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Comunitatea juridică din Cluj
aniversează Centenarul

„În magistratură există oportunități
profesionale certe, care ne permit 
să ne păstrăm optimismul”  - 
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Președintele Curții de Apel Cluj 

„Calitatea profesională a tinerilor 
avocați a fost în creștere” – 
prof. univ. dr. Traian Briciu, 
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„În România există încă un stigmat 
al eșecului și al insolvenței” - 
Vasile Godîncă-Herlea, 
președintele UNPIR Filiala Cluj
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Universul Juridic spune
„La mulți ani!” 
justiției clujene
de NiCoLae CîrsTea, Publisher

egal magazin, ediția de
transilvania, face parte din
proiectul editorial provocator pe
care grupul Universul Juridic 

și-l propune pentru următoarea perioadă –
acela de a publica ediții regionale ale
revistei.
Am început în luna ianuarie, cu o ediție 
de banat; am continuat apoi cu o ediție 
de Dobrogea și ne-am dorit foarte mult să
reușim să realizăm o ediție de transilvania
într-un moment semnificativ pentru justiția
din regiune, în mod special pentru cea din
Cluj-Napoca, în contextul aniversării, 
în anul 2019, a Centenarului său.
Sperăm ca acest demers, inedit pentru un
publisher axat pe dezvoltarea de proiecte
editoriale de care profesioniștii dreptului 
se folosesc în activitatea lor zilnică (cărți și
reviste de specialitate), să fie bine primit 
de mediul juridic clujean.
Așa cum se știe, în anul 2019 se
aniversează Centenarul Facultății de Drept,
baroului Cluj și Curții de Apel Cluj.
Demersul nostru își propune să evidențieze
tocmai acest moment de bilanț rotund, cu
rezonanță aparte la nivel regional, dar și
național. mulțumim invitaților noștri
pentru disponibilitatea de a împărtăși cu
noi idei, de a se lăsa antrenați într-o
discuție prin care am încercat să revelăm
aspecte din activitatea personală sau a
instituțiilor pe care le reprezintă, dar și să
aflăm chestiuni inedite, ori de importanță
pentru universul juridic transilvănean.

Astfel, ne bucurăm să împărtășim cu
dumneavoastră discuțiile cu doamnele
Denisa Livia băldean – președintele Curții
de Apel Cluj, Flavia maier - decanul
baroului Cluj, Sorina Seleșiu, președintele
tribunalului Cluj  sau  cu domnii traian
briciu - președintele Uniunii Naționale a
barourilor din România, Florin Streteanu –
decanul Facultății de Drept din cadrul
Universității babeș-bolyai sau Vasile
Godîncă – președintele UNPIR Filiala Cluj.
Nu lipsesc, de altfel, nici dialogurile echipei
redacționale cu alți reprezentanți de prim
rang ai profesiilor liberale locale –
președinții Camerelor Notarilor Publici și ai
Executorilor Judecătorești din Cluj.
Avem privilegiul să fim împreună în
proiectul Legal magazin cu fostul ministru,
profesorul și avocatul de anvergură Valeriu
Stoica, care a acceptat cu deschidere
propunerea noastră. Personalitatea
domniei sale și textele care vor apărea în
publicația noastră ne dau siguranța și
anvergura de care avem atâta nevoie într-un
asemenea proiect editorial național. 
Publicăm încrezători și câteva articole de
fond – și, spunem noi, de interes – care vin
să întregească ediția de transilvania.
Astfel, avem câteva scurte incursiuni în
istoricul celor trei entități juridice
fundamentale, care aniversează
centenarul: facultate, barou, curte de apel.
Am primit un sprijin esențial din partea 
d-lui avocat mirel Ionescu, recunoscut pe
plan local pentru contribuțiile domniei sale

la descoperirea și panoramarea justiției
clujene. 
De asemenea, un text de stringentă
actualitate este semnat de specialiștii
companiei DARIAN DRS, care explică
importanța expertizei juridice în munca de
echipă derulată cot la cot cu reprezentanții
profesiilor juridice.
Avocatul Radu Chiriță își provoacă colegii
de breaslă, ridicând problema taxării
corecte a tuturor celor care își oferă
serviciile de asistență juridică. Nu în
ultimul rând, mai tânărul nostru coleg,
avocatul Ciprian Păun, se referă
argumentat la impactul reglementărilor
GDPR  și la riscurile neconformării la care
se pot expune cei din profesiile juridice.
mă bucur că puteți răsfoi și lectura  prima
ediție de transilvania a Legal magazin – un
proiect pe care dorim să-l dezvoltăm și să-l
îmbogățim anual. Este un prim pas
cutezător, care își dorește, printre altele,
să contribuie la armonizarea și întărirea
legăturilor dintre toate profesiile juridice:
magistrați, avocați, notari, executori și
practicieni în insolvență. 
În sfârșit, suntem emoționați să avem
ocazia de a lansa acest proiect editorial în
cadrul unei importante conferințe
profesionale, desfășurate în Aula Magna a
Universității babeș-bolyai, care aniversează
în această perioadă, de asemenea,
Centenarul său.

La mulți ani justiției clujene! Fiat Justitia! 

L
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redica de pe munte, așa cum este redată
în Evanghelia după matei, începe cu
rostirea, plină de har, a Fericirilor. Două
dintre acestea sunt asociate cu

sentimentul dreptății: Fericiți cei ce flămânzesc 
și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura…
Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este
împărăția cerurilor. 
Percepția comună asupra fericirii trimite la o stare
de împlinire a dorințelor. oricât de diferite ar fi
acestea, satisfacerea lor naște o stare de
mulțumire, de seninătate. 
În Predica de pe munte, înțelesul fericirii este cu
totul altul. Departe de a fi o stare de sațietate, fie
ea spirituală sau senzorială, fericirea este căutarea
împlinirii, iar nu însăși împlinirea. Citite în această
cheie, cuvintele care asociază fericirea și dreptatea
descriu cel mai bine sentimentul dreptății. 
Persoanele animate de sentimentul dreptății au
mai degrabă șansa fericirii decât cele care sunt
indiferente față de nedreptate sau chiar o
cauzează. Dimensiunea etică a creștinismului își
revelează astfel profunzimea tulburătoare,
căutarea dreptății fiind una dintre căile
privilegiate pentru dobândirea armoniei morale,
adică a acelei stări sufletești, care nu este stare
de împlinire, ci stare de veghe.
Comunitățile care sunt animate de sentimentul
dreptății au și ele o șansă mai mare de a găsi
starea de echilibru și de pace socială.
Dacă membrii comunității nu sunt animați ei
înșiși de sentimentul dreptății, conflictele și
dezechilibrele tulbură viața comunității. Cu atât
mai gravă este situația celor care – deși, prin
profesia și prin pozițiile lor instituționale, ar
trebui să fie slujitorii justiției – pierd chiar
sentimentul dreptății, iar această valoare este
privită cu indiferență. Juriștii în general,
magistrații în special nu pot înfăptui justiția dacă
nu au sentimentul dreptății. 
oricât de temeinică ar fi cunoașterea dreptului,
oricât de rafinat ar fi raționamentul juridic, fără

sentimentul dreptății ele rămân abstracte, 
rupte de viața reală a oamenilor. 
Capacitatea de a sesiza nedreptatea se
întemeiază nu numai pe buna înțelegere 
a normelor de drept și pe folosirea nuanțată 
a logicii juridice, ci și pe aptitudinea specială 
de a vedea dincolo de aparențe. Echilibrele care
exprimă starea de echitate în comunitate nu
sunt vizibile la prima vedere. Este nevoie de o
sensibilitate cu antene fine pentru a sesiza
aceste echilibre și, atunci când sunt tulburate,
pentru a găsi soluțiile potrivite în scopul
restabilirii lor. 
mai ales misiunea judecătorului este foarte grea,
pentru că, în ultimă instanță, el este chemat să
restabilească aceste echilibre, necesare atât
pentru ordinea și pacea socială, cât și pentru
păstrarea și creșterea încrederii în justiție.
Forțând sensul cuvintelor, s-ar putea spune că
judecătorii trebuie să aibă un sentiment al
dreptății „în doze mari”. 
Fără acest sentiment puternic instituțiile 
justiției devin simple furnizoare de servicii, 
cu valoare neutră. 
Se povestește că, în primii ani ai regimului
comunist, poetul tudor Arghezi își câștiga traiul,
pentru el și familia lui, vânzând fructe din livada
de la mărțișor. În timp ce stătea cu coșul plin de
cireșe la poarta grădinii, preotul din cartier s-a
apropiat de el și, după formulele de politețe
introductive, i-a pus întrebarea neașteptată:
„maestre, credeți că Dumnezeu există cu
adevărat?”. Poetul a tăcut o clipă, surprins de
ceea ce auzea, iar apoi a răspuns: „Părinte, dacă
îmi pui o asemenea întrebare, mai bine te făceai
vidanjor decât preot”. Se pare că poetul ar fi
folosit un cuvânt neaoș, iar nu pe cel
împrumutat din vocabularul francez.
Când cetățenii își pierd sentimentul dreptății, de
fapt ei pierd calitatea de cetățeni. În orice caz,
magistrații nu trebuie să piardă niciodată
sentimentul dreptății.

sentimentul dreptății

Prof. univ. dr. VaLeriU sToiCa
Universitatea din București, 
Facultatea de Drept

P
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Conform articolului apărut sub
titlul „Instaurarea justiției
românești în Ardeal” în revista
,,transilvania”, organ al Astrei,
sub semnătura Dr. Ioan P.
Papp – primul Preşedinte al
Curţii de Apel Cluj-Sibiu, la
începutul anului 1920 se
găseau în serviciul justiției din
transilvania, din cei 264 de
avocați care intraseră în cursul
anului 1919, un număr de 111
avocați. Acesta declara: „…
Fără de acest sacrificiu
nepreţuit al acestor avocaţi,
Justiţia românească pe aceste
plaiuri, în acel timp, era
descompusă, având ca efect
chiar şi iluzorificarea în mare
parte a realizării ideii de Stat
Român în Ardeal…“. 
Istoria celor 100 de ani de
avocatură clujeană pe care o
aniversăm anul acesta, istoria
familiei avocaţilor clujeni,
reprezintă de fapt aventura
trăită de generaţiile de
avocaţi, cu dragostea  lor de
viaţă şi profesie, cu fanteziile,
pasiunile, tragediile,
disperările şi speranţele lor,
toate acestea îmbrăcate în
dragostea de ţară şi
profesiunea de credinţă
aleasă.

La data de 5 iulie 1918, în sala
festivă a Casei Judeţene, sub
conducerea preşedintelui de
tribunal dr. Laurențiu Nestor în
calitate de comisar trimis de
către Consiliul Dirigent, a fost
reorganizat corpul avocaţilor
din Cluj sub noua titulatură de
„barou”, fiind aleși ca
preşedinte dr. Amos Frâncu,
vicepreşedinte dr. Parthenie
barbu şi secretar dr. Dionisie
Pop. Era primul corp avocaţial
din transilvania care se
reorganiza în lumina noilor
realităţi politice. 
Să nu uităm, totuşi, că
avocatura clujeană la anul
1919 era deja consolidată,
existând un corp de avocaţi
numeros dedicat profesiei
sale,  avea o organizare
instituţională fundamentată de
lege şi statut, deoarece încă
din anul 1875, în baza Legii nr.
XXXIV din 1874, fusese
înfiinţată   „camera avocaţilor”
la data de 16 ianuarie 1875, cu
regulament de organizare
finalizat şi adoptat de
adunarea generală din data de
29 ianuarie 1876. 
În această perioadă s-au
distins avocaţi de renume,
care au desfăşurat pe lângă

activitatea profesională şi pe
cea politică, participând efectiv
la susţinerea drepturilor
politice şi sociale ale românilor
: George Ilea, Amos Frâncu,
Iuliu Coroianu, Aurel Isaac,
Vasile Almaş, Alexiu Pop,
Emeric Pop.
Istoria avocaturii clujene a
urmat, din punctul de vedere
al dezvoltării instituţionale,
parcursul societății româneşti,
fiind infuenţată esenţialmente
de factorii politici şi de mersul
istoriei. Evoluţia societăţii
româneşti în perioada
interbelică a impulsionat o
dezvoltare substanțială a
avocaturii prin reglementările
de substanţă aduse corpului
avocațial. Un prim pas
legislativ s-a făcut prin Legea
pentru unificarea funcționării
corpului de avocaţi din 1921.
Un  pas important în evoluţia
legislaţiei a fost făcut prin
Legea pentru organizarea şi
unificarea corpului de avocați
din februarie 1923, urmată de
Legea din 1931 pentru
organizarea corpului de
avocaţi şi înfiinţarea casei de
pensii a avocaţilor.
Prin viziunea asupra profesiei,
asupra formării şi profilului

Baroul Cluj la 100 de ani
de av. mireL ioNesCU – Baroul Cluj

avocatura clujeană, în ansamblul sistemului juridic şi împreună cu acesta, aniversează 100 de ani de existenţă. Toate
profesiile juridice au avut un parcurs ascendent în noua configuraţie politică de după 1918, s-au condiţionat şi susţinut
reciproc, prin eforturi comune ale avocaţilor şi magistraţilor punându-se bazele noului sistem juridic românesc. Nici nu
ar fi fost posibil altfel. să nu uităm că un număr însemnat de avocaţi au abandonat  profesiunea de credinţă pentru a se
alătura efortului statului de a implementa noul sistem juridic, devenind pentru un timp magistraţi.
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intelectual al avocatului, asupra
modului de organizare a baroului,
avocaţii clujeni au încercat să dea
soluţii la probleme care au vizat
societatea românească în
ansamblul ei. În aceeaşi măsură,
mulţi avocaţi au desfăşurat
activități în domeniul administrativ,
devenind primari sau prefecţi ai
unor importante oraşe
transilvănene: Sabo Dănilă, marcian
Căluţiu, teodor mihali, Valentin
Poruţiu, mihail moldovan, Iulian
Pop, Laurian Gabor, Simion
tămaşiu, Petre meteş, Dan
Partenie, Eugen Dunca, Corneliu
Anca.
În perioada interebelică s-au
manifestat ca lideri ai avocaţilor
clujeni avocaţi precum dr. Ionel
Pop, dr. Ioachim tolciu, dr.
Alexandru Dragomir, dr. Ioan
Giurgiu, dar şi aceia care au
îmbrăţişat o carieră academică,
precum dr. Romul boilă, dr. Cassiu
maniu, dr. Emil haţieganu, dr.

traian Pop, dr. Camil Negrea.
Acest avânt organizatoric în
perfecţionarea legislaţiei corpului
avocaţial a fost frânt în mod brutal
ca urmare a noilor realități, după
Dictatul de la Viena, când  întreaga
organizare a baroului clujean a fost
dărâmată din temelii, noua ordine
politică punându-şi amprenta pe
evoluţia şi viaţa nu doar
profesională a avocaţilor clujeni.
Parte din aceştia au părăsit oraşul,
mai bine de 100. Cei rămaşi au
putut profesa doar dacă erau
invitaţi de comandamentul militar
al municipiului să depună
jurământul de credinţă faţă de
statul maghiar și acceptau să facă
asta.
baroul Cluj a „beneficiat”, într-o
perioadă relativ scurtă de timp, de
o acțiune de înlăturare a avocaților
din profesie prin acte normative
succesive, determinate de realități
socio-politice specifice perioadei
celui de Al Doilea Război mondial și

în continuare, după sfârșitul
războiului, de instaurarea puterii
comuniste.
o perioadă neagră în istoria
avocaturii clujene şi naţionale o
reprezintă aplicarea Legii nr.
3/1948 pentru desfiinţarea
barourilor și înfiinţarea Colegiilor
de Avocaţi. 
În cadrul expunerii de motive la
proiectul de lege, ministrul Justiției
Lucrețiu Pătrășcanu arăta, textual,
scopul urmărit „pentru încadrarea
barourilor de avocați în spiritul
unei reale democrații populare – în
cadrul formei justiției – s-a găsit
necesară reorganizarea acestora în
care scop s-a alcătuit alăturatul
proiect de lege. Proiectul prevede
desființarea barourilor de avocați și
a Uniunii barourilor și înființarea de
Colegii de Avocați și a Uniunii
Colegiilor de Avocați. Dintre
membrii noilor colegii de avocați
nu mai pot face parte acei care au
manifestat atitudini

o perioadă
neagră în istoria
avocaturii
clujene şi
naţionale o
reprezintă
aplicarea Legii
nr. 3/1948 pentru
desfiinţarea
barourilor 
și înfiinţarea
Colegiilor 
de avocaţi. 
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antidemocratice în viața lor publică
sau profesională. De asemenea, nu
vor putea fi înscriși decât cei care
au exercitat profesiunea de avocat
în mod efectiv, în mod demn și ca
principală sursă de existență. ...
față de numărul exagerat de mare
de avocați înscriși acum în barouri –
în raport cu nevoile reale ale
populației, pentru a se stabili o
justă proporție între necesitățile de
asistență juridică și numărul noilor
colegii, s-a prevăzut posibilitatea ca
ministerul Justiției să fixeze acest
număr pentru fiecare colegiu
județean de avocați.”.
Ca urmare a acestei reglementări,
prin adresa nr. 20337 a ministrului
Justiţiei, pentru Colegiul Cluj a fost
fixat un număr de 130 avocaţi
definitivi şi un număr de 40 de
avocaţi stagiari. Este evident, fără
de îndoială, că toate epurările au
folosit un singur criteriu, şi anume
cel politic, motivarea respingerii
cererilor fiind variată: au făcut parte
din partidele istorice, au avut
atitudine antidemocratică în
perioada regimului horthyst sau în
perioada 1945-1947, nu au
avocatura ca principală sursă de
venituri, nu au profesat în mod
efectiv sau sunt nedemni, au
proprietăţi, îndeplinesc condiţiile,
dar nu sunt locuri suficiente...
Sindicalizarea avocaturii şi
subordonarea acesteia au continuat
şi în anii următori, în special prin
Decretul nr. 281/1954. Legea statua
„avocatul de tip nou”, adică pe cel
care îşi desfăşura activitatea „cu
cinste şi demnitate, în spirit
colectivist, fără tendințe
individualiste, în cadrul birourilor
colective de asistență juridică”.
biroul colectiv de asistență juridică
urma să fie, în viziunea
întemeietorilor lui, „unitatea
operativă de muncă organizatorică,
profesională şi cultural-educativă a
fiecărui Colegiu de avocați”. Se
urmărea, de fapt, întărirea

controlului asupra activității
avocațiale, se ataca statutul de
profesiune liberală. Pentru
impunerea avocatului „de tip nou”,
un rol important l-a avut înlăturarea
unora dintre avocații „de tip vechi”,
indezirabili politic, acțiune care a
făcut parte din decapitarea elitei
româneşti interbelice şi, în paralel,
verificarea celorlalți, înființarea
serviciului de cadre având un rol
esențial în acest sens.
onestitatea față de profesie s-a
dovedit deci periculoasă în acei ani,
apărătorii riscând, dacă îşi făceau
cu dăruire, talent şi pricepere
profesia, să ajungă ei înşişi
inculpați. o parte dintre acești
avocați au reușit să-și păstreze
coloana verticală specifică
avocatului, să facă un slalom prin
vremurile care le-au fost hărăzite
să le trăiască, atât în ceea ce
privește viața personală, cât și cea
profesională, în condițiile în care
avocatura a avut de suferit un
amplu atac asupra esenței ei, iar
profesioniștii barei au fost obligați
să încerce aplicarea unui drept care
nu corespundea cu aspirațiile lor în
ceea ce privește respectarea
drepturilor omului.

