care, spre a încasa prima, i-a 
dat el însuși foc.
În final, după o pledoarie a lui Delavrancea 
care a rămas în istorie, finalizată cu fraza 
“Sfârșesc, domnilor jurați, încredințați că, în 
unanimitate, veți zice: INOCENT.”, verdictul 
instanței a fost de achitare a lui Socolescu.
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Sigmund Rosenthal (1872 - 1946)

Sigmund Rosenthal s-a înscris în Baroul 
Ilfov în anul 1900. În anul 1918 a fost 
numit consilier juridic din partea 

României la Conferința de Pace de la Paris.
În anul 1921 este desemnat membru în 
Comisia de unificare a legislației civile și 
comerciale de pe lângă Ministerul Justiției. 
Cea mai strălucită prestație a sa a fost aceea 
în procesul optanților unguri din fața Curții de 
Justiție Internaționale de la Haga, unde, alături 
de fostul prim-ministru al Franței, Alexandre 

Millerand și împotriva contelui Appony și a 
profesorului Gilbert Gidela de la Facultatea de 
Drept din Paris, a apărat cu succes drepturile 
contestate ale României.
La întoarcerea în țară, Ion Brătianu i-a cerut să 
fixeze onorariul ce i se datora, la care Rosen- 
thal a răspuns: “Onoarea de a fi reprezentat 
țara mea în acest proces constituie cel mai 
frumos onorariu al vieții mele.”

Eugen Herovanu (1874-1956)

Eugen Heroveanu se înscrie la Baroul Iași 
în anul 1900 și activează în acesta până 
în anul 1928, când se transferă la

București.
Între 1918 și 1928 este decanul Baroul în 
procesul optanților ungurilor la Iași, iar la 
plecarea în Capitală este declarat de colegii săi 
decan de onorare pe viață.
Devine profesor de procedură civilă la 
Facultatea de Drept din București până la 
pensionare, principalele sale lucrări de drept 
fiind: Principiile procedurii judiciare (1922), 
Tratat de procedură civilă (1925),Teoria 
executării silite (1942).

A activat ca avocat în Baroul Ilfov, fiind un 
mare avocat care a transpus în tehnica 
apărării bunătatea, naturalețea

și neinfatuarea, creând o nouă formulă de 
pledoarie: Causeria juridică.
A pledat în marile procese ale vremii, printre 
care se numără: Îndoita crimă săvârșită și 
neizbutită de către supusul turc Hassan Tahsîn, 
zis Redjeb Mehmet, săvârșită în fața Hotelului 

Athenee Palace la 22 octombrie 1914 împotriva 
fraților Charles și Noel Buxton (ultimul, 
membru al Parlamentului englez); Drama de 
la societatea anonimă “Tehnica Minieră” – 
îndoită crimă săvârșită, dar neizbutită de către 
inginerul profesor universitar Ion Cristescu, 
la 14 septembrie 1922; Procesul Arabella 
Armășescu, ucigașa avocatului Urseanu în 
dimineața zilei de 22 martie 1929.

Radu D. Rosetti (1874 - 1964)
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Sarmizia Bilcescu (căsătorită) Alimășteanu 
(1872 - 1946)

Sarmiza Bilceascu (căsătorită) 
Alimănișteanu a fost prima româncă 
avocat, prima femeie din Europa care 

a obținut licența în drept la Universitatea 
din Paris și prima femeie din lume cu un 
doctorat în drept, teza sa intitulându-se “De 
la condition légale de la mère” (“Condiția 
juridică a mamei”).

În 1891 este admisă în Baroul Ilfov, însă nu 
a practicat niciodată avocatura, dând numai 
consultaţii. A fost prima femeie avocat de 
consultanţă, din România.

Ella Negruzzi (1876 - 1949)

Este considerată a fi prima 
femeie avocat pledant din 
România, în condițiile în

care până la ea profesia de avocat 
era exercitată numai de bărbaţi.
După terminarea cursurilor Facultăţii 
de Drept din Iaşi, în anul 1914 a 
solicitat înscrierea în Baroul Iaşi, 
însă cererea i-a fost respinsă 
motivat de faptul că femeile nu au 
drept de vot în societate în raport de 
dispoziţiile Codului Civil, iar avocaţii 
trebuiau să voteze în raport de legea 
de organizare a profesiei de avocat.
A purtat cu succes o luptă împotriva 
sistemului și a mentalității din acea 
perioadă potrivit căreia femeile nu 
aveau drepturi egale cu bărbații, 
judecându-se cu structurile 
profesiei, la capătul căreia s-a 
înscris în Baroul Covurlui (actualul 
Galați), iar din 1919 a activat ca 
avocat în Baroul Bucureşti.
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Istrate Micescu (1881 - 1951)

Pentru cei care au avut prilejul să-l 
asculte de la bara avocaților, el a rămas 
reprezentantul suprem și nepereche al 

oratoriei noastre judiciare.
Termină studiile universitare la Paris în anul 
1903, iar în anul 1906 devine doctor în drept. 
În anul 1925 este numit profesor de drept civil 
la Facultatea de Drept din Iași, iar în 1932 este 
transferat la Universitatea din București.
În perioada 1923 – 1938 este ales decan al 
Baroului Ilfov.
În perioada 1907-1948, când este exclus 
din avocatură de regimul comunist, a pledat 
în toate procesele mari ale vremii, atât în 
București, cât și în orașele din țară.
La data excluderii sale din profesie pleda în 
procesul “Reșița” pentru industriașul Max 

Auschnit, când unul dintre secretari îi aduce 
vestea neașteptată și nedreaptă a eliminării 
sale din barou.
Inventivitatea sa îl determină să formuleze o 
cerere de intervenție, motivând interesul
său legitim, născut și actual prin aceea că 
era acționar al Societății Reșița, reușind să 
apere în continuare, pe această cale interesele 
clientului său.
Ca profesor s-a dovedit de o excepțională 
profunzime teoretică, iar ca avocat de o 
strălucire unică a raționamentelor.
Din păcate, rămășițele sale pământești 
zac uitate și neidentificate în cimitirul 
penitenciarului comunist de la Sighet.

Nicolae Titulescu (1882 - 1941)

Efectuează studiile la Facultatea de Drept
din Paris, după care, în anul 1905 este
numit conferențiar de drept civil al 

Facultății din Iași, iar în anul 1909 profesor de 
drept civil la Universitatea din București.
De-a lungul carierei sale a fost ales deputat, 
numit ministru de finanțe, delegat al României 
la semnarea Tratatului de Pace cu Ungaria 
de la Trianon, ministru plenipotențiar și 
delegat permanent al României la Societatea 
Națiunilor, fiind ales de două ori președinte 
al acesteia, ministru al afacerilor străine și 
ministru plenipotențiar la Londra.
Numit pentru a doua oară ministru de externe 
între 1932-1936, este concediat intempestiv de 
fostul prim-ministru Tătărăscu și fostul rege 
Carol al II-lea, fapt care i-a cauzat o gravă 
suferință, căzând bolnav la pat, fiind internat 
într-un sanatoriu din Montreux, Franța.
Trăiește greu, din consultații juridice în 
probleme internaționale la Paris și apoi la 
Cannes, unde moare, fiind înmormântat la 17 
martie 1941 cu visul mărturisit întotdeauna 
de a-și găsi ultima odihnă în pământul 
Transilvaniei, la Brașov.
Avocatul Nicolae Titulescu a pledat în multe 
dintre procesele civile importante ale timpului 
său, cum ar fi: Procesul vizând neexecutarea 
de obligațiuni a unui contract de vânzare cu 
pact de răscumpărare, relativ la moșia Milcov, 
județul Olt (1905); Procesul dintre I. Dacian, 
primăria Slatina, Casa Școalelor și Ministerul 
de Domenii privind contestarea drepturilor 
de succesiune obținute prin testament (1908); 
Procesul lui Manissalian Freres cu Banca de 
Credit Român privind nerespectarea unor 
clauze comerciale.

A susținut în mod gratuit o serie de procese 
pentru țăranii din Dolj imediat după răscoalele 
țărănești din anul 1907, declarând: “desăvârșire 
la dispozițiunea țăranilor nevoiași ajutându-i, 
pe cât voi putea, în toate păsurile lor și, mai 
ales, în procesele ce le pot avea la Craiova, 
dându-le serviciile mele în mod cu totul 
gratuit”.
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Mihail Antoniade (1883 - 1945)

În anul 1905, Mișu Antonia intră în Baroul 
Ilfov, având o carieră neîntreruptă timp de 
40 de ani.

A pledat în nenumărate procese ale vremii, 
dintre care se remarcă cel din fața Curții 
de Apel București, Secția I, în care a apărat 
interesele lui Ludovica Czell și Frederich 
Czell, în procesul cu Rudolf Czell, proces care 
privea apelul prin care primii doi, în calitate 
de vânzători a 149.482 acțiuni ale Societății 
Anonime “Fabrica de Bere Luther” față de 
Rudolf Czell, atacau sentința arbitrală prin 
care Tribunalul Ilfov le respingea acțiunea în 
anularea hotărârii arbitrale.

Notele sale de concluzii scrise (59 pagini) 
sunt un curs clar, complet și precis de 
procedură civilă, drept valutar și executare a 
contractelor. Ele au vizat în esență nulitatea 
clauzei compromisorii deoarece nu fusese 
încheiată în forma autentică cerută de lege; 
nulitatea convenției în sine, deoarece se 
prevedea că în caz de devalorizare a leului 
se va completa restul de preț neplătit cu aur, 
până la restabilirea raportului care exista 
între prețul din momentul contractării și cel 
al achitării sale totale și nulitatea clauzei 
de plată în aur, prohibită în mod absolut de 
legea stabilizării monetare din anul 1929.

Vintilă Dongoroz (1893 - 1983)

Juristul savant, Vintilă Dongoroz este nu 
numai fondatorul studiului comparat al 
dreptului și procedurii noastre penale, ci

și creatorul terminologiei lor științifice, precise 
și riguroase.
În anul 1919 obține titlul de doctor al Facultății 
de Drept din București cu teza “Dinamica 
socială a dreptului penal”.
A fost avocat în Baroul Ilfov în perioada
1915 – 1948, pledând în cele mai multe dintre 
marile procese penale ale vremii: Falsificarea 
biletelor Băncii Generale a României, Procesul 
fraudelor de la Banca Danubiană, Procesul 
Boris Stefanov (învinuit de participare la 
acțiuni contra securității statului), Procesul 
Skoda-Seletzki (fraude 

și dare de mită în contracțile de armament), 
Procesul falsificatorilor de monede de la 
Băilești, Procesul Moților (fraude săvârșite 
cu prilejul exproprierii pădurilor din Țara 
Moților), Procesul incendiatorilor (care 
aranjau incendii în vedera obținerii de 
despăgubiri de la societățile de asigurare), 
Procesul fraudelor petroliere de la 
Dâmbovița. A fost de trei ori membru în 
Consiliul avocaților din Baroul Ilfov, dar a 
refuzat să fie decan. Datorită muncii sale 
asidue de elaborare a lucrărilor sale de drept 
penal și procedură penală, multă vreme a 
pledat numai în fața Curții de Casație și a 
oferit consultații scrise.

A publicat lucrări de marcă în materie, cum 
ar fi: Drept Penal-Partea Generală, Drept 
Penal-Partea Specială, Explicarea științifică 
a Codului Penal și a Codului de Procedură 
Penală (6 volume), Explicațiile teoretice ale 
Codului Penal (4 volume) și ale Codului de 
procedură penală (2 volume).

Ionel Teodoreanu  (1897 - 1954)

Începând cu anul 1920 profesează ca avocat 
în Baroul Iași, iar în anul 1929 este tranferat 
în baroul Ilfov.

