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ARON, GALANTON & ASOCIAȚII este una dintre cele mai dinamice firme de
avocatură din zona de vest a României. De la înființarea societății în anul 2002 s-a
dezvoltat continuu pentru a ajunge să fie o echipă competentă și creativă, care oferă
clienților soluții juridice complete și inovatoare. Echipa cuprinde avocați cu vastă
experiență profesională, precum și colaboratori externi care oferă suport de
specialitate într-o gamă largă de domenii și proiecte specifice.

ARON, GALANTON & ASOCIAȚII asigură un nivel de
expertiză care se ridică la cele mai înalte standarde.
Societatea a oferit pe durata celor 18 ani de existență
servicii pentru companii internaționale, fonduri de
capital de risc sau pentru companii autohtone, atât
publice, cat si private. Principiile care stau la baza
societății ARON, GALANTON & ASOCIAȚII sunt
calitatea serviciilor oferite, eficiența și alinierea la
obiectivele clienților.

Serviciile acoperă întregul spectru al activității de
afaceri și al disputelor litigioase. Societatea este
recunoscută ca fiind un lider de piață în domeniile
dreptului comercial, fiscal și civil, litigii și arbitraj,
fuziuni și achiziții, drept concurențial și drept european.
Alte domenii de expertiză includ dreptul muncii,
asistența cu privire la proprietățile imobiliare și
procedura insolvenţei.

La baza reputației echipei de litigii stă
angajamentul permanent pentru excelență.
Identificarea și implementarea unor
strategii specifice pentru fiecare client în
parte au condus la un bilanț substanțial al
cauzelor câștigate în procedurile litigioase,
arbitraj, precum și în orice alte proceduri
alternative de soluționare a litigiilor.



1IaNUaRIE 2020 eDIŢIA A XXVIII-A
www.legAlMAgAzIn.ro LEGaL MaGaZIN

eDITorIAl

Din nou în Timișoara!

lecată la drum în ianuarie 2019
mai mult ca o ediție citadină
dedicată profesioniștilor din
viitoarea capitală europeană,

Timișoara, LEGaL MaGaZIN face în anul
2020 un pas important pe drumul unei
afirmări, și, de ce nu, al unei recunoașteri
regionale. Intitulăm, începând cu această
ediție, numărul nostru dedicat zonei de vest
ca ediție de BaNaT-CRIȘaNa-MaRaMUREȘ,
iar cuprinsul numărului curent nu dezminte
anunțul tipărit pe copertă.

Într-un spațiu juridic românesc asuprit
până la refuz de transformarea juridicului,
în sensul său larg, într-o locomotivă de
audiență prin abandonarea sensului si
rolului său firesc, șansele ca un asemenea
proiect să se nască și să poată fi perpetuat
erau foarte aproape de zero. a fost nevoie
să vină un om din afara mediului juridic - și
l-am numit aici pe colegul Mircea Fica -
care să-și asume rolul de inițiator al unui
asemenea proiect sortit eșecului.

Nu departe în timp, n-aș fi investit într-o
asemenea întreprindere și nici n-aș fi
legitimat-o prin alăturarea brandului
celorlalte periodice editate de UNIVERSUL
JURIDIC. O reflecție îndelungată mi-a
schimbat însă această perspectivă,
transformând-o în certitudinea că tocmai
alăturarea acestei mărci portofoliului
editurii va face trecerea către o etapă
necesară în evoluția acestei idei la care
entuziasmul inițial a întrecut fără drept de
apel posibilitățile. 

Pe o piață în care numai de așa ceva nu era
nevoie și în care se consolidau alte tipuri
de mesaje și de entități în presa
românească, chiar juridică, Mircea a crezut
în 2012 într-o idee și a credibilizat-o 
printr-o constanță editorială demnă de o
cauză mai bună, punându-și de multe ori la
bătaie nu numai resursele de timp ori
intelectuale ci, în egală măsură, 
si pe cele financiare. 

LEGaL MaGaZIN există astăzi datorită
ideilor și perseverenței unui om cu spirit
liber și idei îndrăznețe, asa cum stă bine
unui jurnalist care se respectă si care
respiră încă aerul unei prese care nu se mai
face astăzi. Dar în care unii dintre noi încă
mai cred. Sau am ajuns să credem!

Reușim, prin această ediție, să acoperim
aria geografică asumată, fiind privilegiați să
cunoaștem profesioniștii dreptului
românesc în diverse ipostaze ori
conjuncturi. Pretextul numărului curent îl
reprezintă însă o sărbătoare - aniversarea a
145 de ani de avocatură timișoreană.
Pentru noi, grup editorial de nișă, n-ar fi
putut exista un prilej mai potrivit de a fi
alături de colegii noștri bănățeni, care ne-
au girat cu încrederea lor să le stăm alături
la această memorabilă aniversare, pe care
o reflectăm în paginile revistei. 

Este onorantă invitația! Este onorant
contextul!

p

nIcolAe cîrsTeA
președintele grupului editorial 
universul Juridic
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145 de ani. 
sau despre Bucuria aniversării

niversările sunt, pentru fiecare dintre
noi, prilej de bucurie. Prilej de bilanț, 
de rememorări, discuții și, de ce nu, de
reîntâlniri emoționante. Trăim acum un
moment în care ne oglindim, ne punem

alături realizările pentru a le compara cu tot ceea
ce am plănuit întru început pe plan profesional.
Este un altfel de plan de zbor, pe care ne dorim
să-l validăm împreună.

Este o binecuvântare pentru comunitatea
avocaților bănățeni să se găsească acum, 
într-un moment special - acela al unei aniversări
care inspiră încredere și mândrie. Dar și putere.
Care ne bucură, dar ne și obligă. 

Mai multe generații se adună sub cupola 
celor 145 de ani pentru ca, timp de trei zile, 
să rememorăm trecutul, să cântărim prezentul 
și să facem proiecții pentru viitor. Facem toate
acestea alături de oaspeți de primă mărime din
țară și din străinătate. Care activează în mediul
academic ori profesional. Care vin alături de noi
din prietenie și cu prietenie.

U.N.B.R. salută in corpore aniversarea noastră. 
Este o solidaritate necesară, de care nu numai
Baroul Timiș are nevoie. Toate barourile și toți
avocații au nevoie să o vadă. Și mai ales să o simtă.
Iar noi aici, la Timiș, o simțim deplin în aceste zile! 

Consiliul Baroului Timis a hotărât că acest
moment trebuie marcat. Iar noi o facem, inclusiv
în paginile acestei reviste. LEGaL MaGaZIN ne
este oaspete pentru al doilea an consecutiv. 
Iar noi le suntem oaspeți în aceste pagini care
parcurg trecutul, prezentul și viitorul nostru.

Din multe puncte de vedere, momentul principal
al aniversării noastre este concertul TEO MILEa,

artistul a cărui muzică reprezintă emblema
aniversării noastre. Este un prieten personal, 
dar și al Baroului. Un pianist de referință, care
mărturisește și demonstrează că este îndrăgostit
de Timișoara. Compozițiile și interpretarea sa
curg armonios pe malurile Begăi, într-o serie
minunată de acorduri care ne unesc, 
dar mai ales ne înalță!

Dacă aș fi unul dintre tinerii noștri colegi pe care
îi primim în profesie în aceste zile, aș fi nu numai
mândru. M-aș simți important și n-aș uita
niciodată! M-aș simți privilegiat, conștient că
sunt privilegiat. Viitorul are toate șansele să fie
limpede câtă vreme îmi încep viața profesională
sub un patronaj onorant și prestigios. 
Dincolo de jurământul clasic, rostit cu prilejul
intrării in profesie, în fața unei asemenea
audiențe de înaltă clasă, mi-aș face mie însumi
unul: să nu dezamăgesc, să nu mă dezamăgesc.
Și, din nou, să nu uit!

având privilegiul de a fi Decan, trăiesc diferit
aniversarea. Mă bucur sincer pentru solidaritatea
pe care am simțit-o, acum era nevoie de ea și am
găsit-o. Mă bucură prietenia (re)descoperită. 
Nu cea convențională, ci aceea, sinceră. 
Mă entuziasmează ideile noi dezbătute.
Strângerile de mână și îmbrățișările. 
Privirile. Gesturile. Zâmbetele. Le primesc pe
toate. Le inspir adânc și pe îndelete. Și imi spun
ca este o Sărbătoare care a meritat efortul,
generând Bucuria prezentului.

Distinși invitați, dragi prieteni, dragi colegi - 
să ne bucurăm așadar! Să ne mândrim cu
trecutul nostru. Să fim critici cu prezentul și
optimiști în legătură cu viitorul. Și nu din alt
motiv decât acela de a reuși să găsim drumul
corect spre provocările viitoare!

sergIu sTănIlă
Decanul Baroului Timiș

A
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ândită să se desfășoare
pe parcursul a trei zile,
celebrarea momentului
aniversar al constituirii
primei forme de

organizare a avocaților din zonă
a ajuns să fie cel mai important
eveniment rânduit de Baroul
Timiș în istoria sa. 
S-au cheltuit resurse și energie
cât pentru alte 3-4 manifestări,
dar efortul a meritat pentru ca
toți prietenii avocaților
timișoreni, clienții, partenerii și
toți ceilalți colegi reuniți în
celelalte profesii juridice, să
realizeze un fapt incontestabil:
acela că Baroul a atins
maturitatea istorică și
profesională, că este o voce
puternică și respectată în
comunitatea locală și la nivel
national, că reprezintă, la urma
urmelor, o redută de apărare a

statului de drept și a libertăților
câștigate de societatea
bănățeană cu sacrificii bifate în
anale.
”am visat cu ochii deschiși, toți
colegii din Barou, acest moment
impresionant. Marcarea celor
145 de ani de la atestarea
noastră ca instituție juridică de
importanță vitală pentru
regiunea Banatului înseamnă să
ne afirmăm public tradiția,
răspunderea și ancorarea
noastră deplină în viața de
fiecare zi a societății în care
activăm și trăim. 
Longevitatea ne obligă să
luptăm cu onestitate pentru
cauzele clienților noștri, să
apărăm binele comun câștigat
democratic, să afirmăm și să
respectăm statutul nostru și
roba care ne distinge, să avem
idei și inițiative și să colaborăm

și mai bine pe linie instituțională
și profesională cu colegii din
zonă și din întreaga țară. Este nu
numai sărbătoarea noastră, ci și
a orașului, a Banatului!”, spune
dl. avocat Sergiu Stănilă, decanul
Baroului Timiș.

secVențe Ale DeVenIrII

așa cum precizează minuțios în
lucrarea sa, ”Istoria Baroului
Timiș” fostul decan al instituției,
avocatul Lazăr Gruneanțu,
volum apărut sub egida
colecției Paideia, Timișoara,
2010, Camera avocaților
Timișoara a fost constituită la
data de 25 ianuarie 1875,
ședința avocaților din Banat
fiind organizată în clădirea
Primăriei Timișoarei unde, sub
conducerea Președintelui
Tribunalului Timișoara, s-au pus

Baroul Timiș, 
o redută de apărare 

a statului de drept în Banat
la orice aniversare, emoțiile oricărei gazde responsabile dau adesea peste cap încadrarea 

în timp, planurile de organizare, discursul oficial, desfășurătorul tipărit, strângerile de mâini
și zâmbetele formale de bun venit. Mai apare o scamă pe costum, o cravată strâmbă, un invitat

întârziat, o tuse supărătoare în fundal. nimic din toate acestea n-au umbrit sărbătoarea
Baroului Timiș, care s-a întrecut pe sine în cursa frenetică a aniversării.

g
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bazele primei Camere a
avocaților din teritoriul care la
acel moment aparținea statului
ungar. 
La această ședință au participat
avocaţi din actualul judeţ Timiş,
din judeţul Caraş-Severin, din
localităţi care în momentul de
faţă aparţin Serbiei, respectiv
Vârşeţ, Pancevo, alibunar,
Biserica albă, Becicherecu Mare
(Zrenianin), precum şi din
localităţi care din punct de
vedere administrativ, în
momentul de faţă aparţin
judeţului arad.
Primul Președinte al nou
înființatei Camere a avocaților
Timișoara a fost avocatul
timişorean Mauriţiu Sulyok.
Camera avocaților Timișoara a
funcţionat până în anul 1920,
când Ministerul Justiţiei, prin
secretariatul general din Cluj a

emis Ordonanţa nr. 16248/1920
prin care au fost dizolvate
Camera avocaților şi Consiliul
Camerei, conducerea avocaților
fiind subordonată comisarului
guvernamental. În acea perioadă
această demnitate era ocupată
de către Mihai Gropşianu, cel
care în perioada 1922 – 1924
urma să devină Decanul Baroului
Timiş.
La data de 7 februarie 1921,
Camera avocaţilor Timişoara s-a
transformat în Barou. Primul
Decan român al Baroului a fost
avocatul aurel Cosma.
Între anii 1921 şi 1930, s-au
depus eforturi susținute pentru
unificarea profesiei, ca urmare a
revenirii teritoriilor româneşti la
Regatul României. În anul 1926
a avut loc la Timişoara primul
Congres al avocaţilor organizat
în Banat, la care au participat

reprezentanții tuturor Barourilor
din țară și Ministrul Justiției din
acele timpuri.
Între anii 1930 și 1948, s-a
desfăşurat acţiunea de
românizare a Barourilor,
hotărâtă de Congresele de la
Bucureşti şi Târgu-Mureş.
Între anii 1948 și 1954, au fost
desfiinţate barourile și au apărut
colegiile de avocaţi, au fost
înființate plafoanele, în sensul că
un avocat putea să realizeze
venituri până la nivelul unui
plafon maxim stabilit de lege,
depășirea acestuia fiind
interzisă, s-au creat premisele
pentru colectivizarea profesiei, a
sporit rolul şi influenţa organelor
de partid în activitatea
avocaţilor, s-a trecut la un
control riguros al activităţii
desfăşurate de către corpul
profesional, corp care îşi pierdea
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tot mai mult din independenţa
dobândită anterior.
Perioada 1954 - 1989 a
reprezentat cel mai trist episod
din istoria Baroului Timiș. Corpul
avocaţilor a fost trecut în
subordonarea directă a
Ministerului Justiţiei, devenind o
direcţie în cadrul acestui
minister (Direcţia notariatelor,
avocaturii şi jurisconsulţilor).
Profesia de avocat a fost
politizată excesiv și și-a pierdut
complet independența. După
anul 1968 s-a acordat o mai
mare independenţă corpului
profesional și o atenţie sporită
adunărilor generale. Conducerea
Colegiului a fost aleasă de către
adunarea generală, dar organul
de conducere trebuia confirmat
de către organele locale de
partid.

zorI lIMpezI în DeMocrAțIe

Evenimentele din 1989 au
reprezentat un nou început
pentru avocați. După
răsturnarea dictaturii, membrii
Baroului Timiş, alături de ceilalţi
avocaţi din ţară, au decis ieşirea
de sub tutela Ministerului
Justiţiei, revenirea la formele
tradiţionale de exercitare a
profesiei prin înfiinţarea
Baroului Timiș.
La 9 iunie 1995, în Monitorul
Oficial al României nr. 116, s-a
publicat Legea nr. 51/1995
pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat,
supusă ulterior mai multor
modificări.  
La 17 octombrie 1995, în
Monitorul Oficial al României nr.
237, a fost publicat primul
Statut al Profesiei de avocat,
ulterior fiind adoptate mai multe
variante modificate. 
Dintre avocații din Baroul Timiș
care au ocupat demnități

publice, se cuvine a fi
menționați aurel Cosma, Nicolae
Imbroane, Coriolan Balta, Iuliu
Coste, antoniu Bogdan, Liviu
Cigăreanu, Valeriu Boleantu,
aurel Ciobanu, Coriolan Băran,
Dimitrie Nistor, Tiereanu a. Emil,
alexandru Roșcoban, Dumitru
Ganț, prefecți ai județului Timiș
în perioade diferite. De
asemenea, avocații Carol Telbisz,
Cornel Grofșorean, Lucian
Gheorghevici, Coriolan Băran,
Coriolan Baltă, Nicolae Table,
Emil Tiereanu, Ilie Radu, Iosif
Petric, au ocupat demnitatea de
Primar al Timișoarei în perioade
diferite.

în cApIlArele TIMIșoAreI. 
în ToATă țArA, DAr șI pesTe hoTAre

Se poate spune despre Baroul
Timiș că este o forță: dispune de
un Consiliu compus din 13
membri aleși, un Decan și
aproximativ 900 de membri.
Este un barou bine reprezentat
la nivel național: în vara anului
2019, doi avocați din Timiș au
fost validați pentru a face parte
din Consiliul Uniunii Naționale a
Barourilor din România (UNBR).
Este vorba despre domnii
avocați anton Iuhasz și Călin
Bot, ambii membri ai Consiliului
Baroului Timiș, la care se adaugă
decanul Baroului Timiș, domnul
avocat Sergiu Stanilă, validat și
ca membru în Comisia
Permanentă a UNBR, organ
executiv din care fac parte cinci
reprezentanți ai Baroului
București și zece reprezentanți
ai barourilor din țară.
Mai mult, Baroul Timiș a fost
prezent în toamna trecută la
Colocviul Franco-Român de la
Paris, unde s-a înfrățit cu Baroul
Strasbourg, deschizând calea
unei cooperări fructuoase, pe
termen lung. 

Nu se poate încheia schițarea în
cuvinte, fapte și proiecte a
Baroului Timiș fără a spune ceva
și despre activitățile sale mai
puțin cunoscute de către public.
Dincolo de participările
onorante și onorabile la
conferințe locale, naționale și
internaționale de specialitate,
sesiuni de formare, întruniri
oficiale în cadrul UNBR, reuniuni
de tip ”Cafeneaua juridică” sau
lansări de carte, Baroul și-a
înțeles rolul de contribuabil la
acțiunile caritabile din oraș, cu
reflexe de responsabilitate
socială, concertând pe scenele
Timișoarei cu Corul avocaților
sau sprijinind Balul Vienez,
organizat de Fundația hațegan
în beneficiul copiilor cu
dizabilități sau cu diverse nevoi
sociale. 
a organizat și chiar a câștigat
turnee de fotbal în competiția
dintre echipele de avocați
constituite ad-hoc. Tot Baroul a
încheiat parteneriate salutare cu
Librăriile humanitas (pentru
achiziții de cărți cu discount),
CertSign (pentru certificate
calificate de semnătură
electronică) sau automobile
Bavaria - Dealer BMW
Timișoara. a fost alături la
sărbătorirea Zilei Europene a
avocaților, Zilei Baroului
București, Zilei avocatului etc. a
fost, în petiții, comunicate și în
stradă, să protesteze solidar cu
breasla pentru respectarea
onorariilor avocaților implicați în
asistența judiciară și
extrajudiciară.  
Este peste tot, în capilarele
cetății, simțind și vibrând la
unison, gata să răspundă activ
chemărilor care duc Timișoara și
profesia mai departe, într-o
cadență europeană pe care cu
toții o dorim clară și
neîntreruptă.
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”Marcarea celor 145 de ani de la atestarea noastră 
ca instituție juridică de importanță vitală pentru regiunea
Banatului înseamnă să ne afirmăm public tradiția,
răspunderea și ancorarea noastră deplină în viața de
fiecare zi a societății în care activăm și trăim. 
Longevitatea ne obligă să luptăm cu onestitate 
pentru cauzele clienților noștri, să apărăm binele comun
câștigat democratic, să afirmăm și să respectăm 
statutul nostru și roba care ne distinge, să avem idei 
și inițiative și să colaborăm și mai bine pe linie
instituțională și profesională cu colegii din zonă 
și din întreaga țară. Este nu numai sărbătoarea noastră,
ci și a orașului, a Banatului!” 

sergiu stănilă, decanul baroului Timiș

consIlIul BArouluI TIMIș

av. baNDa crisTiaN av. ciucur Paul-filiPav. barbul ciPriaN av. boT căliN

av. PoPa crisTiaN av. țăraN oliviaNav. Dr. PoPa floriNa av. Tulbure bogDaN-ciPriaN

av. iuhasz aNToN av. Pașca ioNuțav. miTraN gheorghe-mugurel av. obârșie cezar-căliN
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Mai întâi o amintire personală,
în timpul primului meu mandat
de Decan al Baroului Timiș
1996 – 2000 s-a descoperit
întâmplător în arhiva veche a
baroului, actul de înființare a
Camerei avocaților din
Timișoara, datat 25 ianuarie
1875. am luat în mâini hârtia
îngălbenită de vreme,
redactată în limba maghiară, cu
un puternic sentiment de
emoție!
S-a găsit apoi și traducerea în
limba română, redactată
imediat după înfăptuirea Marii
Uniri.
au convocat Consiliul Baroului
și au hotărât ca în fiecare an la
data de 25 ianuarie, avocații să
sărbătorească ziua Baroului
Timiș, ocazie cu care să

organizăm festivități adecvate,
iar seara să organizăm Balul
Baroului. am avut de-a lungul
anilor invitați de marcă la
aceste festivități: Conducerea
UNBR, membrii ai conducerii
instanțelor, parchetelor,
notarilor, polițiștilor, avocați
străini din Franța, Ungaria,
Bulgaria, Serbia, Croația,
Spania, Italia, etc. Precum și
miniștri, secretari de stat,
conducători de instituții
timișene, etc.
În ceea ce privește istoria
baroului, precizăm că apariția
Legii 34/1874 valabilă pe
teritoriul de atunci al Ungariei,
care îngloba Banatul ca
provincie a Imperiului 
austro-Ungar, a creat cadrul
organizării avocaților într-un
corp profesional propriu.
Desigur, avocatura a fost
practicată pe meleagurile
bănățene și înainte de 1874.
au existat avocați bănățeni
renumiți, care au pledat în fața
instanțelor din Viena,
Budapesta, Szeged, Cluj,
Oradea, Târgu-Mureș,
Timișoara, precum și în fața
instanțelor militare din Banatul
Sârbesc (avocații de graniță),
menționând doar pe câțiva din
marii avocați bănățeni de
atunci: Paul Iorgovici

Brâncoveanu (1764 - 1808),
Eftimie Murgu (1805 - 1870),
Constantin Ioanovici 
(1813 - 1861), Vicențiu Babeș
(1821 - 1907), Gheorghe
ardelean (1837 - 1909), aurel
Baciu (1886 - 1953), Coriolan
Brediceanu și fiul său, Caius
Brediceanu, Roth Otto 
(1884 - 1956), iar dintre
avocații de graniță îi mențio -
năm pe alexici Nicola, Vasile
Langinovici și Ștefan Sandici,
participanți la înființarea Camerei
avocaților din Timișoara.
După anul 1848, numărul
avocaților s-a redus, ca urmare
a măsurilor luate de autorități
împotriva avocaților care au
participat activ la evenimentele
revoluționare. 
Conform evidențelor ținute de
Judecătoria țării Banatului din
Timișoara, în Banat activau 69
de avocați, dintre care 37 la
Timișoara și 4 la Lugoj.
În 1857 apare legea de
înființare a judecătoriilor
urbariale, iar în 1868 legea de
organizare a justiției, urmată
după un an de legea de
exercitare a puterii
judecătorești. În 1871 se
înființează Tribunalul Regesc de
la Timișoara, iar în 1874 apare
legea practicării avocaturii nr.
34/1874, care a permis

organizarea corpului
profesional al avocaților. În
Banat au fost organizate
conform acestei legi Camere
avocațiale la Timișoara, arad,
Pecs, Szeged și Subotița.
Înființarea Camerei avocaților
din Timișoara a avut loc la data
de 25 ianuarie 1875, prin
convocarea avocaților din
întregul Banat, convocare
dispusă de Președintele
Tribunalului Timișoara, 
dr. Francisc Pattyondy. La
adunarea de constituire au
participat 81 de avocați, iar alți
25 au trimis adeziuni în plic
închis. Ulterior, avocaților
fondatori li s-au alăturat un
număr mare de avocați de pe
teritoriul Banatului care au
formulat cereri de înscriere.
Sub această denumire (Camera
avocaților) entitatea a
funcționat până în 1921, dată
la care s-a hotărât
transformarea ei în Barou. Prin
ordonanța din 6 februarie
1919, CONSILIUL DIRIGENT a
hotărât unele măsuri de
organizare, printre care cea a
depunerii jurământului de
credință față de Statul Român.
În urma depunerii
jurământului, avocații erau
obligați să învețe limba
română, care urma să fie

prima formă de organizare a avocaturii
timișene - camera Avocaților 
din Timișoara, înființată în 1875
(perioada de început, 1875 – 1921)
de Av. IoAn hAMpu, fost decan al baroului Timiș în perioada 1996 - 2004
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folosită în justiție.
Revenind la anul 1875,
menționăm că primul
Președinte al Camerei avoca -
ților din Timișoara a fost dr.
Maurițiu Sülyok, pentru
perioada 1875 – 1878.
Următorii președinți au fost 
dr. Sülyok Mar, pentru
perioada 1878 – 1881 (posibil
aceeași persoană), apoi dr.
Brettner Iosif (1881 - 1884), 
dr. Szüllo Erno (1893 – 1896,
1896 - 1899), dr. Nyamessy
Giula (1899 – 1902, 1902 -
1905), dr. Kissfaludy  Kolaman 
(1905 – 1908, 1908 - 1911), 
dr. Kissfaludy Kolaman 
(1911 - 1920).
La 7 februarie 1921, când
Camera avocaților s-a transfor -
mat în Barou, au avut alegeri
pentru ocuparea demnității de
Decan și pentru constituirea
unui Consiliu al Baroului. 
a fost ales Decan dr. aurel
Cosma (primul Decan de
naționalitate română), jurist

distins și luptător de elită
pentru marea unire de la 1918
(el fiind numit și primul Prefect
al Județului Timiș îm 1919).
În 1921 au fost adoptate mai
multe acte normative care au
urmărit unificarea legislației și
care au avut un impact
deosebit în dezvoltarea
avocaturii. Legea din 26 iulie
1921 prevedea dreptul oricărui
avocat înscris într-un barou de
a pleda pe întregul teritoriu al
Regatului României, precum și
dreptul avocatului de a se
transfera în oricare barou din
România. această lege a stârnit
și unele nemulțumiri în rândul
avocaților din Banat și ardeal
care au fost „invadați” de un
mare număr de avocați sosiți
din vechiul regat, care aveau
condiții mult mai permisive de
accedere în profesie. La rândul
lor, noii sosiți erau nemulțumiți
de condiția suplimentară
existentă în Banat și ardeal de
a avea titlul de doctor în drept.