Noile realităţi de după 1989 au
determinat o nouă abordare a
profesiei de avocat în condiţiile
istorice date; prin Decretul nr.
90/1990 privind unele măsuri
pentru organizarea şi exercitarea
avocaturii în România şi prin Legea
nr. 51/1995 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat au
fost prefigurate noile coordonate
principiale ale profesiei. Este de la
sine înţeles că respectivele acte
normative au suferit numeroase
amendamente pe parcursul
timpului, mai ales după intrarea
României în Uniunea Europeană,
când noua legislaţie trebuie să
corespundă cerinţelor europene. 
Se poate observa că baroul Cluj,
prin avocaţii săi, înfruntând
obstacolele care au apărut în cale,
a încercat să menţină şi să ducă
mai departe tradiţia valoroasă a
şcolii juridice clujene, cât şi să
păstreze experienţa avocaţilor
precursori, pentru ca fiecare nouă
generaţie de avocaţi să poată
beneficia de moştenirea valoroasă
a baroului clujean, astfel încât pot
să spun cu admirație despre
acesta: „la trecutu-ţi mare, mare
viitor!”.

onestitatea 
față de profesie
s-a dovedit deci
periculoasă 
în acei ani,
apărătorii
riscând, dacă 
îşi făceau cu
dăruire, talent 
şi pricepere
profesia, să
ajungă ei înşişi
inculpați.  
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ați absolvit Facultatea de Drept
din cadrul Universităţii 
Babeş – Bolyai Cluj-Napoca,
una dintre cele mai respectate
și apreciate din țară. Cum ați
caracteriza perioada facultății? 

Da, sunt formată ca jurist la
şcola clujeană de drept,
născută la început de secol
XVI, a cărei istorie deloc lină
este marcată de personalităţile
unor jurişti cu o incontestabilă
valoare.
Am intrat la facultate imediat
după examenul de
bacalaureat, aşa încât trecerea
la etapa studiilor universitare
s-a desfăşurat lin, fără sincope
şi a reprezentat o continuare
firească a formării mele
intelectuale.
Au fost ani de studiu intens, de
formare, de visare, de
efervescenţă, de iubire, iar
idealurile noastre legate de
profesiile pe care aveam să le
alegem erau cele care ne
motivau. Am avut modele în
profesorii noştri, iar ei au avut
suficientă înţelepciune încât să
nu strivească în noi speranţa,
credinţa, imaginea
profesională spre care
tindeam.
Am ales profesia de judecător
de la început, gândind că ea

corespunde în cea mai mare
măsură personalităţii mele,
structurii intelectuale pe care
o aveam, maturităţii şi
sensibilităţii mele. Am avut un
timp de reflecție anterior
alegerii, pentru că imi doream
mult ca ea să fie una perfectă,
să aleg profesia pentru care
sunt născută, iar nu una care
mă obligă la acceptare. 
La 20 de ani, cauţi ceea ce
pare perfect.
În timp, am înţeles că viaţa
înseamnă relativ şi nuanţă,
adaptare, însă (re)pusă în faţa
aceleiaşi opţiuni, aş alege 
la fel. 

economia județului Cluj a
cunoscut o dezvoltare
substanțială în ultimii 15 ani,
proces care a determinat și o
creștere a numărului de dosare
instrumentate în instanțele de
judecată. Cum a evoluat
numărul de dosare soluționate
de judecătorii Curții de apel
Cluj și gradul lor de
complexitate? Din ce sectoare
economice provin cele mai
multe dosare?

Cadrul juridic naţional a fost şi
este frecvent supus unor
modificări, ceea ce indică
adeseori o pregătire improprie

a adoptării actelor normative
care au influenţă covârşitoare
asupra activităţii de aplicare şi
interpretare a legii desfăşurate
de instanţe.
Se constată, totodată, o
tendinţă de creştere a gradului
de complexitate a dosarelor, în
toate domeniile dreptului.
Judecătorii au avut şi au de
soluţionat litigii complexe
vizând dreptul de proprietate,
generate de aplicarea
dispoziţiilor legilor speciale
reparatorii apărute după anul
1989, acte normative
modificate succesiv,
numeroase pricini având ca
obiect raporturile între
profesionişti, în accepţiunea
actuală a Codului Civil, precum
şi problemele specifice
insolvenţei. Intensificarea vieţii
economice a municipiului Cluj-
Napoca din ultimii ani a
determinat, desigur, o creştere
a numărului şi a complexităţii
acestui gen de litigii, grefată
pe necesitatea soluţionării lor
cu celeritate. 
Apare obligatorie relevarea
segmentului ce vizează
soluţionarea litigiilor în
materia contenciosului
administrativ şi fiscal, pentru
că întărirea rolului instituţiilor
publice în statul de drept,

corelat cu asigurarea unei
protecţii reale a cetăţenilor în
relaţia cu autorităţile publice
locale şi centrale, au generat
numeroase cauze privind
cercetarea legalităţii actelor
administrative de autoritate,
controlul activităţii organelor
administraţiei de stat. 
o pondere însemnată în
volumul de activitate al
instanţei o reprezintă litigiile
de muncă şi asigurări sociale.
Complexitatea acestora este
accentuată în ultimii ani. Nu în
ultimul rând, evoc
complexitatea în creştere a
raporturilor juridice specifice
domeniului penal al dreptului,
precum şi o creştere
accentuată a volumului de
activitate in această materie la
nivelul judecătoriilor în ultimii
trei ani, generată de modificări
legislative pe competenţă.
În contextul creşterii în
amploare şi complexitate a
problematicii juridice asociate
diferitelor arii sociale sau
economice, specializarea
judecătorului devine, în opinia
mea, inevitabilă. Afirmarea
caracterului necesar şi, se
pare, inevitabil al specializării,
echivalează cu recunoaşterea
imposibilităţii judecătorului de
a asimila şi de a înţelege atât

„în magistratură există oportunităţi
profesionale certe, care ne permit 
să ne păstrăm optimismul”
interviu cu DeNisa-LiVia BăLDeaN, judecător, Președintele Curții de apel Cluj
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informaţia normativă, cât şi
comentariile doctrinare şi soluţii
jurisprudenţiale, ea apărând,
aşadar, ca o premisă a
performanţei. Circumscris acestui
deziderat, al ameliorării calităţii
actului de justiţie prin specializarea
activităţii judiciare, s-a reuşit
înfiinţarea unor noi secţii, la nivelul
Curţii de Apel Cluj, astfel că din
anul 2017 activitatea se desfăşoară
la nivelul a cinci secţii: Secţia I
civilă; Secţia a II-a civilă, Secţia a III-
a de contencios administrativ şi
fiscal; Secţia a IV-a, pentru
soluţionarea litigiilor de muncă şi
asigurări sociale, Secţia penală şi de
minori.
În mod similar, la nivelul celorlalte
instanţe din circumscripţia Curţii de
Apel (tribunale şi judecătorii) sunt
înfiinţate, după caz, secţii şi/sau
completuri specializate,
încercându-se o repartizare
echilibrată a judecătorilor în cadrul
acestora, astfel încât, în ansamblul
ei, activitatea de judecată să se
desfăşoare condiţii optime. 
Numărul insuficient de judecători la
nivelul unor judecătorii face cu
neputinţă o perfecţionare a
judecătorilor pe materii strict
determinate, pentru a facilita, în
acest mod, o cunoaştere cât mai
aprofundată a dispoziţiilor legale şi
o interpretare cât mai riguroasă a
acestora. Această problemă se
adaugă celor recurente, care
marchează sistemul judiciar şi este
de natură să ne vulnerabilizeze.
trăim vremuri în care volumul de
activitate al judecătorului nu mai
poate fi redus, într-un mod
simplist, la numărul de dosare
alocat anual. El se impune a fi
analizat din perspectiva exigenţelor
noilor legi substanţiale, a noilor
coduri de procedură, care prin
modificarea permanentă a
normelor de competenţă materială
au contribuit la creşterea
complexităţii activităţilor judiciare

la nivelul curţilor de apel, iar
procedurile judiciare impuse de
judecătorul de fond şi de apel devin
mult mai complexe, prin durata şi
conţinutul lor. 

Cum percepeți pregătirea experților
judiciari pe care-i au la dispoziție
judecătorii din instanțele clujene?

În mare parte, sunt experţi judiciari
care îşi desfășoară activitatea cu
profesionalism, respectându-se pe
ei înşişi şi părţile aflate în litigiu.
Problema se circumscrie numărului
redus al acestor experţi în raport cu
volumul de activitate al instanţelor,

precum şi a inexistenţei unor
experţi judiciari în anumite
domenii, ceea ce face ca
administrarea probei cu expertiza
tehnică judiciară să fie încă dificilă
şi de natură a influenţa într-o mare
măsură durata procesului. 

institutul Național al magistraturii
are un nivel de exigență care
asigură o pregătire temeinică
viitorilor magistrați. 
Cum evoluează tinerii magistrați 
din instanțele clujene?

Din perspectiva formării
profesionale iniţiale şi  a celei
continue, s-a înţeles că, în plan
instituţional, rolul central în
formarea profesională a
judecătorilor revine Institutului
Naţional al magistraturii, acesta
propunând, în ultimii ani, o
platformă largă şi flexibilă de
programe şi de acţiuni, astfel încât
să fie acoperită o tematică juridică
foarte vastă. 
În opinia mea, apare necesară o
continuă diversificare a tematicilor
de instruire, acompaniată de
preocuparea ca tinerii magistraţi să
accepte ab initio faptul că
maturizarea în această profesie se
formează în 10-15 ani, pe structura
construită în şcoală. Nu devii
magistrat în ziua absolvirii
Institutului Naţional al
magistraturii. magistratul se
formează în timp,  clădind, cu
vocaţie, infinită răbdare şi cu
perseverenţă, o arhitectură care
poate deveni, la un moment, dat
impresionantă. Efortul de zi cu zi în
instanţă, prin studiul pe dosare şi în
bibliotecă, este cel care urmează
formării iniţiale în INm, judecătorul
fiind „condamnat” la studiu
continuu, aşa cum sugestiv a fost
spus.
Se poate spune că axul central al
formării profesionale propuse
astăzi de Institutul Naţional al

Trăim vremuri 
în care volumul
de activitate al
judecătorului 
nu mai poate fi
redus, într-un
mod simplist, 
la numărul de
dosare alocat
anual.
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magistraturii este caracterizat
prin deschidere, polivalenţă,
flexibilitate, adaptabilitate şi
spirit anticipativ.

Cum colaborează Curtea de
apel Cluj cu avocații din Baroul
Cluj și cu reprezentanții
celorlalte profesii juridice –
executori, notari și practicieni
în insolvență?

Relaţiile instituţionale ale
Curţii de Apel Cluj s-au derulat
în condiţii optime de
colaborare, unele având la
bază o îndelungată tradiţie -
am în vedere aici baroul Cluj.
Au existat mereu întâlniri
formale şi informale, destinate
îmbunătăţirii relaţionării şi
eliminării oricăror bariere ori
obstacole în fluxurile de
informaţii, în desfăşurarea şi
organizarea activităţilor
judiciare de interes comun.
Din perspectiva relaţiei cu
barourile de avocaţi din
circumscripţia Curţii de Apel
Cluj, ultimii ani au fost
caracterizaţi de intenţia
colaborării deschise şi oneste
în vederea cunoaşterii
problemelor apărute în
legătură cu realizarea
activităţii de judecată sau în
funcţionarea la nivel
administrativ a instanţelor. 
Ataşată convingerii sale că
doar abordarea directă şi
aplicată, fără exces de
formalism, a dialogului cu
conducerile barourilor poate
contribui la cunoaşterea şi
rezolvarea problemelor,
Curtea de Apel a încurajat
comunicarea necesară aducerii
unui plus de calitate în
importantul dialog judecător-
avocat. Suntem pe deplin
conştienţi că avocaţii
reprezintă unul dintre

partenerii esenţiali ai
judecătorilor, efortul de aflare
a adevărului şi de adoptare a
unor hotărâri legale şi
temeinice implicând, într-o
semnificativă măsură, şi
contribuţia fiecărui avocat, în
procesele în care aceştia asistă
sau reprezintă părţile.
Pentru creşterea în calitate a
dialogului judecător-avocat în
sălile de judecată, şi în cursul
anului 2015 s-au desfăşurat, cu
sprijinul AmR – Filiala Cluj, la
sediul Curţii de Apel Cluj,
întâlniri de discuţii şi analiză
între judecători şi avocaţi din
baroul Cluj.
totodată, există
disponibilitatea declarată a
baroului Cluj de a contribui la
implementarea aplicaţiei
create de Curtea de Apel Cluj
şi care permite vizualizarea
online a unor documente ale
dosarelor aflate pe rolul Curţii
şi al instanţelor arondate. 
Cu practicienii in insolvenţă
sunt organizate întâlniri
profesionale comune, periodic,
destinate realizării unui schimb
de experienţă autentic.
De altfel, Conferinţa juridică
de la Cluj, organizată în data
de 27 septembrie, în
colaborare cu toate categoriile
de formaţie juridică evocate
de dumneavoastră, face
dovada adevărului acestor
cuvinte.

realizarea unui act de justiţie
de calitate presupune alocarea
timpului minim necesar
studierii cauzelor, analizării
problemelor de drept şi a
legislației în continuă
modificare. Cum apreciați
condițiile de lucru actuale în
instanțele din românia,
respectiv în cele din raza 
Curții de apel Cluj?

Numărul cauzelor de
soluţionat şi al celor
soluţionate continuă să
înregistreze valori mari în
raport cu media europeană,
atât la nivelul Curţii de Apel
propriu-zise, cât şi la nivelul
tribunalelor şi al
judecătoriilor, menţinându-se,
în general, la cote ridicate. 
o încărcătură medie anuală
de 1.600-1.800 dosare pe
judecător, constatată la
nivelul unora dintre
judecătorii, nu poate conduce
la un act de justiţie
satisfăcător în raport cu
exigenţele naţionale şi cu cele
europene de eficienţă şi de
calitate. Dacă adăugăm la
aceasta tendinţa de creştere
accentuată a gradului de
complexitate a dosarelor în
toate domeniile dreptului,
avem tabloul complet.
Eficienţa procesului judiciar a
fost identificată încă din anul
2007 drept o problemă
majoră a sistemului judiciar
românesc în ansamblu, fiind
generalizate probleme
precum: creşterea
complexităţii activităţilor
judiciare la nivelul curţilor de
apel şi acela al instanţelor
arondate, în toate domeniile
dreptului; un volum de
activitate in continuare
ridicat, atât pentru judecători,
cât şi pentru auxiliarii de
specialitate;
subdimensionarea  schemelor
de personal, mai cu seamă în
domeniul auxiliarilor de
specialitate, în condiţiile în
care numărul posturilor de
judecători a crescut în ultimii
ani; birocratism excesiv în
soluţionarea procedurilor de
suplimentare, modificare şi
echilibrare a schemelor de
personal; alocarea inadecvată

a localităţilor în aria de
competenţă teritorială a
judecătoriilor, excesive la
nivelul judecătoriilor-
reşedinţă de judeţ şi extrem
de reduse la nivelul
judecătoriilor mici; păstrarea
unor instanţe judecătoreşti în
localităţi mici, neatractive,
care funcţionează efectiv cu
1-2 judecători şi scheme
supradimensionate în privinţa
auxiliarilor de specialitate,
integral ocupate;
supraîncărcarea activităţii
judecătorilor şi a grefierilor;
discrepanţe şi  fluctuaţii ale
volumului de muncă între
secţii, generate de
modificările legislative în
privinţa competenţei ori de
aplicarea unor acte normative
susceptibile să conducă la un
număr mare de litigii;
instabilitatea legislativă,
dublată de o inflaţie
legislativă; buget insuficient
alocat funcţionării în condiţii
optime a instanţelor
judecătoreşti; lipsă de
coerenţă legislativă şi/sau
folosirea unor tehnici
legislative deficitare, de
natură a genera confuzii şi
incertitudini în interpretarea
legii, precum şi creşterea
necontrolată a numărului de
litigii, în anumite domenii ale
dreptului;  incertitudine în
ceea ce priveşte alocarea
resurselor bugetare solicitate
şi incertitudinea obţinerii
avizelor de la ordonatori
principali de credite; lipsa de
transparenţă şi predictibilitate
în ceea ce priveşte alocarea
resurselor bugetare.
Enumerarea rămâne
exemplificativă, iar nu
exhaustivă.
Sunt probleme recurente şi
nu puţine!
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Ce v-ați propus să realizați în
actualul mandat de președinte
al Curții de apel Cluj?