Pledoariile sale se caracterizează prin 
procedeul argumentării metaforice și 
răsturnarea logică a susținerilor.
În anul 1930 a pledat în procesul elevului de 
liceu Goldenberg din Iași, trimis în judecată 
pentru tentativă de asasinat împotriva 
profesorului său de matematică, Patriciu.
În octombrie 1933 a pledat în procesul 
locotenentului Dumitrescu care a ucis din 
gelozie pe camaradul său, locotenentul Pantazi, 
obținând în final achitarea acestuia cu trei 

voturi contra două.
A avut un mare talent de improvizator. În anul 
1953, la sfârșitul unei lungi ședințe, Teodoreanu 
pledează în ultimul proces. În timp ce-și 
închidea servieta, rămas singurul avocat în sală, 
un gardian i se adresează: “Am venit cu un
amărât la prelungirea mandatului de arestare. 
El spune că este nevinovat. Nu vreți să-l 
apărați?” Fără să ezite, el răsfoiește dosarul, 
ascultă concluziile procurorului și face 
o pledoarie convingătoare, care duce la 
infirmarea mandatului pentru amărâtul pe care 
nu-l cunoscuse niciodată.
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Vasile Gionea (1914 - 1999)

A absolvit în anul 1936 cursurile Facultății 
de Drept, promovând în anul 1939 
examenul de avocat definitiv, la care s-a 

clasificat pe primul loc dintre toți candidații din 
țară. Între anii 1939 -1942 a efectuat studii de 
doctorat în drept și în științele economice la 
Facultatea de Drept din Cluj, pe care le-a
promovat cu calificativul “Magna cum 
laude”, susținând teza de doctorat cu titlul 
“Răspunderea civilă a liberului profesionist 
(medic, avocat, arhitect)”.
A fost fondator şi membru al Cercului Juridic 
Transilvan, care edita Gazeta Juridică a 
Transilvaniei.
Între anii 1937-1953 a lucrat ca avocat pledant 
la Brașov, apoi a fost angajat prin concurs
în postul de avocat al Băncii Naționale a 
României, filiala Brașov.
În anul 1942 a fost încadrat ca asistent la 
Catedra de politică socială a Academiei 
Comerciale din Brașov. În anul 1949 a fost 
arestat.

Din anul 1952 deține gradul didactic de 
conferențiar la Academia Comercială Cluj-
Brașov, și din 1958 ca profesor. Propus de 
Consiliul universitar și Senatul universitar, dar, 
refuzând să se înscrie în P.C.R., a fost
infirmat din post, rămânând numai în calitate 
de consilier la Banca Națională a României. 
Ulterior a fost numit ca profesor în cadrul 
Ministrului Construcțiilor Industriale. În anul 
1989 a fost confirmat ca profesor universitar, 
fiind numit titularul Catedrei de Drept 
consttuțional și istoria dreptului.
 
În anul 1992 a fost numit de către președintele 
României ca judecător și ales ca primul 
președinte al Curții Constituționale a României, 
pentru un mandat de trei ani. A deținut acest 
mandat de președinte până în anul 1995, când 
a expirat. În anul 1993 a fost ales membru de 
onoare al Academiei Române.

Secțiunea 7

Pledoarii celebre

Pledoaria este de esența profesiei de 
avocat. Prin pledoarie, expunerea, 
povestirea faptelor devine un adevărat 

spectacol în care fiecare personaj este în 
scenă, iar faptele prind viață și se desfașoară 
sub ochii judecătorilor.

Stăpânirea artei pe care o reprezintă profesia 
de avocat presupune o bună cunoaștere 
a dispozițiilor și posibilitatilor naturale, o 
cultură generală care să se adauge cunoașterii 
dreptului și stăpânirea tehnicii pledoariei.

Cultura generală solidă permite avocatului să 
se exprime cu ușurință și elegant, într-o limba 
corectă.
Un ilustru avocat declara la sfârșitul carierei 
sale: «N-am pledat niciodată nici măcar un 
singur proces pe care clientul meu să–l fi 
pierdut în fața mea, daca aș fi fost judecător. »
În continuare vom evoca câteva dintre 
pledoariile celebre ale unor mari avocați 
români, pledoarii care au rămas în istoria 
acestei profesii.

Honoré Daumier, 1808 - 1879
Les Gens de Justice
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Pledoaria lui Barbu Ștefănescu Delavrancea în 
procesul de pretins plagiat Caragiale - Caion

Pledoaria a fost rostită înaintea Curţii cu 
Juraţi a judeţului Ilfov în şedinţa din 11 
martie 1902.

Un tânăr publicist, dornic de notorietate, 
Constantin A. lonescu-Caion, prim-redactor la 
Revista Literară condusă de Th. M. Stoieneşcu, 
acuză, în paginile acestei reviste, pe Caragiale 
afirmând că Năpasta este plagiată după un 
pretins autor ungur, Istvan Kemeniy.
Calomniatorul afirmă cu pretinsă precizie 
de date: „Capodopera Năpasta nu-i decât o 
plagiatură după o dramă ungurească, intitulată 
„Nenorocul” şi datorată unui Kemeniy Istvan, 
dramă tălmăcită pe româneşte în anul 1848, la 
Braşov. Subiectul ambelor drame este acelaşi, 
doar numele schimbate, încolo e furat pe de-
a-ntregul din sacul lui Kemeniy care a rămas 
un necunoscut, un  mandarin  literar de care 
nimeni, crede d-sa, nu trebuie să se atingă”.
În aceeaşi revistă apare al doilea articol, 
intitulat violent: „Domnul Caragiale n-a plagiat, 
a copiat”. În ambele articole Caion a pus în 
paralelă texte din Năpasta şi din pretinsa 
dramă „Nenorocul” a pretinsului Istvan 
Kemeniy.
În faţa instanţei, calomniatorul îşi retrage 
această acuzaţie şi o înlocuieşte cu aceea că 
Năpasta este inspirată după drama lui Tolstoi 
„Puterea întunericului”.
Nemaisusţinându-se plagiatul după inexistenta 
piesă a inexistentului Kemeniy, Delavrancea 
este obligat să compare „Năpasta” cu 
„Puterea întunericului”.
„În Tolstoi, lumea e vânturată de vârtejul 

întunericimii şi al inconştienţei, în valurile 
bigotismului, ale credinţei, ale senzualităţii 
şi, mişcată de trebuinţe materiale, asociază, 
fără să şi dea seama, crima cu religia. Ţăranii 
Iui Caragiale sunt conştienţi, ageri la minte, 
ştiu ce fac, ştiu ce vor şi prin capul niciunuia  
nu i-ar trece  ideea să-şi închine victima 
sau să-i pună crucea pe piept după ce ar fi 
doborât-o sub loviturile de cuţit. La Tolstoi 
vagul, confuziunea, într-o epopee grandioasă. 
La Caragiale lumină perfectă într-o dramă 
profund emoţionantă.
...
La Tolstoi: inconştienţa, senzualitatea, 
bigotismul duc, inevitabil, la fuzionarea crimei 
cu religia; La Caragiale: agerime, luciditate, 
dramă lipsită de confuzie şi de grandios - şi 
numai uman emoţionantă.
Concluzia inevitabilă: nicio confuzie posibilă 
între aceste teme, nicio posibilitate logică de 
influenţare.
Hotărârea ce trebuia pronunţată - şi care nu 
s-a realizat:
- ideea plagiatului după Tolstoi este 
inadmisibilă;
- plecând de la acuzaţia iniţială a plagierii după 
o piesă inexistentă a unui autor inexistent, 
reaua-credinţă a calomniatorului este evidentă.
... ”

„Cum, Domnilor? Un popor întreg admiră pe 
Caragiale. Admiraţiunea trece peste Carpaţi. 
Bunul lui renume trece peste hotarele neamului 
românesc. Şi pe acest om să-l acuzi, sprijinit de 
falsuri, că operele lui sunt jafuri literare? Dar 
asta înseamnă a izbi în credinţa, în admiraţia şi 
în faţa românilor.
Şi ce s-ar întâmplat dacă nu adunam noi 
această mulţime de probe? O mândrie a ţării ar 
fi fost veştejită, nu numai Caragiale înfierat! Şi 
ce idee şi-ar fi făcut străinii de noi românii? Că 
suntem un popor care ne sărbătorim pungaşii, 
că gloriile noastre se întemeiază pe jaf, că 

geniul nostru este o ruşine, căci n-avem nici 
conştiinţă, nici demnitate? Şi când mă gândesc 
că omul acesta a vegheat jumătate din nopţile 
sale pentru a ne crea o dramaturgie originală... 
cu cât talentul lui e mai mare, şi osteneala mai 
covârşitoare... cu atât calomnia e mai odioasă 
şi încercarea mai demnă de asprimea legilor.
În şedinţa din 10 iunie 1902 Curtea cu Juraţi 
a judeţului Ilfov pronunţă hotărârea prin care 
inculpatul Constantin Al. Ionescu, zis Caion, 
este achitat.
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Pledoaria lui Barbu Ștefănescu Delavrancea 
în procesul arhitectului Ioan N. Socolescu

Pledoaria a fost rostită înaintea Curţii cu 
Juraţi din judeţul Ilfov - în şedinţa din 
noaptea de 27 septembrie 1903.

Arhitectul Socolescu fusese acuzat că, 
aflându-se într-un mare impas financiar, şi-a 
asigurat pe o sumă ridicată imobilul pe care 
îl avea în Bucureşti, peste drum de Ministerul 
Agriculturii, după care, spre a încasa prima, i-a 
dat el însuşi foc.
S-au adus în sprijinul acuzării o serie întreagă 
de elemente impresionante: Arhitectul 
Socolescu mai fusese, de puţină vreme, victima 
unui pretins incendiu la depozitul său de 
cherestea din şoseaua Mihai Bravu.
El începuse, cu abilitate, o campanie de presă, 
într-un ziar propriu împotriva societăţilor de 
asigurare, spre a da, astfel, impresia că se află 
în duşmănie anterioară cu acestea.
El îşi autoscrisese o serie de cărţi poştale 
anonime în care pretinşii cititori ai acestui ziar 
îl avertizau că va trebui să suporte răzbunarea 
societăţilor de asigurare.
S-a dovedit că el însuşi a cumpărat cele două 
pachete de lumânări care, montate pe nişte 
cutii speciale, au putut provoca incendiul, 
la câteva ore după plecarea din Bucureşti a 
lui Socolescu. Această plecare la Sinaia s-a 
produs după ce Socolescu şi-a luat cu el toate 
actele şi toate bijuteriile şi după ce a anunţat, 
cu prea multă insistenţă, ora de plecare la 
Sinaia.
Erau, fără îndoială, prezumţii evidente şi 
concordante. Pledoaria lui Delavrancea:
„Antecedentele lui Socolescu le-aţi redus la 
temperamentul lui energic combativ, gata de a 

intra în luptă, capabil de a se jertfi, de a cădea 
sau de a triumfa. În acest temperament aţi 
văzut semnele viitorului criminal”.
„Cunosc societăţi care au trăit în virtutea unui 
ideal de frumuseţe, în virtutea puterii lor de 
civilizare, în numele dreptului şi al credinţei. 
Cunosc societăţi care s-au dezvoltat şi au 
cucerit lumea prin eroismul lor secular. Dar 
nu cunosc societăţi cu tinerime fără avânt, 
cu bărbaţi fără temperament, cu cetăţeni 
incapabili de a suferi pentru o idee, cu o 
populaţie de filosofi resemnaţi în speculaţiile 
lor abstracte ca într-o sferă de fericire 
moleşită”.
„Ah, domnilor, când veţi şterge rasa 
combaţierilor să puneţi capăt societăţii 
noastre?”
Take lonescu, spre a demonstra premeditarea 
incendiului, vorbeşte despre nenumăratele chei 
cu care Socolescu avusese grijă să încuie toate 
uşile imobilului.
Delavrancea răspunde: „Arma lui Take lonescu 
a fost cea mai tăioasă, dar nu cea mai bună. 
Ea a fost învârtită cu o abilitate neîntrecută, 
dar nu cu o convingere profundă. Îi denunţ 
meşteşugul, deşi admir talentul pentru ca nu 
cumva meşteşugul să deformeze adevărul”.
„În contra dovezilor formulate este posibil 
controlul şi justiţia câştigă. În contra 
argumentelor e posibilă lupta de argumente şi 
justiţia se apără. În contra răstălmăcirii faptelor 
necontestate este posibil desfăşurarea lor 
logică şi documentată şi justiţia se luminează. 