Corifei ai Marii Uniri au fost
numeroși avocați timișeni de
prestigiu ca: aurel Cosma,
Lucian Georgevici, Gheorghe
adam, aurel Baciu, Coriolan
Băran, alexandru Biriescu,
Nicolae Biriescu, cei din familia
Brediceanu Caius și Tiberiu,
Sever Bugarin, Liviu Cigărean,
Pompiliu Ciobanu, alexandru
Coca, aurel Cosma junior, Iuliu
Coste, Cornel Crăciunescu,
Ioan Demian, George Dobrin,
Gheorghe Gârdea, augustin
Giurgiu, Ilie Gropșianu, Mihail
Gropșianu, Nicolae Imbroane,
Petru Ișfan, George Labontru,
Victor Mercea, Gheorghe
Miclea, Ion Nedelcu, Pavel
Obădeanu, Nestor Oprean,
Mihai Spăriosu, Dimitrie
Zgăvârdea, Cornel Teicu,
Emanuil Ungureanu, adalbert
Vadas – albin, Mihai Valeriu,
aurel Vălean, Lazăr Zarcula,
Gheorge Zărie.
Toți au participat la Marea
adunare de la alba Iulia, mulți

au făcut parte din Marele Sfat
Național, au fost în
Conducerea Consiliului
Național Român, au fost ziariști
patrioți și apoi după Marea
Unire au devenit oameni
politici dedicați țării și
poporului român. De
asemenea, răspunzând
chemării Consiliului Dirigent,
mulți avocați de prestigiu au
trecut în justiție sau
administrație, pentru a umple
golul lăsat de cei care au
refuzat să presteze jurământul
față de Statul Român, recent
reîntregit.
acestea sunt doar câteva
considerații referitoare la
activitatea avocaților timișeni
în perioada 1875 – 1921, care
au adus strălucire și apreciere
pentru Baroul Timiș,
impunându-l ca Barou fruntaș,
deschizător de drumuri,
profund implicat în viața
judiciară și socială a Banatului
și a țării.
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Este de acum ştiut că odată cu
apariţia Legii nr. 34/1874,
avocaţii au avut posibilitatea
să se constituie într-un ordin
profesional propriu, astfel
înfiinţându-se în data de
25.01.1875, în sala Primăriei
Timişoara, Camera avocaţilor
din Timişoara, organism care
număra 207 avocaţi înscrişi;
de precizat că legea adoptată
a fost în fiinţă până la căderea
Imperiului austro-Ungar.
În anii ce au urmat, avocatura
bănăţeană a fost confruntată
cu serioase probleme,
străbătând perioade istorice
tulburi, care şi-au pus
amprenta asupra dezvoltării şi
afirmării profesiei.
anterior instaurării puterii
comuniste, prin Legea „Gruia”
din anul 1940 şi apoi Legea
nr.643/1944, s-a instituit
acţiunea de „epurare” a
avocaţilor, cu precădere evrei,
dar şi a celor ce ar fi activat şi
militat în slujba hitlerismului,
fascismului, în organizaţii
legionare, paramilitare, au
introdus şi susţinut în barouri
spiritul rasist, fascist, legionar.
Din păcate, epurarea s-a
produs în multe cazuri pe
dovezi preconstituite,
insuficiente sau chiar pe lipsă
de probe concludente şi a
condus la îndepărtarea din
avocatură a unor persoane
incomode, cu vederi
progresiste, (cazul dr. aurel

Baciu - decan 1942-1944, 
dl. adrian Brudariu - decan
1939 - 1941).
În acest climat tensionat, prin
Legea nr. 3/1948 s-a dispus

desfiinţarea barourilor şi
înfiinţarea colegiilor de
avocaţi, aflate în subordinea
Ministerului Justiției.
Schimbările organizatorice au

condus adus la politizarea
profesiei, în condiţiile în care
o serie de avocaţi şi-au
pierdut calitatea de „avocat”
pentru că, potrivit noii
reglementări, într-un barou se
putea înscrie numai cel pentru
care exercitarea profesiei de
avocat reprezenta singura
sursă de existenţă, fiind deci
exclusă posibilitatea deţinerii,
fie şi în coproprietate, a unor
bunuri de valoare, adică a
persoanelor considerate
chiaburi, moşieri.
Numai după doi ani, avocatura
a suferit o reformă generată
de reorganizarea teritoriului
României şi prin Decretul-Lege
nr. 39/1950, trecându-se,
practic, la instituirea forme
„colective” de exercitare a
profesiei, urmând ca noile
birouri colective de avocatură
să funcţioneze în localităţile în
care existau şi instanţe de
judecată.
apariţia Decr. 281/1954 a
adus alte modificări în
exercitarea profesiei, dar
avocatura a rămas pe mai
departe subordonată
Ministerului Justiţiei, care a
supravegheat şi coordonat
întreaga activitate a colegiilor
de avocaţi prin intermediul
numitei „direcţii a instanţelor
civile, notariatelor, avocaturii
şi jurisconsulţilor”, special
înfiinţată în acest scop.
Deosebit de importantă a fost

o scurtă istorie, mai puțin cunoscută,
a avocaturii din Banat
de Av. VAlerIu răuță, fost decan al Baroului Timiș între anii 2012-2016
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prevederea conform căreia s-a
intro dus învăţământul
ideologic/politic, activitate ce a
cunoscut o intensificare ulterioară
prin implicarea avocaţilor în
frecventarea unor cursuri la
instituţii abilitate în studiul
marxism-leninismului și, mai apoi,
a documentelor de partid.
Prin apariţia decretului
susmenţionat, avocatura şi-a
pierdut practic o relativă
independenţă ce exista, din
moment ce Ministrul Justiţiei
stabilea criteriile de primire în
profesie, numărul avocaţilor
definitivi şi stagiari, numirea
preşedinţilor de colegii etc. acelaşi
act normativ permitea înscrierea
în colegiile de avocaţi a unor
absolvenţi de „şcoli juridice” cu
durata de un an sau a
absolvenţilor facul tăţilor de drept
fără examenul de stat, persoane
ce au creat mari deservicii
înfăptuirii actului de justiţie
datorită nivelului lor slab de
pregătire profesională.
În anii următori colegiile au fost
obligate să înfiinţeze grupe de
învăţământ profesional şi politico-
ideologic, grupe ce și-au
desfăşurat activitatea la început
pe o perioadă de doi ani şi care au
avut menirea de a perfecţiona
pregătirea sub toate aspectele,
inclusiv definirea avocatului de
„tip nou”.
În spiritul documentelor de partid,
în anul 1971 Ministerul Justiţiei a
emis Ordinul nr. 645/C/1971 prin
care s-a dorit luarea de măsuri
pentru buna desfăşurare a avoca -
turii în vederea îndeplinirii
hotărârilor Plenarei din 3-5
noiembrie 1971, cerându-se ca
avocaţii să studieze temeinic
documentele de partid şi de stat,
să-şi însuşească învăţătura marxist-
leninistă pentru ridicarea conştiinţei
lor socialiste, accentuarea studiului
individual şi cunoaşterea temeinică

a legilor, a practicii judiciare, a
literaturii juridice, hotărându-se să
se prelucreze permanent actele
normative apărute și să se întă -
rească controlul profesional, etc.
Sfârşitul anului 1989, cu
evenimentele ce au schimbat şi
sistemul de justiţie, a marcat
dezvoltarea ulterioară a avocaturii,
aceasta fiind reorganizată prin
Decretul-lege nr. 90/28 febr. 1990,
primul act normativ ce a aşezat
profesia pe noi baze şi prin care 
s-a instituit autonomia acesteia,
urmată de privatizarea consfinţită
prin Legea nr. 51/1995.
Revenind la particularităţile
avocaturii bănăţene, este de
remarcat ca un fapt deosebit
influenţa zonei în care îşi
desfăşurau activitatea unele
birouri.
astfel, potrivit surselor de
informaţii menţionate în
monografia „Istoria Baroului
Timiş”, conducerea fostului
Colegiu Regional de avocaţi
Timişoara a fost confruntată în
perioada anilor 1950 cu problema
repartizării avocaţilor ce urmau să
activeze în birourile situate în zona
de frontieră cu fosta R.S.F.
Iugoslavia. În condiţiile în care a
existat ani de-a rândul o legislaţie
deosebit de restrictivă de a
călători în localităţile de frontieră,
pentru a împiedica trecerea
frauduloasă a frontierei - fenomen
ce a crescut în intensitate în
perioada anilor 1980, s-a cerut ca
avocaţii ce profesau pe lângă
Judecătoriile Deta, Moldova Nouă
și Oraviţa să obţină autorizaţii de
călătorie pentru accesul în aceste
localităţi, acte ce se eliberau cu
greutate, după verificări
minuţioase privind persoana
solicitantă, fapt ce a implicat
deseori intervenţia conducerii
Colegiului.
Tot legat de posibilitatea
avocaţilor de a se deplasa liber, se

cuvine a menţiona si faptul că în
anul 1959 conducerea Colegiul de
avocaţi a decis să se ţină o
evidenţă specială a plecărilor în
străinătate a avocaţilor - obligaţie
ce s-a păstrat, sub o altă formă,
până în anul 1990.
Din documentele arhivelor a mai
rezultat că din anul 1955 Colegiul
a ţinut o evidenţă a cauzelor în
care figurau ca părţi cetăţeni
sovietici, iar în aceste dosare
trebuiau repartizaţi avocaţi ce
erau consideraţi foarte bine
pregătiţi, profesional şi politic,
activitatea colegilor fiind atent
supravegheată.
De reţinut că ulterior, prin lege, 
s-a impus şi avocaţilor obligaţia să
informeze şi să prezinte evidenţa
cauzelor în care urmau să acorde
asistenţă juridică unor justiţiabili
cetăţeni străini, cu precizarea că
angajarea unor asemenea
justiţiabili se putea face după
obţinerea unei aprobări din partea
organului de conducere a
Colegiului.
Puţini colegi ştiu că în anul 1958
avocaţii timişoreni au prestat
„muncă patriotică” pe un şantier
de hidroamelioraţii situat în zona
Iecea Mare - Beregsău Mare,
activitatea fiind apreciată drept
”deosebită”, potrivit presei vremii.
Probabil la fel de puţini colegi au
cunoştinţă despre existenţa unor
acte de revoltă a unor colegi faţă
de noua ordine social-politică
instaurată, existând în arhivă
documente privind condamnări
penale în acest sens; demn de
relevat este cazul av. alexandru
Roşcoban, sancţionat în anul 1958
la pedeapsa închisorii de douăzeci
de ani muncă silnică, pentru
comiterea infracţiunii de „uneltire
împotriva orânduirii de stat”, fiind
graţiat ulterior şi reprimit în
profesie după îndelungi solicitări
adresate Ministerului Justiţiei.
Tot pentru aşa-zise ”încălcări ale

puţini colegi ştiu
că în anul 1958
avocaţii
timişoreni au
prestat „muncă
patriotică” 
pe un şantier de
hidroamelioraţii
situat în zona
Iecea Mare -
Beregsău Mare,
activitatea fiind
apreciată drept
”deosebită”,
potrivit presei
vremii.

potrivit surselor
de informaţii
menţionate 
în monografia
„Istoria 
Baroului Timiş”,
conducerea
fostului colegiu
regional de
Avocaţi Timişoara
a fost confruntată
în perioada anilor
1950 cu problema
repartizării
avocaţilor 
ce urmau 
să activeze în
birourile situate
în zona de
frontieră cu fosta
r.s.F. Iugoslavia
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ordinii de stat şi de drept”, dar se
pare de o gravitate mai mică, au
fost suspendaţi pe termen
nelimitat din profesie un număr de
şase avocaţi; unora, după un timp,
le-a fost înlăturată sancţiunea.
Conducerea Colegiului de avocaţi
Timiş a decis în anul 1972
adoptarea de măsuri pentru
„îmbunătăţirea activităţii
desfăşurate”, sens în care s-a
hotărât, între altele, numirea unor
responsabili profesionali şi
organizatori de grupă la
învăţământul profesional – care s-a
ţinut de două ori pe lună, cu o
Ordine de zi verificată anterior
şedinţelor de şeful de grupă și
numirea unor lectori pentru
învăţământul politico-ideologică,
ţinut lunar.
ar mai fi de amintit preocuparea
conducerii Colegiului pentru
desemnarea avocaţilor care au
acordat asistenţă juridică în
cauzele privind avutul obştesc,
ştiut fiind că astfel de cauze, de
regulă, se soluţionau în şedinţe de
judecată „la faţa locului”, adică la
sediul unităţii/instituţiei păgubite,
cauze în care, evident, concluziile
„apărătorului” nu puteau aduce
atingere interesului general,
protecţiei „bunului public”, rolul
avocatului fiind practic limitat la
solicitarea de aplicarea de „largi
circumstanţe atenuante” (atunci
când era posibil).
Ca avocat desemnat în judecarea
unor astfel de cauze, îmi permit să
afirm că în unele dosare asistam la
manifestări deosebit de virulente
din partea „acuzării”, demne de o
perioadă credeam apusă şi în care,
nu de puţine ori, se solicitau
condamnări severe, ca „pilde” și
”exemple” pentru publicul asistent.
Evident că evenimentele din
decembrie 1989, consumate
pentru început în Timişoara, şi-au
pus amprenta asupra schimbărilor
politico-sociale ce urmau a se

produce şi în justiţie şi în sectorul
avocatură.
avocaţii timişoreni au dat semnalul
privind necesitatea luării unor
măsuri radicale ce vizau
independenţa profesiei şi ieşirea
acesteia de sub tutela Ministerului
Justiţiei şi au militat, propunând
soluţii concrete ce s-au regăsit
parţial în adoptarea Decretului-
lege nr.90/1990, act normativ ce a
instituit pentru prima dată
principiul autonomiei profesiei.
Nu pot încheia fară a aminti că au
existat avocaţi timişoreni care au
avut o activitate deosebită,
recunoscută prin numirea sau
acordarea de funcţii importante în
segmentul juridic-administrativ. Un
loc aparte îl deţine dl. av. Petre
Petrişor (foto) - participant direct
şi marcant la acţiunile
revoluţionare din luna decembrie
1989 din Timişoara, contribuţia sa
fiind recunoscută prin acordarea
unei înalte distincţii de stat, apoi
prin numirea ca preşedinte al
Tribunalului Timiş.
O demnitate înaltă a dobândit şi
dl. av. alexandru Roşcoban (foto),
fostul deţinut politic condamnat în
anul 1958, devenit în ianuarie
1990 primul preşedinte al CPUN
Timiş.
De o mare recunoaştere s-a
bucurat şi activitatea dl. av. Mihai
Ruva, care a fost ales ca senator
PNL în prima legislatură alegerile
din anul 1992 şi, la fel de
remarcabilă a fost apreciată
activitatea dl. av. Dumitru Ganţ
(foto), ales ca Prefect al jud. Timiş
în perioada 1996-2000.
Se cuvine a mai aminti că actualul
Barou Timiş se bucură de o
deosebită apreciere din parte altor
entităţi similare având încheiate
protocoale de colaborare cu Baroul
Montpellier, Camera avocaţilor
Novisad şi Pancevo, Camera
avocaţilor din Szeged, Baroul
Poznan.DumiTru gaNț

alexaNDru roșcobaN

PeTre PeTrișor
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Evocarea unor personalități ale
Baroului Timiș devine dificilă,
în condițiile în care
constrângerile de spațiu impun
o selecție riguroasă. Voi face,
în cele ce urmează, referire la
câțiva avocați cu merite
incontestabile la dezvoltarea
baroului, care au avut o
contribuție remarcabilă la
înfăptuirea Marii Unirii de la 1
Decembrie 1918, dar și la rolul
jucat de aceștia la instaurarea
administrației și la preluarea
justiției în Banat. Prezentarea
urmează ordinea alfabetică, cu
referiri la traiectul profesional,
dar și la demnitățile ocupate în
Statul Român. 

coriolan băran, n. 6 octombrie
1896, Nerău (Timiș), d. 2 iunie
1919, Timișoara. Cursuri liceale
la Mako, absolvent al Liceului
greco-ortodox din Brașov,
studii juridice la Facultatea de
Drept din Budapesta, pe care le
continuă la Cluj unde obține și
doctoratul în științe juridice în
anul 1923. Practică avocatura
în perioada 1920-1948, în
Baroul Timiș. a fost stagiarul
avocaților dr. aurel Cosma și
dr. Vasile Chiroiu. În timpul
Primului Război Mondial este
trimis pe frontul italian; este
rănit și internat un spital din
Budapesta; fiind în refacere,
activează în biroul avocatului
dr. Ioan Erdely. Este trimis din
nou pe frontul italian, unde îl
cunoaște pe generalul
bănățean Domășneanu, cu care
va colabora în perioada
interbelică. Se implică în
organizarea gărzilor naționale
din Sânnicolau Mare și
participă la alba Iulia ca delegat
al gărzilor naționale. a ocupat

demnitatea de primar al
Timișoarei în perioada 1929-
1933, cea de prefect în
perioada 1932- 1933, și cea de
subsecretar de stat la
Ministerul de Interne. După
anul 1940, se dedică avocaturii.
Este arestat în anul 1950,
deținut timp de 5 ani și 6 luni,
fiind condamnat pentru
activități împotriva clasei
muncitoare. În anul 1994, i-a
fost revizuită sentința, instanța
constatând că nu se face
vinovat de faptele imputate.

caius brediceanu, n. 25 aprilie
1879, Lugoj, d. 1953 Lădești
(Vâlcea). a fost fiul lui
Coriolan Brediceanu, marele
avocat al Lugojului, un
luptător neobosit pentru
drepturile românilor. a urmat
școala primară la Lugoj, apoi
cursuri liceale la Liceul
German din Sebeș, la Liceul Sf.
Sava din București și la Iași,
promovând bacalaureatul în
anul 1896. Sfătuit de familie,

se înscrie la Facultatea de
Medicină din Viena, dar
renunță după 2 ani. Urmează
cursuri de drept la Viena și
Montpellier. Obține titlul de
doctor în drept la Viena.
Obține „censura” la Budapesta
și practică avocatura la Lugoj
și București. Înrolat în armata
austro-ungară, este trimis pe
front; la sfârșitul anului 1918
se află la Pola, port în care se
aflau un mare număr de
soldați și marinari români, pe
care îi organizează; redactează
statutul Gărzilor Naționale. a
fost decorat cu Medalia
„Signum Laudis”. Se implică în
pregătirea actului Unirii,
participă la alba Iulia, unde
este desemnat notar al
adunării, apoi este delegat să
predea Regelui documentele
Unirii. Este numit în comisia
care a pregătit Conferința de
Pace de la Paris. Din anul
1921, activează în diplomație;
deosebit de apreciat de către
Nicolae Titulescu, este numit
ministru plenipotențiar în
argentina, Chile și Brazilia,
apoi va ocupa demnitatea de
ambasador la Viena, Vatican și
helsinki. Se reînscrie în Baroul
Lugoj, unde practică avocatura
până în anul 1948, când i se
respinge cererea de înscriere
în barou. Nu se cunosc
motivele pentru care a avut
stabilit domiciliul obligatoriu
în localitatea Lădești.

personalități ale Baroului Timiș.
Destine
de Avocat lAzăr gruneAnțu, decan al Baroului Timiș în perioada 2004-2012

coriolaN băraN caius breDiceaNu
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liviu cigăreanu, n. 7
decembrie 1875, Turda, d. 21
august 1952, Văcărești.
Urmează cursurile școlii
generale din Turda, apoi
liceul la Blaj, promovând
bacalaureatul la vârsta de 17
ani. Devine student al
facultăților de drept din Cluj
și Budapesta, obține licența
în drept în anul 1903, apoi
„censura” în anul 1904. a
practicat avocatura la Vârșeț,
Biserica albă și Oravița.
Personalitate remarcabilă, a
ocupat funcția de Președinte
al Consiliului de Război
înființat la Oravița. Este
delegatul Cercului electoral
Oravița la alba Iulia, participă
la Conferința de Pace de la
Paris, ca asistent al omului
politic Vaida-Voievod.
activează ca avocat la
Oravița, dar și la Timișoara.
Ocupă demnitatea de decan
al Baroului în perioadele
1927-1929 și 1937-1939, este
prefectul județului Timiș-
Torontal în perioada 1928-
1930, notar public în
perioada 1939-1948. Este
arestat în noaptea
demnitarilor (15 aprilie 1952)
de către organele de
securitate, fiind condamnat
la 24 luni de muncă în
Colonia de muncă a
Penitenciarului. Moare la 4
luni de la arestare.

aurel cosma, n. 26 septembrie
1867, Beregsăul Mare (Timiș),
d. 31 iulie 1931, Timișoara.
Urmează cursurile Liceului
Piarist din Timișoara, face
studii de drept la Debrețin și
Budapesta, beneficiind de o
bursă acordată de către
Fundația „Gojdu”. În anul 1894
susține doctoratul cu teza
„Pedeapsa cu moartea”,
lucrare deosebit de apreciată.
În anul 1896 promovează
„censura” și își deschide birou
avocațial la Timișoara. După
izbucnirea războiului este
concentrat și repartizat în mai
multe unități militare, fără a fi
trimis pe front. Participă la
Timișoara, în sala garnizoanei,
la ședința ofițerilor, când se
anunță formarea consiliilor
naționale. Împreună cu un
grup de avocați români
prezenți se retrag într-o sală
alăturată și pun bazele
Consiliului Național Român.
Organizează Gărzile Naționale
din județ. Participă la alba
Iulia, unde susține Unirea
Banatului cu România fără
condiții. Este primul prefect
român al județului Timiș-
Torontal. În anul 1921 a fost
ales primul decan român al
Baroului Timișoara. Din anul
1922 este numit ministrul
lucrărilor publice. a fost
deputat și senator, a primit
ordine și medalii românești și

străine ca semn de apreciere
pentru serviciile aduse Statului
Român. 