Ca preocupare permanentă,
identificarea şi aplicarea unor
variante de redozare a
resurselor umane şi materiale
de care dispunem, pentru
echilibrarea volumului de
activitate. 
Continuarea demersurilor care
vizează convingerea
autorităţilor administraţiei
publice centrale de necesitatea
redimensionării schemei de
personal a instanţelor, de
actualitate fiind problema
auxiliarilor de specialitate, prin
susţinerea propunerilor şi
documentaţiei tehnice temeinic
argumentate, transmise
acestora, în măsură să reliefeze
necesitatea luării unor măsuri
urgente în acest sens. 
Este o realitate astăzi faptul că
după suplimentarea schemelor
pentru judecători la nivelul
instanţelor, acestea suportă un
deficit de grefieri, existând
instanţe în care numărul
judecătorilor îl depăşeşte pe
acela al grefierilor. mai mult
decât atât, relevant este şi
contextul actual, în care
procedurile instituite prin noile
coduri conferă atribuţii
suplimentare grefierilor de
şedinţă în ceea ce priveşte
pregătirea dosarelor anterior
primului termen de judecată,
precum şi introducerea tuturor
informaţiilor referitoare la
dosar în aplicaţia ECRIS,
obligativitatea scanării
documentelor de la dosar şi
altele similare, care susţin cu
fermitate necesitatea unei
suplimentări a schemelor.
Îmbunătăţirea aplicaţiilor
informatice create la nivelul
Curţii de Apel Cluj, o noutate

la nivel naţional,  şi destinate
accesului facil la dosarul
electronic.
Pe termen mediu şi lung,
susţin soluţiile care nu reclamă
alocări bugetare suplimentare
şi am în vedere modificarea
delimitării teritoriale a
jurisdicţiilor, iar
complementar, modificări
legislative care să excludă din
competenţa instanţelor
judecătoreşti soluţionarea
unor situaţii contencioase, in
domeniul executărilor penale,
al contravenţiilor, în domeniul
fiscal, etc, inclusiv simplificarea
procedurilor existente. De
altfel, Curtea Cluj, a reuşit o
primă rearondare teritorială
semnificativă, la nivelul a patru
judeţe, a făcut un prim pas
pentru echilibrarea volumului
de muncă între instanţe de
acelaşi grad.  
Unul dintre obiectivele majore
mele majore a fost, în ultimii
ani, şi rămâne acela de a
asigura condiţii mai bune
pentru desfăşurarea
activităţilor specifice, astfel că
în anul 2015 am iniţiat
demersurile pentru a identifica
şi dobândi un sediu adecvat
tribunalului Specializat Cluj,
înfiinţat prin ordinul
ministrului Justiţiei nr.,
2624/C/24.09.2004, ca fiind al
doilea tribunal comercial
înfiinţat în ţară, instanţă fără
personalitate juridică.
tribunalul Comercial Cluj
(denumit actual tribunalul
Specializat Cluj) are în
competenţă exclusivă
soluţionarea litigiilor din
mediul de afaceri, precum şi
cele privind insolvenţa şi
concurenţa neloială.
În cursul anului 2015, am

iniţiat un demers ce viza
asigurarea de către Consiliul

Local al municipiului 
Cluj-Napoca a unei locaţii
administrative care să permită
desfăşurarea activităţii
instanţei specializate în
condiţii optime. S-a reuşit
obţinerea unui imobil adecvat,
o clădire de patrimoniu cu
valoare arhitectonică
recunoscută; au fost urmate
cu perseverenţă procedurile
necesare trecerii acestui bun
în  administrarea ministerului
Justiţiei, însă nici până astăzi
nu au fost alocate resursele
bugetare minime necesare
organizării în acest loc a unui
sediu de instanţă.  
Atribuirea acestui imobil este
de natură să rezolve problema
de infrastructură a tribunalului
Specializat Cluj, pentru mulţi
ani de acum înainte, prin
asigurarea unei locaţii
administrative în centrul
oraşului Cluj-Napoca, care
permite un acces facil pentru
justiţiabili şi avocaţi, realizarea
deplasării dosarelor între
instanţe, în căile de atac şi, nu
în ultimul rând, oferă imaginea
unei instanţe de prestigiu în
mediul de afaceri, precum şi
posibilitatea consolidării unei
instanţe specializate, la nivelul
Curţii de Apel Cluj, iar în
perspectivă, chiar a unei
instanţe regionale în  această
materie.
Rămâne, aşadar, proiectul

pentru care voi lupta  până la
finalul acestui mandat. 

Judecătorii au fost și sunt
afectați de instabilitatea
legislativă accentuată. aveți
speranțe că vom intra într-o
stare de echilibru/normalitate
din acest punct de vedere?

Informatizarea accentuată a
instanţelor, modernizarea

sistemului judiciar, prin
adoptarea noilor coduri în
domeniile de bază ale
dreptului, posibilitatea
atragerii de fonduri europene
pentru organizarea activităţilor
de formare profesională
continuă şi oportunităţile
crescute de participare la
astfel de activităţi, în
parteneriat cu alte curţi de
apel din ţară, accesul la
programele naţionale de
formare profesională, stagiile
de formare în Europa, sunt
oportunităţi profesionale
certe, care ne permit să ne
păstrăm optimismul şi să
credem în schimbări pozitive
inevitabile.

Cum decurge o zi de 
lucru normală pentru
dumneavoastră? Care sunt
pasiunile dumneavoastră? 
mai aveți timp liber? 

În ultimii 15 ani nu am avut
zile normale de lucru, întrucât
mi-am asumat şi exercitarea
unor atribuţii administrative la
nivelul acestei instanţe,
suplimentare celor specifice
profesiei de judecător. bucuria
deplină pe care o simt atunci
când reuşesc, de pe aceste
poziţii, să finalizez câte un mic
proiect şi, prin aceasta, să
aduc împlinire ori satisfacţii
colegilor mei, rămâne pentru
mine, în mod sincer, factorul
motivant şi mă ajută să merg
mai departe. 
Am câteva pasiuni şi nu toate
juridice, iar în privinţa timpului
liber, se pare că depinde
numai de noi. Autenticitatea
dorinţelor noastre face totul
cu putinţă. Credeți-mă!

mircea Fica
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După marcarea a 100 de ani de
la marea Unire, de anul trecut,
Clujul aniversează în acest an
Centenarul mai multor instituții
de renume pe plan local,
național și regional:
Universitatea Babeș-Bolyai,
Baroul de avocați Cluj, dar și
Curtea de apel a municipiului.
este, de facto, o sărbătoare
unică a întregii comunități
juridice locale. reprezintă cei
100 de ani, în opinia dvs., o „vârstă”
care susține vechimea, tradiția
și experiența sau, la scară
istorică, este abia un început?

Chiar dacă, poate, la scara
istoriei un secol nu reprezintă
o perioadă foarte îndelungată,
pentru o instituție, indiferent
care ar fi aceasta, e o vârstă a
maturității, care ne permite să
vorbim despre tradiție. Ar fi de
adăugat faptul că, în cazul
Universității babeș-bolyai și al
Facultății de Drept din Cluj,
aniversăm acum un secol de
învățământ superior în limba
română. tradiția vieții
universitare clujene este însă
mult mai îndelungată, găsindu-
și rădăcinile la finalul secolului
al XVI-lea. 

Astfel, în 1581, prin decretul
regelui Stefan báthory se
înființa la Cluj Colegiul major
Iezuit, cuprinzând trei facultăți
– teologică, filosofică și juridică
–, urmând structura marilor
universități ale vremii. Chiar
dacă această primă
Universitate a cunoscut o
existență de doar câteva
decenii, cu întreruperi mai
mari sau mai mici,
învățământul superior juridic a
continuat să se desfășoare la
Cluj într-o formă sau alta (sunt
de amintit Universitatea
înființată în 1774 de maria
tereza, Liceul Regal, Academia
de Drept creată în 1863 și
Universitatea Franz Iosif
înființată în 1872). 

Facultatea de Drept din Cluj
este „pepiniera” de bază a
juriștilor din regiune și din țară.
Cum a evoluat interesul pentru
studiile juridice în ultimii 10
ani? Către ce profesii se
îndreaptă absolvenții în mod
preponderent? 

Aș spune că în ultimii 10 ani
interesul absolvenților de liceu
pentru studii juridice în cadrul

Facultății noastre – evidențiat
de numărul candidaților
înscriși la concursul de
admitere, s-a menținut relativ
constant. În acest an am
înregistrat chiar o ușoară
creștere (de circa 15%).
Cât privește opțiunile
profesionale ale absolvenților
noștri, avocatura și
magistratura ocupă constant
primele două poziții, urmate
de celelalte profesii juridice.

Care sunt atuurile Facultății de
Drept astăzi, la aniversarea
Centenarului Universității
Babeș-Bolyai?

Dincolo de tradiție, cei care au
în vedere o carieră juridică și
se orientează spre Facultatea
de Drept au în vedere calitatea
pregătirii pe care o oferim,
atestată de rezultatele
obținute de absolvenții noștri
la concursurile de admitere în
principalele profesii juridice.
Ar mai fi, poate, de menționat
numeroasele oportunități de a
efectua perioade de studii în
străinătate, programele de
practică destinate studenților,
dar și activitățile profesionale

organizate de asociațiile
studențești din Facultate.

Cât de complicat este pentru
absolvenții dreptului de astăzi
să ajungă la un liman și să
profeseze efectiv (în
magistratură, parchete, birouri
de avocatură, cabinete de
insolvență sau executare
judecătorească, notariate etc.)
pe o piață destul de incertă a
serviciilor juridice? 

Chiar dacă piața a ajuns la un
anumit grad de saturație,
întotdeauna este și va fi
nevoie de tineri bine pregătiți
în toate profesiile juridice.
Spre exemplu, deși se spune
adesea că avem suficienți
avocați, în anii trecuți,
coordonatori ai unor case de
avocatură mai mari sau mai
mici, atât din Cluj cât și din
bucurești, îmi spuneau cât de
dificil le este uneori să
identifice și să recruteze
suficienți tineri colaboratori.
Ca să nu mai vorbim despre
numărul insuficient de
magistrați în cadrul instanțelor
și parchetelor, atât de des
invocat.

„Numărul studenților înscriși 
la Facultatea de Drept din Cluj 
a crescut în acest an cu 15%”
interviu cu prof. univ. dr. FLoriN sTreTeaNU, decanul Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai
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s-a împământenit ideea că o
profesie juridică  trebuie asociată
cu un standard de viață ridicat, cu o
stare materială cu mult peste medie.
este acesta un mit fals sau există
aici un sâmbure de adevăr?

Pentru multă lume, standardul de
viață al juriștilor în general se
identifică cu cel al unor avocați de
mare succes. o astfel de percepție
este, în mod evident, eronată. În
orice profesie există o elită care are
– și este firesc să aibă – o situație
materială mult peste medie, dar
care nu reflectă veniturile
majorității membrilor acelei
profesii. Pe de altă parte, nu
lipsește nici sâmburele de adevăr la
care faceți referire. Veniturile
magistraților sunt astăzi la un nivel
decent și așa trebuie să fie, după
cum și veniturile obținute în multe
societăți de avocatură, birouri
notariale, multinaționale etc. sunt
atractive. Dar nu trebuie să uităm
că există și numeroși juriști care,
mai ales la început de carieră, sunt
departe de acest standard de viață
existent în percepția colectivă. 

atât în sport, cât și în business,
vorbim adesea despre speranțe
individuale spectaculoase în
domeniu. există „lupi tineri” în
comunitatea juridică? este
comparabil nivelul de pregătire al
absolvenților actuali cu cel al
juriștilor de acum 20-30 de ani? Dar
disponibilitatea acestora pentru
competiție?

Cu certitudine, în orice profesie
există și „lupi tineri”, iar ei sunt mai
vizibili într-un mediu concurențial,
în cazul juriștilor în avocatură. Dar
ei nu lipsesc nici în alte domenii,
chiar și în mediul juridic academic.
Eu cred că orice „competiție” sub
aspectul nivelului de pregătire între
absolvenții actuali și absolvenții de
acum 20-30 de ani ar fi câștigată

detașat de generația actuală. Nici
nu ar putea fi altfel, date fiind
varietatea și valoarea surselor de
documentare la care cei de astăzi
au acces, nivelul cursurilor și al
altor activități formative oferite de
principalele facultăți de drept,
posibilitatea completării studiilor
efectuate în țară cu stagii în
străinătate. 

asistăm, fără voia noastră, la
interminabile lupte politice, la
poziționări partizane ale
decidenților și dese răsuciri ale
legislației care vizează justiția. își
poate pierde astfel justițiabilul
încrederea în dreapta judecată a
cauzelor, în algoritmul de împărțire a
dreptății?

Până la urmă, viața politică însăși
este o interminabilă luptă politică
între decidenți (sau aspiranții la
acest statut) aflați pe poziții
partizane... Desigur, nu pot fi
percepute favorabil demersurile
prin care se încearcă rezolvarea

unor probleme judiciare ale unor
politicieni prin modificări
legislative, dar cred că fenomenul
cel mai nociv pentru încrederea
populației în justiție este
poziționarea publică a unor
magistrați de o parte sau alta a
câmpului de bătălie politică. În
momentul în care un judecător sau
un procuror ajunge să devină
purtător de lozinci ale unui
personaj sau partid politic –
indiferent care ar fi acesta – este
greu să mai fie perceput ca
independent, chiar dacă una dintre
lozinci este tocmai prezervarea
independenței justiției.

Ce ar trebui să facă fiecare dintre
profesiile juridice din țară pentru a
se ajunge la o colaborare onestă și
sensibil mai eficientă?

Cred că, înainte de toate, să aibă
mai multă încredere una în
cealaltă. 

Cristian Pavel

Pentru multă
lume, standardul
de viață al
juriștilor în
general se
identifică cu cel
al unor avocați
de mare succes.
o astfel de
percepție este, 
în mod evident,
eronată. 
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ați marcat la începutul acestei
veri Centenarul Baroului Cluj
printr-un eveniment special,
organizat în cadrul zilelor
Baroului, în perioada 30 mai-1
iunie 2019. Cum a decurs acest
moment aniversar, care au fost
concluziile și impresiile
invitaților și participanților?

În acest an, baroul Cluj a
celebrat împlinirea a 100 de
ani de la înființarea, la data de
5 iulie 1919, a primului barou
românesc din transilvania.
Precizarea se impune raportat
la faptul că prima formă de
organizare profesională a
avocaților clujeni datează din
anul 1875, când s-a constituit
Camera Avocaților din Cluj
care a funcționat în această
formă până în anul 1919.
Împreună cu colegii din
Consiliul baroului Cluj am
înțeles să marcăm împlinirea
Centenarului printr-un
eveniment special, pe care l-
am organizat sub egida zilelor
baroului Cluj, eveniment aflat
în acest an la cea de-a XII-a
ediție.
Partea științifică a
evenimentului a cuprins două
conferințe profesionale,
ambele cu participare
internațională. În data de 30
mai 2019, s-a desfășurat

conferința cu tema „Dreptul la
viață privată. Aspecte
contemporane”, structurată în
trei panele, dintre care
primele două au fost susținute
de judecători ai Curții
Europene pentru Drepturile
omului: dna judecător Iulia
Antoanella motoc, dna
judecător Jolien Schukking,
dnii judecători Georges
Ravaranni, Paul Lemmens,
Carlo Ranzoni și Peter Pacsolay
(a căror prezență în număr
atât de mare a fost o premieră
pentru România), cel de-al
treilea panel fiind susținut de
reputați specialiști ai dreptului
din țară: dl mihail Udroiu –
judecător la Curtea de Apel
oradea, dl mircea minea,
judecător al Curții
Constituționale a României și
dl Radu Chiriță, avocat și
conferențiar univ. dr. la
Facultatea de Drept a
Universității babeș-bolyai din
Cluj-Napoca.
În data de 31 mai 2019, a avut
loc conferința cu tema Cartea
Funciară în context european.
O privire comparată asupra
cărții funciare, organizată în
parteneriat cu Facultatea de
Drept a Universității babeș-
bolyai, susținută de prestigioși
specialiști în domeniu din țară
și din străinatate.

Dincolo de componenta sa
științifică, Centenarul baroului
Cluj a fost momentul în care,
într-un cadru festiv, ne-am
amintit de predecesorii noștri
și de eforturile pe care aceștia
le-au făcut pentru păstrarea
identității profesiei în vremuri
grele pentru avocatura
clujeană și nu numai și
totodată un moment de
reflecție asupra a ceea ce
suntem și a ceea ce ne dorim
să fim pe viitor.
Evenimentul a fost foarte
apreciat atât de colegii
participanți, cât și de invitații
noștri care, în urma
dezbaterilor din cadrul
conferințelor, au rămas
profund impresionați de
nivelul ridicat de pregătire
profesională al avocaților
clujeni.

Ce momente de referință din
istoria centenară a Baroului 
ar putea fi amintite aici? 
Ce personalități ale avocaturii
clujene au marcat parcursul
instituției?

Un prim moment de referință
este, desigur, cel pe care l-am
celebrat în acest an, respectiv
înființarea primului barou
românesc din transilvania,
baroul Cluj. Un alt moment

important, care și-a pus o
puternică amprentă asupra
evoluției avocaturii clujene, a
fost fără îndoială perioada ce a
urmat Dictatului de la Viena,
perioadă deosebit de grea, în
care un mare număr de
avocați români au fost
expulzați ori nevoiți să plece în
refugiu, urmată de epurarea
avocaților după instaurarea
guvernului Petru Groza, în
baza Decretului-lege nr. 246
pentru purificarea Corpului
avocaților. A urmat perioada
comunistă, când baroul Cluj,
ca și celelalte barouri din țară,
a fost transformat în Colegiu
de avocați, formă de
organizare în care avocații au
funcționat până în anul 1990.
În istoria mai recentă, cel mai
important moment a fost
trecerea la actualele forme de
organizare a profesiei, odată
cu intrarea în vigoare a Legii
nr. 51/1995.
Acestea sunt doar câteva
repere din istoria centenară a
baroului, marcată de
personalități de seamă,
începând cu primul Decan –
Amos Frâncu,  și continuând
cu Alexandru Dragomir, Ioan
Giurgiu, kiss Geza și alții, care
și-au pus amprenta și asupra
vieții sociale și politice a
timpului lor.

„sper ca pe viitor profesia de avocat
să-și redobândească 
prestigiul pe care îl merită”
interviu cu av. FLaVia-ioaNa maier, decanul Baroului Cluj
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Există și o monografie – Istoria
baroului Cluj, scrisă de dl avocat
mirel Ionescu în coautorat cu dna
Grete monica miron, care redă
exhaustiv întreaga noastră istorie,
de la primele forme de organizare a
corpului avocaților și până în
prezent.

sunteți absolventă a Facultății 
de Drept din cadrul Universității 
Babeș-Bolyai și avocat definitiv,
membru al Baroului Cluj din 1994.
Cum apreciați că a evoluat 
și s-a transformat profesia
dumneavoastră în acești ultimi 
25 de ani la nivel național și local?