În contra unei atmosfere pasionale e posibilă 
alta curată şi înaltă şi justiţia triumfă. Dar în 
contra perfidiei, când n-ai nimic categoric de 
învins, când nu poţi să ştii până la ce adâncimi 
de conştiinţă a dus confesiunea, nu e altă 
armă decât denunţarea ei pentru ca toate 
conştiinţele care vor da verdictul să o înlăture 
ca pe o forţă duşmană justiţiei înseşi”.
„Oricât de jos s-au coborât vremurile care 
ne apasă şi oricât de vast ar fi curentul 
decepţiunii, cel care s-a deprins, până peste 
declinul vieţii, să considere onoarea ca o 
poruncă a constituţiei şi ca o mângâiere în cele 
mai mari dezastre, trece senin, ca şi cum n-ar 
vedea şi n-ar auzi, prin mijlocul tentaţiilor şi al 
păcatelor fermecătoare.”
...
„Dar, destul! Puterile mă părăsesc şi răbdarea 

juraţilor e pe sfârşite... Toţi suntem cuprinşi 
de acelaşi sentiment de dreptate. În conştiinţa 
tuturor s-a coborât aceeaşi lumină, acelaşi 
adevăr ca şi cum toţi am forma o singură 
fiinţă enormă cu aceeaşi convingere, cu 
aceeaşi dorinţă, ca să se redea amicilor, 
curat ca mai înainte, pe martirul unei funeste 
erori judecătoreşti... Sfârşesc, domnilor 
juraţi, încredinţat că, în unanimitate, veţi zice: 
INOCENT”.
(„Aplauze prelungite. Ovaţiuni. Confraţii şi 
amicii strâng mâna oratorului. După rezumatul 
domnului preşedinte juraţii se retrag în camera 
de chibzuinţă şi, după o scurtă deliberare, 
dl prim jurat Matak pronunţă verdictul de 
achitare. Verdictul e primit de mulţime cu un 
entuziasm indescriptibil.”)
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Pledoaria lui Radu Rosetti în procesul inginerului 
profesor universitar Ion Cristescu, vizând drama 
de la societatea anonimă Tehnica Minieră

În drama de la societatea “Tehnica 
Minieră” Radu Rosseti apără pe 
profesorul universitar ing. Ion  Cristescu, 

care pătrunde într-o şedinţă a Consiliului 
de administraţie, trage un foc de pistol în 
profesorul Eftimie Antonescu, preşedintele 
consiliului şi omul de paie, persoană decorativă 
a societăţii respective, după care răneşte 
doi consilieri, acuzându-i că din vina lor, se 
prăbuşiseră acţiunile „Tehnicii miniere” în care 
el îşi învestise toată averea.

„Dar, deoarece Domnul Procuror general 
îi face o vină din împrejurarea că a părăsit 
mica slujbă de la C.F.R., numai în dorinţa de 
a se îmbogăţi, sunt dator să protestez. Cum? 
Trecerea de la viaţa de slujbaş la cea de 
conducător de întreprinderi industriale, când 
ai făcut studii speciale pentru aceasta, este o 
culpă?
Onorată Curte, Domnilor Juraţi, Procesul 
acesta nu este numai procesul lui Cristescu, e 
şi procesul societăţilor anonime, căci din cauza 
uneia dintre acestea s-a produs cauza pe care 
o judecaţi.

Suntem pe lumea aceasta, un mănunchi 
de oameni care muncim, istovindu-ne de 
dimineaţa până seara, ca să ducem, totuşi o 
viaţă chinuită. Şi este o altă speţă de indivizi, 
care trăiesc, larg, din expediente şi afaceri 
veroase. Trebuie să recunoaştem, cu durere, 
că afară de rare excepţii, printre aceştia 
figurează directorii, administratorii delegaţi, 
membrii de consilii de administraţie şi cenzorii 
de societăţi anonime. Cum se aleg aceştia? 

Din toate partidele, ca să fie toţi, la adăpost de 
surprinderi.”
Şi, stigmatul final, fără ridicări patetice de ton, 
ci numai ca o concluzie caldă şi resem-nată: „O 
vastă organizaţie de excrocherie legală”.
Procesul s-a terminat cu achitarea inculpatului. 
(Drama de la Tehnica Minieră, Biblioteca 
Marilor Procese anul I, nr. 2 p. 99).

Honoré Daumier, 1808 - 1879
A criminal case

Pledoaria lui Ionel Teodoreanu în procesul 
locotenentului Dumitrescu

Singura pledoarie tipărită, după note 
stenografice, a lui Ionel Teodoreanu este 
aceea rostită în procesul locotenentului 

Dumitrescu, care a ucis, din gelozie, pe 
camaradul său, locotenentul Pantazi. (Crima 
de la 13 septembrie, magistrala pledoarie 
a dlui Ionel Teodoreanu, Institutul de arte 
grafice, Presa bună, Iaşi, 1933).
Acuzatul surprinde în locuinţa camaradului 
său, locotenentul Pantazi pe acesta şi soţia sa 
în flagrant delict de adulter.
„Dumitrescu devine gelos: pasiunea pentru 
femeia lui se transformă în patimă care 
trebuie deosebită de pasiune. Pasiunea 
e tumultul sentimentelor pure şi nobile, 
eforturile înălţimilor cereşti ale sufletului, pe 
când patima este paroxismul atotstăpânitor 
al sentimentelor josnice, e, într-un cuvânt 
Lucifer, alungat din cer şi devenit demon în 
pământul surghiunului său”.
Urmează concluzia: „Gelozia a făcut această 
tristă metamorfoză”.
Apoi argumentaţia se reia: „Pantazi n-ar fi 
putut iubi cum a iubit Dumitrescu. Pentru 
el femeia era un simplu aperitiv carnal, o 
aventură”. Ea merge gradat: „Când, mai cu 
seamă, în noaptea aceea Pantazi ia cunoştinţă 
de unele particularităţi fizice ale doamnei 
Dumitrescu care o făceau insuficient aptă 
ritualului erotic, s-a scârbit şi a socotit-o pe 
femeia care a venit să i se ofere, nevrednică 
de comportarea cavalerească pe care i-o 
impunea, măcar uniforma dacă nu sufletul, în 
această situaţie delicată”.

Argumentaţia creşte: „în loc să o apere el o 
acuză. Spune că ea a venit după el şi, în loc 
să se pocăiască, el sfidează. Minte şi spune 
soţului, căruia îi datora camaradereşte o 
explicaţie: Ieşi afară”!
După care cinismul suprem: „o să regulaţi 
acasă afacerile pe care le aveţi de regulat.” În 
această clipă (pe care susţinerile o dovediseră 
inevitabile) pistolul se descarcă.
Restul se cunoaşte.
Achitarea s-a pronunţat cu trei voturi contra 
două. Dar ea a satisfăcut opinia publică care a 
avut sentimentul că hotărârea a fost dreaptă, 
dincolo de marele talent al apărătorului.

Ionel Teodoreanu,
Surprins la Mănăstirea Agapia
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Concluziile lui Eugen Herovanu într-o 
cerere de anulare a unui testament

„Din antichitate şi până astăzi, lumea a rămas 
aceaşi. Numai în jurul mormintelor oamenilor 
săraci, cu desăvârşire săraci, e linişte. Încolo, 
toate succesiunile bogate nasc competiţiuni, 
rivalităţi şi scandaluri.
Succesiunea lui Constantin Cantacuzino ar fi 
putut face excepţie. Dispoziţiunile defunctului 
sunt atât de legitime şi de logice şi impregnate 
de atâta generoasă înţelegere, iar situaţia 
materială a actualilor „pretendenţi” e atât de 
excepţional de înfloritoare (fabuloasă aproape) 
încât numai cu greu poate înţelege cineva 
stăruinţa pusă de a nesocoti viaţa unui om 
care, până în ultimile clipe ale existenţei sale, 
s-a comportat ca cel mai desăvârşit
„gentlemen”.
Ce pretinde reclamaţiunea?
Că testamentul defunctului Cantacuzino-
Paşcanu trebuie anulat pentru captaţie 
dolosivă.
Care e justificarea acestei pretenţiuni?
Pârâta a pus stăpânire pe voinţa defunctului, 
spun reclamanţii, întrebuinţând „toată 
vigilenţa” de care era capabilă şi punând toată 
„ardoarea tinereţii”.
Testamentul e dar opera ei; fiind scris de 
defunct „sub voinţa şi dictarea ei”.
La ce mijloace neoneste şi dolosive a recurs 
pârâta, pentru a realiza această operă lentă şi 
obscură?
A îndepărtat rudele de sânge, prietenii, 
cunoştinţele şi „servitorii” vechi şi credincioși... 
adaugă reclamantele.
Pretindem că nici unul din toate lucrurile 
acestea n-a fost dovedit. N-a fost dovedit, în 

mod serios şi convingător.
1. Acapararea voinţei defunctului a rămas 
simplă ipoteză; căci ea nu este afirmată de nici 
un martor de încredere, nici nu rezultă din acte 
şi fapte sigure.
2. În situaţia aceasta faptul îndepărtării 
persoanelor din intimitatea defunctului ar 
rămâne de un interes secundar, dacă în forma 
în care a fost stabilit n-ar fi cu desăvârşire 
neconcludent martorii nu afirmă categoric 
nimic în privinţa rudelor. Din puţinele scrisori 
conservate, rezultă că raporturile dintre 
defunct şi fraţii şi surorile sale erau normale. 
Că aceştia arătau faţă de pârâtă (cu oarecare 
rezervă, e drept) consideraţia cuvenită.
3. Reclamantele pretind că defunctul era 
foarte slăbit şi că inteligenţa lui era cu totul 
în scădere, vrând prin aceasta să dovedească 
în ce teren propice s-a exercitat acţiunea 
doloasă.

Certificatele celor câţiva martori care încearcă 
să facă jocul reclamantelor sunt atât de 
suspecte şi în tot cazul lipsite de valoare, încât 
nu merită să mai vorbim de ele.
Cantacuzino a fost om politic. Activitatea sa 
a fost astfel, publică. Martorii serioşi, precum 
avocatul Doicescu, spun că defunctul s-a 
bucurat de integritatea facultăţilor sale până 
la urmă. Dar toată lumea care l-a cunoscut 
pe defunct ştie că insinuarea reclamanţilor nu 
corespunde realităţii.

4. Relevăm fără a discuta, încercarea de 
a stabili amestecul indelicat şi insistent al 
pârâtei în afacerile soţului său. Inutile pentru 
proces, lucrurile acestea n-au alt scop decât 
de a pune pe d-na Cantacuzino într-o lumină 
defavorabilă. Ne întrebăm însă, dacă ele fac 
în privinţa aceasta, din partea celor de la care 
emană, probă de obiectivitate şi de nobleţe de 
carater şi dacă pun pe aceştia într-o lumină 
mai favorabilă?

Dar acţiunea nu trebuie respinsă numai ca 
nefondată, ci şi ca lipsită de interes.
În adevăr, admiţând că legatul d-nei 
Cantacuzino ar putea fi anulat, anularea 
aceasta în nici un caz nu poate profita 
decât comunei Roman, Comuna e legatară 
Universală.

Jean-Louis Forain (1882-1931)
Avocats plaidant
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Capitolul V

Brașovul pe harta avocaturii.



78 79

Secțiunea 1

Privire în timp.

Baroul de Avocați din Brașov a fost 
înființat în, anul 1875, prin Legea 
XXXIV din 1874 privind organizarea 

corpului avocaților din Ardeal și părțile alipite 
din Ungaria.
Scopul barourilor de avocați și implicit 
al Baroului Brașov era acela de a ocroti 
autoritatea morală, a apăra drepturile și a 
controla îndeplinirea obligațiunilor avocaților 
și de a-și da avizul în tot ce privește 
legiferarea reformelor cerute de împrejurări 
și vremuri. Fiecare Barou astfel înființat avea 
obligația, statuată prin legea de înființare, de 
a înainta Ministerului de Justiție un raport 
general prin care să expună “experiențele 
câștigate atât pe terenul împărțirii Justiției 
cât și pe acelea observate în sânul tagmei 
avocaților”.
Această prevedere legală a dus la 
posibilitatea cunoașterii istoriei fiecărui 
Barou din Romania, rapoartele înaintate fiind 
puținele documente care conțin date concrete 
cu privire la activitatea Baroului Brașov încă 
de la înființare.
Dupa Unirea din anul 1918, țările alipite 
și-au conectat bagajele juridice, fiind 
întâm-pinate dificultăți în procedura de 
unificare a legislației. Acestea s-au răsfrânt și 
asupra Baroului Brașov care, în anul 1919, a 
întampinat dificultăți întrucât Justiția se afla 
într-o perioadă de tranziție fiind preluată ca 
“moștenire” de la fosta guvernare, iar punerea 
Baroului brașovean pe “temelii” românești nu 
a fost o misiune facilă .

Odată cu înființarea de către Guvern a 
Comisiei Permanente de Legiferare Unică, 
Baroul Brașov și-a manifestat nemulțumirea 
că nu a fost desemnat și un avocat din Ardeal 
astfel încât legile să fie confecționate și în 
funcție de dreptul și jurisprudenta locurilor 
noastre. Activitatea Baroului a fost facilitată 
sub imperiul ministeriatului Hamangiu când a 
fost finalizată legea de organizare a corpului 
avocaților, fiind emis și proiectul de unificare 
legislativă prin extinderea codurilor din regat 
în tot restul Romaniei.
Baroul Brașov a avut o implicație activă 
inclusiv în procesul de unificare a legislației, 
prin desemnarea unui reprezentant care a 
facut parte din Comisia de unificare instituită 
de Uniunea Avocaților.