iuliu coste, n. 26 aprilie 1876,
Nădlac (arad), d. 8 decembrie
1967, Timișoara. Pregătirea
școlară o face la școala din
comuna natală, studiile liceale
la Chișineu Criș și la Mako, cele
juridice la Oradea și Budapesta,
unde obține titlul de doctor în
drept, dar și „censura”. Practică
avocatura în Baroul arad, apoi
se transferă la Timișoara. Este
încorporat în anul 1916, fără a
fi trimis pe front. Se implică în
pregătirea actului Unirii și este
delegat de către Cercul
electoral Ciacova la alba Iulia.
Este reținut de către
autoritățile sârbești în gara
Timișoara, împreună cu ceilalți
delegați. Va fi eliberat în data
de 2 decembrie 1918, cu
imensul regret de a nu fi fost
prezent la alba Iulia. După
Marea Unire va ocupa postul
de prefect al județului Timiș-
Torontal în perioadele 1922-
1925 și 1927-1928. a fondat
Banca Ciacovana, prima bancă
românească din Banat, a fost
acționar la Kandia Timișoara.
Membru în Consiliul  Baroului,
a activat în cadrul asociației
avocaților Democrați. Se
pensionează în anul 1947,
evitând umilința de a fi supus
legilor de epurare. Primește

ordine și medalii din partea
Statului Român. a fost deputat
în Parlamentul României. În
anul 1952 este reținut de către
organele de securitate și i se
stabilește domiciliul obligatoriu,
fără a exista o hotărâre de
condamnare. I se confiscă
întreaga avere. Întors acasă, își
găsește locuința ocupată de
chiriași și primește o cameră la
subsolul imobilului. Rămas fără
surse de existență, cultivă
legume în grădina proprie, pe
care le comercializează în piață.

mihai gropșianu, n. 10
decembrie 1869, Sasca
Montană, d. 26 octombrie
1952, Oravița. Cursuri liceale la
Biserica albă și Kecskemet,
studii juridice la Budapesta și
Oradea. Titlul de doctor în
drept și „censura” le primește
la Budapesta. a profesat
avocatura la Oravița și
Timișoara. În timpul Primului
Război Mondial este trimis pe
front, fiind „comandant de
etapă”. În luna noiembrie 1918
organizează exemplar Gărzile și
Consiliile Naționale din Oravița,
Valea Nerei și Valea Carașului.
Este delegat la alba Iulia din
partea locuitorilor din Sasca
Montană. La începutul anului
1919, este numit procuror
general al Parchetului de la
Târgu Mureș, apoi prim-
procuror al Parchetului de pe

liviu cigăreaNu aurel cosma mihai groPșiaNuiuliu cosTe
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lângă Curtea de apel Cluj,
pentru ca în toamna anului
1919 să fie numit în aceeași
funcție la Parchetul Curții de
apel Timișoara. a organizat
Baroul Timișoara, participând
la alegerea primului decan
român al acestuia, în persoana
avocatului dr. aurel Cosma. a
ocupat demnitatea de decan al
baroului în perioada 1922-
1928, de vicepreședinte al
Uniunii avocaților în perioada
1922-1927, de senator de
Caraș-Severin. a primit ordine
și medalii din partea Statului
Român. Se pensionează în anul
1945, dar este trimis în fața
Comisiei de epurare a Baroului,
unde refuză să se prezinte și
trimite un amplu memoriu
explicativ, Comisia dispunând
achitarea. După deces, se
sistează pensia de urmaș
acordată soției, singura sursă
de existență a acesteia.

victor mercea, n. 4 august
1882, Parța (Timiș), d. 30 iulie
1981, Cluj-Napoca. Rămâne
orfan de ambii părinți la vârsta
de 7 ani, urmează școala
primară la arad, apoi studiile
liceale și pe cele de drept la
Oradea, fiind beneficiarul unei
burse acordate de Fundația
„Gojdu”. În anul 1906 devine
doctor în drept, titlu acordat
de Facultatea de Drept din
Cluj, apoi în anul 1910

promovează examenul de
„censură”. Începând cu anul
1910, practică avocatura la
Timișoara. În anul 1918 s-a
implicat în organizarea Gărzilor
Naționale. Va fi desemnat
delegat al Cercului electoral
Tormac la alba Iulia. Răspunde
apelului Consiliului Dirigent,
intră în administrația județului
Timiș, fiind numit
vicepreședintele Consiliului
Județean. a ocupat demnitatea
de decan al Baroului în
perioada 1929-1937. În anul
1948, i se respinge cererea de
înscriere în Barou, fiind supus
legilor de epurare. Lipsit de
mijloace materiale pentru
întreținerea sa și a familiei, se
angajează pe perioade scurte
de timp jurist, apoi portar la un
spital din Deva. 

Titus Popovici, n. 5 ianuarie
1890, Lugoj, d. 7 noiembrie
1963, Voluntari-București. a
fost fiul protopopului de Lugoj.
Urmează școala primară la
Lugoj, liceul la Brașov. Studii de
drept la Budapesta și
Bratislava, obține licența la
Budapesta în anul 1912 și titlul
de doctor în drept în anul 1920
la Cluj. a practicat avocatura în
perioada 1921-1948 la
Timișoara și Lugoj. a fost
secretar de stat la Ministerul
Economiei. a ocupat
demnitatea de decan al

Baroului Lugoj. În anul 1948,
Comisia de epurare îi respinge
cererea de înscriere în Barou
cu motivarea că „nu practică
efectiv avocatura, are teren de
50 de ha, are salar de 49.000
de lei de la Uzinele Ferdinand
din Nădrag”. Se stabilește în
București, unde se angajează
magazioner la o cooperativă
meșteșugărească. Depistat de
securitate, este arestat în
perioada 6 mai 1950 – 6 iulie
1955, fără a fi condamnat, fiind
considerat deținut politic.
Soția, rămasă fără venituri,
solicită pensie; i se respinge
cererea pe considerentul că
„soțul a pierdut dreptul la
pensie” în baza Decretului nr.
292/1959.

emanoil ungureanu, n. 23
decembrie 1845, Satchinez
(Timiș). d. 29 martie 192,
Timișoara. absolvent și doctor
în drept al Facultății de Drept
din Budapesta. a practicat
avocatura la Budapesta și
Szeged. În perioada 1869-1872
a avut calitatea de consilier al
Universității din Budapesta.
După înființarea Baroului Timiș,
depune cererea de înscriere la
10 mai 1875, stabilindu-și
sediul profesional la Timișoara.
Beneficiarul unei pregătiri
juridice solide, a fost deosebit
de apreciat de către magistrații
Curții de apel din Szeged,

aceștia afirmând că „Manu
Ungureanu nu susține niciodată
o cauză în care nu are
dreptate”. Practică avocatura
până în anul 1910, când solicită
înscrierea pe tabloul avocaților
incompatibili deoarece se
ocupă de activități publice și de
binefacere. a înființat Banca
„Timișana”, pe care a condus-o
15 ani. În timpul în care
Timișoara s-a aflat sub ocupație
sârbească, pentru salvarea
patrimoniului băncii a ascuns în
propria locuință banii și titlurile
de valoare.  S-a implicat în
pregătirea Unirii, a fost ales în
Marele Sfat Național, a fost
senator de Ciacova în Primul
Parlament al României Mari. a
susținut o serie de activități
sociale, culturale, a înființat un
cămin pentru copii săraci, o
fundație căreia i-a donat suma
de 379.000 de coroane. Nu a
fost căsătorit, nu a avut familie
și moștenitori, lăsând prin
testament întreaga avere
Palatului Cultural și bisericilor
ortodoxe române din
Timișoara. Consiliul Baroului, în
ședința din data de 18 ianuarie
1919, a aprobat cererea de
ridicare a stării de
incompatibilitate, dispunând
înscrierea pe tabloul avocaților
pledanți. La scurt timp, solicită
radierea din tabloul avocaților
„din cauză de bătrâneață”.
După deces, la inițiativa și cu
contribuția financiară a
Baroului și a unor avocați
apropiați și a altor personalități
bănățene, a fost ridicat în
memoria acestuia, în anul
1931, un monument amplasat
în fața unui liceului edificat pe
cheltuiala acestuia, care
actualmente îi poartă numele.
Bustul lui Emanoil Ungureanu a
fost primul monument
românesc ridicat la Timișoara. vicTor mercea emaNoil uNgureaNuTiTus PoPovici
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Le-am fost alături la cele mai
importante evenimente din
viața personală, dar și din cea
profesională, găsind soluții
vestimentare complexe si
corecte pentru fiecare în
parte. am avut mereu discuții
de calitate și am întâlnit
oameni care ne-au inspirat și
susținut pentru a ne urma
visul, acela de a deveni cel
mai important brand de
costume realizate la
comandă din romania.

Ne bucurăm să fim din nou
parteneri și la Balul avocaților,
o ocazie unică de a admira
mai multe costume Tudor
Tailor într-o singură seară și
pe această cale îi mulțumim
domnului decan Sergiu Stănilă
pentru relația deosebită pe
care o avem pe plan
profesional, dar mai ales
pentru prietenie! apropo de
Balul avocaților: vă reamintim
cu respect importanța
respectării codului
vestimentar, care apare
mereu pe invitație, iar de cele

mai multe ori este BLaCK TIE.
Tie - de la papion (bow-tie) și
nu de la cravată, de această
dată și presupune neapărat
purtarea unui Smoking
(americanii îi spun Tuxedo),
adică un sacou de obicei
negru sau din culori închise,
cu reverele din satin negru și
închidere la un singur nasture.
Pantalonul mereu cu vipușcă
din același satin, pantofii din

piele lac (patina leather), iar
cămașa cu manșete pentru
butoni și nasturi ascunși sau
cu plastron. Este o
recomandare succintă, pentru
o ținută care să vă onoreze
poziția socială, dar mai ales pe
cea profesională.

avem convingerea că meseria
de avocat este una care
impune o ținută impecabilă,

costume croite perfect, 
din stofe de cea mai bună
calitate, dar și cămăși sau
pantofi pe măsură. Într-o
epocă a fast fashion-ului, 
se vor distinge mereu și ușor
bărbații îmbăcați atent 
și cu gust.

Odată cu aniversarea a 145 de
ani de avocatură la Timișoara,
inaugurăm și noi noul
showroom Tudor Tailor. Nou
pentru că are o nouă
înfățișare, un nou design
interior, cu care ne dorim să
aducem un ambient special
fiecărei întâlniri și fiecărui
proces de măsurători sau de
probe de costum. Locația va
rămâne aceeași și ne dorim să
devină una de tradiție în oraș.

Prin urmare, vă dorim multe
sute de ani de avocatură
înainte, mereu îmbrăcați 
în costume de calitate!

Cu prietenie,
echipa Tudor Personal Tailor -

Timișoara

Tudor personal Tailor - Timișoara
Intrăm în al șaselea an de prezență a Tudor Tailor în Timișoara și ne bucurăm nespus să fie mai bine de cinci ani de prietenie
cu Baroul Timiș, dar mai ales cu avocații din Timiș, care, rând pe rând, ne-au devenit clienți și mai apoi, prieteni.
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la nici 38 de ani, numele dvs. 
de artist are deja strălucire 
pe firmamentul muzicienilor
români de anvergură
internațională. ce reprezintă
pianul pentru dumneavoastră,
pentru universul dvs. spiritual?
cum ați ales, la începuturi,
acest instrument?

Când am văzut numărul 38,
reprezentând vârsta mea, am
fugit pe repede înapoi 31 de
ani, amintindu-mi momentele
cele mai plăcute din viața mea
și am ajuns cu o ușoară
noastalgie și la ziua în care am
plecat cu mama de mână să
mă înscrie la școală. Își dorea
să facă om din mine și am ieșit
pianist! Deși era liceul de arte
din arad, în 1988 i se spunea
școala generală nr 19. Îmi aduc
și acum aminte cu amuzament
cum am pornit noi de acasă cu
un plan și ne-am întors total
pe dos. Tata este un sculptor
tare talentat, autodidact, fără
diplomă, cum îmi place mie 
să-l numesc, iar eu în pruncie
desenam de zor cu mâna
stangă cam toata ziua,
excepție făcând momentele
când mergeam să bat mingea
pe maidan cu vecinii mei din
cartier. Planul părinților mei
era să mă înscrie la liceul de
arte pentru a urma cursurile
de desen, pictură și mai apoi
sculptură, deoarece aveam
“profesorul” acasă și pe lângă

profesor, aveam și toate
dălțile și ustensilele necesare
unui viitor sculptor. 
ajunși la școală, am aflat cu
mirare că aceste cursuri
începeau doar din ciclul
gimnazial, dar doamna
director de la acea perioadă a
venit repede cu o soluție și a
întrebat-o pe mama dacă nu ar
dori să mă înscrie la pian sau
la vioara pentru ciclul primar.
Pregătit de acasă cu radieră,
creion și coli albe de desen,
pentru o posibilă probă de
aptitudini, am ajuns să cânt “În
pădurea cu alune” și să fiu
admis la pian, pentru că vioara
tare nu-mi plăcea.  
După terminarea ciclului
primar eram atât de

îndrăgostit de pian, încât i-am
rugat pe ai mei să mă lase în
continuare la secția de muzică
și să continui studiul pianului.
Deja câștigasem numeroase
premii în competiții și îmi
plăcea să bucur lumea prin
talentul meu. 
ajuns la finalul liceului,
conservatorul a devenit
singura opțiune valabilă
pentru mine, deoarece pianul
devenise în adevaratul sens al
cuvântului o parte din mine și
eram deja cei mai buni
prieteni. 
astăzi, după o viață petrecută
în fața pianului și dupa mii și
mii de ore de studiu, cred cu
tărie că suntem inseparabili
până la capătul vieții. acest

instrument mi-a devenit în
timp cel mai bun prieten
(astăzi împărțind acel loc 1 cu
soția mea). Când cânt la pian
pot să râd dar pot să și plâng,
și nu mă sfiesc să spun că și la
vârsta maturității îmi mai șterg
lacrimi după ce cânt unele
piese care mă poartă în
amintiri legate de locuri sau
oameni dragi. 
Mulți spun că limba engleză
este limba universală a zilelor
noastre. Nu neg acest lucru,
mă folosesc și eu de ea în
multe ocazii, dar pentru mine
muzica este limba universală,
iar pianul mi-a daruit șansa de
a comunica atât de simplu și
natural cu oameni din lumea
largă.

„Muzica mea aproape că se scrie
singură în Timișoara”
Interviu cu Teo MIleA, pianist și compozitor român

Fotografii de Mihai Toth
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V-ați născut în județul Arad, ați
început să cântați la pian la vârsta
de 6 ani la liceul de Muzică 
„sabin Drăgoi” din Arad și ați urmat
cursurile Facultății de Muzică din
cadrul universității de Vest din
Timișoara, pe care ați absolvit-o 
în 2005. De atunci, ați progresat
continuu în carieră, alegând să vă
continuați viața și creația muzicală
în canada, la Toronto. cât de mult 
v-a ajutat profesional opțiunea dvs.
de a trăi și evolua peste ocean?

Eram prin liceu când părinții mei
mi-au povestit că prin anii `80 au
avut posibilitatea să plece în Suedia
dar, deși era foarte tentant, au
decis să rămână în țară. Mi-au
explicat ei prin cuvinte simple că
oamenii din jurul lor, prietenii,
familia, locurile dragi, liniștea
sufletească erau totul pentru ei și
nu doreau să le dea la schimb
pentru nimic în lume. acum îi
înțeleg perfect, dar ani în urmă
cuvintele lor nu făceau parte din
viziunea mea. Ca adolescent, și
chiar ca tânăr, am fost o fire mai
rebelă, care nu dorea nici în ruptul
capului să stea într-un tipar. Nu
puteam concepe că ceva sau cineva
să îmi îngrădească libertatea de a
cutreiera lumea în lung și-n lat. 
Vreme de 33 de ani și jumătate am
locuit “acasă” (așa numesc eu
România mea!), iar când am avut
posibilitatea să plec peste ocean,
am plecat cu dorința nebună de a
vedea ce este în lumea nouă
despre care tot citeam, vedeam
poze și filme și mulți povesteau.
Odată trecută ”balta”, m-am trezit
la realitate și mi-am dat seama că
aproape tot ceea ce știam nu e
valabil. Pe noile meleaguri, singurul
lucru rămas în comun cu rânduielile
de acasă  a fost pianul. Și în Canada
pianele au tot 88 de clape, care
sunt tot albe și negre, iar valsul
este tot în măsura de ¾. 
Plecasem deja din țară cu un

concert antamat în viitorul meu
oraș, Toronto, într-una din cele mai
fierbinți locații muzicale, unde
cântau numai nume bune din
lumea internațională a muzicii. La
finalul concertului, Ed, proprietarul
sălii de concerte, m-a privit și mi-a
spus: “Datorită ție, de azi înainte
voi privi România cu alți ochi!”. Nu-
i venea să creadă că un nou venit în
Toronto, de nici o lună și jumătate,
debutează cu casa închisă și
termină concertul cu sala în
picioare, lucru ce nu i se mai
întâmplase în cei 15 ani de
activitate. 
Fiecare apariție m-a motivat tot
mai mult și tot mai mult, și
simțeam cum interpretarea mea
crește în calitate și în profunzime și
capătă un contur tot mai matur.
ajuns pe pământul nou, îmi
propusesem ca încă de la început
să joc cu toate cărțile pe masă,
totul sau nimic, pentru că nu
aveam nimic de pierdut. Îi aveam
alături pe cei mai buni prieteni ai

mei, soția și pianul, și știam deja că
în această echipă putem să ne
învingem temerile și să ne depășim
limitele. 
astăzi, după mai bine de 4 ani de la
debutul canadian, spun că am
reușit să cuceresc prin muzica mea,
prin muncă, prin dăruire și prin
suportul continuu al jumătății
mele, un teritoriu nou, aproape
impenetrabil.

sunteți, practic, profund legat 
de Timișoara: după absolvirea
facultății, ați a făcut parte din câteva
trupe de jazz, precum horea
crișovan Quartet sau The Trumpet
sound, împreună cu care ați
concertat în diferite cluburi și
festivaluri de aici, ați lucrat cu
Amalia gaiță la proiectele muzicale
„sounds of christmas” și „culori” 
și ați susținut direct candidatura
Timișoarei la titlul de capitală
culturală europeană 2021. cât de
des reveniți pe malurile Begăi? 
ce vă ține aproape de Timișoara?

Timișoara înseamnă pentru mine
„acasă”. De fiecare dată când intru
în oraș, simt o liniște care mă
cuprinde și care îmi dă acea
senzație de bucurie că am ajuns în
locul meu de suflet. De aceea, în
fiecare an ajung să mă plimb prin
locurile mele preferate, cel puțin
de două ori, să îmi savurez cafeaua
la terasele pline de prieteni și de
povești, sau să cânt în locul de care
inima mea se simte atrasă ca de un
magnet.
Mă leagă 15 ani de amintiri de
orașul acesta și îmi aduc cu mare
drag și nostalgie aminte prima lună
când am ajuns în Timișoara. Era
octombrie 2000, vremea era
perfectă, se așternea ușor toamna
peste oraș și în fiecare seară urcam
într-un mijloc de transport în
comun nou, cu o altă destinație,
pentru a merge până la capătul
liniei; astfel învățam noul meu

„pentru că pe 
o parte dintre
invitații prezenți
la aniversarea
celor 145 de ani
de la atestarea
Baroului Timiș îi
cunosc personal,
iar pe ceilalți
abia aștept să îi
întâlnesc, am să
mă așez la pianul
de pe scena
operei din
Timișoara 
cu emoția
reîntâlnirii
prietenilor dragi
din sufrageria
muzicală”
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„acasă”. apoi l-am luat la pas,
mă plimbam prin fiecare
cartier să descopăr parcurile și
să admir superba arhitectură a
clădirilor. Până de Crăciun
cunoșteam toată urbea în
detaliu și eram deja îndrăgostit
ireversibil de tot ce era în jurul
meu.  
Mi-am făcut foarte repede
prieteni și, cu siguranță, și
acest lucru a contat enorm în
dragostea vie pe care o port
Timișoarei. La început, am
colaborat cu colegi din cadrul
facultății de muzică, unde
învățam tainele pianului clasic.
Dar pentru că îmi doream să
explorez și alte teritorii
muzicale, am cochetat foarte
repede și cu alte stiluri din
care s-au născut colaborări
ulterioare, de care sunt foarte
mândru și de care îmi este
tare dor. Cu siguranță, în viitor
voi aduce în fața publicului
meu noi proiecte care vor
presupune noi colaborări, dar
și reîntâlniri pe scenă cu
prieteni vechi.  
Momentul cu cea mai mare
încărcătură s-a consumat în 26
Iulie 2012 la Galeria Calpe din
bastion, când am apărut
pentru întâia oară, cu foarte
mari emoții, în fața publicului
timișorean, în calitate de
pianist și compozitor. După
acel recital mi-am dat seama
cât de mult îmi dăruise orașul
în cei aproape 12 ani petrecuți
deja în el. Cea mai mare parte
din compozițiile mele le-am
scris aici, și chiar am testat
puterea locului în sensul că în
urmă cu 2 ani, înainte de a
zbura spre Timișoara, unde
urma să concertez în cadrul
Festivalului artelor, eram cu
piesa “Serenada” în lucru și
speram să o finalizez până la
concertul din Piața Operei.

acum spun, din fericire n-am
finalizat-o, pentru că odată
ajuns în locul meu de suflet,
m-am dus să-mi fac încălzirea
la Conservator înainte de
concert și, fără nici o pregătire,
„Serenada” își găsise parcă
singură forma. am putut să o
cânt în premieră la finalul
concertului meu, în fața
publicului meu! Vă mărturisesc
cu toată sinceritatea că la
finalul acestei piese eram cu
lacrimi în ochi. Faptul că
muzica mea aproape că se
scrie singură în Timișoara,
faptul că aproape că nu
trebuie să depun nici un efort:
totul curge natural și totul are
o poveste.  

ce prevalează în cariera dvs. 
de pianist: interpretarea 
sau compoziția? Aveți un stil
propriu, se poate încadra în
cele binecunoscute? ce artiști
clasici sau contemporani 
v-au influențat și inspirat cel
mai mult din punct de vedere
muzical?