La absolvirea facultății am optat,
fără ezitare, pentru profesia de
avocat, continuând tradiția din
familie, și am devenit membru al
baroului Cluj la data de 14
septembrie 1994. Privind în urmă,
după 25 de ani de vechime
neîntreruptă în profesie, pot spune
că nu regret și, dacă ar fi să aleg din
nou, alegerea ar fi aceeași.
Este greu să surprinzi în câteva
cuvinte evoluția unei profesii pe un
parcurs de 25 de ani. Pot spune că
transformările din profesie s-au
grefat pe transformările societății
în ansamblu, avocatura fiind o
profesie dinamică, care s-a adaptat
din mers contextului socio-
economic al fiecărei perioade. Nu
cred că se poate face o analiză
disociată a evoluției profesiei pe
plan local față de evoluția profesiei
pe plan național, diferențele fiind
date poate doar de nivelul diferit
de dezvoltare economică de la un
județ la altul.
Ceea ce pot spune este că în opinia
mea în acești 25 de ani
transformările au fost atât pozitive,
cât și negative, profesia evoluând
pe anumite paliere și involuând pe
altele.
Am evoluat de la o formă de
organizare a activității tipică

perioadei comuniste (cea în birouri
colective, existentă încă atunci
când eu am început stagiatura), la
formele de organizare a profesiei
existente astăzi, de la cabinete
individuale și până la marile
societăți organizate pe model
corporatist. Activitatea a devenit
din ce în ce mai specializată, pe
măsura diversificării tipurilor de
litigii și a domeniilor de
consultanță, au apărut noi instituții
de drept, s-a modificat substanțial
legislația, iar odată cu aderarea
României la Uniunea Europeană
avocații români au devenit avocați
europeni. Pe măsura evoluției

socio-economice a societății în
ansamblul ei, s-a diversificat și
portofoliul de clienți al avocaților,
pregătirea profesională continuă
devenind o cerință de bază pentru
asigurarea unei apărări calificate.
Ce a pierdut profesia în acești 25
de ani? A pierdut o parte din
prestigiul de care se bucurau
avocații în alte vremuri, o parte din
activitățile pe care în mod
tradițional le prestau avocații și
care au trecut pe calea unor
modificări legislative în
competențele altor profesii,
precum și spiritul de unitate și
confraternitate prin care avocații
au făcut față celor mai grele
perioade din istoria profesiei.

aveați, înainte de alegerile pentru
funcția de conducere a Baroului
Cluj, din 2018, o experiență relevantă
pe această nișă – două mandate de
consilier în cadrul Baroului și șapte
participări la Congresul avocaților.
Ce v-a determinat să candidați
pentru funcția de decan?

Credința sinceră că experiența și
puterea mea de muncă pot fi de
folos colegilor mei avocați și
baroului Cluj.

Care au fost și continuă să fie
prioritățile Consiliului Baroului Cluj
după alegerile din 2018?

Prioritățile Consiliului baroului Cluj
după alegerile din 2018 nu diferă
semnificativ de cele pe care acesta
le-a avut în compunerea anterioară
alegerilor, pentru că, cel puțin în
perioada celor două mandate în
care eu am fost consilier,
preocuparea constantă a fost aceea
de a-i reprezenta cât mai bine pe
cei care ne-au acordat votul lor de
încredere.
Ceea ce eu și colegii mei ne-am
propus să realizăm în actualul
mandat este pe de o parte

am convingerea
că pe viitor
cooperarea cu
UNBr va fi și mai
bună, dată fiind
deschiderea și
transparența
manifestate de
noua conducere.
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modernizarea infrastructurii la
nivelul exigențelor societății
actuale, în vederea fluidizării
activității atât în sens logistic
cât și în sens administrativ,
eficientizarea și
transparentizarea activității
Consiliului, îmbunătățirea
relațiilor cu instanțele și, nu în
ultimul rând, o schimbare
majoră de imagine a baroului,
astfel încât acesta să fie
perceput ca o organizație
puternică și în mod real
reprezentativă pentru membrii
săi. 

Baroul Cluj a făcut parte dintre
cele 14 barouri care au inițiat și
semnat Protestul avocaților și
au contribuit efectiv la
demersurile ce au avut ca
finalitate semnarea
Protocolului între UNBr și
ministerul Justiției, în legătură
cu adoptarea noilor onorarii
pentru avocații din oficiu. este
acest protocol o victorie a
breslei avocaților sau un reflex
al normalității?

Cred că vorbim mai degrabă
de o victorie a avocaților, de o
bătălie câștigată în războiul
pentru revenirea la
normalitate și pentru
recunoașterea poziției noastre
de parteneri indispensabili ai
justiției, astfel cum legea ne
definește. trebuie menționat
că semnarea Protocolului a
fost o primă etapă, urmată de
eforturi concertate pentru a
obține alocarea de la buget a
sumelor necesare plății noilor
onorarii.

anul trecut, Baroul Cluj a trimis
un memoriu tuturor instanțelor
din județul Cluj, ca urmare a
sesizărilor înaintate de membri
ai Baroului Cluj cu privire la

dificultățile întâmpinate în
exercitarea profesiei în
perioada vacanței
judecătorești. Cum a fost
soluționat acest memoriu?

Am găsit înțelegere la
președinții de instanțe pentru
rezolvarea unora dintre
problemele sesizate, și mă
refer aici în special la
programul pentru avocați, la
arhivă și registratură pe
perioada vacanței
judecătorești, perioadă care,
paradoxal, pentru avocați este
una aglomerată, ca efect al
multitudinii de comunicări de
acte din partea instanțelor.
Astfel, pentru anul trecut
tribunalul Cluj a alocat
avocaților program special la
registratură și arhivă pe
perioada vacanței. Din păcate,
în acest an alocarea unui
program special nu a fost
posibilă din cauza lipsei de
personal cu care se confruntă
această instanță. La nivel de
judecătorie, anul trecut
solicitarea noastră nu a fost
onorată, însă în acest an,
revenind cu aceeași solicitare,
situația a fost remediată.
Cât privește o altă problemă
ce a făcut obiectul sesizării și
cu care se confruntă toți
avocații din țară – aceea a
frecvenței sporite cu care se
comunică în perioada vacanței
acte de procedură și hotărâri
judecătorești (din care
majoritatea pronunțate cu
multe luni înainte de acest
interval ) – situația nu s-a
putut remedia. Vom căuta și
sper că vom găsi o modalitate
de reglementare instituțională
la nivel național, astfel încât și
avocații să-și permită să plece
în concediu fără stresul
pierderii unui termen de

recurs sau de apel pentru
clienții lor.

Care sunt principalele
evenimente cu caracter
științific și/sau cultural-sportiv
în care Baroul Cluj a fost
implicat în acest an centenar? 

Principalul eveniment a fost
Centenarul baroului Cluj,
desfășurat sub egida zilele
baroului Cluj, în perioada 29
mai-01 iunie 2019. tot în
cadrul zilelor baroului Cluj am
avut, ca în fiecare an, și
evenimente sportive dedicate
avocaților: Cupa baroului Cluj
la pescuit sportiv și Cupa
avocaților la tenis de câmp.
De asemenea, în luna martie
au fost organizate două
conferințe profesionale,
respectiv: Noile Coduri Penale
la 5 ani de la intrarea în
vigoare și, respectiv, modificări
ale Codului de Procedură
Civilă, ambele evenimente
dovedindu-se de interes sporit
pentru colegi.

Cum cooperați cu forul central,
UNBr? Dar cu barourile
județene? există inițiative,
propuneri, luări de poziție sau
strategii comune?

Există  multe inițiative comune
cu alte barouri, cel mai bun
exemplu fiind luarea poziției
comune care a dus la
semnarea Protocolului cu
ministerul de Justiție și
ministerul Public. baroul Cluj
este deschis oricăror
propuneri și inițiative care se
pot dovedi benefice profesiei.
În ceea ce privește relația cu
UNbR, aceasta a fost prin
tradiție una de bună
colaborare, baroul Cluj
răspunzând prompt tuturor

solicitărilor adresate din
partea Uniunii și beneficiind la
rândul nostru de sprijin atunci
când l-am solicitat. Am
convingerea că pe viitor
cooperarea cu UNbR va fi și
mai bună, dată fiind
deschiderea și transparența
manifestate de noua
conducere.

Cum vedeți viitorul profesiei 
de avocat în contextul unor
prefaceri radicale ale societății
în ansamblul ei, generate de
evoluția uimitoare a noilor
tehnologii, de volatilitatea
forței de muncă, îmbătrânirea
accelerată a populației,
demografie negativă, 
crize economice și riscuri
ecologice fără precedent?

Este greu să definesc o viziune
de viitor a profesiei în raport
de toți acești factori.
Raportându-mă doar la
evoluția tehnologică, cu
certitudine ne îndreptăm către
o eră a tehnologiei din ce în ce
mai avansate, context în care
nu pot decât să sper că
aceasta nu ne va ușura munca
până în așa măsură încât s-o
înlăture cu totul și că
activitatea avocatului nu va fi
complet înlocuită de softuri.
oricât de performant ar fi un
program informatic, acesta nu
poate surprinde complexitatea
naturii umane și nu poate
înțelege că dincolo de
problema de drept ce se cere
soluționată stă viața unui om.
Sper ca pe viitor profesia de
avocat să-și redobândească,
nu doar pe hârtie, la nivel
declarativ, ci și în conștiința
tuturor, poziția și prestigiul pe
care le merită.

Cristian Pavel
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ați fost ales recent în
demnitatea de președinte 
al Uniunii Naționale a
Barourilor din românia (UNBr). 
Ce v-a determinat să intrați 
în competiție? Care sunt
obiectivele dumneavoastră 
și ale echipei de conducere, 
pe termen scurt și mediu?

Nu am perceput ca fiind
implicat într-o ,,competiție”.
Am considerat că față de
evoluțiile la nivelul organelor
profesiei de avocat,
continuarea (am avut și
anterior calitatea de
vicepreședinte UNbR)
implicării mele este încă utilă.
obiectivele pe termen mediu
au fost anunțate încă din a
doua zi a Congresului
Avocaților din luna iunie 2019,
respectiv cele referitoare la
asigurarea resurselor
financiare necesare plății
remunerațiilor pentru oficii;
îmbunătățirea legislației
profesiei de avocat; implicarea
UNBR în proiectul „Cartierul
Justiției”; identificarea
politicilor profesionale
orientate spre asigurarea
intrării avocaților stagiari în
barourile cu un număr restrâns
de avocați și perfecționarea
comunicării în interiorul
profesiei. La acestea se adaugă
propunerea, acceptată de
Congres, de a înființa Casa de
Ajutor Reciproc sau un alt

vehicul economic care să
corespundă nevoii de
susținere financiară pe care o
resimt unii dintre colegii
avocați.

Cum apreciați activitatea
Baroului Cluj? 

Este un barou dinamic și
implicat în dezbaterile legate
de dezvoltarea profesiei de
avocat. În plan profesional,
nivelul avocaturii practicate în
Cluj este de invidiat.
Susținerea teoretică conferită
de un centru universitar de
tradiție, bazat pe dezvoltarea
spiritului critic, a făcut ca
lumea juridică din Cluj să aibă
nu numai un înalt nivel de
exprimare, dar și o amprentă
culturală proprie. 

Profesia de avocat este una 
în care solidaritatea de breaslă
este, în spațiul public,
mult mai redusă decât în cazul
altor categorii profesionale
implicate în înfăptuirea actului
de justiție. Care credeți că 
sunt motivele?

Cred ca este un mit și atât.
Este posibil ca această
impresie să aibă la bază
aspecte ce țin de profilul
avocatului. Spiritul de
independență și dezvoltarea
unui simț critic, bazat pe
contradictorialitate, combinate

cu orgoliul, legitim până la un
punct, de a câștiga în
confruntarea de idei, fac din
avocați subiecți cu mare
valoare individuală, dar care
nu se regăsesc la fel de bine în
susținerea unor obiective
generale ale profesiei. În timp,
profesia a aplicat teoria
dezvoltării individuale. Poate
acum este timpul să
conștientizăm că dezvoltarea
individuală are limite în
absența dezvoltării cadrului
normativ și social în care se
plasează profesia. Iar aici
individualismul nu ajută. Este
nevoie de consecvență și
susținerea unor obiective
stabilite pe bază de majoritate.
Chiar și așa, nu trebuie omis că
profesia a avut momente de
solidaritate în urma cărora a
reușit promovarea Legii nr.
25/2017, care a conferit un
plus de efectivitate principiului
secretului profesional.

în curând (anul viitor) 
se vor împlini 25 de ani de la
intrarea în vigoare a Legii Nr.
51/1995 pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat.
Cum apreciați evoluția acestei
importante profesii și care 
sunt perspectivele sale 
de dezvoltare?

Așa cum am mai spus cu alte
ocazii, profesia a cunoscut o
dezvoltare mai ales sub

aspectul calităților individuale
și practicii profesionale. Spre
exemplu, calitatea
profesională a tinerilor avocați
a fost în creștere. Pentru
asigurarea dezvoltării în viitor
este nevoie ca și instituțiile
profesiei, baroul, Uniunea și
Casa de Asigurări a Avocaților
să cunoască la rândul lor o
dezvoltare.

Profesia de avocat este
recunoscută ca fiind cea mai
importantă profesie juridică
liberală din țara noastră. 
Cum percepeți relația dintre
aceste profesii liberale 
și clienții lor, ținând cont de
întețirea concurenței, precum
și de exigențele tot mai 
ridicate ale clienților?

Avocații, în general, au reușit
să satisfacă exigențele tot mai
ridicate impuse de client.
Desigur, sunt și cazuri
contrare, dar nu reprezintă
ceva semnificativ. malpraxisul
este cu totul excepțional în
profesia de avocat. 

Cum s-ar putea asigura
omogenitatea unei profesii
care este afectată permanent
de schimbările legislative, 
de achitarea cu întârziere a
onorariilor avocaților din oficiu
și de intrarea altor profesii 
pe domeniul rezervat exclusiv
avocaților, până de curând?

„Calitatea profesională a tinerilor
avocați a fost în creștere”
interviu cu Prof. univ. dr., av. TraiaN BriCiU, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din românia



trebuie identificate acele obiective
comune, acceptate de majoritatea
avocaților și urmărite cu
consecvență: independența
profesiei, secretul profesional,
intrarea în profesie etc.
În ceea ce privește intrările în

domeniul rezervat profesiei, nu le
putem nega existența, dar totuși
sunt marginale și atunci când au
apărut nu au exclus avocații, ci mai
curând i-au inclus (a se vedea
medierea, unde o bună parte a
corpului de mediatori sunt
avocați).

Jurisprudența Curților 
de la Luxemburg și strasbourg
începe să se reflecte tot mai 
mult în cea națională. 
sunt pregătiți avocații români
pentru acest fenomen?

Eu am perceput că avocații români,
ca de altfel și instanțele
judecătorești, utilizează cu succes
bazele de date și doctrina
elaborată în temeiul jurisprudenței
instanțelor internaționale. 

Codul deontologic al avocatului
român stabilește principiile
esențiale și regulile de conduită
pe care avocatul trebuie să le
respecte, atât în exercițiul
profesiei de avocat, cât și în viața
sa publică și privată. Cum
catalogați nivelul de respectare 
a principiilor fundamentale 
ale profesiei de avocat?

Sincer, nu am încă date concrete,
dar percepția mea este că nivelul
de respectare este unul ridicat.
Este drept că nivelul de respectare

ar putea să crească prin activitatea
comisiilor de disciplină de la nivelul
barourilor. Aici va trebui, în timp, o
anumită omogenitate. mă gândesc
chiar la cunoașterea jurisprudenței
comisiilor de disciplină, desigur, cu
asigurarea protecției datelor
personale.
Cum evaluați colaborarea UNBr cu
celelalte profesii juridice organizate
în românia? 

Atunci când a fost cazul, am
colaborat foarte bine la nivel
instituțional.
În ultima perioadă am avut o bună
colaborare cu Consiliul Superior al
magistraturii în privința proiectului
privind Ghidul de bune practici care
vizează printre altele și raporturile
dintrejudecător, procuror și avocat,
iar cu ministerul Public și ministerul
Justiției avem un bun dialog în
privința implementării Protocolului
privind asistența judiciară. De
asemenea, cu Institutul Național al
magistraturii continuăm programul
de asigurare a practicii profesionale a
auditorilor de justiție în cadrul
formelor de exercitare a profesiei de
avocat.

avocatura se numără printre
profesiile liberale în care formarea
profesională continuă este
prioritară, unde educarea și
menținerea la zi a pregătirii
profesionale se intenționează 
a nu fi lăsată la voia întâmplării, 
are reguli foarte clare de etică
profesională și, mai ales în ultimii
ani, nu încurajează mediocritatea 
la admiterea în profesie. Cum vedeți
activitatea institutului National
pentru Pregătirea și Perfecționarea
avocaților (iNPPa) în perioada
următoare?

Până acum INPPA a constituit un
factor care a dinamizat pregătirea
profesională și a asigurat o
omogenitate a acesteia la nivelul

în plan
profesional,
nivelul avocaturii
practicate în Cluj
este de invidiat.
susținerea
teoretică
conferită 
de un centru
universitar de
tradiție, bazat 
pe dezvoltarea
spiritului critic, 
a făcut ca lumea
juridică din Cluj
să aibă nu numai
un înalt nivel 
de exprimare, dar 
și o amprentă
culturală proprie.
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barourilor. Grație unui grup de
formatori care au arătat
disponibilitate, precum și unui
program de pregătire stabilit anual
și coordonat de domnii avocați
Petruț Ciobanu (în partea de drept
penal) și Claudiu Dinu (în partea de
drept civil), s-a reușit exportarea
către barouri a unui tip de
pregătire profesională care în
general a fost apreciat. 
Pe viitor, atât activitatea de
pregătire inițială cât și cea de
pregătire continuă trebuie să
cunoască o reașezare conceptuală.
Eu apreciez că Institutul a parcurs
o etapă de dezvoltare, dar
continuarea creșterii sale calitative

depinde de găsirea unor soluții noi,
dar și de condiții logistice, de
personal etc. toate acestea le vom
discuta în cadrul organelor
profesiei de avocat și voi expune
opiniile mele pe chestiuni concrete
legate de structura Institutului,
programă, examene. 

reglementarea publicității a fost 
și este un subiect delicat în cadrul
profesiei. mai sunt de actualitate
anumite restricții în contextul în
care digitalizarea este tot mai
prezentă în activitatea avocaților?

