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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONGRESUL AVOCAŢILOR – BUCUREŞTI – 6-7 iunie 2015 

 

  

 

REZOLUȚIA 

CONGRESULUI AVOCAȚILOR 

privind punerea în aplicare a principiilor și recomandărilor Avizului (2013) 
16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni prin adoptarea 

unui protocol-cadru  de colaborare între instanțe și  barouri   

 

Având în vedere concluziile dezbaterilor desfășurate între magistrați  și avocați 
cu privire la relațiile interprofesionale din cadrul Proiectului desfășurat în anul 
2014-2015 de către U.N.B.R., I.N.P.P.A. reprezentantul României la Consiliul 
Consultativ al Judecătorilor Europeni și Curțile de Apel  privind aplicarea Avizului 
(2013) 16 al C.C.J.E. ;       

În scopul respectării și punerii în aplicare a următoarelor principii și  deziderate:   

a) punctul 12 din Recomandarea CM / Rec ( 2010) 12, care prevede că 
judecătorii și sistemul judiciar trebuie să mențină relații de lucru constructive cu 
instituțiile și autoritățile publice implicate în gestionarea și administrarea 
instanțelor, precum și cu toți profesioniștii ale căror sarcini sunt legate de 
activitatea judecătorilor, în scopul facilitării administrării eficiente și eficace a 
justiției;  

b) dezvoltarea domeniilor de relații stabilite  între judecători și avocați,  evocate 
în Avizul 16 al CCJE:  
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- pe de o parte, relațiile dintre judecători și avocați care derivă din 
principiile procedurale care au un impact direct asupra eficienței și calității 
procedurilor judiciare și satisfacerea nevoilor părților implicate într-un 
proces; 

 - pe de altă parte, relațiile care rezultă din conduita profesională a 
judecătorilor și avocaților și care necesită un respect reciproc pentru 
rolurile jucate de fiecare parte, înțelegerea  reciprocă  și un dialog 
constructiv. 

c) Recomandarea din Avizul (2013) 16 ca asociațiile profesionale și organismele 
independente de conducere ale ambelor părți, judecători și avocați, să se 
implice în procesul de identificare a unor principii etice comune,  să coopereze 
pentru a asigura o dirijare corectă și rapidă a procedurilor legale și de 
perfecționare profesională continuă; 

d) Dezideratele exprimate  prin punctul 10 din Avizul nr. (2009) 12 : 

- pregătirea profesională comună pentru judecători și avocați pe teme de 
interes comun  contribuie la realizarea unei justiții de cea mai înaltă 
calitate;  

- schimbul de experiență dintre judecători și avocați, poate stimula 
dezvoltarea de "bune practici" în domeniul procedurilor și identificarea 
instrumentelor procedurale eficiente pentru a pune în aplicare principiile 
unui proces echitabil și  preveni întârzierile nejustificate și tergiversările.  

e) necesitatea asigurării accesului egal la informații cu privire  la punctele de 
reper ale jurisprudenței, atât pentru judecători cât și pentru avocați, în 
concordanță cu punctul 24 din Avizul nr.14 (2011) al C.C.J.E.; 

f) necesitatea punerii în aplicare a recomandării C.C.J.E. în ceea ce privește 
stabilirea termenelor de procedură, prin dezvoltarea  unor audieri planificate 
pentru a facilita, în interesul părților, o cooperare efectivă între judecători și 
avocați; 

g) dispozițiile art.84 din Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 
barourile conlucrează cu instanțele judecătorești în vederea desfășurării în 
condiții bune a activității de acordare a asistenței judiciare; 
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h) preocuparea comună pentru creșterea încrederii publice în sistemul judiciar 
și a credibilității actorilor acestuia în scopul îmbunătățirii calității actului de 
justiție;  

i)  îmbunătățirea relațiilor profesionale dintre avocați și judecători în scopul 
diminuării incidentelor de natură să afecteze încrederea publică în sistemul 
judiciar; 

j) conlucrarea in domeniul asistentei judiciare in scopul creșterii calității apărării; 

k) implementarea noilor coduri prin organizarea de activități de pregătire 
profesională comună ale judecătorilor și avocaților; 

l) apărarea profesiei de avocat prin acțiuni care să descurajeze practicarea fără 
drept a profesiei de avocat,  

Congresul Avocaților 2015 adoptă prezenta: 

REZOLUȚIE 

1. Se adoptă modelul-cadru de Protocol de colaborare interprofesională între 
barouri și instanțe, anexă la prezenta rezoluție.  
 

2. Se recomandă barourilor să respecte, în colaborarea cu instanțele, 
principiile care stau la baza modelului-cadru de protocol, anexă la 
prezenta rezoluție.  
 

3. Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România va promova prezenta 
rezoluție în raporturile cu entitățile implicate în aplicarea Avizului (2013) 
16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni. 

 

 

 

Adoptata de Congresul Avocaților la data de 7 iunie 2015 la București 