Ideea de “Comisie de unificare” a luat 
naștere după ce proiectul inițial de unificare 
legislativă a fost abandonat ca urmare a 
discuțiilor aprinse din cadrul congresului de 
la Iași din anul 1931. La acel moment, Baroul 
Brașov era condus de Decanul Av. Ioan 
Garoiu succesorul Decanului Eugen Metianu.
Încă din această perioadă, Baroul Brașov a 
început să organizeze o serie de conferințe 
ținute de stagiari și avocați pentru a consolida 
relațiile de colegialitate dintre avocați dar și 
relația dintre avocați și magistrați, în acord 
cu legea de organizare, conferințe care au loc 
și în zilele noastre reprezentând o modalitate 
de pregătire și perfecționare continuă a 
avocaților.

Activitatea juridică în Brașov a crescut 
simțitor fiind înregistrate în anul 1931, 1128 de 
cauze față de 295 de cauze la nivelul anului 
1920. De asemenea, anual era vizibil interesul 
brașovenilor pentru profesia de avocat, 
existând o ascendență în rândurile avocaților. 
Cu titlu de exemplu, în anul 1920, Baroul 
Brașov avea un număr de 95 de avocați. După 
11 ani, în anul 1931, Baroul Brașov număra deja 
162 de avocați definitivi cu 18 avocați mai mulți 
decât în anul precedent, iar în zilele noastre 
numărul avocaților se situează la nivelul de  
600.

Odată cu creșterea numărului avocaților, 
Baroul Brașov s-a confruntat și cu o creștere 
a cauzelor disciplinare existând tot mai multe 
reclamații din partea justițiabililor la adresa 
avocaților brașoveni. Cu toate acestea, s-a 
constatat de conducerea Baroului Brașovean 
că, în cea mai mare parte, denunțurile nu 
erau întemeiate fiind făcute de reclamanți în 
încercarea ilegitimă de a se sustrage de la plata 
onorariilor datorate avocaților.

Palatul Justiției din Brașov. De ieri și de azi.
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Cristina Gheorghe

Secțiunea 2

Și... în viață. 
Răspunzând la 20 de întrebări. 

Câte una pentru fiecare din cei 20 de ani...

1 De ce ați ales profesia de avocat?
Deși au trecut mai bine de 25 de ani de 

când sunt avocat, încă mi-e greu să spun dacă 
eu am ales profesia sau ea m-a ales pe mine. 
Indiferent cum s-a întâmplat, sper doar că a 
fost o alegere bună.
Am terminat facultatea în luna iunie a anului 
1989 fără a avea șansa de a avea un buletin 
„bun”. În acei ani, acest lucru era echivalent 
cu a avea domiciliul într-o localitate unde să 
funcționeze instanța de judecată,, procuratura 
(folosesc terminologia de la acea dată) și 
colegiul  de avocați (actualul barou). Brașovul 
era, la acea dată, alături de alte localități mari, 
între cele 14 municipii declarate ca fiind orașe 
„închise” printr-un act normativ din 1984. Oraș 
închis însemna localitate pentru care nu se 
scoteau posturi la repartiție, procedura care 
se desfășura la nivel național pentru fiecare 
promoție de absolvenți de studii superioare.
În aceste condiții, pentru că doream neapărat 
să mă întorc acasă, deși am terminat cu o 
medie mare, am ales un post în administrație 
astfel încât în primii doi ani am profesat ca 
jurisconsult. Exercitând acea profesie am ajuns 
să o cunosc pe care care urma să-mi devină 
maestru – doamna avocat Livia Vătafu, dânsa 
fiind cea care m-a îndrumat să mă înscriu la 

examenul pentru intrarea în avocatură.
În anul 1991 m-am înscris la examenul 
organizat de Uniune, am promovat acel exame 
și am început să profesez ca avocat stagiar.
Este foarte adevărat că, deși de-a lungul celor 
25 de ani am fost tentată să mă îndrept spre 
profesii juridice mai ușoare (spre exemplu, 
când baieții mei erau mici și îmi era extrem 
de greu să fiu mamă și avocat în același timp, 
într-o perioadă în care concediul pentru 
creșterea copilului era limitat la 126 de zile) 
am cochetat cu ideea de a deveni notar dar 
am renunțat si AM ALES să ramân avocat. La 
fel am ales și atunci când am fost întrebată 
dacă nu vreau să devin judecător, astfel 
încât pot să spun că, la întrebarea adresată, 
ambele variante evocate de mine la începutul 
răspunsului pot fi considerate valabile.  
Cred  ca este vorba de același resort care 
m-a îndreptat spre profesia de avocat și m-a 
determinat să rămân aici chiar și atunci când 
mi s-au oferit alternative mai comode pentru 
mine însămi și anume de calitățile mele de 
“luptător”.

2   Care a fost elementul deteminat ce va 
convins să candidați pentru fotoliul de 

Decan al Baroului Brașov?
Cred că elementul determinant este unul 
care ține de felul meu de a fi, de faptul că 
sunt o persoană extrem de implicată în viața 
profesională și că, în mod obișnuit, nu știu sau 
nu pot să mă detașez de problemele celor din 
jurul meu. Începând cu disponibilitatea de a 
asculta și de a înțelege problemele particulare 
ale unui confrate, continuând cu abilitatea de 
a identifica și valorifica numitorul comun al 
unor probleme profesionale iar apoi de a le și 
rezolva, vorbim despre ceea ce trebuie să facă 
cel care și-a asumat responsabilitatea  unei 
funcții în cadrul profesiei.

În plus de acest element de natură personală, 
implicată fiind în activitatea baroului (în 
calitate de consilier), observasem multe lucruri 
pe care mi-am dorit foarte mult să le pot 
schimba, sper că am și reușit. 
Implicarea mea în activitatea oraganelor de 
conducere ale profesiei a reprezentat un 
demers firesc în raport de anumite trăsături 
ale personalității mele. Cred că ține în primul 
rând de faptul că iubesc oamenii și îmi place 
să mă implic  în rezolvarea problemelor lor 
astfel încât, foarte tânăra fiind, m-am implicat 
în activitatea Asociației Tinerilor Avocați din 
Baroul Brașov iar apoi am candidat pentru 
funcția de consilier al baroului.
Decizia de a candida pentru funcția de decan 
a avut la bază dorința de a schimba, în mod 
esențial, anumite lucruri într-o etapă de care 
nu-mi amintesc cu plăcere pentru că a fost 
momentul în care anumite politici profesionale 
ale unor barouri au afectat grav și, din pacate, 
pe termen lung profesia.
Trebuie să recunosc faptul că a fost și o 
provocare, în condițiile în care Baroul Brașov 
nu mai avusese până la acea dată un decan 
de sex feminin, iar ceilalți șase candidați erau 
bărbați. În prezent sunt în exercitarea celui 
de-al doilea mandat de decan, iar faptul că la 

alegerile care s-au desfășurat în urmă cu doi 
ani am fost singurul candidat pentru această 
funcție. Mă îndreptățește să cred că avocații 
brașoveni au apreciat eforturile mele și 
rezultatele obținute, chiar dacă eu însămi aș fi 
vrut să pot face mai mult pentru profesie.

În calitate de decan, am devenit membru de 
drept în Consiliul UNBR și, după un prim 
madat, am avut onoarea ca un coleg consilier 
(decan la rândul său) să mă propună în calitate 
de candidat la funcția de vicepreședinte UNBR 
pentru ca apoi, votul membrilor Consiliului 
să determine alegerea mea în această funcție 
care mă onorează și responsabilzează în egală 
măsură. Ambele funcții presupun dragoste 
față de profesie și colegi, curaj în a construi și 
promova proiecte, disponibilitate și dorința de 
implicare astfel încât, în ceea ce mă privește, 
decizia de a  candida (sau de a accepta 
candidatura) reprezintă un pas important în 
desăvârșirea profesională. 
Pornind de la cuvântul folosit, acela de 
„fotoliu” simt nevoia să fac unele precizări:
Ceea ce face ca termenul de fotoliu să fie 
unul potrivit este onoarea pe care colegii ți-o 
acordă atunci când îți dau votul pentru această 
demnitate. Să nu uităm că votanții sunt colegi 
care te cunosc deja de ani buni, care ți-au fost 
parteneri sau adversari.
Trebuie însă menționat faptul că fotoliul nu 
este întotdeauna unul comod, că funcția de 
decan presupune asumarea și a unor misiuni 
mai puțin plăcute atât în relațiile cu colegii cât, 
mai ales, cu instituțiile cu care profesia sau 
membrii acesteia interacționează.
Reprezentarea profesiei, atribuit al organelor 
de conducere, este o misiune de importanță 
majoră mai ales în  etapa actuală în care 
provocările, fie ele din interiorul profesiei sau 
din exterior, sunt multe și complexe.
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3 Cum caracterizați perioada mandatului 
d-voastră din punct de vedere al relației 

cu colegii?
Pentru că m-am străduit să fiu cât se poate 
de corectă cred că pot să afirm că am, 
în continuare, relații foarte bune cu toți 
colegii. Din punctul meu de vedere, faptul 
că sunt decan a adus o singură schimbare în 
relațiile cu colegii și aceasta ține exclusiv de 
responsabilitatea sporită pe care consider că o 
am pentru bunul mers al profesiei.

4 Care a fost cea mai mare provocare a 
d-voastră ca și Decan?

Au fost multe provocări, specifice unei societăți 
în transformare în care, apărarea are, la rândul 
său, nevoie de apărare. Un episod care îmi vine 
acum în minte este protestul declanșat în vara 
anului 2013 urmare a nemulțumirilor exprimate 
de colegii care, asigurând asistența din oficiu, 
nu-și încasaseră onorariile de luni de zile.
În acest context, în luna august a anului 2013, 
am hotărât , la nivel de Consiliu al Baroului 
Brașov, inițierea unui protest care urma să 
evolueze gradual: în prima etapa era vorba 
doar despre o atenționare, în etapa a 2-a 
asiguram doar urgențele, iar în etapa finală 
protestul devenea general, pentru tot ceea ce 
presupune asistență din oficiu.
Niciunul dintre consilieri nu am avut în 
vedere un aspect esențial: fiind în vacanță 
judecătorească, termenele se acordau numai 
pentru cauze „urgente”, astfel încat în prima 
fază protestul nostru nu a prea produs mari 
tulburări astfel încat nu a fost observat de 
către decidenți.
În aceste condiții, am ajuns practic la etapa 
finală a protestului, cea radicală, fără ca cineva 
din minister sau de la conducerea instanțelor 
locale să ne fi băgat în seamă (trebuie precizat 
că, hotărârea consiliului fusese comunicată atât 
instanțelor cât și Ministerului, din chiar ziua 
adoptării ei).
Este lesne de imaginat cam cum și cât am 
dormit în noaptea care a precedat datei de 
la care protestul devenea general, adică nu 

eliberam delegații din oficiu indiferent cine 
solicita acest lucru sau cât era de gravă 
situația. Norocul nostru a fost acela că, prima 
cauză care a necesitat o astfel de împuternicire 
avea ca obiect prelungirea unei măsuri de 
arestare preventivă  și că mai erau două zile 
până când termenul dispus deja avea să expire. 
În aceste condiții, instanța (un complet al Curții 
de Apel) a acordat termen înlăuntrul acestui 
interval, ne-a amendat pe fiecare consilier 
cu câte 5.000 lei și a solicitat, din nou, 
desemnarea unor apărător din oficiu.
Tot noroc numesc și împrejurarea că, având 
o bună comunicare la nivel instituțional, atât 
presedinta Curții de Apel cât și conducerea 
Tribunalului ne-au sprijinit în a obține plata 
unei bune părți din sumele acumulate cu titlu 
de restanță la plata oficiilor, situație în care am 
suspendat protestul. 
Ceea ce nu voi uita însă, pentru că a fost 
partea cu adevărat neplăcută, este faptul că 
unii consilieri stăteau „cuminți” în sălile de 
judecată fără să aibă curajul de a-și asuma 
public decizia noastră iar o parte din colegii 
care asigurau asistența din oficiu, deci pe care 
acea decizie îi proteja, nu au respectat termenii 
acelui protest și s-au prezentat în sălile de 
judecată.

5 Ce imagine și-au creat dea lungul 
ultimilor 20 de ani avocații Baroului 

Brașov, în comparație cu ceilalți colegi din 
țară?
Baroul Brașov este unul dintre barourile 
importante iar membrii săi sunt percepuți ca 
profesioniști serioși, bine pregătiți profesional 
și onești. Avem și noi „uscăturile” noastre, ca 
orice pădure din lumea aceasta, dar nu aceștia 
reprezintă baroul și nu cred că merită să fie 
amintiți la ceas aniversar.