Când am început să-mi aștern
pe hârtie ideile muzicale și mai
apoi să le dau o formă, am
făcut-o la imboldul soției.
După cum spune tata,
„zdrăngăneam” la pian în casă
și, într-o zi, Raluca s-a furișat
în camera cu pian în timp ce
eu mă duelam cu
instrumentul, iar când am
făcut o pauză, m-a intrebat cu
un ton încurajator: „Tu nu
crezi că e păcat ca
improvizațiile tale să rămână
la nivelul ăsta?”. 
Recunosc că am reflecat ceva
vreme la întrebarea ei și după
scurt timp m-am pus pe treabă
și am început să conturez
improvizațiile în piese de sine
stătătoare, cu o formă clară.

așa s-a născut primul recital
pe clape albe și negre, care 4
luni mai târziu ajungea să se
audă în casele prietenilor
muzicii mele în varianta
primului meu disc. 
După primele recitaluri am
început să capăt curaj, mai
ales când vedeam oamenii
pășind cu atâta bucurie în
sălile în care concertam.
Locurile erau de cele mai
multe ori prea puține pentru
publicul care la finalul
recitalului îmi oferea aplauzele
sale finale în picioare. atunci
am ales să iau cu adevărat în
serios darul de la Dumnezeu
pe care tocmai îl
descoperisem, compoziția.
Cred că am devenit un fel de
”2 în 1”, pentru că astăzi sunt
interpretul compozițiilor mele
și totodată compozitorul
viitoarelor mele interpretări.
Nu trag să fiu de o parte sau
de alta, simt că îmbin perfect
ambele laturi!
Încă din adolescență mă
frământa gândul legat de
interpretarea corectă a

lucrărilor mai  marilor mei
profesori: Bach, Mozart,
Beethoven, Czerny, Liszt,
Chopin, Rahmaninov, Bartok,
Enescu... . Din păcate, nu am
avut ocazia să îi cunosc
personal și să stau la un pahar
de vorbă cu ei, să înțeleg în
detaliu ce anume trebuie să
redau și să evidențiez prin
fiecare lucrare, dar cu mine mă
întâlnesc destul de des și
dezbatem mult. Uneori se dau
lupte interioare între
compozitor și interpret, dar
ajungem repede la un consens
care să avantajeze urechea
ascultătorului. Când îmi cânt
lucrările, spun povestea mea și
a tot ceea ce mă înconjoară și
pot justifica fiecare notă pe
care am scris-o. Pot povesti
fiecare stare de bucurie sau de
zbucium după concert chiar și
în cuvinte.
Îi numesc “profesorii mei” pe
compozitorii mai sus
mentionați, întrucât nu doar
le-am studiat lucrările pentru a
le interpreta în perioada mea
de formare, dar am investit
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timp disecându-le în detaliu
pentru a înțelege anumite
tipare de compoziție, cât și
felurite modalități de a mă juca
elegant cu notele și armoniile
pe la urechile receptorilor
finali. 
Ca stil, mă încadrez în zona
neoclasicului sau a clasicului
modern, păstrând valorile
muzicii clasice, care stă la baza
mea ca formare pianistică, dar
scriind povești muzicale pe
ideile si necesitățile timpurilor
actuale. 
De fiecare dată când am ocazia
să ascult live un artist
contemporan din zona
neoclasică, merg cu mare
interes la concert. Merg ca la
un concert-lecție, pentru că
sunt foarte interesat de cum și
cât de repede poate să se
conecteze artistul cu publicul
său și vreau să văd cu ochii mei
câtă emoție poate să
transmită. La finalul
concertului privesc atent
mimica ascultătorilor să observ
dacă au fost cuprinși de muzică
și dacă acest concert a adus o
stare de poveste pe chipul lor. 

la Timișoara v-ați lansat, 
în 2012 și 2015, și cele două
albume proprii: ”on white... and
black keys” și ”open Minds”.
primul album a a câștigat locul
al II-lea la categoria Albumul
clasic al anului 2014 la radio
solopiano.com, iar cel de-al
doilea, primul loc în 2015. Mai
mult, ați fost unul dintre cei
patru finaliști ai
concursului cBc Music’s
searchlight 2016 organizat de
către radioul de stat canadian
cBc, cu piesa Ireversibil. 
la acest concurs au fost
înscrise peste 2.000 de piese.
ce competiții vizați 
în viitorul apropiat? 

Multe din momentele
frumoase de până acum s-au
consumat în premieră în
orașul parcurilor, și-mi place să
cred că preț de câteva clipe
am dăruit și eu ceva locului în
care muzica mea a primit
primele aplauze. Deși de
curând am dobândit cetățenia
canadiană, mă prezint în
continuare ca român iar după
ce identific țara, punctez
repede și orașul de unde vin,
Timișoara. 
Recunosc, îmi place la nebunie
propoziția spusă cu timp în
urmă de marele Bela Bartok:
”Competițiile sunt pentru cai”.
De fiecare dată când am
participat într-o competiție,
am pășit pe scenă cu gândul că
principalul și cel mai de temut
competitor al meu sunt chiar
eu. Competițiile m-au ajutat să
mă perfecționez, să îmi testez
limitele și să mă autodepășesc,
pentru a face pași în evoluția
mea și pentru a suprinde în cel
mai plăcut mod prietenul meu
- publicul. În momentul de
față, competiția în care m-am
re-avântat este cel de-al 3 lea
disc solo, la care lucrez deja și
care îmi doresc din tot sufletul
să ajung să-l pun în mâna
prietenilor muzicii mele în
toamna anului viitor. 

este reconfortant pentru noi, ca
români, să numărăm succesele
compatrioților pe toate
meridianele lumii. în 2011 ați
concertat de paști la Berna
(elveția), pe 1 decembrie 2012 -
la comandamentul româniei
de la nATo de la Bruxelles, 
cu ocazia zilei naționale a
româniei. în februarie 2017 
ați concertat la chicago, 
ați susținut concerte la The Jazz
room, waterloo, ontario, Al
green Theatre, Toronto și

la conservatoire de Musique du
Québec din Montreal, iar cel
mai recent concert a fost în
Toronto, la union station, în
decembrie 2019. cu ce gânduri
veți evolua pe scena operei din
Timișoara, cu un recital dedicat
aniversării celor 145 de ani de
la atestarea Baroului Timiș?

De fiecare dată când urc pe
scenă, fie într-o sală de
concerte, fie într-o biserică, o
gară sau chiar și sala de
recepții a comandamentului
NaTO de la Bruxelles, îmi
doresc să transform acel
spațiu într-o sufragerie
muzicală plină de prieteni. E
atât de fain gândul acela că
prietenii muzicii tale s-au
adunat în sufrageria ta, în
jurul tău și al pianului și tu le
cânți povești pe care ei le
îndrăgesc deja și-i mai
surprinzi din când în când cu
câte-o snoavă nouă. 
Pentru că pe o parte dintre
invitații prezenți la
aniversarea celor 145 de ani
de la atestarea Baroului Timiș
îi cunosc personal, iar pe
ceilalți abia aștept să îi
întâlnesc, am să mă așez la
pianul de pe scena Operei din
Timișoara cu emoția
reîntâlnirii prietenilor dragi
din sufrageria muzicală.
Pentru că bunul meu prieten,
decanul Baroului Timiș, Sergiu
Stănilă, m-a invitat să mă
bucur alături de voi de acest
moment unic, încă din vara lui
2018, am avut timp din belșug
să gândesc și să regândesc cu
vreme lista recitalului și vă
asigur că am presărat-o cu
cele mai frumoase povești.
Mai mult decât atât, am
pregătit și un cadou: voi avea
deosebita plăcere să
interpretez în premieră

absolută cea mai nouă
compoziție care-mi poartă
numele,  o ”nebunie” de
piesă. Sunt sigur că tare are să
vă placă. 

poate exista, în accepțiunea
dumneavoastră, o legătură
între muzica din categoria cultă
și profesia de avocat - apărător
al statului de drept? 

Cu siguranță această legătură
există. am câțiva prieteni care
au urmat cursurile liceelor de
muzică din țară, după care s-
au îndreptat spre facultatea
de drept, iar o parte din ei
chiar și azi mai cântă, ca
hobby, la instrumentele pe
care le-au studiat în anii
tinereții. Trebuie să recunosc
că încă nu am întâlnit nici un
avocat care după terminarea
studiilor de drept să se apuce
de pian și să devină pianist
concertist, dar dacă eu nu l-
am întâlnit, asta nu înseamnă
că el sau ea nu există. 
Cu bucurie spun că mă
întâlnesc des cu prietenii mei
avocați - nu numai la
concertele mele ci și la
evenimente clasice în diverse
spații și locații. Pe de altă
parte, pot să confirm pe
propria-mi piele că această
legătură există, deoarece șeful
meu (așa îmi alint eu soția,
care este și managerul meu) a
urmat cursurile facultății de
drept din Timișoara și preț de
8 ani a fost juristă. Vă
mărturisesc cu sinceritate că
viața alături de un apărător al
statului de drept se ghidează
după un set foarte bine
conturat de reguli. Pe unele
le-am adoptat cu mare drag,
dar pentru altele am reușit să-
mi convertesc jumătatea pe
stilul meu artistic. 



24 eDIŢIA A XXVIII-A IaNUaRIE 2020
LEGaL MaGaZIN www.legAlMAgAzIn.ro 

oAspețI lA sărBăToAre

ne aflăm la începutul unui nou
an. este firesc să vă întrebăm:
ce s-a realizat în cadrul unBr
de la alegeri până la finalul lui
2019?

Sunt aspecte vizibile și multe
mai puțin vizibile. Voi explica.
Pentru mandatul în curs,
Comisia Permanentă a propus
și Consiliul U.N.B.R. a aprobat o
serie de proiecte. am început
realizarea acestora cu unele
rezultate sper vizibile, dar care
se vor contura și mai bine în
perioada următoare. Cu titlu de
exemplu, aș enumera:
reconfigurarea instrumentelor

de lucru ale Consiliului U.N.B.R.
prin organizarea grupurilor de
lucru pe teme de interes; o
nouă conducere executivă a
INPPA, care a inițiat deja un
proiect de reformă a pregătirii
profesionale inițiale și continue;
o reașezare a strategiei de
comunicare în interiorul
profesiei, cu partenerii
profesionali (Consiliul Superior
al Magistraturii, Ministerul
Justiției, Ministerul Public,
Parlamentul României,
organele reprezentative ale
celorlalte profesii juridice), dar
și cu societatea; intensificarea
relațiilor internaționale ale

U.N.B.R.; nu în ultimul rând,
asigurarea sumelor necesare
plății asistenței judiciare pe
anul 2020.
Se adaugă însă partea mai
puțin vizibilă, dar foarte
importantă, care este
reprezentată de activitatea
curentă a Uniunii, adică sute de
lucrări pe săptămână, solicitate
de barouri, avocați, alte
instituții. aceasta nu este
percepută de avocați, dar este
absolut necesară și este
reflectată în rapoarte de lucru
care sunt înaintate săptămânal
Comisiei Permanente.

care sunt acțiunile și
proiectele prioritare ale unBr
pentru anul 2020?

Finalizarea grupurilor de lucru
ale Consiliului U.N.B.R., care
urmează să asigure suportul
tehnic pentru propuneri de
îmbunătățire a activității
avocaților (aceste grupuri sunt
deja afișate pe pagina UNBR,
urmând ca până în martie să
fie funcționale), aprobarea și
demararea strategiei de
promovare în zona media a
profesiei de avocat,
dezvoltarea mijloacelor de
comunicare în interiorul
profesiei, reformarea I.N.P.P.a.,
aprobarea unei strategii
investiționale la nivelul Casei de
asigurări a avocaților,
înlăturarea tuturor formelor de

practicare ilegală a avocaturii,
concretizarea eforturilor pentru
a avea un spațiu adecvat în
proiectul „Cartierul Justiției”,
dezvoltarea activităților
economice ale U.N.B.R. (în
prezent activitatea Registrului
Național de Publicitate
Mobiliară) și identificarea unor
noi instrumente producătoare
de venituri, informatizarea
profesiei, inclusiv prin folosirea
noilor mijloace pe care le oferă
evoluția în materie de IT.

în iulie 2019 a fost publicată
legea nr. 142/2019 privind
modificarea și completarea
legii nr. 51/1995 pentru
organizarea și exercitarea
profesiei de avocat. ce aduce
nou această lege? 

Legea rezolvă unele probleme
legate de convocarea
adunărilor generale în cazul
barourilor cu un număr mare de
avocați.

hotărârea unBr nr. 431/2019 a
adus noi modificări la statutul
profesiei de avocat. există
schimbări relevante care
merită comentate?

Modificările la Statutul profesiei
de avocat au avut ca obiect, în
principal, transpunerea la
nivelul legislației secundare, a
modificărilor aduse prin Legea
nr.25/2017.

„Baroul Timiș are o viață profesională intensă,
dinamizată de eforturile Decanului”
Interviu cu prof. univ. dr. av. TrAIAn BrIcIu, președintele uniunii naționale a Barourilor din românia
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noul director al Institutului
național pentru pregătirea și
perfecționarea Avocaților
(InppA), dl. Dan oancea, declara
imediat după recenta sa
desemnare în funcție, că l-ați
rugat, ca președinte al unBr, să
revadă, sub toate aspectele,
activitatea InppA, începând de
la statut, regulament de
organizare și funcționare, până
la funcționarea propriu-zisă,
analiza mecanismelor de
funcționare, de organizare și de
decizie, în ultimă instanță, în
ceea ce privește parcursul și
obiectul de activitate al InppA.
ce așteptări aveți în această
privință?

În mare măsură domnul
profesor Dan Oancea a transmis
Comisiei Permanente
propunerile privind reformarea
I.N.P.P.a.  Le vom discuta chiar
în ședința de la Timișoara. Se
impune atenție sporită la
nevoile specifice tinerei
generații de avocați și la
asigurarea funcționalității
centrelor teritoriale.

unBr trebuie să reprezinte
interesele barourilor, entități
care își doresc o autonomie
cât mai mare. cum va fi
posibilă depășirea unei
asemenea dileme?

Nu este o dilemă. Barourile își
doresc autonomie pentru că
legea le recunoaște acest drept
și este firesc pentru că viața
profesională se desfășoară în
barouri. Decanii sunt cei care
cunosc cel mai bine nevoile
imediate și efective ale
avocaților. Uniunea trebuie să
aibă capacitatea de a recepta
toate aceste probleme, a le
sintetiza și a le susține la nivel
decizional. Deci discuția este

despre comunicarea conducerii
Uniunii cu decanii, iar aici am o
preocupare reflectată în
măsurile adoptate până acum,
dar și în proiectele de anul
acesta.

cum considerați că a evoluat în
ultimul timp conlucrarea dintre
avocați, dintre barouri, dar mai
ales dintre unBr și barourile
membre? ce s-a câștigat în
beneficiul comunității și al
clienților? ce ar mai fi de făcut
cu prioritate? cum comunicați
cu decidenții politici?

așa cum am arătat există o
preocupare de îmbunătățire a
dialogului Uniune – barouri. am
creat o structură de comunicare
care să ne permită schimbul de
informații și între ședințele
Consiliului și sper ca în acest
mod viteza decizională să
crească. În perioada aceasta am
încercat să intensific relațiile cu
decidenții politici. avem un
vicepreședinte care se ocupă de
acest domeniu și eu personal
am participat la ședințe ale
Comisiilor juridice ale
Parlamentului atunci când am
fost invitat pe chestiuni de
interes pentru avocați și
sistemul judiciar în ansamblu.
Desigur, vom dezvolta acest
spațiu de interes, fiind în
procedură de selectare a unui
specialist care să asigure
comunicarea permanentă cu
legislativul și cu alte autorități și
instituții publice.

Aveți, folosind toate resursele
unBr, un dialog constant cu
celelalte trei mari uniuni ce
reprezintă profesiile juridice:
uniunea națională a
practicienilor în Insolvență
(unpIr), uniunea națională a
executorilor Judecătorești

(uneJ) și uniunea națională a
notarilor publici din românia
(unnp). colaborați, evident, cu
magistrații, cu mediatorii și
evaluatorii, dar și cu multe alte
profesii liberale. există
suficientă armonie între
opiniile uniunilor
profesionale? 

Până acum conlucrarea cu
reprezentanții profesiilor
juridice a fost foarte bună.
Desigur, fiecare profesie are
particularități și probleme
specifice. Important este ca
dialogul să se poarte asupra
înțelegerii reciproce și asupra
scopurilor comune. 

Având în vedere noua structură
de conducere a uniunii
(intrarea în componența
comisiei permanente, dar mai
ales în consiliul unBr, a unor
colegi noi, cu opțiuni adesea
disjuncte), cum se asigură
președintele unBr de
obținerea unei majorități
atunci când se iau decizii
importante în beneficiul
profesiei de avocat?

Faptul că sunt opinii disjuncte
este normal. Suntem avocați.
Important este ca opiniile, chiar
divergente, să fie argumentate
și să aibă o cauză de interes
general, iar nu una personală.
Până acum tactul, moderația,
respectul reciproc și sper modul
în care am pus în discuție
problemele au contribuit la
decizii adoptate, în general, cu
majoritate confortabilă. Desigur,
dacă au fost situații în care nu
am reușit aceasta, îmi asum și
eu partea de culpă, explicabilă
(dar este drept, greu
acceptabilă) prin neinspirația de
moment ori lipsa de experiență
în această calitate. Mă rog,

important este să învățam din
toate și pe viitor să fim mai
eficienți.

Baroul Timiș a devenit în
ultimii ani o voce puternică în
interiorul breslei. cum privește
președintele unBr pozițiile
manifestate de acest barou,
modul de comunicare și
susținere publică a acestora?

Baroul Timiș are o viață
profesională intensă, dinamizată
de eforturile Decanului, eforturi
care l-au și impus ca membru al
Comisiei Permanente, cu un rol
important în analizarea
lucrărilor acesteia. Personal, am
susținut toate manifestările
baroului și în perioada
anterioară mandatului de
Președinte al U.N.B.R., din
poziția de director al I.N.P.P.a. și
evident, o voi face și din actuala
poziție.

Baroul Timiș demonstrează,
prin sărbătorirea celor 145 de
ani de la atestarea primei sale
forme de organizare,
determinare și o foarte
onorantă tradiție. este acesta
printre cele mai „longevive”
barouri din românia? ce mesaj
s-ar potrivi din partea unBr cu
această ocazie?

În Banat avocatura are o lungă
și frumoasă istorie, reflectată și
în lucrări elaborate de avocați
din baroul Timiș, cum este
domnul Lazăr Gruneanțu.
Mesajul? Tradiția este
importantă pentru că ea îți
conferă statutul, forța și
reperele pentru a crea un
prezent mai bun și stabil. Istoria
nu trebuie admirată pasiv, ci
folosită pentru a înțelege care
sunt pârghiile care îți asigură o
evoluție durabilă. 
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universitatea de Vest
din Timișoara este principala
instituție de învățământ
superior și centru de cercetare
din vestul româniei, unul din
cei cinci componenți ai
consorțiului „universitaria”
(grupul universităților
românești de elită), din care 
fac parte și universitatea din
București, universitatea 
Babeș-Bolyai din cluj-napoca,
universitatea „Alexandru Ioan
cuza” din Iași și Academia de
științe economice din
București. cum ați ajuns la o
asemenea performanță?

Universitatea de Vest din
Timișoara a înțeles, prin toate
componentele sale – echipa
de management, corpul
profesoral, personalul
administrativ și de suport -, că
educația nu mai este un
proces cu o răspândire locală
sau națională, ci totul se
întâmplă la nivel global. În
acest context competiția
pentru resurse, în special
pentru studenți și pentru
activitățile de cercetare, este
una acerbă și pentru a avea
succes trebuie să fi
competitiv. am dat dovadă de
curaj înființând noi programe
de studii, am dat credit
tinerilor, am construit un
parteneriat solid cu studenții,
colaborăm excelent cu
reprezentanții instituțiilor

publice și cu mediul socio-
economic, cultural și artistic și
am încurajat și recompensat
în permanență performanța.
Și pentru toate aceste linii ale
dezvoltării univrsitare
depunem multă muncă! 
acestea sunt atuurile pe care
le-am avut pentru a obține
poziția actuală, în peisajul
educațional românesc,
situându-ne între primele 3
sau 4 universități românești,
în primul rând univesitate-
lider a învățământului
universitar din zona de vest a
țării. 
Nu în ultimul rând, pentru că
toate orașele europene
importante sunt centre
universitare, pentru că
dinamica acestor orașe este
direct legată de evoluția vieții
universitare, și noi ne-am luat
în considerare rolul strategic
pe care îl jucăm în viața
comunității timișorene și
pentru întreaga zonă de vest a
țării, astfel încât am avansat
multe programe de acțiune,
implicare, cercetare sau de
parteneriat, destinate
dezvoltării comunității
noastre. Fie că este vorba de
cultură – suntem parteneri ai
programului „Timișoara 2021”
-, sport – am oferit
comunității locale una dintre
cele mai dinamice competiții
de tip maraton, dar deținem și
echipe competitive de rugby,

handbal și volei -, sau de
conferințe înscrise în circuitele
internaționale, ori de studii de
politici publice, UVT este un
pilon strategic în evoluția
comunității și un factor de
dezvoltare socială.

universitatea de Vest a fost
întemeiată oficial prin
Decretul-lege nr. 660/30
decembrie 1944, promulgat 
de regale Mihai.  Acest act
prevedea ca institutul nou
înființat să funcționeze
începând cu anul universitar
1944–1945 cu opt specializări,
printre care și Dreptul. ce
reprezintă, din punctul de
vedere al rectorului acestei
prestigioase instituții 
de învățământ superior, 
cei 75 de ani de funcționare
neîntreruptă? 

Universitatea de Vest din
Timișoara, ca instituție de
învățământ superior
comprehensivă, a fost visul de
decenii al intelectualității
bănățene. Regele Mihai I al
României a ctitorit în anul
1945 două edificii simbolice
pentru Timișoara și pentru
Banat – Universitatea de Vest
și Catedrala Mitropolitană. La
75 de ani de la acest moment
îndrăznesc să spun, ceea ce de
altfel fac de câțiva ani, că
învățământul superior
timișorean trebuie să se

regăsească într-o construcție
unitară metropolitană, care ar
da mult mai multă forță și
consistență Timișoarei și
Banatului, într-un nou format
de Universitate Metropolitană
de Cercetare. 
Noi, cei care reprezentăm
astăzi UVT, ne raportăm la cei
75 de ani de existență ai
instituției noastre ca fiind
garanții visului intelectualilor
bănățeni, acela de a putea
pregăti la noi acasă pe cei care
vor duce înainte valorile
acestui oraș minunat și a
regiunii însăși –
multiculturalitatea, toleranța
și inovarea. 

cu ce rezultate notabile
mergeți mai departe și, mai
ales, cu ce obiective majore?

așa cum se spune și în sport,
mai important și mai greu
decât a ajunge pe o poziție
fruntașă este să te menții
acolo. Dacă până acum câțiva
ani eram surpriza plăcută a
multor clasamente sau
rankinguri și noi eram cei care
ne uitam după modele, astăzi
noi am devenit modele pentru
alții, iar această postură ne
onorează, dar ne și obligă. am
inovat mult în zona
academică, iar proiectul
nostru major pe termen scurt
și mediu este Teaching &
Learning Brand UVT, un

universitatea de Vest din Timișoara este
driver de creștere și dezvoltare în regiunea
cea mai occidentalizată a româniei
Interviu cu prof. univ. dr. MArIlen gABrIel pIrTeA – rectorul universității de Vest, Timișoara
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proiect prin care ne propunem să
inovăm în zona educațio nală, să
fim mai aproape de tinerii secolului
21. 
Aproape 15.000 de studenți numără
uVT, ceea ce reprezintă un prag
respectabil. Vin la Timișoara să
studieze aproape 300 de studenți
străini, cei mai mulți din Israel,
Tunisia, Irak, Algeria și Italia, dar și
români de pretutindeni, majoritatea
din serbia și republica
Moldova.  cum vă atrageți studenții
pe plan intern, dar mai ales
internațional?

Suntem singura universitate din
țară care are un departament
special dedicat relației cu mediul
preuniversitar. Prin acest
departament, dar și prin alte
departamente de suport
educațional, ne adresăm tinerilor
într-un mod apropiat lor. Rămânem
în permanență alături de elevi și de
colegii noștri, cadrele didactice din
învățământul preuniversitar, prin
multe căi – caravane educaționale,
concursuri școlare, conferințe și
prelegeri, proiecte comune, tabere
de vară etc. 
În plan internațional, UVT este
prezentă la toate târgurile

educaționale internaționale
organizate în cadrul conceptului
Study in Romania și ne străduim,
totodată, să menținem o relație
extrem de apropiată cu
comunitățile românești din
diaspora și cu românii din țările
învecinate.

pentru universități, una dintre
problemele delicate, care se
cronicizează la nivel national, pare
să fie scăderea numărului de
studenți și păstrarea cu mari
eforturi a numărului de locuri. 
este un fenomen firesc? exista
vreme în urmă un interes mai mare
pentru studii superioare sau de fapt
numărul actual de studenți
reprezintă normalitatea?