Publicitatea profesiei și publicitatea
formelor de exercitare a profesiei

(publicitatea individuală) sunt
permise în limitele care corespund
principiilor profesiei. Unele forme
de publicitate, altfel prezente în
mediul de afaceri, nu corespund
principiilor profesiei iar utilizarea
lor ar conduce la o degradare a
imaginii acesteia. Prin urmare,
anumite restricții sunt necesare,
dar ele nu au legătură cu
digitalizarea. Statutul profesiei de
avocat cuprinde dezvoltări în acest
sens, dar unele dintre acestea ar
trebui reevaluate după modificarea
legislativă din anul 2017.

în ultimii ani, examenul de
admitere în Barou a devenit din
ce în ce mai greu, iar numărul
absolvenților de Drept care nu
profesează este tot mai mare.
Cum percepeți viitorul
absolvenților de Drept și al
facultăților particulare de Drept? 

Domeniul juridic rămâne în
continuare unul atrăgător sub
aspect profesional, dar și
economic. Din păcate, facultățile
de drept (aici nu disting după cum
sunt de stat sau particulare) nu
prezintă omogenitate la nivelul
pregătirii universitare. Acesta este
motivul pentru care toate
profesiile juridice prevăd examene
de admitere. Profesiile juridice nu
își pot reforma sistemul de
admitere din cauza lipsei unei
reforme a învățământului
universitar, care să reducă
decalajul imens sub aspectul
pregătirii universitare existent în
prezent între licențiații în drept. Se
pot identifica soluții. Spre
exemplu, impunerea masteratului
ca o condiție de accedere în
anumite profesii juridice, combinat
cu o bună selecție a instituțiilor de
învățământ care organizează studii
de masterat ar putea fi o soluție
care să fie viabilă.
mircea Fica

Profesia 
a avut momente
de solidaritate 
în urma cărora 
a reușit
promovarea 
Legii nr. 25/2017,
care a conferit
un plus de
efectivitate
principiului
secretului
profesional.
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înainte de a profesa ca
judecător și cu mult înainte de
a fi președintele Tribunalului
Cluj ați făcut ucenicie serioasă
prin arhive, în registrele de
carte funciară etc. a contat 
și cântărit acea experiență?

În anul 1996 am fost numită 
în funcţia de judecător,
efectuând stagiatura pe
parcursul unui interval de 
2 ani. În concret, în primele 
6 luni de stagiatură am
desfăşurat activităţi cu
caracter preponderent
administrativ în diferite
compartimente şi sectoare ale
instanţei de judecată, având
atribuţii legate de înregistrarea
cererilor de chemare în
judecată, ţinerea şi
completarea registrelor,
efectuare de menţiuni în
cuprinsul cărţii funciare
(întabulare contracte). 
În cei doi ani de stagiatură am
făcut parte, o scurtă perioadă
– mai 1997-septembrie 1997 –
din complete de judecată
colegiale, iar ulterior din
complete de judecător unic,
constituite la nivelul instanţei
judecătoreşti tocmai în scopul
formării iniţiale a judecătorilor
stagiari. De altfel, toate
atribuţiile judiciare şi
administrative ce mi-au fost

alocate pe parcursul stagiaturii
au avut ca şi finalitate
dobândirea unei experienţe
profesionale imperios
necesare pentru exercitarea
atribuţiilor judiciare. În acest
sens, cunoaşterea organizării 
şi funcţionării instanţei, 
a modului de desfăşurare a
şedinţelor de judecată şi de
gestionare a dosarelor aflate în
instrumentarea acestui organ
judiciar a fost văzută ca o
garanţie a independenţei
judecătorului şi a probităţii
profesionale a acestuia.  

există, credeți, o vârstă optimă,
recomandabilă pentru a intra
în „pâinea” de magistrat? 
Poate fi vârsta prea tânără 
un handicap în dreapta
judecată a unei cauze?

Apreciez că răspunsul la
această întrebare nu poate şi
nici nu trebuie să fie unul
categoric. Deşi buna pregătire
teoretică este o garanţie a
profesionalismului, ceea ce, 
în cele mai multe cazuri, se
asociază cu o vârstă fragedă,
totuşi noţiunea de „magistrat
judecător” este indeniabil
legată de noţiunea de justiţie,
ca serviciu public, derulată şi
înfăptuită în beneficiul
cetăţenilor. Indiferent de

natura procesului prin care
justiţia este deferită publicului,
întotdeauna în centrul acestei
activităţi judiciare stă individul. 
Plecând de aici, persoanele
care participă într-o astfel de
misiune trebuie să dea dovadă
de un set complex şi aparte de
repere, aptitudini şi
particularităţi sociale, morale
şi intelectuale. Ca atare, 
în opinia mea, devine extrem
de importantă identitatea şi
calitatea umană şi
profesională a magistratului
judecător, primul chemat să
livreze actul de justiţie în
beneficiul cetăţenilor. 
În acest context, dincolo de
temeinica pregătire
profesională a magistratului,
apare preocuparea pentru
„experienţa de viaţă” a
acestuia, înţeleasă ca
aptitudinea/capacitatea
acestuia de a înţelege, raţiona
şi tranşa diferitele situaţii şi
cazuri ale vieţii economice şi
sociale, în care regăsim, din
nou, cetăţeanul, titularul unor
drepturi fundamentale şi
interese legitime. În
consecinţă, devine tentantă o
abordare diferită de selectare
a viitorilor magistraţi
judecători şi pe criterii care
exced pregătirii teoretice, cum
ar fi cele referitoare la vârsta

de accedere în profesie şi
experienţa juridică anterioară. 

Cum își alege un judecător
cercul prietenilor de familie?

Raportat la specificul
sistemului judiciar românesc,
la profilul activităţii
desfăşurate de judecător şi la
importanţa misiunii acestuia,
conexiunile interumane ale
magistratului nu rămân
neafectate. obligaţia de
rezervă şi timpul alocat
activităţii judiciare conduc spre
stabilirea unor relaţii sociale
cu persoane ce fac parte din
colectivul de lucru. Deopotrivă,
deontologia profesională a
judecătorului implică o
conduită ireproşabilă, atât în
timpul orelor de program, cât
şi în afara acestora, respectiv
în cadrul societăţii din care
judecătorul face parte. 
Din nou, întreaga conduită a
magistratului este o garanţie a
independenţei personale şi a
imparţialităţii acestuia. De aici,
inevitabil, se naşte şi obligaţia
realizării unei minime verificări
a anturajului din care
judecătorul face parte.
obligaţia de rezervă nu
presupune o înstrăinare a
judecătorului de colectivitate
ori de activităţile sociale şi, în

„întreaga conduită a magistratului
este o garanţie a independenţei 
personale şi a imparţialităţii acestuia”
interviu cu aNa soriNa seLeșiU, judecător, președintele Tribunalului Cluj
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nici un caz, respectarea acesteia 
nu trebuie să conducă la plasarea
magistratului într-un „turn de
fildeş”. Din experienţă, cele mai
multe relaţii de prietenie ale
judecătorilor se stabilesc 
cu persoane din categorii 
socio-profesionale cu afinităţi şi
preocupări similare.

sunt spețele de drept civil mai
comode și/sau mai puțin riscante
decât cele penale?

Impactul procedurilor judiciare
asupra societăţii şi individului este
indiscutabil. De aceea, rezultatul
procedurilor judiciare – actul de
justiţie trebuie să fie unul just,
adecvat şi prompt. El trebuie să se
apropie de adevărul faptic şi să nu
rămână o concluzie judiciară sterilă.
În procesele judiciare, indiferent de
natura acestora, sunt antrenate
interese şi drepturi fundamentale
ale omului, care, în toate situaţiile,
caută înfăptuirea dreptăţii sale.
Astfel, cauzele civile nu au o
valoare socială mai redusă decât
cauzele penale. 
În acelaşi timp, raportat la
importanţa valorilor sociale
protejate de legea penală şi la
consecinţele antrenării răspunderii
juridice a persoanelor culpabile de
încălcarea acestora, este explicabil
interesul suscitat de cauzele penale
în cadrul mass-media şi al societăţii
în ansamblul ei. Din perspectivă
juridică însă, domeniul dreptului
civil este considerabil mai vast
decât cel al dreptului public de
conflict, motiv pentru care, în
opinia mea, aspectele de ordin
tehnic juridic ce se impun a fi
tranşate de judecător sunt mai
complexe în cadrul proceselor
civile. totodată, şi în cadrul acestui
tip de cauze civile apar în prim-plan
valori şi drepturi fundamentale
privitoare la libertatea individuală,
viaţă privată şi de familie.

Ce probleme ridică, de regulă,
probațiunile făcute în instanță 
de avocați sau de părți?

Deşi administrarea probelor prin
avocaţi în cauzele civile este o
procedură gândită şi introdusă de
legiuitor în dreptul intern prin
intermediul noului Cod de
procedură civilă, menită să conducă
la degrevarea instanţelor civile şi la
scurtarea duratei proceselor, totuşi
se poate discuta de o reticenţă a
părţilor faţă de o astfel de abordare
a cursului procesului judiciar, cel
mai probabil generată de o
neîncredere în corectitudinea
rezultatului final. După intrarea în
vigoare a noului Cod de procedură
civilă, nu am întâlnit în practică
nicio situaţie în care părţile să

solicite administrarea probaţiunii
prin intermediul avocatului.

Cum au evoluat procesele în ultimii
ani ca număr și durată medie, 
ca încărcare per magistrat?

De-a lungul activităţii judiciare,
derulată pe un interval de
aproximativ 23 de ani, am
constatat o creştere uşoară şi
constantă a volumului de activitate
şi a numărului cauzelor de
soluţionat. Cu toate că pentru
asigurarea unui sistem de justiţie
coerent şi eficient este necesară
identificarea unor soluţii optime de
organizare, prin prisma observării
evoluţiei unor parametri cantitativi,
este de notat că activitatea
judiciară nu presupune doar
soluţionarea tuturor dosarelor în
scop statistic, ci, mai degrabă,
judecarea tuturor cauzelor pentru
a se furniza cetăţenilor un act de
justiţie corect şi transparent. 
Din această perspectivă, volumul
de activitate şi încărcătura
dosarelor pe judecător nu pot fi
stabilite ori disociate de
complexitatea aspectelor de ordin
tehnic juridic cu care acesta se
confruntă în dosare. or, tocmai
această complexitate a cererilor,
apărărilor şi argumentelor părţilor
şi participanţilor în procese a
cunoscut o creştere accentuată în
timp. La baza acestui fenomen se
regăsesc profundele reformări în
timp ale societăţii româneşti,
dinamica socială, economică şi
legislativă. Sub acest ultim aspect,
doresc să subliniez că misiunea
încredinţată judecătorului naţional
nu se mai rezumă în prezent doar
la aplicarea legislaţiei interne, ci, de
bună seamă, după implementarea
în România a acquis-ului comunitar
şi a legislaţiei internaţionale
obligatorii, competenţele deferite
acestuia îl ridică la rang de
judecător european. 

După intrarea 
în vigoare a
noului Cod de
procedură civilă,
nu am întâlnit 
în practică 
nicio situaţie 
în care părţile 
să solicite
administrarea
probaţiunii 
prin intermediul
avocatului.
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Cât de dificil și delicat este
pentru un judecător să păstreze
disciplina în sala de judecată?

o temeinică pregătire
profesională şi o ţinută morală
adecvată, dublate de
maturitatea profesională,
imprimă un caracter firesc
conduitei etice a judecătorului
pe parcursul şedinţei de
judecată. De altfel, sunt
edictate o serie de norme
procedurale, etică profesională
şi comunicare care ordonează
mersul şedinţelor de judecată,
precum şi interacţiunile cu
justiţiabilii, părţile şi avocaţii
pe parcursul procedurilor
judiciare. 
Ca atare, în opinia mea,
discuţia trebuie să fie axată nu
pe dificultatea asigurării unei
discipline procesuale în sens
larg, ci, mai degrabă, pe
necesitatea exercitării
corespunzătoare a atribuţiilor
judiciare care ţin de însăşi
esenţa activităţii judecătorului,
de profilul funcţiei acestuia.
Judecătorul trebuie să dea
dovadă de o competenţă
profesională, bună
comunicare, tact, respect,
rigurozitate şi fermitate în
toate situaţiile. Gestionarea
situaţiilor de criză ivite în
cursul unei şedinţe de
judecată nu trebuie, în nicio
situaţie, să conducă la
încălcarea eticii şi deontologiei
profesionale.

Cum împăcați rigorile profesiei
de judecător cu detaliile
epuizante de ordin
administrativ ale funcției de
președinte de Tribunal?

Funcţiile de conducere la
nivelul instanţelor
judecătoreşti implică

îndeplinirea unei palete vaste
de atribuţii cu caracter
administrativ care, în mod
firesc, trebuie aduse la
îndeplinire de managerii
instanţelor concomitent cu
realizarea atribuţiilor judiciare.
Degrevarea de aceste din
urmă atribuţii are loc, de
regulă, doar parţial dat fiind
volumul activităţii judiciare la
nivelul fiecărei instanţe
judecătoreşti. 
Astfel, în cele mai multe
situaţii, judecătorul care îşi
asumă cumularea unei funcţii
de execuţie cu una de
conducere este chemat să se
achite cu succes de toate
îndatoririle profesionale
indiferent de natura acestora.
Din această perspectivă este
de dorit ca persoana care
ocupă o funcţie de conducere
să deţină o experienţă
profesională vastă şi să fi
exercitat anterior atribuţii
administrative şi/sau alte
funcţii de conducere în cadrul
instanţei judecătoreşti. În ceea
ce mă priveşte, anterior
ocupării funcţiei de
preşedinte, am deţinut două
mandate de preşedinte al
Secţiei civile a tribunalului
Cluj, precum şi un mandat de
vicepreşedinte al aceleiaşi
instanţe. Apreciez că
experienţa profesională
acumulată anterior a stat la
baza exercitării în condiţii
bune a atribuţiilor
administrative specifice
funcţiei de preşedinte.

Care sunt urgențele 
și problemele cele mai 
delicate ale Tribunalului 
cu care vă confruntați
(financiare, logistice,
administrative etc.) 
în poziția dvs.?

În prezent, la fel ca şi în cazul
multor instanţe judecătoreşti
din România, se poate spune
că tribunalul Cluj se confruntă
atât cu problema resurselor
umane, cât şi cu dificultăţi de
ordin logistic şi financiar. De
altfel, între acestea există o
relaţie de interdependenţă, în
contextul în care lipsa
resurselor financiare
obstaculează rezolvarea
problemelor curente ale
tribunalului Cluj şi ale
judecătoriilor din subordine
privitoare la spaţiile improprii
de funcţionare, uzura morală
şi fizică a echipamentelor
tehnice şi It,
subdimensionarea schemelor
de personal – judecători şi
auxiliari de specialitate. În
concret, cea mai delicată
problemă a conducerii
tribunalului este legată de
starea de degradare a clădirii
Judecătoriei turda, care
necesită reparaţii capitale.
Deşi au fost întreprinse
numeroase demersuri în acest
sens, momentan există doar
promisiuni pentru efectuarea
unor lucrări de refacere a
acoperişului.

Care ar fi, din punctul dvs. 
de vedere, prioritățile justiției
pe termen scurt și mediu?

Întrucât întrebarea comportă
consideraţiuni de ordin
general, în opinia mea
abordarea problemelor de
sistem trebuie să aibă caracter
unitar. În ansamblu, instanţele
judecătoreşti înregistrează
constant dificultăţi legate de
subdimensionarea schemelor
de personal, lipsa fondurilor
băneşti, instabilitatea
legislativă. Dacă în trecut
rezolvarea unor situaţii implica

adoptarea unor măsuri pe
termen mediu şi lung, în
prezent se poate vorbi de
identificarea şi implementarea
de urgenţă a unor măsuri
menite să decongestioneze
instanţele de unele atribuţii cu
caracter administrativ
(executări civile, executări
penale). 
La fel, alocarea unor fonduri
bugetare cu destinaţie
reparaţii curente este imperios
necesară pentru a se asigura
securitatea şi siguranţa
personalului instanţelor
judecătoreşti, care, aşa cum
am arătat, îşi desfăşoară
activitatea în spaţii şi clădiri cu
deficienţe structurale. tot sub
acest aspect, doresc să fac
referire şi la situaţia spaţiilor
de arhivă care, şi ele, sunt
insuficiente şi improprii, fiind
necesar ca ministerul Justiţiei
să modifice nomenclatoarele
în privinţa duratei de păstrare
a dosarelor, iar pentru cele
aflate în termenul de păstrare
să construiască arhive
regionale sau să găsească altă
soluţie pentru depozitarea
acestora. 
Pe termen scurt, mediu şi
lung, redimensionarea
schemelor de personal,
alocarea unor resurse
financiare adecvate,
regândirea programului de
formare profesională continuă,
îmbunătăţirea imaginii justiţiei
şi a percepţiei acesteia de
către public, stabilitatea
legislativă, trecerea bugetului
instanţelor judecătoreşti la
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie ar fi doar câteva din
aceste priorităţi ale sistemului
de justiţie românesc.

Cristian Pavel
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ați sperat că prin dialogul
intern din cadrul UNPir, din
discuțiile cu decidenții și
legiuitorii, să se ajungă la o
procedură a insolvenței mult
mai acceptabilă, cu asperități
mai puține și contestații mai
puține în dosare. s-au rezolvat
măcar o parte din aceste
deziderate prin ordonanța de
urgență privind Legea
insolvenței adoptată de Guvern
în toamna trecută?