6 În ultimii 20 de ani s-a evidențiat Baroul 
Brașov în raport cu celelalte Barouri 

din țară? Care este cea mai importantă 
realizare din această perioadă?
Posibil ca noi sa fim subiectivi, apreciez însă 
că Baroul Brașov s-a remarcat atât prin  
seriozitate, implicarea în tot ceea ce înseamnă 
bunul mers al profesiei, formarea profesională 
inițială la nivelul Institutului Național de 
Pregătire și Perfecționare a Avocaților 
(Brașovul fiind sediul unuia dintre centrele 
teritoriale ale acestui institut, centru apreciat 
pentru seriozitate) dar și formarea profesională 
continuă, luări de poziție ferme, pe marginea 
proiectelor de modificare a legii privind 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat 
sau a altor legi cu impact asupra profesiei.
Consider că alegerea mea, în Congresul din 
luna iunie 2015, în funcția de vicepreședinte 
al Uniunii Naționale a Barourilor din România 
este, la rândul său, o recunoaștere la nivel 
național a gradului de implicare, în calitatea 
mea de Decan al Baroului Brașov, în tot ce 
înseamnă problemele profesiei.

7 Care este portretul avocatului ideal, 
acum în prima decada a sec.XXI?

Este greu de creionat un portret al unui avocat 
„ideal”, în această primă decadă a secolului 
XXI, deoarece clientela noastră este extrem 
de diversificată și, fiecare client, are propria 
viziune asupra avocatului pe care și-l dorește.
În același timp, noțiunea de „avocat de succes” 
comportă definiții diferite chiar între noi, 
profesioniștii din domeniu.
Observăm, în mod obișnuit, cum clienții își 
aleg avocatul în raport cu propria persoană, 
pornind de la dorințele sau interesul urmărit.
Dacă privim  prin prisma realizărilor 
cuantificate în cifre publicate în reviste de top 
sau statistici bazate pe indicatori financiari, 
probabil că avocatul ideal este cel specializat 
în litigii comerciale sau de contenctios 
administrativ, eventual cu componentă 
multinațională și care facturează și încasează 
într-un dosar sume pe care alți colegi le vor 

încasa în mulți ani de munca.
Dacă privim prin prisma satisfacerilor 
profesionale, știm cu toții că sunt situații în 
care acestea îți sunt aduse de soluția obținută, 
cu iscusință profesională, într-un dosar cu 
o cauză superbă dar pentru care clientul 
a plătit un onorariu modic sau pe care ai 
susținut-o pro bono. În acest început de secol 
XXI, atât de complex și, uneori, complicat,  
avocatul ideal este cel care va știi să țină 
pasul cu vremurile fără a uita însă principiile 
ce constituie fundamentul superbei noastre 
profesii.
Valorile după care trebuie să se ghideze orice 
avocat sunt determinate de misiunea acestuia 
în societate pentru că, îndatorirea avocatului 
este de a executa mandatul încredințat de 
client, “în cadrul legii” și de a veghea la 
“respectarea Statului de drept și a intereselor 
celor ale căror drepturi și libertăți le apără”, 
după cum precizează Codul deontologic al  
avocaților din Uniunea Europeană atunci când 
definește misiunea avocatului.
Valorile profesiei  sunt definite de chiar 
legea de organizare și Statut care, la art. 227 
menționează: “Exercițiul liber al profesiei, 
demnitatea, conștiința, independența, 
probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea, 
delicatețea, moderația, tactul și sentimentul 
de confraternitate sunt principii esnețiale ale 
profesiei de avoocat și constituie îndatoriri ale 
acesteia. “ 
Toate acestea trebuiesc făcute cu atentă 
observare a evoluției întregii societăți, 
din punct de vedere tehnic, cultural, 
educațional pentru că, deși nu sunt între 
adepții consultațiilor juridice acordate de 
un „robot” consider că nu putem ignora 
evoluția tehnicii și impactul său în materie de 
comunicare, inclusiv profesională.
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8 Cui i se potrivește mai bine profesia de 
avocat: unei femei ori unui bărbat?

Răspunsul este dintre cele cu o evidentă 
încărcătură subiectivă, determinante fiind 
experiențele personale dar și constatările 
obiective făcute de-a lungul timpului.
Profesia nu este dintre cele mai „feminine”, 
este o profesie grea, iar volumul de muncă 
și lupta continuă pe care exercitarea să o 
presupun , își vor pune cu siguranță amprenta 
asupra feminității. Nu o să uit niciodată replica 
unuia dintre copiii mei care mi-a spus la un 
moment dat ”mamă, dacă vrei să putem purta 
o discuție în familie, trebuie să-ți dai roba jos 
când intri în casă”!
Dincolo de realitatea zilelor noastre, de faptul 
că de foarte mulți ani majoritatea absolvenților 
de studii juridice sunt femei, profesia este 
cu adevărat potrivită atât bărbaților cât și 
femeilor. Fiecare dintre noi avem calități certe, 
necesare unui bun avocat.
Vreau să precizez însă faptul că, pentru fiecare 
om evoluția, inclusiv pe plan profesional  
are, pe lângă elementele comune ce țin de 
carieră, componente diferite iar reușita ține 
inclusiv de capacitatea de a identifica acele 
aspecte care te valorizeză cel mai bine. 
Astfel, sunt colegi, excelent pregătiți, care 
nu se gândesc nici un moment să se implice 
în alte activități decât cele strict necesare 
propriei dezvoltări profesionale. Alții 
manifestă aplecare spre latura științifică ori 
didactică, astfel încât pentru fiecare în parte, 
desăvârșirea profesională înseamnă o cât mai 
bună dezvoltare în zona care i se potrivește cu 
adevărat. Aceștia sunt bărbați și femei, în egală 
măsură.

9 Cât de importantă este în dezvoltarea 
personală și profesională a unui avocat, 

relația maestru-stagiar? Sunt suficienți 2 
ani de stagiatură? Ori sunt prea mulți?
Apreciez că relația maestru-stagiar are o 
importanță majoră în dezvoltarea nu doar 
profesională ci și personală a oricărui avocat. 
Etapa stagiaturii își va pune amprenta evidentă 
asupra tânărului confrate, inclusiv la nivel 

comportamental astfel încât consider că numai 
cei mai buni dintre avocați pot fi, cu adevărat 
maeștri.
Cred că  durata actuală a stagiaturii, 2 ani, 
este suficientă fără a fi „prea mult”. Înțeleg 
aplombul tinerilor colegi, dorința de a arăta 
ce pot pe cont propriu cât mai curând posibil 
însă, fără de misiunea socială a avocatului, 
marcată de o responsabilitate majoră față 
de propriul client și în raport de actuala 
organizare a exercițiului profesiei, perioada 
de formare profesională practică este absolut 
necesară chiar și pentru cei mai buni dintre 
absolvenții instituțiilor de învățământ superior 
cu profil juridic.

10 Știți că în vremea împăratului 
roman Claudius avocaților le era 

interzis să îi privească pe judecători? 
Cum este astăzi relația profesională dintre 
corpul profesional al avocaților și cel al 
magistraților judecători și procurori?
Subiectul este de mare actualitate și comportă 
discuții multiple, pornind de la înălțimea 
podiumului pe care este poziționat pupitrul 
avocatului, în comparație cu cel de la care 
prezidează judecătorul sau cel la care este 
așezat procurorul și finalizând cu situațiile, 
rare dar de neînțeles, în care magistratul se 
preface că nu te observă pentru a nu fi nevoit 
să răspundă la un salut.
În general, la nivel instituțional vorbind, relațiile 
sunt corecte, bazate pe o bună comunicare. 
Problemele care apar în activitatea cotidiană 
sunt de natură individuală.
Discutând cu tinerii mei coechipieri, i-am 
întrebat care sunt primele sentimente față 
de profesie, după câteva luni de activitate. 
Răspunsul primit a exprimat o nemulțumire 
profundă generată de lipsa de respect resimțită 
în exercitarea activităților profesionale.
Am încercat să le explic și sper că am 
reușit să-i conving deslușindu-le realitatea. 
Exercitând o profesie eminamente liberală, 
căreia îi lipsește componenta de “autoritate” 
avocatul nu beneficiază ab initio de o formă de 
respect instituțional. 

Singura formă de respect cuvenită fiecăruia 
dintre noi, fără nici o rezervă, este respectul 
uman. În cazurile în care acest respect nu se 
manifestă cu evidență (spre exemplu când 
un coleg magistrat sau chiar un grefier nu 
îți răspunde la salut) explicația este una 
singură: lipsa de educație. Acestei forme de 
respect i se poate alătura în timp, după ani de 
muncă și pe măsură ce rezultatele acesteia 
apar, respectul profesional. Acest respect 
se câștigă greu, cu răbdare, perseverență și 
multă seriozitate și este de multe ori extrem 
de fragil, putând fi pierdut mult mai ușor 
decât a fost câștigat. Magistratul, indiferent 
cât este de tânăr, va beneficia de o formă 
de respect instituțional dar, dacă în timp, nu 
va face dovada valorii profesionale efective, 
respectul instituțional va fi definit mai curând 
ca „teama” fața de instituție iar la coborârea 
de pe podium va constata cu tristețe că nu ia 
cu el acel „respect” pentru simplul motiv că 
nu îi este propriu.
În ultimii ani, relațiile profesionale au fost în 
mod nefericit alterate de cazuri de corupție, 
mult mediatizate. Sper însă, ca evoluția 
cotidiană să transforme ușor-ușor speranța 
în realitate, iar că lucrurile o să reintre pe 
făgașul lor normal, că profesioniștii din 
domeniile enumerate vor regăsi calea cea mai 
potrivită pentru o cât mai bună comunicare cu 
unicul scop de a reliaza, cu adevărat, acte de 
justiție.

11 Au nevoie avocații de apărători, 
în sens larg? Poate fi Decanul un 

apărător al avocaților?
Cu siguranță, avocații au nevoie, la rândul 
lor, de apărare și această misiune aparține 
și decanului. Pentru cei neinițiați sau mai 
puțin atenți, poate părea un paradox, însă 
realitățile vieții contemporane dovedesc 
faptul că pentru a exercita funcția de apărare, 
pentru ca dreptul la apărare să nu rămână 
un enunț constituțional lipsit de conținut, 
este nevoie de norme și reglementări care 
să permită avocatului realizarea apărării 

efective, îndepinirea misiunii sale de apărător, 
de promotor chiar al drepturilor celor în 
slujba cărora el își pune știința și abilitățile: 
cetățeanul. 
Pentru a-și îndeplini misiunea avocatul 
are nevoie, dincolo de știință de carte și 
dezvoltarea abilităților practice specifice 
profesiei, de un cadru legislativ corect care 
să cuprindă garanții reale pentru drepturile 
pe care le enunță și care să-i protejeze pe cei 
care respectă legea.
Decanul este printre cei care au obligația să 
vegheze la toate aceste lucruri și să se implice 
pentru garantarea lor. Nu în ultimul rând, 
în condițiile și limitele prevăzute de Lege și 
Statut, decanul este apărătorul avocaților în 
cazuri individuale bine determinate.

12 Cum poate contribui avocatura la 
realizarea unei justiții mai bune?

Justiția nu există ca simplă noțiune, ea nu 
există fără apărare iar apărarea nu există fără 
apărători, adică fără avocați.
Începând cu activitățile de informare și 
promovare a educației juridice și civice, cu 
acțiunile pro-bono, cu promovarea drepturilor 
omului și continuând cu o prezență cât mai 
activă și vizibilă în viața cetății, inclusiv în 
materia elaborării de acte normative, avocații 
contribuie la realizarea unei justiții mai bune.
Evident, aceste activități vin să completeze 
demersurile profesionale pe cauze 
determinate în mod individual unde avocatul 
are obligația legală și morală de a se asigura 
că drepturile clientului nu au rămas simple 
enunțuri.