Global, România se confruntă cu
acest fenomen. În particular, UVT
reușește în ultimii ani, în ciuda
aspectelor semnalate de dumnea -
voastră, să păstreze un număr de
studenți constant, având chiar o
ușoară creștere a studenților
înmatriculați în anul întâi. 
Învățământul superior nu mai este
un învățământ de elită, adresat
unui procent redus de populație;
educația superioară a devenit,

peste tot în lume, o educație de
masă, s-a democratizat, și trebuie
să înțelegem această nouă
paradigmă. UVT își dorește în
primul rând studenți de calitate și
încercăm să-i atragem din toate
colțurile României și chiar ale lumii.

care este mesajul dvs  pentru foștii
absolvenți de Drept ai uVT care
performează azi în profesia aleasă
pe plan local, la ceas aniversar
pentru Baroul Timiș?

Dacă mai devreme spuneam că, în
general, învățământul superior a
devenit unul de masă, în domeniul
Dreptului simțim o transformare
inversă. De la un număr
impresionant de studenți, în anii
2000, numărul acestora s-a redus
semnificativ în zilele noastre. În
ceea ce privește Facultatea de
Drept de la UVT, mă simt
îndreptățit să afirm că întreaga
comunitate de alumni este astăzi la
un nivel de prestigiu mult mai înalt. 
Toți absolvenții facultății trebuie să
se simtă mândri de ce a devenit
astăzi facultatea pe care au
absolvit-o: o facultate apreciată la
nivel național (în anul 2019 a fost
pentru prima dată când Dreptul de
la Timișoara a câștigat competiția
hexagonului, asociație ce reunește
cele mai bune 6 facultăți de drept
din România), o facultate apreciată
internațional (sunt deja notorii
rezultatele obținute de studenții
facultății în competițiile
internaționale de dezbateri sau
procese simulate) și o facultate cu
rezultate remarcabile la
concursurile profesionale
naționale. Baroului Timiș,
membrilor acestuia, le doresc
succes în toate activitățile, îi felicit
pentru realizările pe care le au și le
transmit dorința mea de a fi un
partener important al Facultății de
Drept de la UVT, în toate proiectele
pe care aceasta le derulează. 

suntem singura
universitate 
din țară care are
un departament
special dedicat
relației cu mediul
preuniversitar.
prin acest
departament, 
dar și prin alte
departamente 
de suport
educațional, 
ne adresăm
tinerilor într-un
mod apropiat lor.
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Facultatea de Drept din
Timișoara s-a remarcat,
recent, prin inițierea unor
dezbateri și publicarea unor
cărți care analizează critic
educația juridică. care credeți
că ar trebui să fie astăzi
misiunea unei facultăți 
de drept? 

Profitând de vacanța care
tocmai s-a încheiat și, probabil,
în spiritul interdisciplinarității,
am cumpărat de la librăria unui
muzeu o carte jucăușă,
intitulată „101 lucruri pe care le
înveți la facultatea de arte”, și
am constatat, fără ca aceasta să
fie o mare surpriză, că multe
dintre ele se potrivesc și pentru
facultatea de drept: „O idee e
doar atât de bună pe cât de
bine e pusă în practică”, „Ce se
întâmplă într-un atelier trebuie
să fie o conversație, nu un
monolog”, „Contextul

determină, în final, sensul”,
„Complexitatea derivă din
prezența [și, aș adăuga eu, din
gestionarea] contradicției”,
„Putem vedea lucrurile în trei
dimensiuni numai pentru că
există contraste între valori”.
Nu aș vrea să adopt tonul
plicticos îndeobște atribuit
profesorilor și să le comentez,
mai ales pentru că mulți dintre
cititorii dumneavoastră
împărtășesc, sunt convins,
aceleași idei ca și mine în
legătură cu dezideratele și
misiunea pe care trebuie să și le
asume o facultate de drept în
societatea românească de azi. 
Cred, spre exemplu, că aceasta
ar trebui să fie o școală care se
concentrează pe efectele
pozitive pe care le poate genera
în sprijinul societății civile, pe
dialogul permanent între
generații și între studenți și
profesorii lor, pe valorizarea
complexității și, în orice caz, pe
luarea în calcul a acesteia, pe o
atitudine pozitivă în fața
pluralității valorilor, înțeleasă ca
o sursă de complexitate. Nu
sunt, însă, suporterul
relativizării valorilor, pentru că
acesta nu e decât primul pas
spre negarea lor.
Facultatea de drept are, în
opinia mea, inclusiv o misiune
socială, iar profesorii de drept o
obligație în acest sens, care
decurge din chiar statutul lor.

Probabil de aceea mi-a atras
atenția, în cartea amintită, o
idee: „Când părăsește atelierul,
opera ta va fi judecată în
funcție de ce găsesc în ea
privitorii; e puțin important
dacă aceștia văd în ea ceva ce
tu nu ai intenționat să pui; nu
vei fi acolo să îți explici
intenția”. Mă gândesc, în acest
context, la răspunderea imensă
pe care o au profesorii de drept
pentru studenții lor și,
imprescriptibil chiar, pentru
foștii studenți; la faptul că
educația înseamnă mai mult
decât formarea unor
competențe; la fondul de valori
care este vital să treacă, în
amfiteatre și sălile de seminar,
de la profesori la studenți.
Este dificil de definit în câteva
cuvinte, și nu numai din motive
de complexitate, un model de
educație juridică; și e infinit mai
dificil să îl practici. La Timișoara
încercăm să îi învățăm pe
studenți lucruri utile pentru
profesiile lor viitoare, dar,
înainte de orice (pentru că
dreptul în vigoare a devenit
cantitativ negestionabil, dar și
pentru că textele de lege, și
chiar de doctrină sau
jurisprudență, nu epuizează
dreptul), îi susținem în
asimilarea unor valori și principii
fundamentale. Într-adevăr,
cheia de rezolvare a „cazurilor
dificile” este cultura juridică, or,

ea nu poate fi găsită printre
cheile de răspunsuri la grile. Și,
în orice caz, cum spuneam și cu
o altă (plăcută) ocazie, ne
străduim să îi învățăm să evite
cu orice preț analfabetismul
social, politic sau economic,
spiritul mercantil, falimentul
moral și lipsa de viziune
profesională.

este Facultatea de Drept 
din Timișoara diferită de
celelalte facultăți de drept 
din românia? 

Facultatea de Drept din
Timișoara s-a străduit mulți ani
să arate la fel ca cele mai bune
dintre facultățile de drept din
România. De aceea, apartenența
la hexagon este una dintre cele
mai importante trăsături
identitare ale facultății noastre și
cred că nimeni nu se îndoiește
astăzi de legitimitatea acestei
asocieri. Teoria asemănărilor de
familie a lui Wittgenstein se
aplică, însă, și aici: dacă
facultățile din hexagon și-au
asumat solidar același deziderat,
cel de a impune un standard
corect pentru învățământul
juridic superior din România,
corelat cu institutele naționale
de formare patronate de
profesiile juridice, membrii
hexagonului se regrupează și se
separă, totuși, între ei, după
note distinctive proprii.

cheia de rezolvare a „cazurilor dificile” 
este cultura juridică; or, ea nu poate fi găsită
printre cheile de răspunsuri la grile
Interviu cu prof. univ. dr. lucIAn BerceA, Decanul Facultății de Drept din cadrul universității de Vest, Timișoara
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aș spune, în primul rând, că
Facultatea de Drept din
Timișoara a fost, întotdeauna,
mobilă și deschisă, cultivând
domenii juridice de nișă. Mă
refer, spre exemplu, la faptul
că, pe lângă un respectabil
Centru de Cercetări în Științe
Penale, care gestionează o
revistă și o rețea regională de
specialiști din estul Europei,
facultatea a încurajat
dezvoltarea Centrului pentru
Dreptul afacerilor Timișoara,
orientat spre analiza economică
a dreptului, care organizează
(singur sau împreună cu
facultățile de drept din
București și Cluj-Napoca ori cu
instituții precum Banca
Națională a României) cele mai
importante conferințe naționale
de drept comercial, drept
bancar, drept fiscal sau dreptul
proprietății intelectuale și care
are unii dintre cei mai
importanți specialiști români în
dreptul insolvenței, dreptul
asigurărilor sau drept societar;
adaug, în același context,
Centrul de Drept Comparat și
Interdisciplinaritate, atașat
curentului culturalist din
comparatismul contemporan. 
Or, cum un lucru duce la altul,
aglutinarea acestor domenii noi
la preocupările tradiționale ale
profesorilor facultății i-a împins
pe mulți dintre aceștia către o
perspectivă auto-reflexivă.
aceasta a fost, de pildă, miza
cărții Despre juriști, apărută la
Universul Juridic în anul 2017,
cu ocazia aniversării primului
sfert de secol din scurta istorie
a facultății noastre. Cu același
prilej, a avut loc o consistentă
dezbatere, singulară în
România, dedicată unei analize
critice a situației învățământului
juridic superior. Pe de altă
parte, în anul 2019, atât prima

carte pe care profesorii
facultății au publicat-o la
humanitas, O scurtă introducere
în drept, cât și cartea apărută la
Ch Beck, pe care colegii mei i-au
dedicat-o profesorului Valentin
Constantin, Vă place dreptul?,
polemizează în jurul marilor
teme ale specificului și misiunii
dreptului, respectiv ale
educației juridice de astăzi.
Promovarea polemicii în drept,
a cărei cvasi-absență e deplânsă
în acest din urmă volum, poate
fi un alt semn distinctiv al
Facultății de Drept din
Timișoara.
În fine, profesorilor facultății
noastre li se pare important să
deschidă dreptul către non-
juriști, motiv pentru care Editura
Universității de Vest găzduiește
cu generozitate o colecție
intitulată De-a dreptul, în cadrul
căreia, anual, este publicat un
volum „prietenos” despre
drept. Tot pentru a educa,
promovând valorile dreptului în
care credem, am creat un
concurs de dezbateri pentru
liceeni, Argument, care atrage
către facultate, de la un an la
altul, din ce în ce mai mulți
tineri. această recentă
preocupare se înscrie într-o
tradiție pe care o consider o
altă notă definitorie a facultății:
interesul pentru dreptul
internațional și european și
apetența pentru concursurile
internaționale studențești, la
care echipele noastre au
participat în mod constant în
ultimele două decenii, cu
rezultate remarcabile pentru o
facultate atât de tânără, și care
le-au permis absolvenților
noștri implicați în aceste
activități să continue studiile în
străinătate sau să lucreze în
instituții europene. Nu aș vrea
să închei fără a aminti două

evenimente generaliste
devenite mărci reprezentative
pentru Facultatea de Drept din
Timișoara: Bienala, aflată în
acest an la a treisprezecea
ediție, și conferința
doctoranzilor în drept, care a
adăugat de câțiva ani o secțiune
dedicată studenților,
materializată în apariția Revistei
Studenților Facultății de Drept
din Timișoara.

cu ce provocări se confruntă
Facultatea de Drept din
Timișoara în prezent? 
sunteți o facultate tânără 
sau v-ați maturizat?

Dacă auto-reflecția este
condiția de maturitate, o
îndeplinim. Instituțional,
începem să ne încărcăm cu
experiența condensată a mai
multor generații. Dacă, însă,
statutul de școală de drept
presupune existența unei
comunități epistemice reale,
până acolo e cale lungă și grea.
O facultate, la fel ca orice
comunitate proteiformă, nu
poate evolua decât dacă
depășește logica convoiului: ea
nu se poate mișca cu viteza
celui mai încet membru; cei
care o duc înainte sunt cei care
o iau înaintea celorlalți.
Provocările prezentului sunt
altele decât cele ale trecutului.
După cum știm, facultatea le
datorează mult decanului Radu
I. Motica, profesorului Ion Lulă
sau regretatului profesor
Gheorghe Mihai. Însă în ultimii
2-3 ani am avut pentru prima
dată sentimentul că ne
despărțim de o întreagă
generație: profesorii Valentin
Constantin, Viorel Pașca, Radu
Bufan sau Emilia Mihai au
împlinit, de curând, ori sunt pe
punctul să împlinească vârsta

de la care vor continua să
rămână aproape de facultate
fără ca, totuși, să mai participe
la rutinele academice zilnice. 
acest moment delicat
reprezintă, fără îndoială, pentru
generația mea de profesori, o
provocare „epigenetică”. Cred,
într-adevăr, că una dintre
trăsăturile definitorii ale
Facultății de Drept din
Timișoara este onesta
colaborare colegială. Metafora
subsidiarității îmi este de folos
aici: generația mea a fost nu
doar formată și încurajată de
profesorii din prima linie;
aceștia au avut, în plus,
înțelepciunea să ne însoțească
de la distanță în propria
(r)evoluție, permițând să existe
o generoasă ambiguitate în
privința celor cărora li se
datorează starea de azi a
facultății.
Ca semn că dialogul dintre
generații continuă – pe mai
multe voci, așa cum este firesc
–, o să închei cu o anecdotă pe
care, proaspăt întors din
vacanța mea (italiană), am aflat-
o de la profesorul Valentin
Constantin: „Avanti, tutti
quanti!” îi îmbărbătează, cu un
strigăt de luptă curajos și
mobilizator, comandantul pe
soldații săi aflați în fața atacului
decisiv. „Ma che bella voce!”,
exclamă unul dintre ei. Cred că
întotdeauna a fost loc și timp, în
facultatea noastră, nu doar
pentru atacuri decisive – în
fond, anul care tocmai s-a
încheiat este cel în care am
câștigat hexagonul –, ci și
pentru momente de grație. Cele
în care, pur și simplu, ne dăm
voie să ne bucurăm unii de alții,
de studenții noștri, de
frumusețea dreptului, care îți
poate face cu ochiul în cel mai
neașteptat moment.
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Dental experts se evidențiază 
prin tradiție, profesionalism, dotări 
și o echipă constantă de peste 10 ani
Interviu cu prof. Dr. eMAnuel BrATu, Manager, Dental experts

clinica dumneavoastră este una
dintre cele mai apreciate și
respectate din vestul țării. ne puteți
spune care au fost premierele
medicale realizate aici? 

Dental Experts a fost prima clinică
de medicină dentară  din vestul
României construită, dotată,
verificată și atestată conform
normelor europene în vigoare la
acea dată. aici au avut loc mai
multe premiere, cum ar fi
utilizarea primului aparat de
producere a concentratelor
trombocitare din sângele
pacientului în țară, utilizarea
conceptului de all in one dental
service (clinică, laborator și
radiologie), primul aparat de
galvanoformare din România, iar
mai recent, în premieră în Estul
Europei, primele implanturi
dentare inserate cu ajutorul
aparatelor cu ultrasunete și cu o
formă care de multe ori le face
utilizabile și în cazuri cu os extrem
de redus în dimensiuni.

prin ce se evidențiază 
Dental experts?

Dental Experts se evidențiază prin
tradiție, profesionalism, dotări și o
echipă constantă de peste 10 ani,
atât în cabinete, cât și în laborator.
asta ne face unici, pe o piață a
muncii medicale în care schimbările
de personal sunt extrem de

frecvente, iar asta nu este deloc în
beneficiul pacientului. 
De asemenea, investim în viitor, în
cadre tinere racolate din studenție
și care în momentul absolvirii vor fi
medici și tehnicieni extrem de
competenți. Pe de altă parte,
oamenii oricât de buni ar fi, nu pot
performa fără tehnologie, așa că
investim sute de mii de euro anual
în aparatură și digitalizare, dar și în
eficientizarea administrativă a
actului medical.

ce consideraţi că este mai
important pentru pacienţi atunci
când aleg o clinică stomatologică:
aspectul clinicii, dotarea tehnică
sau profesionalismul personalului?

Toate sunt importante, dar mai
importantă decât orice este relația
medic - pacient. această relație
trebuie să fie de încredere din
ambele părți, iar medicul să fie în
primul rând OM. 
Eu știu de la bunicul meu că
medicul stă la dispoziția pacientului
tot timpul, pentru că omul bolnav
nu vine din plăcere la noi, vine
pentru că are o problemă și vrea
ajutor. Pe de altă parte, eu aș fi
atent la experiența medicului, la
competențele lui și la tot ce
înseamnă sterilizare și protocoale
de lucru. Nu în ultimul rând m-aș
uita dacă există evidențe, dosare,
formalități fiscale și arhivare.

sunteți cadru didactic la universitatea
de Medicină din Timișoara. 
cum percepeți interesul studenților
pentru profesia de dentist?

Interesul există, dar selecția
candidaților este deficitară. Și asta
se vede în participarea la cursuri și
la activitățile practice. 
avem prea multe centre
universitare iar calitatea
învățământului este în scădere
datorită subfinanțării și a faptului
că activitatea didactică nu mai este
percepută ca în trecut. Viitorii
medici stomatologi ar trebui să știe
că se adresează unei piețe a muncii
tot mai aglomerate și mai
competitive, la nivel mondial, nu
numai în țară.

eu știu de la
bunicul meu că
medicul stă la
dispoziția
pacientului tot
timpul, pentru că
omul bolnav nu
vine din plăcere
la noi, vine
pentru că are o
problemă și vrea
ajutor.
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BArourI „FrățeșTI”

aparent, aradul are, din punct
de vedere al organizării
sistemului judiciar, o așezare
geografică nefavorabilă, fiind
situat între două orașe mari,
Timișoara și Oradea, unde
există în mod tradițional Curți
de apel, astfel încât la arad a
putut exista o Curte de apel
doar pe perioada Dictatului de
la Viena, când Curtea de apel
Oradea (oraș ce a intrat forțat
în componența Ungariei) a fost
mutată temporar la arad. De
asemenea, regionalizarea din
perioada comunistă, când
aradul a fost redus la o simplă
capitală de raion, iar
organizația avocaților din arad
a fost degradată la un simplu
BCaJ, în cadrul Colegiului de
avocați al Regiunii Banat, a
dăunat mult prestigiului
justiției arădene. Totuși, în
pofida aparențelor, avocatura
arădeană și-a dovedit
importanța și valoarea în
cadrul acestei nobile caste
profesionale din România.  
Baroul arad a fost înființat
acum  145 ani, adică la 26
ianuarie 1875, în urma
ordinului Ministrului Justiției
de punere în aplicare a

articolului de lege nr.
XXXIV/1874 din austro-
Ungaria, ordin care a și stabilit
circumscripția și modul de
desfășurare a ședinței de
constituire a ”Camerei
avocaților din arad”. Însă, dacă
luăm în considerare ”asociația
avocaților din arad” existentă
anterior, putem conchide că
prima organizație profesională
a avocaților arădeni a fost
constituită de fapt la 16 iunie
1869, adică acum 151 de ani. 
La Marea adunare de la alba
Iulia din 1 Decembrie 1918 au
fost prezenți 13 avocați din
circumscripția electorală a
comitatului arad, iar conform
actualei structuri a județului
arad, constatăm prezența la
acea adunare a unui număr de
18 avocați arădeni. Mai mult,
din Marele Sfat Național au
făcut parte 10 avocați din
municipiul arad și județ. Să nu
uităm că aradul a fost numit
de mulți istorici ”prima capitală
politică a Marii Uniri”, pentru
că sediul Consiliului Național
Român Central a fost la arad,
în casa avocatului Ștefan Cicio-
Pop, și tot la arad a avut loc la
13/14 noiembrie 1918

întâlnirea dintre CNRC și
reprezentanții guvernului
maghiar, în urma căreia s-a
hotârât ”desprinderea totală”
de Statul maghiar și unirea
Transilvaniei, Crișanei,
Banatului și Maramureșului cu
Regatul  României într-o Mare
adunare Națională. 
Dintre importanții avocați ai
aradului trebuie amintit în
primul rând Georgiu Plopu,
fost membru al Curiei Ungare,
ajuns în perioada interbelică
Președintele Înaltei Curți de
Casație și Justiție din București,
autor al valorosului studiu
”Părți alese din dreptul privat
ungar”.
Baroul arad a cunoscut o
înflorire deosebită în cadrul
societății democratice
instaurate după 1989. Deși un
barou de mărime medie (400
avocați), a reușit să-și afirme
valoarea și deschiderea
europeană. Este membru al
Federației Barourilor
Europene. Decanul Baroului,
Cristian alunaru, cunoscător al
limbii germane, a fost invitat la
Congresul FBE de la Viena în
anul 2014 pentru a susține în
sala festivă a Palatului

Trautson al Ministerului
Justiției din austria, o
prelegere despre
independența avocatului în
Europa, cu referire specială la
România. apoi, la conferința
internațională cu tema
”Dreptul ca un factor local
important al unei economii
naționale. Importanța pentru
România și Germania”
organizată la București de
UNBR împreună cu Deutscher
anwaltsverein (Uniunea
avocaților din Germania),
decanul Baroului arad a fost
invitat să susțină în limba
germană prelegerea cu tema
”Particularități ale contractului
de vânzare-cumpărare german
și român”.
O mare onoare pentru Baroul
arad a fost numirea Decanului
Barolui de către conducerea
UNBR în cadrul delegației care
a reprezentat avocații din
România la importante
manifestări profesionale
internaționale: Congresul
internațional al avocaților de la
Frankfurt am Main; Seminarul
germano-român de la Berlin
privind organizarea pregătirii
profesionale pentru obținerea

Baroul Arad – „bătrân” de 151 de ani
și, totodată, „tânăr” membru 
al federației barourilor europene

motto:
„Un avocat temeinic într-o cauză dreaptă, la fel ca un matematician ager în fața
unui cer înstelat, amândoi sunt asemănători lui Dumnezeu” 

johann Wolfgang von goethe

de av. dr. crIsTIAn AlunAru, Decanul Baroului Arad
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titlului de avocat specialist
(Fachanwalt)i; Congresul avocaților
din Germania de la Berlin, etc.
Fiind cadru universitar, dedicat și
cercetării științifice în domeniul
dreptului, decanul Baroului arad a
fost invitat la numeroase conferințe
juridice internaționale, susținând
prelegeri în limbile germană și
engleză în țări ca: Germania, austria,
Ungaria, Croația, Turcia, Italia,
Cehia, Slovacia, Polonia, anglia,
Belgia, Lituania, etc. a publicat peste
50 de studii de specialitate juridică
în prestigioase edituri europene,
precum Springer, de Gruyter,
Mohr/Siebeck, Manz, Nomos, etc.
această activitate științifică a avut
drept consecință și stabilirea unor
relații internaționale importante cu
uniunile avocaților din Germania,
austria, Ungaria, și altele, a unor
relații directe de colaborare cu
Președintele Uniunii avocaților din

austria, Ruppert Wolff, și cu
Președintele Camerei avocaților din
Viena (echivalentul funcției de
Decan din România), Michael
Enzinger. Dar activitatea academică
a avut ca urmare și alegerea
Decanului Baroului arad în
importante organisme juridice
europene, unde a făcut cunoscut
Baroul din arad: Uniunea Juriștilor
din Germania; Uniunea Juriștilor din
austria; membru fondator al
Centrului de cercetare pentru
dezvoltarea dreptului european și
reforma dreptului privat al Facultății
de Drept a Universității din Viena;
membru al Centrului de cercetare
pentru răspundere civilă delictuală a
academiei de Științe a austriei,
unde de la aderarea României la UE
prezintă anual raportul României
privind evoluția răspunderii
delictuale în anul precedent; timp
de 8 ani (două mandate) a fost

membru al Consiliului de conducere
al Institului European de Drept (ELI). 
activitatea internațională nu a
însemnat neglijarea reprezentării
Baroului arad pe plan național, cum
sunt toate acțiunile organizate de
UNBR, inclusiv “Programul de
educație și asistență juridică pentru
îmbunătățirea accesului cetățenilor
la justiție – JUST aCCESS”la care a
avut calitatea de expert-formator,
partipând la sesiunile din arad,
București și Brașov. Decanul
Baroului este membru corespodent
al academiei de Științe Juridice a
României. 
Istoria baroului a fost consemnată
în monografiile ”Baroul arad” și
”avocații arădeni”, editate cu
ajutorul istoricului Emil arbonie.
Sperăm ca și actuala, bogata
activitate a Baroului să fie
consemnată într-o nouă
monografie. 