Consultarea este esențială
într-un astfel de proces. Ar fi
fost constructiv și necesar ca,
înainte de adoptare, să fie
acordat un termen pentru
consultarea și dezbaterea
publică a propunerilor, inclusiv
cu instituțiile profesionale din
domeniu. Cu atât mai mult cu
cât anul trecut, la nivelul
UNPIR, s-a constituit o comisie
de lucru din specialiști pentru
pregătirea și redactarea de
propuneri de modificare a
legislației insolvenței, care
erau necesare și care au fost
transmise către instituțiile
abilitate, dar care nu se
regăsesc în această  oUG. Într-
adevăr, consider că
principalele probleme au
rămas nerezolvate, deoarece
în domeniul insolvenței există

câteva chestiuni stringente cu
care practicienii în insolvență
se confruntă în prezent, cum
ar fi problema obligațiilor de
mediu sau problema
valorificărilor de active asupra
cărora este instituit un
sechestru penal, aspecte care,
din păcate, există în
continuare. 

statisticile Băncii mondiale
arată că în 2018 rata de
recuperare a creanțelor în
insolvență în românia a fost de
30%, comparativ cu media de
83% în țările din vestul și
nordul europei. este un procent
în linia așteptărilor? Cum
trebuie interpretată valoarea
acestui procent?

În primul rând, în România
există încă un stigmat al
eșecului și al insolvenței, astfel
că de multe ori apelarea la
„ajutor” și implicit la
procedura de insolvență apare
într-un moment accelerat al
stării de dificultate. Din
păcate, acel moment este
tardiv, iar tu, ca practician, nu
mai poți utiliza toate
mecanismele de restructurare
pe care ți le pune legea la
dispoziție pentru a revitaliza
compania. 

În al doilea rând, sunt convins
că în fiecare procedură de
insolvență practicienii depun
eforturi considerabile de a
distribui cât mai mult către
creditori, fie printr-un plan de
reorganizare, fie în cadrul unei
proceduri de faliment.
totodată, maximizarea averii
debitoarei și gradul de
recuperare al creanțelor de
către creditori reprezintă un
principiu important al Legii
insolvenței.

Comparativ cu anul 2008, în
românia lui 2018 au existat
de 5 ori mai multe
reorganizări în piață, aproape
6% din totalul insolvențelor.
este această creștere un
semnal de ameliorare a
mediului de afaceri, o veste
de bun augur reflectată de
faptul că tot mai multe
companii reușesc să evite
intrarea în faliment?

Părerea mea este că vorbim
despre educarea societății cu
privire la domeniul insolvenței
– stakeholderii înțeleg mai
bine fenomenul insolvenței și
faptul că nu înseamnă
faliment. Astfel, în unele
cazuri se  accesează procedura
în timp util și atunci

redresarea și salvarea
companiei devin posibile.

80% dintre companiile care
intră în insolvență la nivel
național, adică circa 8.000
anual, sunt fără active și fără
bunuri, deci fără un rol activ în
economie. De unde atâtea
„fantome” în statisticile
oficiale, de ce apar și dispar
atât de multe firme? 

Economia României este
dominată de întreprinderile
mici și mijlocii. Conform unui
studiu al CItR, în România
există un procent de doar 4%
companii de impact (cu active
mai mari de 1 milion de euro),
care concentrează 79% din
business, restul de 96% fiind
companii mici. Acest fapt nu
înseamnă că nu au un rol în
economie, însă de multe ori
reprezintă start-up-uri și
încercări antreprenoriale care
eșuează într-o economie
capitalistă aflată încă într-o
fază incipientă.

Cum stau lucrurile în privința
insolvențelor și reorganizărilor
pe plan local? Cum au evoluat
lucrurile în ultimii ani, în care
Clujul a crescut spectaculos
din punct de vedere economic? 

„în românia există încă un stigmat 
al eșecului și al insolvenței”
interviu cu VasiLe GoDîNCă-HerLea, președintele UNPir Filiala Cluj și Ceo, CiTr
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În Cluj vorbim de o scădere a
numărului de insolvențe în ultimii
ani, fapt explicat și de creșterea
economică națională, dar și de cea
locală. Însă diminuarea, la nivelul
județului nostru la începutul lunii
august 2019 versus aceeași
perioadă a anului trecut (-23,66%)
este sub media națională, de -
28,72%, ceea ce denotă faptul că
județul Cluj urmează trendul
național. Există și județe la nivelul
regiunii noastre în care numărul
de insolvențe a crescut versus anul
precedent, de exemplu hunedoara
(+15%) sau bistrița (+9%), existând
și județe în care numărul de
insolvențe a scăzut extrem de
mult, de exemplu Sălaj (-70%),
Alba (-45%) și Sibiu (-55%).

știu că în portofoliul CiTr există
constant în jur de 40% companii
aflate în procedură de
reorganizare, ceea ce reprezintă
o performanță. Care este rețeta?

Fiecare companie este diferită,
fiecare business are o altă piață, o
altă perspectivă, iar
managementul este tot timpul
specific. Nu există un șablon sau o
check list pe care să le aplici.
Succesul nostru, în fiecare
reorganizare, este faptul că ne
concentrăm foarte mult și ne-am
specializat ca echipă pe această
componentă – restructurarea
companiilor. Însănătoșirea
economică este un „must”, o
moștenire pe care o putem lăsa
generațiilor viitoare. Îmi amintesc,
în acest context, cum am evoluat
intern ca mod de organizare a
echipei – dacă la începutul
profesiei, când erau doar
falimente, echipele noastre erau
formate din vânzători și gestionari,
ulterior am început să angajăm
economiști, analiști, specialiști în
management de criză și
restructurare. 

La nivel național, numărul
procedurilor de insolvență 
este din ce în ce mai mic, numărul
deschiderilor de proceduri și
valoarea onorariilor descrește
proporțional, în timp ce numărul
practicienilor este în creștere. Cum
se poate evita un impas periculos?

Profesia de practician în insolvență
este frumoasă, incitantă și
provocatoare. și atunci există alte
categorii de profesioniști care sunt
atrași de această profesie (de
exemplu avocați), dar care nu
profesează efectiv, ci au și această
calificare. totodată, lista
persoanelor incompatibile este
destul de largă, 1.091 de persoane
fiind în acest moment înscrise pe
această listă. 
În ceea ce privește impasul,
consider că acesta se reglează de la
sine, deoarece, ca în orice
domeniu, piața echilibrează cererea
și oferta. 

riscă profesia de practician 
în insolvență să-și îngusteze serios
în viitor aria de activitate? sunt
crizele economice și recesiunea
perioade când insolvențele 
se înmulțesc vertiginos? 

Piața se îngustează, dar aria sa de
activitate se lărgește. Aș da
exemplul concordatului preventiv
sau al ultimei propuneri legislative
din august 2019, respectiv oG nr.
6/2019 privind instituirea unor
facilități fiscale, numită și amnistia
fiscală. Această ordonanță prevede
acordarea de facilități fiscale
companiilor în dificultate care au
înregistrat datorii bugetare la 31
decembrie 2019, prin întocmirea și
implementarea unui plan de
restructurare care se depune la
organul fiscal, plan asemănător
planului de reorganizare din
procedura de insolvență. 
În ceea ce privește perioadele de

criză, într-adevar numărul de
insolvențe crește, lucru demonstrat
și de statisticile aferente anilor
2008-2018, pe care le regăsiți mai
jos. Astfel, observăm o creștere a
numărului de insolvențe începând
cu anul 2008 până în anul 2013.
După aceea, piața insolvenței a
scăzut, ajungând astăzi la un număr
de dosare pe rol de 26.603, sub
nivelul anului 2008.

Cum colaborați cu celelalte 
filiale UNPir? Ce proiecte comune
se pot enumera?

Prin organizarea de conferințe
profesionale comune, în cadrul
cărora ne propunem să aducem
practicienii din diferite filiale
pentru unificarea practicilor din
domeniu, dar și pentru
networking. Am făcut recent o
propunere către UNPIR în vederea
organizării unui Campionat
Național de Fotbal al practicienilor
în insolvență. Ar fi interesant să
reușim organizarea acestuia.

Cristian Pavel

în domeniul
insolvenței
există câteva
chestiuni
stringente 
cu care
practicienii
în insolvență 
se confruntă 
în prezent, cum 
ar fi problema
obligațiilor 
de mediu sau
problema
valorificărilor 
de active asupra
cărora este
instituit un
sechestru penal.
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Cum este 
structurată /organizată 
Camera Notarilor Cluj?

Camera Notarilor Publici Cluj
este constituită și funcționează
cu personalitate juridică, în
temeiul Legii nr. 36/1995, cu
modificările ulterioare, iar
competența sa se întinde pe
întreaga circumscripție a Curții
de Apel Cluj, adică în
compunerea sa intră județele
Cluj, bistrița-Năsăud,
maramureș și Sălaj.

Câţi angajaţi (notari şi personal
auxiliar) activează acum în
Camera Notarilor Cluj şi cum
vedeţi evoluţia acestui corp
profesional, ţinând cont de
interesul crescut al tinerilor
absolvenţi de Drept pentru
profesia de notar?

Din Cameră fac parte toți
notarii publici care
funcționează în circumscripția
acesteia. Sediul Camerei este
în municipiul Cluj-Napoca, iar
în fiecare județ funcționează
câte un sediu secundar al
Camerei. organele de
conducere ale Camerei sunt:
Adunarea Generală a Camerei,
Colegiul Director al Camerei și
Președintele Colegiului
Director al Camerei.
În cadrul Camerei sunt 203
notari publici numiți (199 în
funcție și 4 suspendați pentru

creșterea copilului), din care,
prin ordinul ministrului, sunt
numiți efectiv în cadrul
Camerei 188 notari, iar 15
notari au fost numiți în alte
Camere care funcționează prin
asociere în cadrul Camerei
Notarilor Publici Cluj.
În privința personalului
auxiliar, este de precizat că
atât Camera, cât și sediile
secundare au o structură
organizatorică proprie, în care
sunt angajate cu contract de
muncă, pe durată
nedeterminată, 19 persoane.
De asemenea, în cadrul
birourilor notarilor publici și
ale societăților profesionale
notariale, funcționează un
număr de aproximativ 550
persoane angajate.

sfera de competență a
notarului a fost considerabil
lărgită de Noul Cod Civil.
Notarul este prezent în toate
momentele vieții cetățeanului:
începând cu nașterea
(recunoașterea unui copil se
poate face prin act notarial),
continuând cu copilăria (actele
minorului), aspecte ale vieții
majorului (convenții
matrimoniale, logodna,
cumpărararea unui imobil,
diverse contracte, divorțul) și,
în final, succesiunea. Cum sunt
taxele notariale din românia,
comparativ cu alte state din
Uniunea europeană?

În privința taxelor notariale
trebuie făcută o distincție
clară. Nu tot ce se încasează la
notarul public, vorbind de
procedurile mai importante și
actele de transfer al dreptului
de proprietate, constituie
onorarii notariale, întrucât în
multe cazuri este vorba și
despre impozit pe transferul
dreptului de proprietate și
tarife de publicitate imobiliară,
ultimele două constituind
venituri ale Statului.
Din analizele și informările
care au fost comunicate de
structurile noastre
profesionale superioare
(Uniunea Națională a Notarilor
Publici) avem cunoștință că
tarifele de onorarii din
România sunt undeva la
nivelul mediei celor din
Uniunea Europeană, la multe
capitole chiar sub acea medie.
Adică, nici pe departe să existe
în România onorarii notariale
situate la nivelul unor servicii
cu cost peste medie sau
superior.

Ce măsuri au luat notarii din
Camera Notarilor Cluj pentru 
a se conforma la rigorile GDPr?

În vederea respectării de către
notarii publici din cadrul
Camerei Notarilor Publici Cluj
a reglementărilor din
Regulamentul general privind
protecția datelor –

Regulamentul (UE) nr.
2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului, din
27 aprilie 2016 (GDPR),
notarilor publici li s-a transmis
de către UNNPR și Cameră
ghidul de lucru pentru
încadrarea în aceste prevederi.
Notarii publici au luat, în
cadrul  birourilor lor notariale
și, respectiv, al societăților
profesionale în cadrul cărora
își desfășoară activitatea,
măsura ca datele cu caracter
personal să fie prelucrate într-
un mod care asigură
securitatea adecvată a
acestora. Securitatea se referă
inclusiv la protecția împotriva
prelucrării neautorizate sau
ilegale, împotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorării
accidentale. În acest sens,
operatorul este obligat să ia
măsuri tehnice și
organizatorice
corespunzătoare. Prelucrarea
datelor cu caracter personal se
referă atât la prelucrarea
datelor în format electronic,
cât și la prelucrarea datelor
aflate pe suport de hârtie.
Notarii publici au luat măsuri
interne pentru punerea în
practică a măsurilor tehnice și
organizatorice necesare
pentru asigurarea unui nivel
de protecție și de securitate
adecvate în prelucrarea
datelor cu caracter personal,
pentru  a  limita accesul la

„Notarii au transpus 
prevederile GDPr”
interviu cu VioriCa moLDoVaN, președintele Camerei Notarilor Cluj
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date/bazele de date, pentru a
interzice copierea datelor în
afara locurilor în care acestea
sunt gestionate, în general
pentru a împiedica orice
circulație necontrolată a
datelor. Prin măsurile interne,
notarii au transpus prevederile
Regulamentului, în sensul că
accesul la datele cu caracter
personal va fi permis numai
operatorilor și angajaților
operatorilor, în îndeplinirea
obligațiilor de serviciu, și
persoanelor împuternicite în
mod expres de către operatori.
tehnica de calcul care
stochează date cu caracter
personal va fi accesibilă doar
persoanelor împuternicite.
tehnica respectivă și sistemele
informatice prin intermediul
cărora sunt prelucrate datele
cu caracter personal pot fi
amplasate în  birou sau în altă
locație aflată sub controlul
operatorului.
Datele cu caracter personal
vor putea fi înregistrate pe
suport mobil (stick
USb/memorie externă, disc
optic, laptop, tabletă etc.)
numai dacă respectivul suport
a fost securizat, astfel încât
datele pe care le conține să nu
poată fi citite/recuperate/
copiate/extrase de pe suport
decât după introducerea
unui/unor coduri speciale de
securitate. operatorul de date
cu caracter personal (notarul
public) a prevăzut care sunt
persoanele împuternicite să
prelucreze datele cu caracter
personal și le-a desemnat în
acest scop.
Așadar, notarilor publici li s-au
transmis toate informațiile
necesare și s-au luat măsurile
pentru încadrarea în
prevederile acestor
reglementări.

Uniunea Naţională desfăşoară
un amplu program de pregătire
a notarilor, sub egida
institutului Notarial român,
program care beneficiază de
contribuţia unor prestigioşi
specialişti din domeniul
academic şi juridic din
romania şi din străinătate. 
Cât de important este pentru 
un notar să se pregătească
permanent, în concordanţă 
cu reglementările europene?

Întrucât obiectul de activitate
al notarilor publici îl constituie,
ca pondere, dreptul civil, este
extrem de important ca notarii
să se pregătească permanent,
în concordanță cu
reglementările europene. În
acest sens, este, credem,
suficient să invocăm ca
argument dispoziția art. 5 din
Codul Civil, potrivit căreia „în
materiile reglementate de
prezentul cod, normele
dreptului Uniunii Europene se
aplică în mod prioritar,
indiferent de calitatea și
statutul părților”.

Notarii sunt garanți ai
siguranței juridice în europa
atât pentru cetățeni, cât și
pentru societăți comerciale.
sunt afectați notarii 
de modificările din Codul 
de procedură civilă?

Considerăm că activitatea
notarilor publici nu este
afectată de modificările din
Codul de procedură civilă.
Statutul de funcție autonomă
atribuită notarului public și
învestirea sa pentru
îndeplinirea unui serviciu public
conferă notarului public o
importanță deosebită. Această
importanță a funcției de notar
public este privită constant prin
lege, astfel că pe lângă Codul
civil sunt o mulțime de acte
normative în care sunt
reglementate activități date în
competența notarului public.
Cum percepeți colaborarea cu
celelalte profesii juridice
organizate în România? 
Structurile profesionale
notariale sunt în relații de
colaborare cu celelalte profesii

juridice organizate în România.
În acest sens, amintim faptul că
Uniunea Națională a Notarilor
Publici este membru asociat al
Uniunii Profesiilor Liberale din
România. Între notarii publici și
membrii celorlalte profesii
juridice există raporturi
obișnuite de conlucrare și
colaborare, determinate de
natura muncii lor, care, nu în
puține cazuri, implică această
colaborare pentru rezolvarea
problemelor solicitanților de
acte și proceduri.

Ce le recomandaţi tinerilor
studenţi la Drept care doresc 
să intre în breasla notarilor? 
Ce greşeli ar trebui să evite?

Sigur că în ziua de azi există
tendința de a face
recomandări. Personal, nu
doresc să mă înscriu în seria
unei asemenea tendințe, dintr-
un motiv foarte precis:
anumite afirmații pe care le
pot face pot fi interpretate
subiectiv. Îmi aduc aminte că
atunci când am intrat în
profesia de notar nu am primit
nicio recomandare din partea
nimănui; a fost dorința mea să
devin notar (vorbim de
calitatea de notar de stat,
când această profesie nu era
atât de căutată!), cunoscând
din pregătirea universitară ce
înseamnă acest lucru. De
aceea, vreau să spun doar că
profesia de notar poate fi
îmbrățișată cu succes de aceia
care știu să fie tot timpul în
punctul de echilibru, de unde
balanța dreptății nu poate fi
influențată în favoarea unuia
sau altuia, de unde sfătuiești
cu bună-credință și în mod
egal fiecare solicitant.

mircea Fica



Platforma online
„registrul
electronic de
publicitate a
vânzării bunurilor
supuse executării
silite” a avut un
impact pozitiv și
benefic asupra
potențialilor
licitatori, a
persoanelor
interesate și
asupra executării
silite în sine.
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„este nevoie de o schimbare radicală
a sistemului de colectare 
a creanțelor la bugetul de stat”
interviu cu aDriaN CosmiN ViNț, președintele Colegiului Director al Camerei executorilor Judecătorești Cluj 

executorul judecătoresc a fost
învestit de statul român să aplice
legea şi să urmărească ducerea la
îndeplinire a dispoziţiilor stabilite
prin hotărâri judecătoreşti. 
Care ar fi principalele probleme 
în activitatea de zi cu zi a
executorilor din CeJ Cluj?