13 Ce spuneți despre bancurile cu 
avocați? Cum vi se pare intrebarea 

”Ce înseamnă 10 avocați pe fundul lacului? 
Răspuns: un început bun”? Merită 
profesia de avocat să fie ironizată?
O să dau, pentru început, un răspuns 
„avocățesc”: într-o abordare pozitivă, nu 
percep bancurile  despre  avocați ca fiind, în
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mod obligatoriu, ironice. Chiar cel pe care l-ați 
citat cu titlu de exemplu denotă, mai curând, 
o formă de respect. Adică, traduc acest banc 
astfel: publicul larg confundă noțiunea de 
avocat cu cea de inamic iar oamenii sinceri vor 
recunoaște că doresc să fie cât mai departe de 
inamicii lor (fundul lacului ar fi numai bun) iar  
extremiștii îi vor chiar morți.
Până la urmă, însăși noțiunea de „avocățesc” 
asociată celei de „chichiță” primesc, de 
obicei, o conotație negativă deși expresia 
caracterizează, în realitate, talentul unui 
profesionist de a găsi „ceva” acolo unde alții 
nu văd nimic, cu referire în mod obișnuit la o 
normă legală.
Răspunsul meu este categoric: profesia nu 
merită să fie ironizată, ea este, de departe, între 
cele mai frumoase și demne profesii.
Ironiile atribuite au mai mult izvoare: lipsa de 
educație juridică și civică, faptul că majoritatea 
oamenilor asociază avocatul unei situații 
litigioase care ar trebui să fie rușinoasă. Dacă 
avem în vedere că trăim într-o societate în 
care, zeci de ani, cele mai importante drepturi 
erau simple enunțuri, putem să înțelegem 
reticența oamenilor în raport de avocatul și 
procedurile profesionale specifice.
Cred că este și puțină invidie pentru că 
profesia noastră este (greșit sau nu) asociată 
cu o situație materială foarte bună.

14 Suntem cu adevărat o profesie 
liberală?

Frumusețea profesiei de avocat este dată, 
primordial, de elementul său definitoriu: 
libertatea. Tot de aici vine însă și latura dificilă 
și delicată a profesiei pentru că, având deplină 
liberatate în a alege un anumit comportament 
profesional porți și deplina răspundere a 
alegerii făcute.
Categoric, profesia de avocat este una esențial 
liberală dar suntem exact atât de liberi pe cât 
ne dorim (sau putem) să fim.

15 Engleza duce la un joc de cuvinte 
interesant: Lier –Lawyer care într-o 

traducere ar fi (mincinos-avocat)? Credeți 
ca e o simplă coincidență?
Nu voi asocia niciodată apărarea, făcută cu 
profesionalism și bună credință, cu minciuna, 
chiar dacă un avocat cu adevărat talentat 
trebuie să știe să prezinte magistratului 
„adevărul” clientului său, să construiască o 
apărare din nimic iar apoi să o și valorifice.
Pe alt palier al profesiei, un avocat care 
consiliază un client sau negociază un contract 
pentru acesta, va obține rezultatul dorit în 
funcție de cât de bine va evidenția punctele 
forte ale clientului, ocolind cu abilitate ceea ce 
poate fi prejudiciabil.
Nu în ultimul rând, misiunea avocatului nu 
este aceea de a face dreptate ci de a-și 
apăra propriul client iar reperele legale și 
deontologice sunt determinate de această 
misiune.

16 Ce face de fapt avocatul: caută 
dreptatea clientului sau i-o 

construiește?
Un avocat bun este cel care scoate la lumină 
dreptatea clientului: uneori ea trebuie căutată, 
alterori trebuie construită.
Ceea ce pot să spun, raportat la experiența 
personală, este că trebuie să crezi în această 
dreptate, că de cele mai multe ori când ești 
convins de dreptatea clientului reușești să o 
găsești sau construiești.
Pe de altă parte, cu cât crezi mai puternic 
în această dreptate, cu atât vei fi mai rănit 
profesional atunci când magistratul o ignoră.

17 Mai este retorica o știință de care 
avocatul să aibă nevoie? Dar cartea 

tipărită mai este căutată de avocați ori au 
înlocuit-o cu internetul?
În secolul vitezei și epoca internetului sunt 
mulți cei care cred că nu mai avem nevoie de 
cărți și / sau că este de preferat comunicarea 
electronică, definită prin conciziune și 
caracterizată de formularistică.

Nu sunt de aceeași părere, am convingerea că, 
dincolo de bucuria de a ține o carte în mână, 
aceasta rămâne sursă sigură și corectă pentru 
o documentare serioasă.
Spre deosebire de internet, CARTEA conține 
nu doar informația pură, seacă, ea conține și 
transmite idei și sentimente.
Cât despre retorică,  consider că avocatura, cel 
puțin cea de bară, nu poate exista fără aceasta.
Oricât am fi de stresați, ocupați, grăbiți vom fi 
întotdeauna impresionați de expunerea elevată 
pe care un coleg o va face, de elocință, de 
eleganța limbajului, de capacitatea de sinteză, 
de cultura generală care transpare dintr-o 
pledoarie. Nu puțini au fost judecătorii care, 
sinceri fiind, au recunoscut faptul că prin 
organizarea apărării și retorică, avocatul a 
determinat (în cel mai bun sens al cuvântului) 
soluția în cauză.

18 V-ați gândit vreodată să vă schimbați 
profesia?

Sunt de părere că alegerea drumului corect, 
inclusiv în aria profesională, dar și curajul de a 
schimba acel drum atunci când,  în baza unei  
analize personale obiective, constați că nu este 
cel mai potrivit, constituie un aspect important, 
esențial chiar, în  ceea ce înseamnă împlinire pe 
plan personal și profesional.
Am avut scurte momente în care m-am gândit 
să mă îndrept spre profesii mai comode pentru 
o femeie cu doi copii (mici la acea dată), 
dar m-am răzgândit repede, considerând că 
avocatura este profesia care mi se potrivește 
cel mai bine. Sper că nu am greșit.

19Vă mai amintiți primul proces pe care 
l-ați susținut? Ați câștigat?

Primele procese au fost în  perioada în care 
eram jurisconsult, nu au avut nimic spectaculos. 
Din cariera de avocat, vă spun sincer  că nu-mi 
amintesc dar, cu siguranță, am câștigat. 

20 Ce gânduri, ce sfaturi le dați celor 
care împlinesc 20 de ani...de 

avocatură?
20 de ani de avocatură înseamnă deplină 
maturitate, moment prielnic pentru un prim 
bilanț serios dar și pentru construirea unor 
importante planuri de viitor.
Pentru cei care nu au făcut până acum acest 
lucru, cu titlu de rugăminte și nu de sfat, este 
solicitarea de a se implica în viața profesiei, 
în oricare din modalitățile pe care le vor 
considera potrivite: didactic, administrativ, 
etc. În cei 20 de ani care au trecut ați reușit, 
cu siguranță, să vă construiți un „nume”, astfel 
încât a venit timpul să dați ceva și profesiei.
Vă rog să nu uitați că sunteți veritabile 
„modele” pentru tinerii colegi, în condițiile în 
care fără a fi „bătrâni” sunteți maturi, astfel 
încât comportamentul vostru, indiferent cât de 
mult vă doriți sau nu acest lucru sau indiferent 
de cât îl conștientizați, se va reflecta într-un fel 
sau altul în cel al tinerilor colegi.
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Dan Oprea

Secțiunea2

Și... în viață. 
Răspunzând la 20 de întrebări. 

Câte una pentru fiecare din cei 20 de ani...

1 De ce ați ales profesia de avocat?
Pentru libertatea pe care această profesie o 

conferă. Nu mi-a plăcut să am un șef care să 
îmi spună ce să fac, cum să fac și până când 
să fie gata. Mi-a plăcut libertatea de a alege 
clienții, de a alege procesele în care simți că 
poți face performanță. Libertatea de a-ți face 
agenda cum îți place, să lucrezi cu plăcere și 
eficiență, dar și să poți merge în concediu cu 
familia când vrei tu.

2   Care a fost elementul deteminat ce va 
convins să candidați pentru fotoliul de 

Decan al Baroului Brașov?
Am candidat în condiții de criză, după demisia 
lui Virgil Tămășoiu. În anul 1995 s-a liberalizat 
profesia. Legea nr. 51 a reglementat noile 
forme de exercitare a profesiei ca persoană 
fizică autorizată. 
Impactul a fost uriaș. Avocații au înființat 
cabinete și societăți și s-au mutat în noile lor 
sedii. Ministerul Justiției a somat Baroul să 
elibereze spațiile pe care le ocupă în clădirea 
Tribunalului. Baroul nu avea banii necesari 
pentru a-și cumpăra un sediu. 
S-a pus problema majorării cotei profesionale 
către Barou, ceea ce a produs (așa cum era 
de așteptat) nemulțumire în rândul avocaților. 
Adunarea generală din anul 1996 s-a 
transformat într-un uriaș scandal. 

Statistic, în luna februarie 1996 în Baroul 
Brașov erau înscriși 113 avocați, dintre care 94 
avocați înființaseră „cabinete particulare”. 
Unii colegi au fost de părere în adunarea 
generală că o garsonieră în Steagu Roșu era 
suficientă ca sediu pentru Barou. Se cereau 
explicații despre costul hârtiei de copiator, 
a facturii telefonului și al expedițiilor poștale 
făcute de Barou. Se cerea să luptăm cu 
Tribunalul și cu Ministerul și să ne păstrăm 
spațiul. Nu s-a putut ajunge la nici o soluție.
Presat de Tribunal să evacueze spațiul și 
indignat de lipsa de viziune a majorității 
colegilor, Virgil Tămășoiu a demisionat la data 
de 1 decembrie 1996. Aveam 45 ani, eram 
în Consiliu de 12 ani, eram prodecan. Eram 
suficient de tânăr ca să am putere și suficient 
de experimentat ca să știu să fiu Decan. 
Elementul determinant pentru a candida a fost 
dorința de a contribui la ieșirea din criză și de 
a aduce Baroul la starea de normalitate.

3 Cum caracterizați perioada mandatului 
d-voastră din punct de vedere al relației 

cu colegii?
Relația cu colegii a fost de colaborare, dar și 
de autoritate. Începutul exercițiului profesiei 
libere ne-a încântat pe toți. Au apărut totodată 
și acte de indisciplină, față de instanțe, față de

clienți, față de colegi. În ianuarie 1997 în Baroul 
Brașov erau înscriși 199 avocați, dintre care 
45 stagiari. A fost necesar să întăresc funcția 
disciplinară a Consiliului și activitatea Comisiei 
de disciplină. Inevitabil, relația mea cu câțiva 
colegi s-a deteriorat, cu unii chiar în mod 
iremediabil. Un risc asumat, când ești Decan, 
cu toate că dorința mea a fost întotdeauna de a 
lua decizii corecte și echitabile.

4 Care a fost cea mai mare provocare a 
d-voastră ca și Decan?

Cea mai mare provocare în calitatea de Decan 
a fost să conduc și să organizez în Baroul 
Brașov „Greva avocaților” din luna februarie 
2000. Amintesc că în luna decembrie 1999 
Guvernul a adoptat două ordonanțe prin care 
toți avocații erau obligați să plătească TVA de 
19% și impozit de 40% pe veniturile obținute 
(O.U.G. nr. 215/1999 și O.G. nr. 73/1999). 
Consiliul Uniunii Avocaților din România 
a hotărât, în ședința extraordinară din 12 
februarie 2000, declanșarea la nivel național 
a protestului avocaților și Barourilor din 
România împotriva celor două ordonanțe, 
care îngrădeau liberul acces la justiție al 
cetățeanului prin avocat ca urmare a agravării 
sarcinilor fiscale și încălcau funcția socială 
și de interes public a profesiei de avocat în 
Statul de drept. S-a hotărât suspendarea 
tuturor serviciilor profesionale ale avocaților, 
la ședințele de judecată ale instanțelor, la 
parchete și organele de cercetare penală, 
precum și în fața oricăror autorități publice. 
„Greva” era pe timp nelimitat, ”până la 
restabilirea ordinii de drept încălcate”. 
Fiecare Barou avea sarcina de a anunța toate 
autoritățile din județ despre declanșarea 
protestului, pentru ca acestea să poată lua 
măsurile organizatorice corespunzătoare. 
Trebuia explicată situația și găsită înțelegere, 
pentru a nu expune colegii unor sancțiuni 
nemeritate. Consecințele neprezentării la 
procese și la organele de urmărire penală erau 
uriașe. Colegii riscau amenzi repetate. În civil, 

pentru neprezentarea părților se putea dispune 
suspendarea judecării cauzei, cu consecința 
achitării de către avocat a taxei judiciare de 
timbru pentru repunerea pe rol. 
Am convocat Adunare generală extraordinară, 
am transmis toate hotărârile luate, am distribuit 
formulare tipizate pe care fiecare avocat 
trebuia să le depună pentru fiecare dosar. Am 
pus afișe pe ușile sălilor de judecată.
Consilierii Baroului au intrat în sălile de 
judecată la prima oră și au depus adrese 
oficiale, cerând amânarea proceselor. 
Am convocat conferință de presă.  
„Greva” trebuia să fie generală și să fie 
respectată de toți avocații. Cu toate acestea, 
au fost și avocați „spărgători de grevă”, care 
au fost ulterior cercetați disciplinar.
După o săptămână, Guvernul a cedat și a făcut 
promisiuni. Am suspendat protestul până la 
abrogarea măsurilor nelegale luate împotriva 
profesiei. În final, am câștigat și protestul s-a 
încheiat. Au fost cele mai tensionate zile din 
mandatul meu de Decan. 