Baroul Arad a
cunoscut o
înflorire
deosebită în
cadrul societății
democratice
instaurate după
1989. Deși un
barou de mărime
medie (400
avocați), a reușit
să-și afirme
valoarea și
deschiderea
europeană. este
membru al
Federației
Barourilor
europene.

cu ocazia frumoaselor
manifestări prilejuite 
de aniversarea  Baroului
Timiș, avocații din
Baroul Arad, un barou
deși mult mai mic în
comparație cu Baroul
sărbătorit, dar având
aceeași vechime și fiind
vecin și prieten, doresc
colegilor timișoreni
mulți ani de activitate
rodnică, de realizări
deosebite și împliniri
profesionale, multă
sănătate și fericire
alături de cei dragi. 
la mulți ani!

Mesaj pentru Baroul Timiș

Decanul Baroului Arad, av. dr. crIsTIAn AlunAru
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Evenimentul organizat de
confrații noștri din Baroul
Timiș, cu ocazia aniversării a
145 de ani de atestare a
Camerei avocaților Timișoara
se circumscrie eforturilor
făcute de toate barourile din
țară, dar în special de cele din
Transilvania, în încercarea
găsirii sau regăsirii ”identității
naționale”, mai ales că în anul
2018 a avut loc și am
sărbătorit cu toții ”Centenarul
Marii Uniri”. 
După cum bine știți, în istoria
zbuciumată a națiunii noastre,
noi, cei din ardeal, am trăit
sub mai multe orânduiri
(Imperiul austriac, Marele
Principat al Transilvaniei,
Imperiul austro-Ungar), fapt
care a lăsat o ”amprentă”
serioasă și asupra profesiei de
avocat.
Istoric vorbind, puțini copii din
ardeal au reușit să acceadă în
nobila profesie de avocat până
la formarea României Mari,
excepție făcând cei din
familiile mai înstărite – copii
de preoți sau învățători – însă
și aceștia au învățat la
universitățile din Budapesta
sau Viena, însă unii au urmat și
cursurile Facultății de Drept
din Cluj (vezi avram Iancu),

înființată în sec. XIX.
Deși cei care au trăit în acele
vremuri pe meleagurile
Județului Maramureș au avut
acces oarecum restrâns la
educație, fiind o regiune
minieră, din rândurile copiilor
de români s-au ridicat nume
care și-au pus amprenta
asupra identității naționale și a
spiritului românesc,
contribuind decisiv la
înfăptuirea marelui vis al
tuturor românilor – lucru care
s-a și întâmplat la 1 Decembrie
1918.
Rolul avocaților maramureșeni
la înfăptuirea Marelui act de
Unitate Națională a fost unul
esențial. amintesc aici de
avocatul George Pop de
Băsești (foto), născut în
localitatea Băsești, județul
Maramureș, Președinte al
Partidului Național Român din
Transilvania, absolvent al
academiei de Drept din
Oradea, fiind cel care a
prezidat adunarea Națională
de la alba Iulia din 1
Decembrie 1918.
De asemenea, și alți confrați
avocați maramureșeni au pus
o piatră la temelia României
Mari. amintim aici pe av.
Vasile Chindriș (loc. Ieud), av.

Teofil Dragoș (loc. hideaga),
av. Vasile Sălăgean (loc. Seini),
av. Ion Tibil și av. aurel Nilban
(loc. Șomcuta Mare), av. Vasile
Filipciuc (loc. Petrova), dr. av.
Salvator Iurca (loc. Sighetu
Marmației), av. Cioltea Titus
(loc. Lăpuș), av. Lazăr Ilie (loc.
Ocna Șugatag), unii dintre
aceștia făcând parte din
Marele Sfat Național Român
(Salvator Iurca, Vasile Chindriș,
Vasile Filipciuc).
am făcut această introducere
în istoria avocaturii
maramureșene tocmai pentru
a arăta că deși pe meleagurile
județului Maramureș, în
timpurile vechi, indiferent că
aici au fost imperii, avocații au
provenit și din rândurile

românilor, cu toate piedicile și
vicisitudinile istoriei.
Baroul Maramureș, ca și
entitate, nu are o istorie la fel
de spectaculoasă ca și alte
barouri transilvănene cu
tradiție (Baroul Cluj, Baroul
Timiș sau Baroul  Bihor),
deoarece ca și teritoriu, în
decursul timpului, județul
Maramureș a suferit multe
transformări. De aceea și
avocații maramureșeni au
făcut parte în timp din alte
structuri ale profesiei, de
exemplu, după 1 Decembrie
1918, a existat Colegiul
avocaților din județul Satu
Mare, apoi în perioada tristă
dintre 1940-1944, după
Dictatul de la Viena, a existat
Ugyvedi Kamara Nagyvaradi,
Iar după 30 Decembrie 1947,
când statul român s-a
tranformat din Regat în
Republica Populară Română –
forma profesională a fost
”Colegiul de avocați al Regiunii
Baia Mare, cu sediul în Satu
Mare”.
abia în anul 1968, prin
reorganizarea teritorială a
României, județul Maramureș
capătă forma geografică
actuală, iar în martie 1968 se
înființează ”Colegiul de

rolul avocaților maramureșeni 
la înfăptuirea Marii uniri 
a fost unul esențial
de av. AnDreIcuț FlorIn, Decan al Baroului Maramureș
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avocați Maramureș”, cu un număr
de 22 de avocați în Baia Mare, 9
avocați în Sighet și 8 în Vișeu.
Vremuri... însă istoria nu trebuie
dată uitării. 
Momentan, Baroul Maramureș are
în compunere un număr de 253 de
avocați, din care 223 definitivi 
(24 fiind pensionari activi) 
și 30 de avocați stagiari.
În premieră pentru județul nostru,
și nu numai, în sesiunea de
examene pentru primirea în
profesia de avocat din august 2019,
în Baroul Maramureș a intrat și un
cetățean român, născut, crescut și
educat în Coasta de Fildeș, numele
lui fiind Moussa Outtara.
Consiliul Baroului Maramureș este
compus din 11 membri, aceștia
fiind decan - andreicuț florin,
prodecan - blăjan ioan și consilieri

- avram flaviu virgil, chindriș
ovidiu marius, fărcaș Dan iulian,
Palenciar cornelia, Pîrvu ionuț
rareș, Pop adrian, Pop alexandru
ioan, sas ioan, ștețca adriana. 
Ca și barou, suntem înfrățiți cu
Camera avocaților din Szolnok -
anul acesta am celebrat 10 ani de
la înfrățire. aici aș dori să
menționez că un rol important în
ceea ce privește înfrățirea cu
colegii din Szolnok l-a avut
avocatul csiha Tamaș, membru al
Filialei Casei de Pensii a avocaților
Maramureș. acest distins coleg,
drag nouă, tuturor, a făcut parte
din cei 22 de avocați înscriși în
martie 1968 în Colegiul de avocați
Maramureș, după reorganizarea
teritorială pe județe a României.
De asemenea, la 8 aprilie 2019,
alături de confrații și vecinii noștri

din Baroul Satu Mare și din Baroul
Sălaj am semnat ”acordul de
înfrățire” la Baia Mare, cu Uniunea
avocaților din Republica Moldova
– frații noștri de peste Prut.
Dorim ca în viitor să dezvoltăm
parteneriate și, ca atare, suntem în
discuții privind colaborarea cu
Barourile din Roma și Madrid, fiind
o provocare pentru Consiliul
Baroului Maramureș în vederea
realizării și materializării unor
acorduri de înfrățire cu aceștia.
Desigur, doresc să implic în aceste
proiecte toate Barourile vecine și
prietene, pentru că doar așa vom
reuși să înțelegem profesia noastră
într-o Europă fără granițe și cu o
legislație specifică fiecărei țări, dar
și una comunitară, obligatorie
pentru statele membre ale Uniunii
Europene.

în premieră
pentru județul
nostru, și nu
numai, în
sesiunea de
examene pentru
primirea în
profesia de
avocat din august
2019, în Baroul
Maramureș a
intrat și un
cetățean român,
născut, crescut și
educat în coasta
de Fildeș, numele
lui fiind Moussa
outtara.

Doresc să felicit pe această cale pe
confrații noștri din Baroul Timiș, pe
domnul decan stănilă sergiu, cu
ocazia aniversării a 145 ani de
atestare a camerei Avocaților
Timiș, pentru implicarea în
organizarea evenimentului ce va
avea loc cu acest prilej în 24
ianuarie 2020 la Timișoara.  sunt
convins că numai prin solidaritate
profesională și unitate națională
vom reuși să ajungem să ,,contăm"
și asta pentru că ,,merităm", atât
noi ca și profesie, dar mai ales ca și
națiune.
Toți membrii Baroului Maramureș
salută pe această cale toți confrații
noștri din țară și de peste hotare
pentru implicarea și participarea la
acest eveniment!

Mesaj pentru Baroul Timiș

av. AnDreIcuț FlorIn, Decan al Baroului Maramureș
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După înfăptuirea Marii Uniri
de la 1 decembrie 1918,
moment semnificativ în istoria
poporului român, realizat și
prin contribuția și implicarea
avocaților din județul
hunedoara, în anul 1923
numărul avocaților hunedoreni
era de 60, la aceștia
adăugându-se încă 27 de
avocați stagiari.
anul 1923 reprezintă anul
constituirii Baroului
hunedoara. astfel, la data de
23 octombrie 1923, în temeiul
art.119 din Legea pentru
unificarea corpului avocaților,
s-a obținut aprobarea
Ministrului Justiției din acea
perioadă pentru formarea unui
Barou al avocaților la Deva,
municipiul reședință al
județului hunedoara. De
întreaga procedură s-a ocupat
Virgil Olariu, Președintele din
acea vreme al Tribunalului
hunedoara, un remarcabil
jurist care a avut o contribuție
importantă la instalarea, după
data de 1 decembrie 1918, a
administrației românești în
județul hunedoara.
În baza dispozițiilor art.60 și
art.119 alin.2 din Legea pentru

organizarea și unificarea
corpului de avocați, potrivit
delegației Ministrului Justiției
nr.57.646 din data de 23
octombrie 1923, în
conformitate cu prevederile
art.I și art.II din decizia
nr.57.646/1923, Virgil Olariu,
în calitatea pe care o avea de
Președinte al Tribunalului
hunedoara, a convocat
adunarea generală de
constituire a baroului
hunedoara pentru data de 
02 decembrie 1923.
Lucrările adunării generale de
constituire a Baroului
hunedoara din data de 02
decembrie 1923, la care au
participat 45 de avocați, au
fost conduse de Președintele
Tribunalului hunedoara, Virgil
Olariu. În urma alegerilor
pentru demnitatea de Decan,
avocații participanți au ales
prin vot pe avocat dr. iustin
Pop, un eminent avocat și om
politic care, astfel, a devenit
Primul Decan al baroului
hunedoara. Mandatul său de
Decan s-a încheiat la data de
13 februarie 1927, următorul
Decan al Baroului hunedoara
fiind ales avocatul dr.Eugen

Tătar, care a îndeplinit
demnitatea de Decan până în
anul 1938. 
În prezent, Baroul hunedoara
are un număr de 300 avocați
definitivi și un număr de 2
avocați stagiari. Din anul 2016,
când a avut loc adunarea
generală electivă, avocații
Baroului hunedoara și-au ales
prin vot organele de
conducere, după cum
urmează:
l Decanul baroului

hunedoara – avocat Cosmin
alin RONCIOIU

l Prodecan al baroului
hunedoara – avocat Bianca
Emilia BIBER

l consiliul baroului
hunedoara este compus din
11 avocați:
Olimpia Elena aRDELEaN,
Cătălin Tiberiu CRăCIUN,
Ioan Sorin CRISTIaN, Ovidiu
Vasile FILIPESCU, Petrișor
hURDUBEU, Ovidiu Vasile
ITU, Florica MăRGINEaN,
Florin Doru RaDU, Daniel
Dumitru TOMESCU, la care
se adaugă Decanul și
Prodecanul Baroului.

În ultimii 30 de ani, profesia
de avocat, devenită cu

adevărat o profesie liberală, a
traversat o perioadă de
profunde transformări și a
trebuit să se adapteze noului
context social, economic și
politic. Progresul tehnico-
științific, economia de piață,
libera circulație a persoanelor
dintr-o țară în alta,
frecventele modificări
legislative ar fi trebuit să
determine o dezvoltare a
profesiei de avocat, o creștere
a importanței rolului
avocatului român în societate
și în majoritatea domeniilor
de activitate.
Paradoxal, în acest interval de
timp am constatat, treptat, un
trend descrescător al
avocaturii în raport cu
celelalte profesii juridice, pe
fondul dezvoltării avocaturii
clandestine și desconsiderării,
în general, a profesiei de
avocat în rândul justițiabililor.
Insecuritatea financiară,
diminuarea sau diluarea
competențelor legale privind
sfera de activitate a
avocatului, veniturile
nejustificat de mari care se
obțin de la bugetul statului în
alte profesii din domeniul

Baroul hunedoara, 
un pol de încredere în regiune
Baroul hunedoara, Barou component al uniunii naționale a Barourilor din românia, este unul din Barourile cu tradiție 
în peisajul avocaturii din românia. Din perspectiva reperului istoric, potrivit documentelor existente în arhiva 
Baroului hunedoara, putem afirma că avocatura era practicată pe aceste meleaguri încă de la începutul secolului 
al XIX-lea. Astfel, avocații din comitatul hunedoara au aparținut până în anul 1895 de camera avocaților din Alba-Iulia
care, în același an, a fost dizolvată, iar din anul 1896 avocații care își desfășurau activitatea în județul hunedoara 
au fost repartizați la camera Avocaților din Arad.

de av. cosMIn AlIn roncIoIu, Decanul Baroului hunedoara
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juridic, impozitele și taxele etc. au
determinat, pe de-o parte, plecări
semnificative din breasla avocaturii
iar, pe de altă parte, scăderea an
de an a numărului candidaților la
examenul de primire în profesie și
al celor declarați admiși, profesia
de avocat devenind, treptat,
neatractivă pentru tinerii
absolvenți de drept.
În acest context, provocările la
nivelul organelor de conducere
centrale și ale fiecărui Barou sunt
tot mai numeroase și
semnificative. acestea trebuie să
identifice urgent soluțiile prin care
profesia de avocat să-și recâștige
încrederea în fața justițiabililor și
să revină pe un loc superior în
cadrul profesiilor juridice, iar
avocatul român să fie un partener
real al înfăptuirii actului de justiție.
aceste obiective sunt prioritare pe
agenda de lucru a Decanului

Baroului hunedoara, precum și a
membrilor Consiliului Baroului
hunedoara, alături de
particularitățile specifice cu care se
confruntă membri Baroului
hunedoara în exercitarea cotidiană
a profesiei de avocat. De
asemenea, s-a constatat o lipsă de
informare a justițiabilului
referitoare la importanța
consultării și angajării unui avocat
care să-i apere drepturile și
interesele legitime pe parcursul
unui litigiu, dar și sub aspectul
prevenirii și explicării posibilelor
consecințe legale, dacă litigiul nu
poate fi evitat.
O altă preocupare permanentă a
conducerii Baroului hunedoara o
reprezintă creșterea calității
serviciilor profesionale asigurate și
prestate de avocații membri ai
Baroului hunedoara. În acest sens,
se urmărește pregătirea și

perfecționarea continuă a
avocaților prin organizarea sau
participarea acestora la diverse
conferințe, sesiuni, consfătuiri și
întâlniri profesionale ori
interprofesionale, unde se discută
teme de interes privind
interpretarea și aplicarea corectă și
unitară a normelor legale, în
diverse materii ale dreptului. 
Buna colaborare existentă în
prezent între Decanul Baroului
hunedoara și Consiliul Baroului
hunedoara, dorința și preocuparea
comună a acestora pentru
îmbunătățirea permanentă a
condițiilor în care colegii avocați
din Baroul hunedoara își
desfășoară activitatea, precum și
pentru apărarea drepturilor și
intereselor legitime ale acestora,
emană speranța continuității
proiectelor începute și derularea
etapizată a acestora.

o altă
preocupare
permanentă a
conducerii
Baroului
hunedoara o
reprezintă
creșterea
calității
serviciilor
profesionale
asigurate și
prestate de
avocații membri
ai Baroului
hunedoara.

cu prilejul aniversării
celor 145 de ani de la
atestarea camerei
Avocaților Timișoara,
membrii Baroului
hunedoara transmit
avocaților din Baroul
Timiș salutări cordiale,
gânduri bune, multe
împliniri profesionale,
prosperitate și felicitări
pentru întreaga
activitate desfășurată în
slujirea nobilei profesii
de avocat! 

lA MulțI AnI
BInecuVÂnTAțI!

Mesaj pentru Baroul Timiș

Decanul Baroului hunedoara, avocat cosMIn AlIn roncIoIu
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sunteți, de la începutul acestui
an, noul decan ales al Baroului
strasbourg. colegii români vă
felicită pentru poziția dvs. și
speră să continuați cu succes
activitatea predecesorului dvs.,
domnul christophe Darbois, pe
care reprezentanții lor au avut
ocazia să-l întâlnească în urmă
cu câteva luni. la ce interval de
timp au loc alegeri în Baroul
starsbourg?

Conform regulilor noastre
profesionale, alegerile pentru
Decanul Baroului trebuie să aibă
loc cel târziu cu 6 luni înainte de
începerea mandatului, fiind
specificat că mandatul
decanului este de doi ani. În
cazul meu, mandatul a început
pe 1 ianuarie 2020 și va dura
până la 31 decembrie 2022.
alegerile se desfășoară cel târziu
pe data de 30 iunie a anului
care precede începerea
mandatului. În acest fel, decanul
ales poate să se informeze pe
deplin cu privire la problemele și
sarcinile biroului.

care sunt prioritățile și
obiectivele unui decan și al
echipei sale de consiliu dintr-o
regiune franceză cu o
experiență profesională vastă
în domeniul apărării drepturilor
și libertăților?

În general, decanul Baroului
este reprezentantul local al
profesiei. El este purtătorul de
cuvânt al colegilor săi și este,
de asemenea, responsabil cu
reglementarea și soluționarea
oricărei dispute între avocați
sau între avocați și clienți, cu
privire la practica profesională
a avocaților, precum și
onorariile acestora.
Esența mandatului este
reprezentată de apărarea
profesiei, a eticii ei, precum și
favorizarea dezvoltării
practicilor noastre, asigurarea
calității serviciilor noastre.
acest lucru este de o

importanță deosebită, întrucât
noi suntem cei care garantăm
că fiecare persoană are
dreptul de a-și proteja și
proteja drepturile.
În acest sens, încercăm aici, la
Strasbourg, să avem contacte
funcționale cu Curtea
Europeană a Drepturilor
Omului, pentru a ajuta
membrii noștri, dar și membrii
altor asociații de avocați
francezi să dobândească o mai
bună cunoaștere a
jurisprudenței CEDO, pentru o
corectă aplicatare a acesteia
de către instanțele naționale.
În acest sens, am înființat

„Institut de Droit Européen
des Barreaux” (Institutul de
Drept European al Barourilor)
în cooperare cu barourile din
Bruxelles și Luxemburg. Scopul
acestui institut este de a
instrui avocați belgieni,
francezi și luxemburghezi în
acest domeniu pentru ca
aceștia să-și poată perfecționa,
la rândul lor, colegii de la nivel
local. Scopul nostru este să
major este acela de a crea
unui număr cât mai mare
număr de avocați un „reflex”
natural în dreptul european
atunci când lucrează în cazurile
lor interne.

în luna octombrie a anului
trecut, în timpul colocviului
franco-român de la paris,
ocazionat de ziua Francofoniei,
a avut o conferință importantă
despre viitorul profesiei, sub
genul „perspective franco-
românești”. evenimentul
organizat de consiliul național
al Barurilor din Franța și
uniunea națională a Barourilor
din românia, a reprezentat încă
o oportunitate de aprofundare a
cunoștințelor reciproce, dar și
o oportunitate excepțională
pentru Baroul Timiș de a semna
un Acord de înfrățire cu Baroul
strasbourg, un document în
care pledează pentru întărirea

„strasbourg este la frontiera cu germania,
orientată spre est. cred că Timișoara 
se uită spre vest. era firesc ca privirile 
și preocupările noastre să se întâlnească!”
Interviu cu chrIsTInA Kruger, decan al Baroului strasbourg, Franța
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prieteniei și de fraternitate între
avocații membrii celor două baruri.
ce importanță acordați unui astfel
de acord?

acest acord de Înfrățire este capital
pentru noi. Reconectăm, grație
acestuia, legăturile istorice dintre
țările noastre. Barourile noastre au
dimensiuni similare și au o locație
geografică particulară, aproape
identică. avem o frontieră cu
Germania, orientată spre est. Cred
că Timișoara se uită spre vest. Era
firesc ca privirile și preocupările
noastre să se întâlnească!

colegii români din Baroul Timiș
aniversează 145 de ani de la
atestarea primei lor forme de
organizare, camera Avocaților din
Timișoara. Desigur, bazele legii au
fost puse în europa de Vest în
perioada medievală și există o lungă
tradiție în domeniu. câți ani are
structura „frățească” din
strasbourg?

Baroul nostru este străvechi, chiar
dacă, desigur, nu a fost structurat
în același mod în perioada
medievală. La fel ca și celelalte
asociații de avocatură franceze, am
fost apoi organizați ca bresle

profesionale. Strasbourg a fost un
oraș liber, iar avocații au practicat
în aceste condiții până la Revoluția
Franceză din 1789. Din păcate, în
1870, în timpul războiului dintre
Franța și Prusia, Strasbourg a fost
sub un asediu greu și bombardat,
astfel încât majoritatea arhivelor
orașului au fost distruse. avocații
nu au putut salva decât
documentele referitoare la
perioada mai recentă. așa se face
că putem vorbi că despre faptul că
bazele moderne ale Baroul
Strasbourg au fost puse abia în
1823, cu un decan și un consiliu,
așa cum există astăzi.

în cadrul Acordului de înfrățire, s-a
stabilit, de asemenea, că se vor face
schimburi de informații cu privire la
normele de drept, practicile
judiciare, modificările esențiale ale
legii și procedurii care intervin în
fiecare dintre cele două țări și care
pot duce la dezvoltarea activității a
barourilor. ce așteptări aveți de la
confrații români, ce anume din
activitatea și experiența lor ar fi de
interes deosebit pentru colegii
francezi?

Barourile noastre au un fundament
comun, iar Franța și România

împărtășesc același spirit în
abordarea chestiunilor juridice. 
Mai mult, credem că împărtășim
practicile comune și că putem
învăța multe unii de la alții. Suntem
dornici să încurajăm tranzacțiile
comerciale și să susținem
investițiile reciproce. Suntem
convinși că avem multe de învățat
de la colegii noștri români și
sperăm că ne vor împărtăși aspect
utile din experiența lor.

în urma înfrățirii dintre cele două
baruri, cele două organizații vor
implementa, așa cum s-au
angajat, politici de cooperare 
și vor face schimburi de
experiență, precum și programe
de specializare în comun cu
privire la exercitarea profesiei 
ca avocat. Aveți de gând 
să stabiliți un calendar al
activităților reciproce cu colegii
dvs. din Timișoara? ce vă
așteptați ca delegații barului din
strasbourg să facă în comun cu
colegii lor din românia în prima
lor vizită aici?