Executorul judecătoresc a fost
învestit, în conformitate cu
dispozițiile art. 7 din Legea nr.
188/2000 cu următoarele atribuții:
„Capitolul II Competenţa
executorilor judecătoreşti
Articolul 7
Executorul judecătoresc are
următoarele atribuţii:
a) punerea în executare a

dispoziţiilor cu caracter civil din
titlurile executorii;

b) notificarea actelor judiciare şi
extrajudiciare;

c) comunicarea actelor de
procedură;

d) recuperarea pe cale amiabilă a
oricărei creanţe;

e) aplicarea măsurilor asiguratorii
dispuse de instanţa
judecătorească;

f) constatarea unor stări de fapt în
condiţiile prevăzute de Codul de
procedură civilă;

g) întocmirea proceselor-verbale
de constatare, în cazul ofertei

reale urmate de consemnarea
sumei de către debitor, potrivit
dispoziţiilor Codului de
procedură civilă;

h) întocmirea, potrivit legii, a
protestului de neplată a
cambiilor, biletelor la ordin şi a
cecurilor, după caz;

i) orice alte acte sau operaţiuni
date de lege în competenţa lui.”

În activitatea sa, executorul
judecătoresc din România se
confruntă, în primul rând,  cu
recalcitranța debitorilor, uneori și a

creditorilor, care nu înțeleg
întotdeauna ce anume presupune
profesia de executor judecătoresc
sau care sunt limitele de
competență ale acesteia,  cu
accesul dificil la informații vitale
ducerii la îndeplinire a procesului
de recuperare a debitelor și cu
birocrația.

în prezent, sunt peste 50 de
birouri de executori judecătorești
în CeJ Cluj. Câți angajați își
desfășoară activitatea în aceste
birouri și cum apreciați nivelul de
competiție / concurență 
dintre aceștia?

Personalul auxiliar angajat al
birourilor/societăților civile
profesionale de executori
judecătorești din cadrul 
Camerei Executorilor Judecătorești
de pe lângă Curtea de Apel Cluj
este în număr de 145 de persoane.
În ceea ce privește concurența,
aceasta există categoric, 
însă se situează în limitele
rezonabile specifice unei 
profesii liberale, dar reprezintă, în
același timp, și un aspect pozitiv,
întrucât conduce la creșterea
permanentă a nivelului 
profesional al executorilor
judecătorești.
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Gradul de colectare a creanțelor la
bugetul de stat este destul de redus.
Considerați că ar fi benefic / viabil
ca executorii judecătorești să se
implice în acest proces?

Categoric, da. Gradul redus de
colectare a creanțelor la bugetul de
stat reprezintă un semnal cert că
este nevoie de o schimbare radicală
în acest domeniu.
Consider că executorul
judecătoresc ar fi mult mai
implicat, motivat și pregătit din
punct de vedere profesional să
ducă la îndeplinire acest demers.

Foarte multe firme care sunt
executate silit apelează la
procedura insolvenței. 
Ce șanse de recuperare sunt 
în această situație?

Procedura insolvenței poate
reprezenta în unele cazuri pentru
debitorii persoane juridice o soluție
provizorie pentru continuarea
activității și speranța de
reechilibrare.
Cred însă că șansele de recuperare

a sumelor supuse executării silite,
în această ipoteză, sunt diminuate.

o mare problemă cu care se
confruntă executorii judecătoreşti
este vânzarea greoaie a bunurilor
supuse executării silite. UNeJ a
dezvoltat platforma online „registrul
electronic de publicitate a vânzării
bunurilor supuse executării silite”.
Cum a fost el primit de piaţă? 
Ce astfel de platforme 
mai au executorii la dispoziţie?

Platforma online „Registrul electronic
de publicitate a vânzării bunurilor
supuse executării silite” a avut un
impact pozitiv și benefic asupra poten -
țialilor licitatori, a persoanelor intere -
sate și asupra executării silite în sine.
A făcut ca procesul de publicitate a
bunurilor supuse executării silite să
fie mult mai rapid, accesibil publicului
și a asigurat transparența vânzării
bunurilor supuse procedurii executării
silite.

UNeJ a aderat la Protocolul 
de colaborare privind educația
juridică în școli. Cum sprijină

executorii din CeJ Cluj această
inițiativă a ministerului Justiției?

Deși timpul executorilor judecătorești
este limitat, colegii membri ai
Camerei Executorilor Judecătorești
de pe lângă Curtea de Apel Cluj au
dorit să facă parte din acest proiect și
să își împărtășească experiența
profesională cu elevii, conștienți fiind
de nevoia de informare a acestora și
cu privire la aspectele care vizează
executarea silită.

în activitatea lor zilnică, executorii
judecătoreşti din CeJ Cluj
cooperează cu avocaţii, notarii,
evaluatorii, precum și cu alte
profesii liberale. Cum apreciaţi
nivelul acestor colaborări?

Apreciez ca pozitivă interacțiunea
profesiei de executor judecătoresc cu
restul profesiilor liberale cu care
aceasta este în strânsă
interdependență, și mă refer acum la
profesiile: avocați, experți contabili,
experți evaluatori, practicieni în
insolvență etc. 
mircea Fica

în activitatea 
sa, executorul
judecătoresc 
din românia 
se confruntă, 
în primul rând, 
cu recalcitranța
debitorilor,
uneori și a
creditorilor, 
care nu înțeleg
întotdeauna 
ce anume
presupune
profesia de
executor
judecătoresc
sau care sunt
limitele de
competență 
ale acesteia, 
cu accesul dificil
la informații
vitale ducerii 
la îndeplinire 
a procesului 
de recuperare 
a debitelor 
și cu birocrația.
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Dacă ne gândim doar la câteva
posibile situaţii din sfera
litigiilor comerciale, să zicem
litigii între acţionari pe tema
investiţiilor făcute sau a
despăgubirilor pe care unii
trebuie să le primească şi
mergând apoi în zona de litigii
fiscale legate de
deductibilitatea tVA sau a
cheltuielilor pentru calcularea
impozitului pe profit, încheind
în zona conflictelor de muncă
între acţionariat şi
management, așteptările
clienţilor vizează faptul ca
avocatul să facă faţă tuturor
provocărilor cerute pentru
recunoaşterea dreptăţii de
partea lor.
În aceste situaţii, cei mai buni
şi experimentaţi dintre
membrii barourilor înţeleg că
şansele pentru câştigarea unei
astfel de cauze rezidă în modul
în care îşi construiesc nu atât
strategia şi probele, cât mai
ales echipa de experţi care va
ghida desfăşurarea procedurii.

„echipa avocat – experți – ca un
sistem de navigaţie fluvială”

Din punctul acesta de vedere,
îmi imaginez echipa avocat –
experți ca un sistem de
navigaţie fluvială: avocatul e
pilotul care ştie să mânuiască
cu măiestrie comenzile
ambarcaţiunii, iar experţii sunt
sistemul de faruri care aduc
lumină, orientare şi precizie în
modul în care pilotul îşi face
treaba.
Echipa avocat – expert îşi
demonstrează raţiunea de a
exista atunci când cei doi
reușesc împreună să
construiască o structură pe
care concluziile experţilor
numiţi de instanţă să vină să o
sprijine și să o confirme în
sensul validării solicitărilor,
afirmațiilor sau acțiunilor
derulate care au condus la
declasarea conflictului juridic.
Unul dintre momentele-cheie
ale desfăşurării proceselor
comerciale sau fiscale este

administrarea probelor cu
ajutorul experţilor. Pentru a
putea susţine afirmaţiile şi
pledoaria avocaţilor,
rezultatele expertizelor de
orice fel trebuie să fie
focalizate cu claritate către
acele puncte care trebuie
elucidate sau demonstrate.
Aici cred că este momentul în
care un bun expert-asistent îşi
poate aduce aportul
substanţial, prin modul în
care reuşeşte să formuleze,
împreună cu avocatul,
solicitările şi obiectivele
expertizelor înaintate către
judecători. Dar, pentru
aceasta, e nevoie ca expertul-
asistent să fie implicat încă din
această fază în cunoaşterea
speței şi a tuturor
informaţiilor din dosar, pentru
a putea filtra, analiza prin
prisma expertizei şi
experienţei lui datele
disponibile şi, respectiv, a
formula cât mai exact scopul
muncii pentru expertul numit.

„Tandemul avocat – expert 
poate declasa cu succes 
conflictele de ordin juridic”
de aDriaN PoPa-BoCHiș, maa, mriCs, senior Partner în cadrul Darian Drs  

e adevărat că un avocat bine pregătit şi cu experienţă poate „dirija” drumul unui proces 
în direcţia câştigătoare, dar, mai ales în spețele comerciale, unde nivelul informaţiilor 
de prelucrat abundă nu doar cantitativ, ci şi din punct de vedere al multitudinii de
domenii la care ele se referă, prezenţa unui expert sau a mai multor experţi poate aduce
lumina şi claritatea de care pledoaria şi strategia avocatului are nevoie.
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„expertiză de nivel înalt şi
deontologie de nivel înalt”
Există două elemente absolut
necesare pentru ca acest
tandem, avocat – expert, să
funcţioneze. Primul este
selectarea corectă a ariei de
expertiză. Este foarte important
să fie implicată corect aria de
expertiză pentru a putea avea
întrebările corecte şi obiectivele
corecte. De prea multe ori am
văzut obiective legate de
cadastru cerute experţilor
evaluatori, obiective de
evaluare de afaceri sau de
fiscalitate cerute experţilor
contabili sau, din altă
perspectivă, am văzut cerându-
se obiective de estimare de
valoare, când esenţa speței era
demonstrarea existenţei fizice,
a cantităţilor sau a lipsei unor
elemente din componenţa unei
clădiri nou construite.
Al doilea element absolut
necesar: definirea şi
concentrarea unor profesii
liberale, pe arii de expertiză cât
mai clar definite, care, mai
departe, să poată genera
expertiză de nivel înalt şi
deontologie de nivel înalt. Dacă
profesiile liberale reuşesc să
creeze cele două atribute, ele
se bucură de recunoaştere şi
respect. Atunci se va putea
vorbi despre o mai bună
colaborare în echipa de care
vorbim: avocat – expert.
Experţii evaluatori estimează
valori, ei nu au în aria de
calificare expertizarea din punct
de vedere tehnic a bunurilor
sau expertizarea contabilă a
companiilor. Dar experţii
evaluatori pot estima valoarea
bunurilor imobile sau mobile,
afacerilor, părţilor din afaceri,
liniilor de activitate,
elementelor de proprietate
intelectuale sau activelor

intangibile. Şi, foarte important,
pot să verifice rapoarte de
evaluare sau expertize realizate
de alţi evaluatori.
toate acestea sunt realizate în
baza unui set de standarde de
evaluare, care îndrumă şi
recomandă în baza celor mai
bune practici internaţionale.
Acest set de standarde, care a
fost creat la nivel internaţional
de către IVSC, a fost preluat şi
adaptat (cu relativ puţine
modificări) realităţii economiei
româneşti de către autoritatea
care reglementează activitatea
de evaluare a bunurilor în
România, ANEVAR. 
La nivelul întregii ţări, cu o masă
de aproximativ 4.000 de
membri persoane fizice şi
aproximativ 500 de membri
corporativi societăţi comerciale,
cu o estimare personală că
aproximativ 2.000 de membri,
cei mai mulţi grupaţi în cele 500
de societăţi care sunt membri
corporativi, sunt cei care trăiesc
efectiv din această profesie
liberală, nivelul de expertiză şi
experienţa sunt destul de inegal
împărţite atât georgrafic, cât şi
în interiorul unui anumit areal,
lucru absolut normal pentru o
profesie liberală care
funcţionează ca un organism
viu: apar membri noi (stagiari),
se specializează membri titulari
(creştere – dezvoltare), obţin
titulatura de membri acreditaţi
(maturizare) şi se retrag la
bătrâneţe.   

„membrii acreditați aNeVar,
cei mai potriviți pentru
echipele mixte”

Pentru a putea da soluţii şi
susţine eficient clienţii în
situaţiile speciale în care se
găsesc aproape întotdeauna
când vine vorba de litigii, este
nevoie de aportul acelor

experţi cu specializare înaltă şi
experienţă semnificativă.
ANEVAR a implementat de
multă vreme un sistem de
formare profesională şi
pregătire continuă. În acest
sens, Asociația recunoaşte
celor mai calificaţi şi
experimentaţi evaluatori
calitatea de Membru Acreditat
ANEVAR (mAA) în urma unui
examen ce trebuie promovat
după cel puţin 5 ani de
experienţă ca evaluator
autorizat, cu reacreditare tot în
urma promovării unui examen
la fiecare 5 ani. Din experienţa
personală, spun că acest
examen nu a fost niciodată
unul simplu, şi-a respectat
cartea de vizită de poartă de
acces spre zona de excelență.
membrii Areditați pot fi, în
opinia mea, cei mai
recomandaţi să participe în
această echipă mixtă de profesii
liberale alături de avocaţi,
experţi fiscali,  experţi tehnici şi
experţi contabili.  
Acreditarea evaluatorilor
autorizaţi a fost gândită ca o
treaptă de calificare superioară,
astfel încât să existe o
diferenţiere pe care atât clienţii,
cât şi utilizatorii de rapoarte să
o poată percepe şi accesa la
nevoie. Implicarea unui
evaluator acreditat în rol de
expert-parte/expert-asistent, în
echipă cu avocaţii părţii şi alţi
profesionişti liberali, e o
premisă esențială pentru un
serviciu de calitate, care să
ajute în soluţionarea cauzei.
Un aspect poate mai puţin
cunoscut, încă, de mediul
economic şi implicit şi de cel
judiciar este posibilitatea
verificării unui raport de
evaluare deja existent. Această
soluţie poate fi una care să
grăbească procesul de

soluţionare a cauzelor, acolo
unde speţa se bazează pe o
evaluare sau o expertiză
juridică în materia evaluării
bunurilor. E mult mai simplu să
se facă verificarea raportului
existent, cu o concluzie
referitoare la modul de
respectare a cerinţelor legale în
întocmirea lui (aşa-numitul
obiectiv simplu al verificării), şi
doar în condiţiile în care se
găsesc neconformităţi majore,
care să influenţeze valoarea
estimată în raportul/expertiza
iniţială, să se procedeze la
estimarea unei noi valori
(obiectiv extins al verificării). 
Există un corp de verificatori,
evaluatori cu experienţă de cel
puţin 5 ani, asemeni membrilor
acreditaţi, care au dobândit
calificarea de verificatori de
rapoarte de evaluare în urma
promovării unui examen la fel
de selectiv. 
Alături de experţii evaluatori,
mai ales în litigiile fiscale, un rol
important în echipa construită
pentru a susţine cauza unui
client l-ar putea avea și un
consultant fiscal. Deşi pare că
practica uzuală este de a solicita
experţi contabili în tot ceea ce
este legat de viaţa economică a
societăţilor comerciale, în
spețele unde miza este legată
de taxe şi impozite specializarea
consultanţilor fiscali îi califică pe
aceştia cu prioritate în
interpretarea precizărilor din
legislaţia fiscală şi transpunerea
într-un mod mult mai clar și
pentru specialiştii din domeniul
juridic (avocaţi sau judecători) a
evenimentelor şi documentelor
financiar-contabile, şi, în acelaşi
timp, le dă posibilitatea să
explice şi celor cu formare
economică mecanismele şi
rezultatele din punct de vedere
fiscal.  
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Avocaţii care îşi desfăşoară
profesia în cadrul cabinetelor
individuale, precum şi cei care
sunt asociaţi în societăţile
profesionale au o poziţie
fiscală remarcabil de
incoerentă. Legea avocaturii a
fost adoptată acum peste 25
de ani şi nu a fost vreodată
modificată semnificativ. Ea
pleacă de la premisa că
avocatul desfăşoară o
activitate nobilă şi nu una
comercială. În perspectiva
legii, avocaţii nu sunt
prestatori de servicii, ci
persoane care reprezintă
interesele clienţilor, care au
dreptul la un onorariu pentru
munca prestată. munca este
privită ca una de interes
public, la nivelul „cetăţii”, iar
onorariul este o simplă
recompensare a acestei munci,
nu preţul pentru un serviciu
prestat. 
Drept consecinţă, avocaţii
plătesc contribuţiile la sistemul
propriu de asigurări sociale
prin raportare la venituri, nu la
profituri, pentru că avocaţii nu
fac profit în această viziune.
Dacă un avocat are într-o lună
venituri de 20.000 lei şi
cheltuieli de 20.000, va plăti
contribuţiile de asigurări

sociale prin raportare la cei
20.000 lei încasaţi, pentru că ei
nu vând servicii, ci primesc o
recompensă financiară pentru
munca lor. De aceea,
societăţile profesionale civile
nu au personalitate juridică
(deşi încheie contracte în nume
propriu) fiind oarecum similare
unor asociaţii în participaţiune.
tot de aceea, avocaţii nu pot fi
comercianţi. E drept că nici
comercianţii nu pot fi avocaţi.
Legea fiscală, pe de altă parte,
are o altă viziune. După
această lege, avocaţii vând un
serviciu, în consecinţă trebuie
să plătească taxele ca orice
comerciant care îşi vinde
serviciile. Dacă vânzările sale
depăşesc pragul legal, avocatul
individual sau societatea de
avocaţi devine plătitor de tVA.
În egală măsură însă, legea
fiscală nu a uitat faptul că
avocatul nu este comerciant, în
consecinţă societăţile civile nu
sunt contribuabil din
perspectiva impozitului pe
profit şi, implicit, nici
societăţile civile şi nici avocatul
individual nu pot opta pentru
plata impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor, întrucât
nu sunt societăţi comerciale.
În mod similar, situaţia

confuză la nivelul statutului
juridic al avocatului se
regăseşte şi atunci când
vorbim despre cheltuielile
necesare exercitării profesiei.
Întrucât legea avocaturii nu îl
priveşte pe avocat drept un
comerciant de servicii, ci îl
transformă într-o făptură
nobilă, deasupra
pragmatismului financiar şi
fiscal, legea nu cuprinde nicio
prevedere privitoare la regimul
cheltuielilor avocatului.
Avocatul independent sau
societăţile profesionale
cheltuie sume semnificative
pentru a-şi asigura
desfăşurarea activităţilor.
mulţi plătesc chirie pentru
spaţiul în care îşi desfăşoară
activitatea sau investesc în
cumpărarea unui spaţiu de
birou. mulţi avocaţi plătesc
personal administrativ,
onorarii avocaţilor
colaboratori, autoturisme,
bilete de avion, combustibil,
logistică It, servicii de
contabilitate sau altele etc.
Cuantumul acestora este de
multe ori semnificativ şi nu
cadrează cu o lege a profesiei
care pleacă de la premisa că
avocatul nu cheltuie nimic
pentru serviciile pe care le