5 Ce imagine și-au creat dea lungul 
ultimilor 20 de ani avocații Baroului 

Brașov, în comparație cu ceilalți colegi din 
țară?
Avocații din Baroul Brașov sunt bine apreciați 
de instanțele și de colegii din celelalte județe. 
Aprecierea se datorează bunei pregătiri 
profesionale, seriozității și stilului concis și 
precis al pledoariei.

6 În ultimii 20 de ani s-a evidențiat Baroul 
Brașov în raport cu celelalte Barouri 

din țară? Care este cea mai importantă 
realizare din această perioadă?
Posibil ca Baroul Brașov s-a menținut în ultimii 
20 de ani în Top 5 între barourile membre 
U.N.B.R. Nu în ce privește numărul avocaților 
din barou (aici Baroul Mehedinți, de exemplu, 
ne-a „bătut” de departe), ci în implicarea și 
participarea în marile proiecte
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structurale ale profesiei: susținerea funcționării 
Casei de Asigurări a Avocaților, înființarea 
Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., adoptarea 
legislației la nivel parlamentar (noua Lege 
a pensiilor avocaților și modificările privind 
protecția profesiei introduse în Legea 
nr. 51/1995) și infraparlamentar (Statutul 
profesiei, Regulamentul privind S.A.J., 
Regulamentul privind arbitrajul în profesie, 
Codul deontologic comun al magistraților și 
avocaților – Avizul 16).
Cele mai importante realizări ale ultimilor 20 
de ani au fost:
- menținerea colaborării instituționale normale 
cu instanțele, parchetele și administrația 
publică;
- deschiderea Centrului teritorial al I.N.P.P.A.;
- cumpărarea clădirii pentru sediul Baroului;
- construirea stabilității financiare a Baroului și 
a filialei Casei de Asigurări a Avocaților. 

7 Care este portretul avocatului ideal, 
acum în prima decada a sec.XXI?

Clientul vede și astăzi avocatul ca pe Sf. 
Gheorghe care, cu sulița răpune în luptă 
balaurul, adică pe dușmanul său.
Specificul primei decade a secolului XXI 
este că avocatul ideal încalecă pe o mașină 
puternică, are internet pe mobil, acces la 
programele de legislație și de jurisprudență, 
copiază, scanează și trimite sulița în timp real 
prin e-mail, câștigând procesul!

8 Cui i se potrivește mai bine profesia de 
avocat: unei femei ori unui bărbat?

Ambelor sexe deopotrivă. Astăzi, avocatul are 
la dispoziție o mare diversitate de domenii în 
care își poate exercita profesia.

9 Cât de importantă este în dezvoltarea 
personală și profesională a unui avocat, 

relația maestru-stagiar? Sunt suficienți 2 
ani de stagiatură? Ori sunt prea mulți?
Relația este importantă numai dacă stagiarul 
are cu adevărat un Maestru.  Atunci va învăța 
cum să relaționeze cu clienții, cu instanțele și 
cu colegii. Personal, am avut șansa de a avea 

doi Maeștri: 
- Nicolae Popa – senior, de la care am 
învățat să vorbesc cu clienții cu apropiere, cu 
înțelegerea deplină a situației în care clientul 
se află, clădind încrederea clientului în avocat, 
spunându-i deschis ce se poate și ce nu se 
poate.
- Gheorghe Stănescu, care m-a învățat așa: 
”clientului trebuie să îi iei banii, dar trebuie să 
îi faci și treaba”.
Stagiul de 2 ani este necesar. 

10 Știți că în vremea împăratului 
roman Claudius avocaților le era 

interzis să îi privească pe judecători? 
Cum este astăzi relația profesională dintre 
corpul profesional al avocaților și cel al 
magistraților judecători și procurori?
Cu mici excepții, relația profesională între 
avocați și judecătorii / procurorii de la 
instanțele din Brașov este foarte bună. Atâta 
timp cât ești serios și bine pregătit, ai o bună 
colaborare din partea colegilor de pe „cealaltă 
parte a baricadei”.
Pentru a păstra o distanță aparentă între 
corpurile profesionale, soții și cumnații, nașii 
și prietenii din rândul celor două profesii, nu 
„au voie” să sărbătorească împreună Ziua 
Avocatului, Ziua Femeii și alte evenimente care 
anterior adunau atât avocați, cât și judecători 
și procurori împreună la mese și pe ringul de 
dans.

11 Au nevoie avocații de apărători, în sens 
larg? Poate fi Decanul un apărător al 

avocaților?
Decanul îi apără, atât cât poate, pe avocați.
Principiul este să ne facem noi ordine în 
profesie. Din păcate, majoritatea avocaților nu 
realizează câtă protecție primesc de la Decan 
și de la Barou. 

12 Cum poate contribui avocatura la 
realizarea unei justiții mai bune?

Avocații buni formează judecători și 
procurori buni. Ridică probleme și dau soluții 
magistraților.

13 Ce spuneți despre bancurile cu 
avocați? Cum vi se pare intrebarea 

”Ce înseamnă 10 avocați pe fundul lacului? 
Răspuns: un început bun”? Merită profesia 
de avocat să fie ironizată?
Profesia este nobilă și nu merită să fie ironizată. 
Dar, din păcate, sunt mulți avocați care merită 
din plin să fie ironizați

14 Suntem cu adevărat o profesie 
liberala?

Cu siguranță, da. Ne putem alege domeniul de 
activitate, ne putem alege procesele în care 
vrem să intrăm și clienții pe care nu vrem să îi 
angajăm, să ne stabilim singuri programul zilei 
și perioada de concediu. Ca să fim liberi, plătim 
cote și impozite. 

15 Engleza duce la un joc de cuvinte 
interesant: Lier –Lawyer care într-o 

traducere ar fi (mincinos-avocat)? Credeți 
ca e o simplă coincidență?
Lier – lawyer este o coinciență. Avocatul nu 
trebuie să mintă, ci să prezinte situația dintr-o 
altă perspectivă.

16 Ce face de fapt avocatul: caută 
dreptatea clientului sau i-o 

construiește?
Avocatul caută de la bun început dreptatea 
clientului. Apoi, face tot ceea ce îi permite 
legea pentru a construi dreptatea clientului.

17 Mai este retorica o știință de care 
avocatul să aibă nevoie? Dar cartea 

tipărită mai este căutată de avocați ori au 
înlocuit-o cu internetul?
Retorica este necesară avocatului, și scris 
și vorbit.  Am admirat avocații care prezintă 
spețe sub forma de întrebare – răspuns: ”în 
această situație, întreb: ...”, ”și răspund: soluția 
nu poate fi decât...”.

Cartea tipărită este în continuare căutată, 
pentru rigoarea informației și documentării. 

18 V-ați gândit vreodată să vă schimbați 
profesia?

Da. După ce 3 foști stagiari au devenit 
judecători, m-am gândit că, probabil, ar trebui 
ca și eu să intru în magistratură. Dar, mi-am 
revenit repede și am mai luat un stagiar.

19Vă mai amintiți primul proces pe care 
l-ați susținut? Ați câștigat?

Primul proces a fost o pensie de întreținere.
Eram avocatul reclamantei și am câștigat.

20 Ce gânduri, ce sfaturi le dați celor 
care împlinesc 20 de ani...de 

avocatură?
Voi sunteți acum așa cum eram eu atunci 
când am hotărât să mă implic, să lupt pentru 
profesie și să candidez la Decan. Sunteți 
la vârsta la care aveți și puterea și știința, 
experiența în profesie. Nu lăsați pe alții să vă 
facă viitorul !
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Dragoș Cojocariu

Secțiunea2

1 De ce ați ales profesia de avocat?
Dintr-o întâmplare. Chemarea mea, la anii 

adolescenței, a fost ingineria. Un decret otrăvit 
din acele timpuri, mi-a pus stavilă la intrarea în 
facultate (fiu de ofițer care a luptat împotriva 
rușilor). Distinsul profesor Ion Albu mi-a 
deschis porțile către Facultatea de Drept, acolo 
unde dumnealui era Decan și eu jucam fotbal în 
echipa “Universității” Cluj.

2   Care a fost elementul deteminat ce va 
convins să candidați pentru fotoliul de 

Decan al Baroului Brașov?
Cam impropriu spus “fotoliu”... Dar, fie! M-a 
determinat un foarte bun prieten, coleg de 
breaslă, Bebe Tănase. Dumnezeu să-l ierte.

3 Cum caracterizați perioada mandatului 
d-voastră din punct de vedere al relației 

cu colegii?
Ce este cel mai important este faptul că nu am 
avut absolut nici un incident cu vreun coleg. 
Dimpotrivă. Pe cine am putut, chiar l-am și 
ajutat. Chiar și pe Elodia... săraca!

4 Care a fost cea mai mare provocare a 
d-voastră ca și Decan?

Provocarea pe care mi-o procuram eu, însumi, 
zi de zi. Căutand... Binele. Oricum, procurarea 
unui spațiu cu titlu de proprietar m-a obsedat 

o bună bucată de timp. Până am reușit.

5 Ce imagine și-au creat dea lungul 
ultimilor 20 de ani avocații Baroului 

Brașov, în comparație cu ceilalți colegi din 
țară?
Uneori se întamplă ca omul să nu fie la 
înălțimea opiniei lui.

6 În ultimii 20 de ani s-a evidențiat Baroul 
Brașov în raport cu celelalte Barouri 

din țară? Care este cea mai importantă 
realizare din această perioadă?
Celelalte barorui, cu ce s-ar fi evidențiat. 
Cunoașteți ceva? Și, atunci? Să lăsăm în pace 
și Baroul Brașov. Șșșștttt. Cea mai importantă 
realizare? De departe, SEDIUL.

7 Care este portretul avocatului ideal, 
acum în prima decada a sec.XXI?

Pregătirea sa profesională și comportamentul 
în societate fără cusur.

8 Cui i se potrivește mai bine profesia de 
avocat: unei femei ori unui bărbat?

Și unuia și celuilalt. Important este să nu 
se împiedice... cine știe cum vreunul din ei. 
Oricum, parcă n-ar cam prea fi lumină pe uliță 
cu... el notar și ea judecător la Înalta Curte.

Și... în viață. 
Răspunzând la 20 de întrebări. 
Câte una pentru fiecare din cei 20 de ani...

9 Cât de importantă este în dezvoltarea 
personală și profesională a unui avocat, 

relația maestru-stagiar? Sunt suficienți 2 
ani de stagiatură? Ori sunt prea mulți?
De cele mai multe ori... Decisivă. Doi ani de 
stagiatură? Uneori pot fi prea mulți, alteori 
prea puțini. După... marfă! 

10 Știți că în vremea împăratului 
roman Claudius avocaților le era 

interzis să îi privească pe judecători? 
Cum este astăzi relația profesională dintre 
corpul profesional al avocaților și cel al 
magistraților judecători și procurori?
Privitul pe judecători la români? O aberație.  
Relația dintre... și dintre...astăzi este falnică. 
Această relație trebuie clădită pe picior de 
deplină egalitate. Nenea judecătorul și Badea 
procurorul nu au făcut nici o zi de școală în 
plus față de avocat. Și atunci? Chestie, cel 
putin, de bun simț. În alte vremuri exista un 
respect deplin! Alte vremuri...! 

11 Au nevoie avocații de apărători, în sens 
larg? Poate fi Decanul un apărător al 

avocaților?
Ca orice om, uneori, da. Și decanul poate să fie 
un apărător al avocaților. Decanul trebuie să-și 
apere colegii! Scurt. Fără comentarii

12 Cum poate contribui avocatura la 
realizarea unei justiții mai bune?

Simplu. Prin asigurarea unei practici 
jurisdicționale independentă total, fără nici 
o imixtiune, printr-o cunoaștere cât mai 
completă a actului juridic, cu un comportament 
detașat de orice influență, cu mult curaj, fără 
teamă de nimeni. Doar de Dumnezeu.

13 Ce spuneți despre bancurile cu 
avocați? Cum vi se pare intrebarea 

”Ce înseamnă 10 avocați pe fundul lacului? 
Răspuns: un început bun”? Merită profesia 
de avocat să fie ironizată?
Depinde de conținutul și trimiterea acelor 
bancuri. Dacă apa lacului nu trece de brâul 
omului, începutul nu este bun ci chiar foarte 
bun. Autorii ironiilor sunt, de obicei, cei cu 

mintea mai puțină. Adică, acei ce cred că 
“pentru a cuceri Capitoliul trebuie să ataci 
întâi gâștele”.