Da, credem că stabilirea unui
calendar pentru activitățile noastre
reciproce va oferi un cadru
functional pentru o cooperare
proactivă și dinamică. În timpul
vizitei noastre la Timișoara, vom
discuta cu plăcere cu prietenii
noștri români dacă putem găsi
subiecte reciproce de interes, care
sunt în prezent importante pentru
ambele țări și vom vedea în ce mod
putem organiza un eveniment
comun în timpul căruia ne-am
putea împărtăși expertiza și
experiențe legale.
De asemenea, această primă
întâlnire va fi o bună oportunitate
pentru noi de a lega legături
puternice pentru viitor și de a
dezvolta această prietenie nouă,
care va aduce un plus fiecăreia
dintre părți.

Acest Acord de
înfrățire este
capital pentru
noi. reconectăm,
grație acestuia,
legăturile
istorice dintre
țările noastre.
Barourile noastre
au dimensiuni
similare 
și au o locație
geografică
particulară,
aproape identică.

Paris, 8 octombrie 2019 - semnarea Acordului de Înfrățire dintre Baroul Strasbourg 
și Baroul Timiș, reprezentate la eveniment de av. Christophe Darbois și av. Sergiu Stănilă
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în 2019 s-au aniversat 60 de ani
de la înființarea ceDo (curtea
europeană a Drepturilor
omului), adesea numită
informal “curtea de la
strasbourg”, care a fost creată
pentru sistematizarea
procedurii plângerilor în
materia drepturilor omului
provenite din statele membre
ale consiliului europei. cum
este organizată instituția în
prezent și câți angajați (jurişti,
personal tehnic/administrative,
traducători etc.) sunt acum 
în cadrul grefei?

CEDO a fost instituită în 1959,
de către Consiliul Europei, ca o
jurisdicție internațională cu
misiunea de asigura respectul
angajamentelor statelor
semnatare ale Convenției
Europene a Drepturilor
Omului. Fiecare dintre cele 47
de state membre ale
Convenției are câte un
judecător, ales pentru câte un
mandat de nouă ani.
Examinarea cauzelor se face
de către formațiuni de
judecată. aceste formațiuni
sunt repartizate în cele cinci
Secții ale Curții, entități
administrative, care sunt
compuse la rândul lor din
entități judiciare: Camere
(șapte judecători) și Comitete

(trei judecători). Fiecare Secție
are câte un președinte și câte
un vicepreședinte, iar aceștia
sunt asistați de către grefă.
Unii judecători sunt desemnați
judecător unic pentru a statua
asupra admisibilității cauzelor
îndreptate împotriva unui
anumit stat, cu excepția
statului de origine. Marea
Cameră (17 judecători) este
compusă din Președintele
Curții, președinții și
vicepreședinții Secțiilor,
judecătorul național și din
judecători trași la sorți.
Cauzele cu care CEDO este
sesizată sunt judecate de
patru formațiuni de judecată:
judecătorul unic, Camere,
Comitete și Marea Cameră.
Toate aceste formațiuni sunt
asistate de către grefă, care, la
rândul ei, este compusă din
aproximativ 640 angajați
(grefieri, juriști, personal
administrativ, tehnic și
traducători), agenți ai
Consiliului Europei.

cum a evoluat bugetul ceDo 
în ultimii ani?

Bugetul CEDO a fost, în ultimii
ani, din păcate, inferior
nevoilor reale ale instituției,
ținând cont, mai ales, de
numărul crescut de cauze. a

fost nevoie de implementarea
unei politici de economisire a
resurselor și, în același timp,
de găsirea unor alternative de
eficientizare a tratării cauzelor.
Un element pozitiv recent,
care merită menționat, este
plata retroactivă la bugetul
Consiliului Europei a
contribuției Federației Ruse,
care a permis instituției
evitarea unui plan de
contingență cu implicații
importante asupra activității
CEDO. Bugetul aferent anului
2019 a fost de 69.997.500
miloane euro și este
reprezentat de cheltuieli cu
sistemul informatic, misiuni,
traduceri, asistență judiciară,
anchete, etc.

Judecătorii ceDo sunt aleși
pentru un mandat de nouă ani,
care nu poate fi reînnoit.
Fiecare din cele 47 de state
membre are câte un judecător.
care sunt condițiile pe care
trebuie să le îndeplinească 
o persoană pentru a fi numit
judecător la ceDo?

Judecătorii CEDO sunt aleși de
către adunarea Parlamentară
a Consiliului Europei
(„adunarea Parlamentară”), în
urma unei proceduri naționale
de selecție care permite

Statelor membre să numească
trei candidați (aceasta din
urmă este procedura de
selecție). articolul 21 din
Convenție reprezintă baza
legală a selecției judecătorilor
CEDO. Ulterior, o comisie
parlamentară specială din
cadrul adunării Parlamentare
evaluează calificările celor 
3 candidați și echitatea
procedurii naționale de
selecție, iar numai apoi
adunarea Parlamentară
procedează la alegerile
propriu-zise (aceasta este
procedura de alegere).
adunarea Parlamentară are
posibilitatea de a respinge lista
propusă și de a solicita o listă
nouă. așa cum a fost reiterat
cu ocazia conferințelor de la
Interlaken, Izmir, Brighton și
Bruxelles, este foarte
important ca CEDO să
beneficieze de judecători cu
înalt prestigiu în domeniul
dreptului național și
internațional. Dacă ne referim
la etapa selecției, trebuie
menționat în primul rând că
procedura internă trebuie să
fie echitabilă și transparentă,
să implice un apel de
candidaturi public și deschis. În
plus de criteriile de natură
juridică stabilite în articolul 21
din Convenție, candidații

ceDo beneficiază de judecători 
cu înalt prestigiu în domeniul
dreptului național și internațional
Interviu cu IulIA AnToAnellA MoToc, judecător al curții europene a Drepturilor omului
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trebuie să îndeplinească criteriul
lingvistic (o bună cunoștință a limbii
franceze sau engleze). Trebuie să se
asigure respectul reprezentării
echilibrate femei/bărbați. În 10
noiembrie 2010, Comitetul de
Miniștrii a decis crearea unui
Comitet consultativ de experți
pentru candidații la funcțiile de
judecător CEDO (compus din șapte
membrii) cu rol în formularea de
avize, în atenția Statelor, cu privire
la respectarea criteriilor de selecție
din partea candidaților.

la 1 august 2018 a intrat în vigoare
protocolul nr. 16 la ceDo, care are 
ca obiect principal extinderea
competenţei curţii europene 
a Drepturilor omului de a formula
avize consultative. ce noutăți 
a adus acest protocol?

În iunie 2013, Consiliul Europei a
deschis pentru semnare Protocolul
nr. 16 la Convenție, care are rolul
principal de a unifica jurisprudența
privind drepturile prevăzute de
Convenție și de a reduce, implicit,
numărul de cauze adresate CEDO.
În baza Protocolului nr. 16, înaltele
instanțe desemnate de către
Statele membre pot adresa Curții
cereri de interpretare a Convenției;
este vorba de întrebări de principiu
privind interpretarea sau aplicarea
drepturilor şi libertăţilor prevăzute
de Convenție şi Protocoalele sale,
întrebări care trebuie să se afle în
legătură directă cu problemele de
drept dintr-o cauză care se află pe
rolul instanței care solicită avizul.
România a semnat Protocolul la
data de 14 octombrie 2014, dar
încă nu l-a ratificat. 

Verificarea admisibilității unei
petiții se face în complete de unul,
trei, șapte sau șaptesprezece
judecători. care sunt criteriile 
de admisibilitate?

Cererile vădit inadmisibile sunt
analizate de către un complet de
judecător unic care pronunță o
decizie în acest sens. Cererile care
nu sunt vădit inadmisibile fac
obiectul verificării admisibilității, de
către un Comitet (în complet de
trei judecători) sau de către o
Cameră (în complet de șapte
judecători), odată cu analizarea
fondului.
Conform articolului 35 din
Convenție, cererile adresate Curții
trebuie să îndeplinească anumite
condiții de admisibilitate pentru a
putea fi declarate admisibile și
examinate: epuizarea căilor interne
de recurs (pentru a permite statului
de a redresa el însuși pretinsele
violări ale Convenției), referirea, în
cadrul plângerilor, la drepturi
prevăzute și garantate de
Convenție și nu la alte drepturi,
sesizarea Curții într-un termen de
șase luni de la data ultimei decizii
interne definitive, titularii cererilor
să fie în mod personal și direct

victime ale violării drepturilor
prevăzute în Convenție și să fi
suferit un prejudiciu semnificativ, și
condiția ca cererile să fie
îndreptate împotriva unui/unor
Stat(e) parte la Convenție.

câte cereri pendinte (în curs de
soluționare – n.r.) sunt la finalul
anului 2019? care sunt statele de
unde sosesc cele mai multe petiții?

Numărul cauzelor pendinte la
finele anului 2019 este de 59.850,
din care 24,7% sunt îndreptate
contra Federației Ruse, 15,1%
contra Turciei, 14,5% contra
Ucrainei, 13,3% contra României și
5,1% contra Italiei. În cazul
dosarelor românești pendinte, un
număr semnificativ îl reprezintă
cauzele de tip „condiții de
detenție” acumulate în așteptarea
executării, de către autoritățile
naționale, a hotărârii pilot
Rezmives și alții c. României
(n° 61467/12 și 3 alții) pronunțate
în 25 aprilie 2017.

cum a evoluat jurisprudența curții?
Din ce sectoare / domenii provin
cele mai multe petiții?

Jurisprudența Curții evoluează în
principiu în funcție de evoluția
problemelor cu care se confruntă
societatea actuală: noile provocări
sunt cele privind gestiunea
fluxurilor migratoare (articolele 3 și
8 din Convenție), lupta contra
terorismului și aplicarea legislațiilor
antiteroriste (articolul 2 și 3 din
Convenție), sau condițiile materiale
din închisori (articolul 3 din
Convenție). alte domenii devin din
ce în ce mai preponderente în
jurisprudența Curții: protecția
datelor (articolul 8 din Convenție),
obligațiile Statelor membre în
domeniul protecției sănătății
cetățenilor (articolele 2 și 8 din
Convenție), chestiunile de ordin

Bugetul ceDo 
a fost, în ultimii
ani, din păcate,
inferior nevoilor
reale ale
instituției, ținând
cont, mai ales, 
de numărul
crescut de cauze.
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economic și măsurile de
austeritate (articolul 1 din
Protocolul 1 la Convenție),
libertatea de expresie
(articolul 10 din Convenție) și
libertatea de gândire, de
conștiința și de religie
(articolul 9).

care este diferenţa dintre 
o decizie şi o hotărâre?

O decizie este, în principiu,
pronunțată de către un
judecător unic, un Comitet sau
o Cameră a Curții și se referă
doar la admisibilitatea și nu la
fondul cererii. O hotărâre este
pronunțată în principiu de
Cameră sau de Comitet atunci
când se examinează în același
timp și admisibilitatea și
fondul unei cereri.

cum sunt puse în aplicare
hotărârile curţii?

hotărârile prin care Curtea
constată existența unor violări
ale drepturilor prevăzute în
Convenție au caracter
obligatoriu pentru Statele
membre vizate, acestea având
sarcina de a le executa din
oficiu. Executarea hotărârilor
Curții este supravegheată de
către Comitetul de Miniștrii al
Consiliului Europei. această

activitate de supraveghere
privește atât măsurile
individuale (de exemplu plata
unei despăgubiri în favoarea
unui reclamant) cât și măsurile
generale (de exemplu cele
recomandate în urma unei
hotărâri pilot în baza
articolului 46 din Convenție).

ce strategie are ceDo pentru 
a grăbi soluționarea dosarelor
aflate pe rol?

Diferite strategii au fost
adoptate de către CEDO
pentru a grăbi soluționarea
cauzelor pendinte. Putem
menționa în acest sens
folosirea procedurii cauzei
„pilot” urmată de tratarea
grupată și simplificată a
cauzelor similare (WECL),
folosirea recentă a procedurii
necontencioase care constă în
introducerea unei faze
prealabile care permite
părților să stingă litigiul pe cale
amiabilă, folosirea unei Secții
specializate în filtrarea
cauzelor, tratarea anumitor
cauze care nu reprezintă un
interes jurisprudențial de către
Comitete. Nu în ultimul rând,
CEDO desfășoară teste privind
proiecte în care folosirea
inteligenței artificiale va ușura

mult munca instituției și va
facilita tratarea accelerată a
cauzelor. 

cum colaborați cu cJue (curtea
de Justiție a uniunii europene)?

Datorită existenței unei
dualități a sistemului de
protecție a drepturilor omului
pe teritoriul european
(Convenția Europeană a
Drepturilor Omului și Carta
drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene) există o
foarte strânsă colaborare cu
Curtea de Justiție a Uniunii
Europene prin organizarea
regulată de conferințe,
seminarii și întâlniri anuale
între judecătorii celor două
Curți. Merită reamintit că
atunci când drepturile din
Cartă își au fundamentul în
Convenția europeană, articolul
52 § 3 din Cartă prevede că
sensul și întinderea care le
este acordată acestor drepturi
trebuie să fie similare cu cele
acordate de Convenția
europeană, chiar dacă
Uniunea Europeană este liberă
să le acorde o protecție mai
extinsă.
Un exemplu recent de
colaborare îl constituie ultima
reuniune anuală, la
Luxembourg, cu ocazia căreia

judecătorii CEDO au avut
ocazia să dezvolte subiecte de
interes comun celor două
Curți, privind aplicarea regulii
ne bis in idem în cadrul
procedurilor mixte de către
CEDO și de către Curtea de
Justiție, subiectul detenției
preventive în jurisprudența
celor două Curți, sau evoluțiile
jurisprudenței ambelor Curți în
domeniul respectului vieții
familiale în cadrul procedurilor
imigrației.

Au existat situații când 
statele au refuzat să coopereze
cu ceDo?

Da, din păcate, un exemplu
recent în acest sens este
situația cauzei Ilgar
Mammadov c. Azerbaidjan
(n° 15172/13, din 22 mai
2014) care privea arestarea și
deținerea arbitrară a
reclamantului, hotărâre care
nu a fost executată de către
Statul respectiv, în sensul în
care reclamantul nu a fost
eliberat, ci a continuat să fie
deținut. Situația a făcut
obiectul, în 2017, unei rezoluții
interimare a Comitetului de
Miniștrii și ulterior, 29 mai
2019, unei hotărâri a Marii
Camere a CEDO, ocazie cu care
s-a concluzionat la încălcarea
articolului 46 § 1 al Convenției
de către azerbaidjan. Curtea a
constatat că Statul respectiv
nu a executat decât parțial
hotărârea inițială, prin plata
unei despăgubiri în favoarea
reclamantului și eliberarea
condiționată (13 august 2018)
a reclamantului, care a trebuit
să suporte anumite restricții
timp de 8 luni, până la 
anula rea lor de către 
Curtea Supremă la data de 
28 martie 2019.
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Era în primăvara lui 2010. 
Trecuseră ceva mai mult de 
5 ani de la înființarea biroului
NNDKP din Timișoara. Ne
mutasem de mai mult de un an în
City Business Centre, într-un
spațiu luminos, de unde vezi
acoperișul centrului orașului și,
din când în când, vezi și munții
țarcu pierzându-se în zare.
Totuși, la NNDKP Timișoara,
primăvara anului 2010 s-a
remarcat prin altceva: ni s-au
alăturat colegii consultanți fiscali
și astfel, formal, am dobândit
resursele necesare pentru a oferi
servicii integrate juridice și de
consultanță fiscală.
Desigur, oferirea de servicii
juridice și fiscale nu reprezintă
ceva ieșit din comun: două tipuri
de servicii profesionale distincte,
prestate de echipe diferite. Totuși,
această caracterizare definește
doar prima perioadă de după
alăturarea colegilor consultanți
fiscali deoarece astăzi termenul
de „alăturare” nu mai pare
potrivit. Echipa noastră comună,
„Legal & Tax”, este întreagă,
completă, iar zece ani mai târziu,

nici nu ne mai putem imagina
cum am putea asista clienții noștri
în mod integrat, fără ca aceștia să
beneficieze de avantajele
colaborării legal & tax. 
Este implicit faptul că un bun
avocat de business trebuie să
cunoască afacerea clientului său,
iar pentru a intui o afacere,
trebuie să înțelegi mecanismele
economice care o fac să
funcționeze. De exemplu, un bun
avocat de business înțelege
noțiuni ca profit, TVa, cost, mark-
up, prețuri de transfer, contribuții,
deductibilitate șamd. 
Totodată, după cum mărturisesc
colegii consultanți fiscali, a
înțelege elemente de interpretare
a dreptului, diferența dintre forța
juridică a unuia sau altuia dintre
documentele pe care îți
fundamentezi analiza sau chiar
simpla luare în considerare a
eventualității unor riscuri juridice
face diferența și în materie de
consultanță fiscală.
Dar drumul pe care am pornit
acum zece ani, cu toate
necunoscutele și provocările lui,
cu experiențele comune ne-a
înzestrat și cu o empatie reciprocă
față de domeniul de expertiză a
celuilalt, sursă suplimentară de
beneficii pentru clienții noștri.
Prima situație pe care ne-o
amintim și în care pregătirea
juridică a făcut diferența pe
tărâmul consultanței fiscale a fost
legată de diferența dintre
noțiunea de contract în sens de
negotium și cea în sens de
instrumentum; urmare a
clarificării noțiunilor, clientul
nostru a putut documenta
existența contractului încheiat cu
beneficiarul său chiar în lipsa unui

document formal intitulat
„contract”.
apoi, importanța dovedirii și
declarării situației de forță majoră
pentru a beneficia de deduc -
tibilitate fiscală a fost un alt exer -
cițiu în care suportul juridic de
care a beneficiat consultantul fiscal
a fost important pentru client.
Sau, pentru situația în care
plusvaloarea a fost generată în
sens invers: clarificarea noțiunii de
sediu permanent, a condițiilor în
care activitatea unei persoane
poate genera un risc de sediu
permanent pentru o societate ne-
a permis să atragem atenția
clientului asupra acestui risc în
cadrul consultanței pe dreptul
muncii. 
Întrepătrunderea domeniilor
juridic și fiscal ne conferă un nivel
de competitivitate greu de egalat
în domenii precum detașarea
transfrontalieră și aspecte de
imigrare, unde avocații specializați
în dreptul muncii și în noțiuni de

imigrare au sprijinul nemijlocit al
consultantului fiscal pentru a
evalua impactul fiscal asupra
societății și a realiza formalitățile
specifice din perspectivă fiscală.
Echipa NNDKP este una integrată
și întrunește toate abilitățile
profesionale cerute pentru
structurarea unei tranzacții sau a
unei reorganizări la nivel de grup.
Desigur, oricare dintre avocații
implicați în structurarea unei
tranzacții înțelege diferența fiscală
între vânzarea unui mijloc fix și un
transfer parțial de business, după
cum și consultanții fiscali
confruntați cu o analiză a
alternativelor de reorganizare a
afacerilor cunosc deosebirile
procedurale între o divizare
parțială și un transfer de
întreprindere.
Exemplele ar putea continua pe
multe pagini, toate convergând
spre sinergia domeniilor de
expertiză juridică și de consultanță
fiscală. NNDKP stă mărturie că
aceste domenii se îmbină
armonios în materia consultanței
de business, iar în cadrul NNDKP
Timișoara, echipa de Legal are ca
simbiot echipa de Tax, formând
un tot unitar. 

nnDKp Timișoara - model de simbioză 
a serviciilor legal & Tax  retrospectivă subiectivă
Articol de eVA ForIKA, șef  Birou, nnDKp Timișoara

În anul 2019, biroul NNDKP Timișoara a aniversat primii 
15 ani de activitate profesională în care a susținut dinamica
comunității de afaceri din regiune. Eva Forika este șefa biroului, 
un avocat cu 20 de ani de activitate profesională desfășurată în
Timișoara. Sub îndrumarea ei, echipa este compusă in prezent 
din opt avocați, cărora li se alătură și doi consultanți fiscali.
NNDKP este promotor al avocaturii de afaceri în România de 
30 de ani, fiind recunoscută ca un pionier al pieței de profil locale. 
Cu birouri la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara și Braşov, casa de
avocatură oferă servicii de avocatură și consultanță fiscală complete
companiilor active în diverse sectoare ale industriei. NNDKP este
clasată în mod constant pe primele poziții în toate ariile de practică
de către Chambers & Partners, Legal500 și IFLR1000.
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cum caracterizați anul 2019
pentru Aron,
gAlAnTon&AsocIAțII?

anul 2019 ne-a oferit multiple
satisfacții profesionale care au
răsplătit atât efortul constant
depus de echipa noastră
pentru a excela în profesie, cât
și respectul pentru valorile
morale tradiționale de
loialitate, onestitate și
integritate în exercitarea
profesiei de avocat. Succesul
în soluționarea unor probleme
juridice care erau insolubile ori
identificarea corectă a
argumentelor juridico-
interpretative pentru
rezolvarea unor probleme
juridice complexe, cu un grad
ridicat de dificultate, a validat
teoria noastră conform căreia
o carieră de excepție se
construiește cu seriozitate și
printr-un studiu aprofundat,
de durată, care nu implică o
limită de timp. Pasiunea
noastră pentru avocatura de
„bară”, dăruirea, maniera
creativă și inventivă de a
aborda disputele juridice, au
condus la finalizarea pozitivă,
în mod preponderent, a
litigiilor de anvergură în care
am fost implicați. 
Totodată, s-a dezvoltat
activitatea de consultanță
juridică în business, în special
pentru societățile

multinaționale și în domeniul
fiscalității, clienții noștri
apreciind că un sfat corect le-a
eliminat un risc sau a prevenit
o decizie eronată. 
La finele anului, am obținut
trofeul TIMIȘOaRa LaW FIRM
OF ThE YEaR, decernat în
cadrul The Times Legal
Innovation awards Gala 2019.

coordonați strategic demersuri
în fața curții europene a
Drepturilor omului. ce ne puteți
spune despre dosarul pe care-l
gestionați în prezent?

Cererea nr. 43639/17  Bio
Farmland Betriebs SRL contra
României, aflată pe rolul secției
a patra a Curții Europene a
Drepturilor Omului, a fost
generată de respingerea, fără
motivare,  de către secția de
contencios administrativ și fiscal
a Curții de apel Timișoara, a
cererii formulate în numele
clientului de a sesiza Curtea de
Justiție a Uniunii Europene în
vederea pronunțării unei
hotărâri preliminare privind
interpre tarea dreptului Uniunii
Europene. 

am considerat că maniera în
care a procedat instanța de
judecată obiectivează o
încălcare flagrantă a dreptului
la un proces echitabil
consacrat de art.6 § 1 din
Convenție și am redactat o
cerere prin care am sesizat
CEDO, prevalându-ne de
jurisprudența constantă a
Curții, în situații similare. După
un interval temporal de doi
ani, procedura declanșată de
societatea noastră se află în
stadiul în care Guvernul
României a fost invitat să-și
prezinte observațiile, iar noi
urmează să formulăm în
numele Bio Farmland Betriebs
SRL cererea de satisfacție
echitabilă, conform art.41 din
Convenție. Relev că, din
considerente de ordin juridic,
nu am dat curs invitației Curții
de a negocia cu Guvernul
României suma propusă cu
titlul de satisfacție echitabilă și
încheierea unui acord amiabil.

care sunt ariile de expertiză pe
care mizați în următorii ani?