Taxarea muncii avocaţilor
de raDU CHiriță, avocat coordonator, societatea de avocați „Chiriță și asociații”

Taxarea muncii prestate de avocaţi e problemă prea puţin discutată. Nici măcar în interiorul profesiei nu se aud 
decât eventuale voci răzleţe, care indică unele revendicări de această natură, iar în exteriorul său problema nu există.
Pentru avocaţi, modul în care le sunt taxate veniturile este un „dat” cu care te obişnuieşti indiferent dacă vrei sau nu, 
iar pentru cei din exteriorul profesiei avocaţii sunt un fel de moguli care au suficient de mulţi bani încât să nu se pună
problema taxelor.
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aduce societăţii.
Legea fiscală şi autorităţile din
domeniu au sesizat oportunitatea
şi, profitând de lipsa unui statut
juridic cert şi clar al avocaţilor, au
instituit reguli de deductibilitate a
cheltuielilor prea depărtate de
situaţia reală din teren. Exemple
sunt multe, de la considerarea
cheltuielilor de deplasare
refacturate clientului ca fiind venit
din exercitarea profesiei, până la
imposibilitatea acordării de diurne
către avocaţii colaboratori.
Rezultatul este, din punctul meu de
vedere, o suprataxare a avocaţilor
prin raportare la alţi prestatori de
servicii, de la medici la consultanţi.
E cel puţin suprinzător că avocaţii,
care luptă pentru drepturile
clienţilor lor inclusiv atunci când
aceştia sunt într-o situaţie de
discriminare fiscală, par să ignore
apărarea propriilor interese de
natura fiscală. E firesc ca avocaţii să
plătească taxe şi impozite. E la fel
de firesc însă să le plătească în
aceleaşi condiţii ca şi consultanţii
fiscali sau consultanţii în afaceri
care desfăşoară activitate similară
din punct de vedere al naturii sale.
Cred că este momentul ca legea
avocaturii, precum şi normele
fiscale incidente să fie
compatibilizate, prin modificarea
de substanţă a legii avocaturii în
primul rând. Concepţia din 1995
trebuie abandonată, întrucât de la
acea dată până astăzi lumea
economică şi a avocaturii s-a
schimbat radical. Nu le putem
reproşa redactorilor de atunci ai
legii situaţia de astăzi. Nu puteau în
1995 să îşi imagineze că avocaţii
vor ajunge plătitori de tVA, astfel
încât să regleze acest lucru. Nu
cred că şi-au putut imagina atunci
că vom ajunge să avem societăţi cu
zeci de avocaţi, cu cheltuieli uriaşe
de funcţionare şi care nu pot fi
puse pe persoană fizică.
Putem însă reproşa UNbR tăcerea

asurzitoare de acum în acest
domeniu. Sigur că nu intră în
competenţele UNbR adoptarea
unei noi legi. Însă UNbR trebuie să
demareze un dialog cu ANAF
pentru a încerca să stabilească
nişte reguli clare şi fireşti de
deducere a cheltuielilor avocaţilor,
pentru că nu pot să îi cer unui
potenţial client să îmi semneze
ordine de deplasare atunci când mă
duc până la el să discutăm un
potenţial contract de asistenţă
juridică. ANAF trebuie să înţeleagă
că roba nu este un obiect de
îmbrăcăminte, că nu mă duc cu ea
la cină, ci este o cheltuială în
exercitarea profesiei, ca să iau un
exemplu simplu.
Pe de altă parte, beneficiind şi de
un număr de avocaţi care au şi
calitatea de parlamentari, UNbR
trebuie să demareze un efort de
modificare a legii avocaturii. Nu
doar prin raportare la situaţia
fiscală a avocaţilor. Şi prevederile
legale de publicitate, şi statutul
incert al avocaţilor care lucrează în
societăţi cu zeci de avocaţi, şi alte
aspecte trebuie aduse la nivelul
realităţii din viaţa de zi cu zi. Legea
trebuie să stabilească de o manieră
clară şi coerentă cu cea fiscală ce
suntem: comercianţi de servicii cu
tot ce presupune fiscal asta sau

nobili purtători de vorbe. 
Legea trebuie să stabilească care
este valoarea adăugată a serviciilor
din avocatură, pentru a avea
reprezentarea clară a ceea ce
taxăm ca taxă pe valoarea
adăugată. Noi nu cumpărăm bunuri
pe care să le modificăm,
adăugându-le valoare taxabilă, aşa
că ar trebui să ştim exact ce taxăm.
Altfel, vom continua să plătim tVA
pentru cheltuieli de deplasare doar
parţial deductibile din punct de
vedere al tVA sau pentru că am
plătit în numele clientului o taxă la
oNRC. În egală măsură, dacă
suntem comercianţi de servicii,
atunci legea trebuie să ne permită
să alegem între impozitul pe
venitul microîntreprinderilor şi
impozitul pe profit, astfel cum se
calculează el comercianţilor. Dacă
nu suntem comercianţi, atunci va
trebui să stabilim de ce plătim
impozite şi care sunt acelea.
o conducere nouă a UNbR are şansa
ca, între altele, să înceapă să lucreze
pe această problemă. Iar dacă nu
reuşeşte să obţină nimic, suntem
avocaţi. Ar trebui să ne apărăm
singuri interesele cu la fel de multă
pasiune şi forţă cum o facem pentru
clienţii noştri. Chiar dacă pentru noi
o să o facem pro bono.

e firesc ca
avocaţii să
plătească taxe 
şi impozite. 
e la fel de firesc
însă să le
plătească în
aceleaşi condiţii
ca şi consultanţii
fiscali sau
consultanţii 
în afaceri care
desfăşoară
activitate
similară din
punct de vedere
al naturii sale.
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Domnule conferențiar, sunteți
un specialist recunoscut în
domeniul dreptului protecției
datelor. Ce s-a schimbat în
sistemul de drept european
după 25 mai 2018?

Poate ar trebui să începem o
lectură mai lungă, inaugurată
de anul 1949, când autorul
britanic Eric Arthur blair
publica, sub pseudonimul
literar George orwell, cartea
„1984”. Căderea regimurilor
socialiste și nevoia de „big
brother”, cum numește orwell
sistemul de supraveghere
video, au creionat o lume în
care riscul folosirii datelor
personale în alte scopuri decât
cele pentru care au fost
colectate devine o realitate
prezentă îngrijorătoare. După
recomandări, decizii și
directive, în 25 mai 2018 a
intrat în vigoare cea mai
importantă schimbare privind
reglementarea
confidențialității datelor
persoanelor fizice din
interiorul Uniunii Europene,
anume Regulamentul
2016/679, denumit generic
GDPR (în engleză, „General
Data Protection Regulation”),
privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește

prelucrarea datelor cu caracter
personal, afectând toate
companiile și profesiile
liberale.  
Sancțiunile prevăzute de noul
Regulament reprezintă o
componentă principală,
deoarece acestea prevăd o
amendă de 20 de milioane de
euro sau 4% din cifra de
afaceri pe grup pentru
nerespectarea sau
neadaptarea procedurilor
interne la cerinţele noii
legislaţii. Deja autoritatea de
supraveghere din Franța a dat
prima amendă de 50 de
milioane de euro grupului
Google.  Regulamentul
definește „datele personale”
ca fiind orice informații privind
o persoană fizică identificată
sau identificabilă, denumită
persoană vizată. o persoană
fizică identificabilă este o
persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect,
în special prin referire la un
element de identificare, cum
ar fi un nume, un număr de
identificare, date de localizare,
un identificator online,  sau la
unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identității
sale fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale
sau sociale. 

astfel, profesioniștii care
prelucrează datele cu caracter
personal ar trebui să se
adapteze noilor realități. Care
sunt condițiile în care aceste
date pot fi prelucrate legal? 

În cadrul articolului 6 din
Regulament sunt prevăzute
cazurile în care prelucrarea
datelor cu caracter personal
este considerată legală: (1)
persoana vizată și-a dat
consimțământul; (2) este
necesară prelucrarea pentru
executarea unui contract în
care persoana vizată este
parte; (3) este necesară
pentru respectarea unei
obligații legale; (4) este
necesar să se protejeze
interesul vital al persoanei
vizate sau al altei persoane
fizice; (5) este necesar pentru
îndeplinirea unei sarcini în
interes public; (6) este
necesar, în scopul intereselor
legitime urmărite de operator
sau de un terț. Astfel, avem
paliere diferite de interes
pentru companii și profesii
liberale și aș îndrăzni să spun
că și în cadrul profesiilor
liberale sunt diferențe
semnificative între diferite
ordine profesionale. 
Fiecare profesionist,

indiferent de dimensiunea
acestuia, este obligat să
realizeze o implementare
GDPR care va implica anumite
proceduri care să clarifice
modalitatea de utilizare a
datelor în conformitate cu
noile reguli (procedura de
verificare a conflictului de
interese, procedura video,
procedura de arhivare,
procedura de ștergere date
etc.), registre noi pentru
prelucrarea datelor cu
caracter personal şi
documente standard adaptate
potrivit cerinţelor GDPR (fişă
consimțământ prelucrare date
la notari, de exemplu). Pentru
a respecta cerințele
menționate în regulament,
profesioniștii trebuie să
elaboreze modalităţi de
cartografiere a datelor cu
caracter personal adaptate cu
planul de management al
operatorului.

sunt profesiile liberale
pregătite pentru această
provocare la un an de la
adoptarea acestor
regulamente? 

Profesioniștii din domeniu vor
fi nevoiți să investească în
soluții de securitate pentru

„românia, printre ultimele țări din perspectiva
gradului de conformare voluntară la GDPr; 
la amenzi, între primele 8 state europene!”
interviu cu av. CiPriaN PăUN, coordonator în cadrul Casei de avocatură „Păun Ciprian și asociații” din Cluj
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criptarea datelor, asigurarea
confidențialității, detectarea
posibilelor amenințări și
gestionarea răspunsurilor către
persoanele vizate (clienți).
Dosarele în format fizic sau
înregistrările audio-video trebuie
să răspundă unor obiective sau
finalități specifice, explicite și
legitime. Datele colectate în
sistemul juridic (date despre părți,
acte de stare civilă, contracte de
societate etc.) cu privire la clienți
trebuie să fie păstrate pentru o
durată care nu depășește timpul
necesar utilizării dacă nu există o
prevedere legală în vigoare care să
impună o anumită durată de

păstrare. Sigur, aici intervine
specificitatea fiecărei profesii. 
Avocații implicați în proceduri de
due-dilligence imobiliare vor avea
obligația de stocare a datelor și
arhivare până la prescrierea
obligațiilor clienților. Notarii
publici au obligații de arhivare
stabilite de către Uniune. Cu toate
acestea, este obligația fiecărui
profesionist să își implementeze
propriile sisteme de protecție a
datelor pentru a evita riscuri de
neconformare. Noi am
implementat soluții GDPR și la
nivelul barourilor și pot spune că
modul de prelucrare a datelor în
aceste organizații a devenit mult

mai profesionist. Am implementat
soluții și la diferiți notari sau
executori judecătorești, dar și în
zona societăților de insolvență.
Există o cerere foarte mare din
piață și sunt mulți ofertanți în
această zonă de interes. 

Pentru profesioniștii din zona
profesiilor liberale este necesară 
numirea unui responsabil cu
Protecția Datelor? 

În ceea ce priveşte numirea unui
Responsabil cu Protecţia Datelor
(DPo), cât timp nu se prelucrează
date pe scară largă, nu este
necesară numirea unui DPo. Cu
toate acestea, în cazul în care, din
cauza activității specifice aveți de-
a face cu date personale pe scară
largă, trebuie sa fie desemnat un
astfel de responsabil la nivel
intern sau se pot solicita serviciile
unui DPo din mediul extern.
menţionăm faptul că termenul de
„scară largă” nu este definit în
GDPR. Cu toate acestea, Grupul de
lucru în GDPR, un organism
consultativ al Comisiei Europene
privind chestiunile legate de
protecția datelor, format din
reprezentanți ai autorităților
privind protecția datelor fiecărui
stat membru, a emis anumite
orientări în acest sens. Grupul de
lucru recomandă să se analizeze
următorii factori atunci când se
stabilește dacă prelucrarea se
desfășoară pe o scară largă:
l Numărul de persoane vizate –

fie ca număr specific, fie ca o
proporție a populației
relevante.

lVolumul de date și/sau gama
de elemente de date diferite care
sunt procesate.
lDurata sau permanența
activității de prelucrare a
datelor.
lExtinderea geografică a
activității de prelucrare.

Noi am
implementat
soluții GDPr 
și la nivelul
Barourilor și pot
spune că modul
de prelucrare a
datelor în aceste
organizații a
devenit mult 
mai profesionist.
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Astfel, prelucrarea poate fi
considerată pe scară largă în
cazul în care implică o gamă
largă sau un volum mare de
date cu caracter personal, în
cazul în care se întâlnește
într-o zonă geografică mare,
unde un număr mare de
persoane sunt afectate sau
unde este extinsă sau are
efecte pe o lungă durată, ceea
ce duce automat la obligaţia
de a numi un DPo. Numirea
acestuia se stabileşte în urma
unui audit al organizaţiei,
deoarece poate fi necesar
atât într-un cabinet de avocat
extrem de mic, cât şi într-o
companie de insolvență la
scară mare. 
Spre exemplu, o societate de
insolvență care este implicată
în falimentul unei societăți de
asigurări și care gestionează
milioane de date are obligația
de a avea un DPo.

Pentru profesioniștii 
cu cifre de afaceri de până 
la 100.000 euro pe an, 
acest efort financiar de
conformare poate părea
foarte costisitor. 
Ce părere aveți?

Adaptarea la normele GDPR
nu trebuie privită ca având
implicații negative asupra
planului financiar al
entităților. Profesioniștii pot
folosi această ocazie pentru a
proiecta și implementa o
strategie eficientă de
gestionare a datelor și pentru
a se îndrepta către o
gestionare bazată pe
transparență și pentru a
obține un echilibru eficient
între rezultatele juridice și
obiectivele de business.
Aceste măsuri reprezintă
pentru consumatorii de

servicii/bunuri, adică pentru
persoanele
identificate/identificabile o
măsură suplimentară de
protecție, iar pentru sistemul
juridic conturează o
modalitate de a identifica
riscurile prelucrării
neconforme a datelor. 

autoritatea de supraveghere
din românia a dat deja patru
amenzi? Unde ne situăm în
analiza europeană?

Dacă privim din perspectiva
gradului de conformare
voluntară, suntem printre
ultimele țări din Europa. Dacă
discutăm despre amenzi,
suntem în primele 8 state
europene. Noi suntem în
contact permanent cu
Asociația germană de drept al
informației și cu cei mai buni
specialiști din Germania în
domeniul GDPR. organizăm
împreună cu profesorul
Juergen taeger anual un
colocviu româno-german de
drept al informației la Cluj-
Napoca. Astfel, putem spune
că suntem în permanență
racordați la evoluțiile
europene. Germania are un
sistem de acte normative
subsecvente GDPR care
complinesc un drept al
protecției datelor
extraordinar de bine pus la
punct. Noi suntem la început.
La nivel european, avem din
ce în ce mai multe cauze
pendinte, cum sunt C-439/19,
C-272/19 etc., care analizează
aplicabilitatea Regulamentului
în statele membre.

Cu ce ar trebui să înceapă
implementarea GDPr un
cabinet de avocatură cu trei
avocați colaboratori? 

În primul rând, cu răbdare!
Procesul de implementare a
normelor GDPR trebuie să
înceapă cu un audit cu privire
la datele prelucrate, care este
temeiul de drept în baza
căruia  sunt prelucrate datele,
unde sunt stocate datele, cât
timp  sunt stocate aceste date
și care este modalitatea de
cartografiere a datelor în
birou. Apoi, ar trebui făcută o
schemă cu o simulare a
fluxului documentar în
Cabinet. După ce se răspunde
acestor evaluări, se
redactează raportul de audit
și se trece la faza a doua de
implementare a procedurilor
în cadrul formei de exercitare
a profesiei. Se va ține
obligatoriu seama de sistemul
de stocare a datelor pe
servere – indicându-se
mecanismele de protecție și
control și se va securiza
sistemul de arhivare a
dosarelor vechi prin scanare și
salvare pe suporți externi sau
transfer în zone de protecție
exclusivă. Dacă există o
pagină web și/sau facebook
autorizate de barou, trebuie
activate măsurile de protecție
și control, precum și
procedurile specifice acestor
tipuri de date. 

Una din problematicile noi
aduse de GDPr este legată
de posibilitatea clientului de
a-și retrage consimțământul.
Domnule avocat, cum se
corelează acest drept cu
obligația de păstrare și
stocare a datelor de către
unele profesii liberale?

Potrivit noului regulament,
consumatorii vor putea
retrage consimțământul
pentru prelucrarea datelor,

solicita o copie a tuturor
datelor lor sau invoca dreptul
la portabilitatea datelor:
persoanele au dreptul de a
primi datele lor cu caracter
personal într-un format
structurat, utilizat în mod
obișnuit și standardizat, și au
dreptul de a transmite aceste
date către un alt furnizor de
servicii; persoanele au dreptul
de a fi uitate – în cazul în care
nu există motive legitime
pentru păstrarea datelor,
consumatorii au dreptul de a
obține ștergerea datelor cu
caracter personal, fără
întârzieri nejustificate;
persoanele au dreptul de a fi
informate cu privire la
încălcarea securității datelor
cu caracter personal, fără
întârzieri nejustificate și cu
drept de contestație
Unul din drepturile extinse ale
persoanelor vizate subliniate
de GDPR este dreptul
acestora de a obține de la
operatorul de date
confirmarea dacă datele
personale ce le privesc sunt
prelucrate sau nu, unde și în
ce scop. În plus, operatorul
furnizează gratuit o copie a
datelor cu caracter personal
într-un format electronic. 
Această modificare reprezintă
o schimbare dramatică a
transparenței datelor și a
responsabilizării persoanelor
vizate. Sigur, cum am precizat
anterior, în situația în care nu
există motive legitime pentru
păstrarea datelor, clienții au
dreptul de a cere ștergerea
datelor. Astfel, este foarte
importantă reglementarea
sectorială ce prevede obligații
de stocare a datelor pentru
operatori. 
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