14 Suntem cu adevărat o profesie 
liberala?

Liberali autentici? Nu! Sigur nu! 

15 Engleza duce la un joc de cuvinte 
interesant: Lier –Lawyer  care într-o 

traducere ar fi (mincinos-avocat)? Credeți 
ca e o simplă coincidență?
Englezii se cred centrul universului “tot ce vad 
raportează la ei însuși”.

16 Ce face de fapt avocatul: caută 
dreptatea clientului sau i-o 

construiește?
Și una....și alta!

17 Mai este retorica o știință de care 
avocatul să aibă nevoie? Dar cartea 

tipărită mai este căutată de avocați ori au 
înlocuit-o cu internetul?
Aristotel: “La omul necinstit, ca și la cainele 
tăcut, nu vocea e de temut, ci tăcerea”. 
M. Saadi: “Câtă vreme taci, cei dimprejur... 
Nu-ți cunosc nici merit, nici cusur”. Toate 
vorbele din bătrâni se adeveresc. Așa că “ai 
carte, ai parte”.

18 V-ați gândit vreodată să vă schimbați 
profesia?

Eu am avut mai multe profesii în viața. iată-le: 
jurist, fotbalist, profesor, antrenor, diplomat în 
Ministerul de externe, ofițer, avocat și scriitor. 
Pe care le-am îndrăgit și pe care nu? Pe 
primele și pe... urmatoarele.

19Vă mai amintiți primul proces pe care 
l-ați susținut? Ați câștigat?

Să-l vad eu pe avocatul acela care răspunde 
“l-am pierdut. Îl înghit.”

20 Ce gânduri, ce sfaturi le dați celor care 
împlinesc 20 de ani...de avocatură?

“Picătura găurește piatra, nu prin puterea ei ci 
prin cădere repetată”.
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Capitolul VI

În loc de concluzii...
Scrise
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Tumultul anilor '90, setea de democrație 
și independență, viteza cu care se 
modificau toate și de tot în viața 

cotidiană, au fost doar câteva dintre elementele 
care au condimentat până la picant viața unui 
proaspăt absolvent al Facultății de Drept al 
Universității Babeș-Boliay din Cluj Napoca.
Libertatea, cu tot conținutul ei legal sau 
beletristic, și pe care o vedeam ca o Auroră 
Boreală pe cerul proaspăt desenat de 
Convenția Democratică, m-a aruncat în valurile 
vieții în vara anului 1996, când am împlinit 22 
de ani, a doua zi dupa ce susținusem "lucrarea 
de diplomă". 
Născut în Timișoara, crescut în Bistrița si școlit 
în Cluj, mă hotărâsem să îmi încerc norocul la 
poalele Tâmpei, unde cineva drag m-a invitat 
să îmi arate calea în viață.
Fericirea celor patru ani de studiu, boemul 
cămin studențesc și prieteniile făcute în fața 

lui Matthias Rex, bucuria absolvirii și celebrul 
refren Gaudeamus Igitur cântat pe scena 
Casei de Cultură a Studenților au fost însă 
brusc spulberate, când Dumnezeu a hotărât sa 
o cheme în ceruri pe mama. La Crăciunul lui 
1996 i-am cântat ultima colinda în timp ce o 
conduceam spre locul de veci.
Am început să mă balansez, să oscilez între a 
pleca la Brașov să îmi încep profesia, ori a mă 
întoarce acasă, la Bistrița,  unde tata și fratele 
cel mic au rămas așteptându-mi sprijinul.
Ce să fac Doamne? Ce să fac? Zile și nopți 
m-am frământat să găsesc acel raspuns care să 
îmi ofere imaginea viitorului, nu doar a zilei de 
mâine. A viitorului în care să pot face mai multe 
pentru mine și pentru cei ce mi-au rămas. 
Haina militară pe care o purtam ca "T.R-ist" 
într-o unitate militară din Tg. Mureș a făcut și 
mai grea această perioadă.

Și atunci a venit bunica, Mama Bună, cum îi 
spuneam, și mi-a zis: "copile du-te la Brașov, 
că bine ți-o fii. Și-om vinii noi pe la tine".
Și-a venit drăguța, un an doar, că tot de 
Crăciun, în 1997 am dus-o și pe ea lângă 
mama.
Și-am venit la Brașov: cu-n geamantan vechi al 
tatii în care am înghesuit o mână de haine și un 
ocean de speranțe. Am coborât din tren și fuga 
peste liniile de cale ferată am pătruns în ...lume.
Dar norocu mi-a surâs ca soarele lui Creangă 
la Humulești. Și norocul meu a avut un nume: 
Mătușica, sora mamei. Și odată cu ea cel ce 
avea sa îmi fie Maestru.
Nu am fost primit cu una cu două în branșa 
avocaților ci am fost trimis la...examinare.
Și nu la orice examinare ci la cea...publică.
Doar după ce am promovat examenul național 
de intrare în magistratura atât ca judecător 
cât și ca procuror și după ce am primit efectiv 
posturile aferente, Maestrul mi-a spus: n-ai 
vrea să vezi ce înseamnă să fii avocat?

Eu avocat, i-am raspuns uimit, amintindu-i că 
toata copilăria și adolescența am visat să fiu 
judecător, ca el (pentru că, da, Maestrul meu a 

fost judecător și mi-a alimentat ani și ani visele 
cu roba și ciocanelul lui). Și cu tact mi-a zis: 
doar vino să vezi cum e, și de nu ți-o place ești 
liber să alegi calea ...magistratului.
Și am dat curs...invitației, și asa am intrat pe 
ușa Baroului Brașov la 10 Aprilie 1997. 
Timid, îmbrăcat într-un costum al maestru-
lui, dăruit de bun nu cu mult timp înainte.
Atunci, am jurat să respect și să apăr legile 
țării și să exercit profesia de avocat în mod 
demn, independent și cu probitate. 
Și de atunci o fac continuu de ani 
și ani...vro’ 20.
Când or fi trecut, zău ca nu știu.
Au zburat pe lângă mine și prin mine.
Pe parcursul lor am întâlnit mii și mii de 
oameni și de caractere, am apărat vinovați și 
nevinovați, am triumfat ori am fost învins, 
dar tot timpul am iubit ceea ce am făcut.
Am îndrăgit tumultul vieții de avocat, am 
îndrăgit veșnica dispută în care eram, am 
îndrăgit adversarii, am îndrăgit sălile de 
judecată.
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Locul unde petrecem nu doar timp ci în care 
ne trăim viața. Viața de avocat aflat permanent 
la dispoziția celor care au nevoie.
Avocatura singuratică cu mașina de scris 
și foaia de indigo a devenit istorie. Viteza 
informațională și dinamica pieței a transformat 
și avocatura într-o afacere. 

Ultimii ani au impus abordări noi, conceptual 
diferite de ceea ce începusem acum 20 de ani.
Mai bine de jumătate din aceștia i-am trăit, în 
ale avocaturii, și nu numai, alături de Maestru, 
omul ce mi-a pus penița științei dreptului 
în mână. Și veșnic recunoscător am să îi fiu 
pentru aceasta. Sper că prin ceea ce am făcut 
și eu, ucenicul și apoi partenerul său, să-i fi 
întors măcar o parte din binele ce mi-a făcut.

Viața si alegerile fiecăruia dintre noi ne-a 
determinat însă să ne împărțim drumurile. 
Paralele sau intersectat, cărările ce le-am urmat 
fiecare dintre noi, au fost însă diferite.
La rându-mi, am fost Maestru.
O altă provocare.
Să îndrumi destine, sa clădești caractere 
profesionale, să le selectezi, să înveți efectiv 
pe alții nu e o joaca.
E o obligație atât de... onorantă.
Și următorii 20 de ani îmi vor spune dacă 
mi-am îndeplinit-o cu bine ori nu.
Am dat la rândul meu șansa tinereții. Așa cum 
și eu am primit-o la timpul meu.
Am încercat să fiu călăuza profesională și 
uneori și personală, a tinerilor ce au venit 
lângă mine.
Și pot spune, cu bucurie, că am dus dincolo de 
limita anilor de stagiatură legatura cu ei, astfel 
că azi sunt fericitul coleg al celor ce mi-au fost 
ucenici. 
Și sper că cel puțin unii dintre ei să fie la rândul 
lor Maeștrii pruncilor mei.

După ani și ani...vreo 20, în care am fost ucenic 
și apoi, Maestru, dar tot timpul avocat, am iubit 
munca, onoarea și adevărul. Am urât lenea, 
trădarea și minciuna.

De-o fi bine, de-o fi rău, voi afla peste alți ani 
și ani, poate tot vro’ 20.

Pana atunci rămân același avocat, avocat 
Adrian Rusu, adică avocatAR.

De dimineață până târziu în noapte făceam 
doar asta: apăram și atacam, atacam și apăram 
și a doua zi o luam de la capăt. Bucuria că am 
câștigat ori tristețea că am pierdut au început 
sa fie partenere permanente. Ziua trăiam spețe, 
noaptea visam spețe, iar în timpul liber tot 
despre spețe discutam cu prietenii.
Între timp în țară și-n lume s-au schimbat 
președinți și guverne, papi și patriarhi, țara 
a ...intrat în Europa, granițele s-au deschis și 
lumea a devenit și mai mare.
Și odată cu asta și provocările profesionale. 
De la clasicele uzucapiuni și revendicări 
am trecut brusc și peste noapte la aquis-ul 
comunitar, asta în timp ce Curtea Europeană 
mitralia necontenit, de la Strasbourg, dreptul 
românesc. Iar viteza cu care politicienii 
Dâmbovițeni modificau legislația a fost 
...cireașa de pe tortul numit...avocatura anilor 
2000.
Noi în anul 2000...când nu vom mai fii copii...
simplu era atunci, dar acum...
Acum...sunt și soț și tată.

Sunt soțul unei frumoase avocate, Carmen, 
care undeva în vacarmul anilor ce au trecut, a 
acceptat provocarea de a-mi fi parteneră de 
viața si de profesie.
Și provocare mai mare nu se putea. Noroc că 
înțelepciunea ne-a dictat amândurora să nu 
mutăm sala de judecată acasă. Am lăsat casa să 
fie doar...acasă. Acasă unde au venit pruncii. 
Întâi o mândrețe de fată, Daria, ce acum în anii 
liceului mă bucura cu limba lui Goethe pe care 
deși n-o înțeleg știu că îi va reprezenta destinul 
și viitorul, și apoi un falnic fecioraș, Șerban, 
care deși abia a pătruns în lumea școlii, știu că 
îmi va duce cu mândrie numele mai departe.
Pentru ei, împreună cu Carmen am clădit, la 
propriu, și la figurat ...Biroul (cu majusculă).
Adică locul unde nu doar veghem la destinele 
clienților ci prin care încercam să ne construim 
destinele proprii.

după ani și ani
VRO’ 20
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A mulțumit este un dar
Darul celui ce la rândul său a primit

Dar nu pot să-i las în afara paginilor pe ce mi-au mai rămas alături.
După ani și ani, doar vro' 20, în care am avut parteneri și colaboratori mai mulți ori mai puțini, 
vremurile ultimilor ani au făcut să mai ocupe cu cinste, câte un loc în Cabinetul de Avocat, alături de 
mine și de Carmen, doar avocați desăvârșiți în arta binelui și a dreptății.

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Am primit viața și le mulțumesc Părinților
Am primit cartea si le mulțumesc Dascălilor
Am primit drum în viața și-i mulțumesc Maestrului
Am primit bucurii și le mulțumesc Prietenilor
Am primit dragoste și-i mulțumesc Soției și Pruncilor noștri

Mulțumesc

Dar nu pot să-i las în afara paginilor pe ce mi-au mai rămas alături.
După ani și ani, doar vro' 20, în care am avut parteneri și colaboratori mai mulți ori mai puțini, 
vremurile ultimilor ani au făcut să mai ocupe cu cinste, câte un loc în Cabinetul de Avocat, alături de 
mine și de Carmen, doar avocați desăvârșiți în arta binelui și a dreptății.

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Tuturor acestora, și multor altora ce mi-au condimentat viața și profesia în acești ani, 
le MULȚUMESC !

 

Am primit viața și le mulțumesc Părinților
Am primit cartea si le mulțumesc Dascălilor
Am primit drum în viața și-i mulțumesc Maestrului
Am primit bucurii și le mulțumesc Prietenilor
Am primit dragoste și-i mulțumesc Soției și Pruncilor noștri

Mulțumesc



după ani și ani
VRO’ 20