Echipa noastră are beneficiul
competenței valoroase pe care
o transmit doi doctori și un
doctorand în drept. avem
ambiția de a deveni lider
incontestabil pe piața
avocaturii din Timișoara 
într-un domeniu de strictă

echipa noastră are beneficiul competenței
valoroase pe care o transmit doi doctori 
și un doctorand în drept
Interviu cu Dr. MIhAelA gAlAnTon, Managing partner, Aron, galanton & Asociații
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Avocații Ivan-Mircea Aron și Mihaela galanton, fondatorii societății Aron, galanton & Asociații

Avem ambiția 
de a deveni lider
incontestabil pe
piața avocaturii
din Timișoara
într-un domeniu
de strictă
specializare 
care este dreptul
european. 

specializare, care este dreptul
european. 
Desigur, vom acorda în continuare
prevalență domeniilor de drept în
care avem o reputație profesională
consacrată și care vizează dreptul
civil, societar și contracte între
profesioniști, dreptul fiscal,
contencios-administrativ și dreptul
muncii. Totuși, Timișoara este un
oraș în continuă ascensiune, cu
investiții substanțiale de capital
autohton și străin în toate
sectoarele de activitate, și, implicit,
se dezvoltă parcuri industriale, se
multiplică tranzacțiile imobiliare,
fuziunile și achizițiile. În acord cu
această realitate și cu expertiza
profesională pe care o avem, ne
vom concentra în perspectivă pe
proiecte de top în aceste domenii.
De asemenea, asistăm clienții în
toate etapele desfășurării
procedurilor de achiziții publice și îi
reprezentăm în fața Consiliului
Național de Soluționare a

Contestațiilor și instanțelor de
judecată. Prevalent, am luptat pe
baricada entităților private, însă,
cunoscând modul de abordare al
disputelor juridice, consider că
avem o experiență dobândită care
să ne facă deosebit de eficienți în
reprezentarea autorităților publice.

unde vă vedeți peste 5 ani, 
ca dimensiune a business-ului,
anvergură a clienților și
poziționarea în piață?

Proiectele de viitor includ
cooptarea cu statut de parteneri a
unor tineri avocați caracterizați prin
pasiune pentru profesie și
competență profesională
deosebită. această decizie
echivalează, în opinia mea, cu o
infuzie de dăruire, energie și idei
inovatoare care se vor alătura
experienței dobândite printr-o
practică îndelungată și care
indiscutabil va fi în beneficiul

clienților. În concluzie, perspectiva
mea este optimistă și cred că vom
rămâne, alături de alte case de
avocatură, poziționați în vârful
piramidei pieții de avocatură din
Timișoara.

cum credeți că va evolua profesia
de avocat  în viitor, ținând cont de
impactul tehnologiei și de
exigențele clienților?

Spectrul de resurse tehnologice și
digitalizarea au un impact major în
avocatură și redefinesc profesia.
am mai spus că tehnologizarea
avocaturii este o realitate
dezirabilă în condițiile unei optime
utilizări a resurselor digitale. Era
comunicării on-line a modificat
benefic relațiile client-avocat,
facilitând transmiterea rapidă a
opiniilor și documentelor juridice
care răspund prompt necesităților
clienților. Utilizarea tehnologiei în
justiție a simplificat activitatea
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ccIAT derulează
ample programe
în domeniul
industriei,
agriculturii și
sfera activităților
de comerț, 
în beneficiul
societăților,
furnizează cu
profesionalism
servicii pentru
dezvoltarea 
de proiecte
finanțate,
manifestă
preocupare
pentru
internaționalizarea
afacerilor.

avocatului, facilitând accesul la
dosare în formă electronică și
comunicarea cu organele de justiție.
Deși societatea noastră dispune de
o vastă și diversificată bibliotecă
juridică, nu îmi pot imagina o
activitate desfășurată la un standard
de calitate fără reproș, în absența
informațiilor legislative și
jurisprudențiale oferite de
tehnologia modernă. Vă mărturisesc
însă că, personal, rămân atașată
comunicării tradiționale între
avocat și client. Experiența în
profesie mă convinge că furnizarea
unor detalii confidențiale și dialogul
direct, ce permite conturarea
exactă a situației de fapt, pot face
diferența în stabilirea unei strategii
corecte nu doar în litigiile complexe
dar și în consultanța de business.
Rezumând, cred că talentul rezidă
în a ști cum să îmbini tradiția cu
tehnologia modernă.

cum vedeți evoluția sistemului
cameral din românia, și,
în particular, a camerei 
de comerț, Industrie 
și Agricultură Timiș ?

Sunt în măsură să ofer un răspuns
pertinent în legătură cu activitatea
pe care o desfășoară Camera de
Comerț, Industrie și agricultură
Timiș. am apreciat în mod deosebit
prioritatea pe care o acordă Colegiul
de Conducere pentru atragerea și
dezvoltarea investițiilor străine în
județul Timiș. Cu finalitatea de a
valorifica cunoștințele juridice, dar și
cele economice pe care le am,
menționez că am participat în anul
2019 la misiunea economică
multisectorială în Federația Rusă,
respectiv la forumurile de afaceri
organizate la Moscova și Sankt
Petersburg, precum și la Forumul
Internațional de afaceri, organizat

de Colegiul de Conducere al CCIaT,
la care au luat parte agenți
economici, membri ai camerelor de
comerț și reprezentanți diplomatici
din Federația Rusă, Grecia,
Republica Cehă și România. În
consecință, pot spune fără să
greșesc că CCIaT derulează ample
programe în domeniul industriei,
agriculturii și sfera activităților de
comerț, în beneficiul societăților,
furnizează cu profesionalism servicii
pentru dezvoltarea de proiecte
finanțate, manifestă preocupare
pentru internaționalizarea
afacerilor. Datorită multiplelor
activități de anvergură desfășurate
în toate sectoarele economice,
evoluția Camerei de Comerț,
Industrie și agricultură Timiș
urmează indiscutabil un trend
ascendent, fiind promotoarea
investițiilor de capital în regiunea
noastră.

Ediția Mai 2020

Pentru detalii privind apariția în această revistă
contact:

roxana biga, Project Manager; 0733.674.555, roxana.biga@universuljuridic.ro
mircea fica, Editor, 0732. 903. 216, mircea.fica@universuljuridic.ro
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sunteți avocat din anul 2009.
ce reprezintă pentru
dumneavoastră profesia pe
care o practicaţi şi care sunt
valorile după care v-aţi ghidat
mereu în exercitarea acesteia?

Pentru început, țin să vă
mulțumesc că-mi acordați
posibilitatea de a exprima
câteva gânduri tocmai cu
această ocazie, la trecerea
unei perioade impresionantă
de timp de la înființarea
Baroului Timiș și, da, vă
confirm că sunt membru activ
în acest prestigios barou de
peste 10 ani de zile.  
Ca să nu par excesiv, n-aș vrea
să spun că avocatura a devenit
un mod de viață dar, în
realitate, o afirmație de genul
ăsta nu este prea departe de
adevăr fiindcă profesia are o
influență puternică asupra
felului în care noi avocați
gândim și ne comportăm în
societate, în familie. Într-
adevăr, după cum s-a mai
spus, tinerețea aduce
entuziasmul și nevoia de
afirmare în profesie, aduce
dorința tânărului de a-și crea
un nume pe care mai apoi să îl
transforme în renume, dar
asta presupune și foarte multe
sacrificii care ne obligă să
echilibrăm viața de familie cu
cea profesională. Profesia mă
reprezintă și sper că, în viitor,
o să reușesc să  reprezint și eu,

la rândul meu, profesia. 
În ce privește valorile, acestea
nu sunt altele decât cele pe
care le reglementează și le
promovează organizarea
profesiei, cele pe care le-am
însușit de la începutul formării
inițiale ca stagiar: integritatea
și profesionalismul, dedicarea
profesională. 

cum este structurat cabinetul
dumneavoastră? care au fost
principalele provocări 
în ultimii ani?

În prezent, conlucrăm sub
forma unei colaborări
permanente, în principal, în
materia dreptului privat și cu
avocați externi pentru cauze
de insolvență și probleme ce
țin de Registrul Comerțului.
Piața fiind în continuă
expansiune, intenționăm să
creștem numărul
colaboratorilor pentru a fi în
măsură să răspundem
solicitărilor cu aceeași
promptitudine și cu același
profesionalism cu care ne-am
obișnuit clienții până acum.
Provocările? De fapt, cred că
avocatura e o provocare în
sine, o luptă constantă pe mai
multe fronturi a întregului
corp profesional: competiția
din piață, între avocați,  -
partea de business, marketing,
raportul cu clientul, strategia
judiciară pentru fiecare dosar

în parte, lupta intra-
profesională, cu adversarul din
cauză, lupta cu instanța,
parchetul etc..  
Dacă e să ne referim la
provocările de ordin
intelectual, specifice profesiei,
ele sunt permanente, apar cu
regularitate, țin de esența și
de partea pozitivă a profesiei,
iar în ce privește cadrul
necesar pentru a ne exercita
atribuțiile în formula actuală,
provocările au constat în
coagularea unei echipe care să
ne împărtășească viziunea de
abordare a profesiei, formatul
lucrărilor, tipul clientelei, ariile
de practică etc.  
apoi, provocările generale
care au afectat profesia în
ultimii ani (care s-au mai
disipat în ultima perioadă) se
repercutează inevitabil asupra
majorității membrilor care o
compun – concurența unor
personaje care au practicat în
mod clandestin a afectat
negativ imaginea profesiei în
societate. Cred că, în cele din
urmă, avocații au reușit să-și
conserve interesul legitim și
continuă drumul sigur spre
redobândirea prestigiului
profesional.  
Există și provocări de natură
inter-profesională, generate
de avantaje constituie prin
lege în favoarea altor profesii
juridice dar care sper că, în
viitor, să fie (re)așezate în mod

European și occidental pe
criterii de competență și efort
în favoarea profesiei noastre.
Și spun asta fiindcă, raportat la
calitățile pe care le
dobândește din activitate și
față de privilegiul libertății
depline în gândire de care
beneficiază, avocatul poate să
fie vârful de lance în
competiția profesiilor juridice,
cel mai bun interpret al legii,
iar acest lucru trebuie
recompensat în mod
corespunzător. 

care sunt avantajele celor 
care apelează la serviciile
dumneavoastră? 

Că întâlnesc și colaborează cu
o echipă serioasă de avocați
care urmărește succesul –
succesul aplicării corecte a
legii, desigur sau, altfel spus,
triumful adevărului (judiciar).
Ne străduim să menținem
standardul serviciilor juridice
la un nivel cât mai înalt.

cu ce experți (notari,
practicieni în insolvență,
executor judecătorești,
traducători, evaluatori
autorizați, consultanți fiscali
etc.) colaborați?

O relație durabilă în timp între
profesiile juridice apare ca o
nevoie și este benefică
ambelor părți: avocații îi

Avocații continuă drumul sigur spre
redobândirea prestigiului profesional
Interviu cu nenAD uDulI, Avocat partener, cabinet de Avocat uduli nenad 
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recomandă pe notarii, lichidatorii,
executorii pe care îi cunosc mai
bine și în care au încredere, iar
aceștia, la rândul lor, apelează, în
caz de nevoie, la avocații în al căror
raționament juridic au mai multă
încredere. În cazul actelor juridice
complexe colaborăm bine în special
cu notarii care provin din avocatură
sau din magistratură. În Timișoara
profesiile juridice conexe sunt bine
reprezentate și avem relații bune
cu exponenții lor.  

cum vă împărțiți între
responsabilitățile de avocat 
şi cele de manager, antreprenor?

În prezent singurele responsabilități
”antreprenoriale” pe care le am în
patrimoniu sunt cele care țin de
managementul profesiei. Și da, nu
e o sarcină ușoară - cu cât tinzi să
te ocupi mai mult de componenta
de management avocațial, cu atât
mai mult te îndepărtezi de dosare
și de sala de judecată iar eu, în
această etapă, nu îmi doresc acest
lucru. Managementul profesiei este

extrem de important fiindcă, până
la urmă, accesul la clientelă este
legat direct de felul în care știi să
administrezi biroul, iar creșterea
profesională nu ai cum să o obții
fără o cazuistică bogată dar, în
cazul nostru particular, ținem cont
de faptul că avocatura se practică,
de principiu, fără subordonare așa
că responsabilitatea managerială
este împărțită. avocatura are o
componentă de business suficient
de pronunțată încât să nu fiu nevoit
să mă implic în alte tipuri de
afaceri. De altfel, nici n-aș avea
timpul necesar...

cum percepeți competiția 
existentă în piața avocaturii 
din Timișoara / Banat?

O bună parte din avocații de litigii
care practică în Timișoara se cunosc
între ei, cel puțin din vedere din
sălile de judecată. avocații
consacrați din penal sunt cunoscuți
(în interiorul profesiei) la nivelul
întregului Banat. Ceea ce vreau să
spun este că, în opinia mea,

competiția profesională este
bazată, în general, pe fundamente
sănătoase. Corpul profesional știe
că singura șansă de progres vine
din competiție corectă și organele
profesiei își doresc acest lucru.
Sunt de acord însă că succesul
profesional nu coincide
întotdeauna cu succesul financiar
sau cu capitalul de imagine dar nu
cred că asta reprezintă o problemă
pentru cineva. Deci competiția la
nivel local e bună și asta ne face să
ne menținem pe o linie ascendentă
ca barou. 

companiile românești sunt sub
presiunea instituțiilor – AnAF,
consiliul concurenței, garda de
Mediu, Inspecția Muncii, etc. când
vor înțelege funcționarii publici că
ei trebuie să stimuleze mediul de
afaceri, și nu să-l timoreze?

Noi asistăm atât companii cu
capital autohton, cât și companii
rezultate din investiții străine și nu
am remarcat vreo discriminare a
autorităților în funcție de
proveniența capitalului. Dacă vă
referiți la firmele înregistrate în
România, în general, am senzația
că se dorește o schimbare de
optică legislativă, una care să fie
îndreptată mai degrabă spre
sisteme bazate pe prevenție decât
pe aplicare mecanică de sancțiuni.
Se poate dialoga cu instituțiile pe
care le-ați menționat pentru că,
per total, și ele câștigă mai mult
dintr-o colaborare decât dintr-un
conflict; depinde și de cum pui
problema dar cred prin dialog
constructiv se poate ajunge la
soluții raționale.
E foarte important să existe cadrul
legal necesar pentru interacțiune
cu instituțiile în vederea evitării
litigiului judiciar. Știu că tonul pare,
poate, prea optimist și sper să nu
atrag dezaprobarea colegilor ai
căror clienți se confruntă cu

Avocatul poate
să fie vârful 
de lance în
competiția
profesiilor
juridice, cel mai
bun interpret 
al legii, iar acest
lucru trebuie
recompensat 
în mod
corespunzător.
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derapaje majore în relația cu
Instituțiile, dar trebuie recurgem și
la mecanismele (legale) prin care
soluționarea amiabilă să ne aducă
beneficii inclusiv nouă, avocaților.
ar însemna cel puțin economie de
timp și cum timpul înseamnă bani... 
Nu vreau să minimalizez
importanța pentru profesia noastră
a litigiului judiciar, cu atât mai mult
cu cât activez ca avocat ”de bară”,
dar abordarea inițial pacifistă e
considerată o dovadă de bună
credință în fața instanței de
judecată. 
aș vrea să mai menționez aici și că,
din asistența juridică pe care o
acordăm unor instituții publice, am
constatat că mult-hulitul
”funcționar public” din România nu
are, în realitate, așa mult spațiu de
manevră pentru a interpreta legea
în spiritul ei pe cum s-ar crede, ci
este mai degrabă obligat să o
aplice strict în litera ei. Vă dau un
exemplu care poate fi folosit prin

analogie în cazul tuturor
instituțiilor pe care le-ați amintit:
dacă discutăm despre modul
deficitar de reglementare al legii
privind publicitatea imobiliară sau
ordinul nr. 700/2014
(Regulamentul de avizare, recepție
și înscriere în evidențele de
cadastru și carte funciară), sunt
convins că nu o să mai avem la fel
de multe critici la adresa
registratorului de carte funciară. Pe
de altă parte, din lipsa specializării,
cred că nici actele noastre de
procedură, ale avocaților, nu sunt
perfecte sau, din cauza
supraaglomerării rolului instanțelor,
nici hotărârile judecătorești nu ating
întotdeauna standardul de motivare
impus de CEDO … 
Deci cred că un nivel mai scăzut al
calității prestațiilor - lipsa
performanței profesionale, nu este
neaparat apanajul exclusiv al
funcționarilor publici. Nu este rolul
meu în acest interviu să apăr

aNaF, Consiliul Concurenței, Garda
de Mediu, Inspecția Muncii, etc
dar am simțit, instinctiv, nevoia să
mai atenuez din greutatea
reproșului pe care îl aduceți
acestor instituții.  
Totodată, cred că stimularea
mediului de afaceri trebuie făcută,
în primul rând, prin intermediul
reglementărilor normative și aici
trebuie să amintim de pildă nevoia
stringentă de asanare legislativă.
Volumul exagerat de acte
normative în vigoare, chiar cu
dispoziții contradictorii, nu face
decât să încurce atât mediul de
afaceri, cât și pe cel juridic.
Simplificarea, limpezirea legislativă
e o condiție esențială pentru
îmbunătățirea modului în care
funcționează ambele medii.  

Vă mulțumim încă odată, 
sper să mai avem ocazia 
de a ne întâlni în viitor 
și vă doresc mult succes în toate!

Volumul
exagerat de acte
normative în
vigoare, chiar 
cu dispoziții
contradictorii, 
nu face decât 
să încurce atât
mediul de
afaceri cât și pe
cel juridic.
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specializarea principală a
cabinetului dumneavoastră,
aceea de drept penal al
afacerilor,  s-a datorat creșterii
cazuisticii de profil din ultimii
ani în românia?

Într-adevăr, cazuistica de profil a
cunoscut o efervescență
considerabilă în ultimii 10 ani,
cel puțin, după ultima mare
criză economică, aspect ce a
permis acestei ramuri frumoase,
a dreptului penal al afacerilor,
să se dezvolte într-un ritm
susținut, aș putea spune.
Cred că a venit, oarecum, de la
sine, această specializare, pe
fondul consultanței de
specialitate în drept penal, drept
comercial, drept societar sau
alte ramuri de drept colaterale
ce intră în sfera relațiilor de
afaceri. Iar asta s-a datorat, într-
o mare măsură și cerințelor
clienților tot mai diversificate,
mai complexe, ce au necesitat
soluții polivalente.
Mai mult decât atât, a fost și o
provocare profesională,
întrucât această specializare
necesită, în permanență, o
constantă nevoie de
cunoaștere, adaptabilitate și
inspirație profesională, aspecte
ce te determină să te dedici
profesiei continuu.

cum percepeți nivelul
expertizilor tehnici la care
apelează judecătorii
specializați în astfel de dosare?

Sincer să fiu, aș fi în măsură, mai
degrabă, să vă răspund la
această întrebare vis-a-vis de
judecătorii care se pronunță în
astfel de cazuri complexe. Cu
siguranță numai „specializați” nu
sunt. Dar revenind la ideea de
bază a întrebării, pot spune că
experții cu care am colaborat în
diferite dosare sau conlucrez pe
diferite subiecte sunt bine
pregătiți, din punct de vedere
profesional.
aici am în vedere mai ales
experții contabili sau consultanții
financiari, pentru că aceștia sunt
specialiștii la care se apelează cel
mai des în sfera acestei ramuri
de drept, bineînțeles, fără a-i
omite și pe ceilalți, care nu sunt
mai puțin importanți.

este avocatul specializat 
în dreptul penal al afacerilor 
în egală măsură un avocat
penalist și un avocat 
de business?

Cu siguranță, da! Mai ales că
vorbim aici despre relații de
afaceri, create de mediul
economico-financiar, dinamica
acestor relații generând, la
rându-i, o efervescență
deosebită a juridicului. a fi
avocat de business nu
presupune numai a asista
clienții, ci necesită și o bună
cunoaștere a afacerii clientului,
a veni cu idei proactive,
inovatoare, pentru acesta. Un
avocat de business are nevoie

de o multitudine de cunoștințe
temeinice din diverse ramuri de
drept, cum ar fi: drept
comercial, dreptul muncii, drept
societar, insolvență, drept fiscal,
proprietate intelectuală, etc., iar
fiecare dintre aceste ramuri de
drept prevăd și sancțiuni penale
specifice fiecărei arii, în caz de
neconformare la rigorile
normelor. aici intervine avocatul
penalist, care prin prisma
formării profesionale, posedă
capacitățile necesare de a
interpreta și aplica normele
penale din diversele ramuri de
drept, în situații dintre cele mai
variate.
Chiar dacă evoluția pieței
avocaturii din ultimele decenii a
convers spre o strictă
specializare a avocatului pe
ramură de activitate, în opinia
mea, avocatul specializat pe
dreptul penal al afacerilor
rămâne cel mai polivalent
profesionist al dreptului, având
un rol important în gestionarea
afacerilor clientului, a relațiilor
acestuia nu numai cu partenerii
comerciali, cât și cu instituțiile
publice.

care sunt cerințele clienților 
în această specializare?

Îmi permit să răspund cu o
glumă avocățească: toți clienții
vor minuni de la avocatul lor. În
realitate, am constatat faptul că
există o diferență între ceea ce
vor clienții și ceea ce au nevoie,

cu adevărat. Majoritatea
clienților pornesc pe drumul
antreprenorial fără a poseda un
minim de cunoștințe juridice
specifice domeniului în care
doresc să activeze. Pe parcurs
întâmpină diverse probleme pe
care nu știu cum să le
gestioneze, pentru că nimeni nu
i-a sfătuit cum să procedeze. De
aici provine și cazuistica
deosebit de diversă în sfera
dreptului penal al afacerilor. 
Ca să vă răspund la întrebare,
majoritatea clienților vin cu
probleme acute, când este
necesară o intervenție incisivă,
tenace, chiar determinantă în
unele situații.  De cele mai
multe ori, aceste intervenții au
loc atunci când situația o
impune din punct de vedere
procesual-penal, adică există
niște acuzații în materie penală.
Există cutuma ca, în această
situație, avocatul să fie capabil
de adevărate „minuni” juridice.
Puțini clienți vin în faza
incipientă, preventivă, în care
solicită expertiză de specialitate
pentru a preveni eventuale
complicații.
Cu toate acestea, pot afirma că
mediul de afaceri din Vestul țării
cunoaște o tendință clară de
orientare spre normalitate, asta
și prin prisma influențelor
modelelor de afaceri venite din
afara țării. Spun asta deoarece
avem experiența consultanței cu
diverși antreprenori străini care
vin cu strategii de afaceri bine

Foarte multe companii nu au o politică
internă de compliance bine structurată
Interviu cu roBerT AnDreI szAsz, Avocat partener, cabinet de Avocat, szasz A. robert
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conturate, cu temele bine
făcute pe domeniul în care
doresc să activeze în România,
astfel că și solicitările acestora
sunt mai obiective. 
Din păcate nu putem vorbi
despre o asemenea conduită
preventivă din partea celor mai
mulți clienți români. aceștia, de
cele mai multe ori, nu dețin
cunoștințele juridice minime din
domeniul legislației penale și
nici nu conștientizează riscurile
la care se expun. 
La modul general, încercăm să
oferim clienților cele mai
potrivite sfaturi care să îi ajute
să își formeze o imagine de
ansamblu a drepturilor legale,
cât și a consecințelor juridice ce
derivă din derularea raporturilor
de afaceri.

cât de mult contează etica 
și deontologia profesională
pentru un avocat specializat 
în dreptul penal al afacerilor?

aș spune că foarte mult. Prin
însăși natura profesiei, avocatul
este depozitarul unor informații

atât secrete, cât  și
confidențiale ale clienților săi.
Or, relația dintre avocat și client
se bazează pe încredere și
probitate. Fără aceste virtuți, nu
se poate edifica o relație de
colaborare eficientă, integră.
Etica deontologică a avocatului
își are fundamentul în
activitatea acestuia, în
respectarea principiilor morale
și profesionale ce stau la baza
exercitării profesiei.

cât de mult își cunosc românii
drepturile? cine ar trebui să se
ocupe constant de creșterea
nivelului de educație juridică 
în țara noastră? cum se pot
implica avocații în acest
proces?

așa cum am mai arătat, românii
sunt deficitari la capitolul cultură
juridică. Consider că mai ales
antreprenorii trebuie să posede
un minimum de informații
referitoare la dispozițiile legale
penale aplicabile în domeniul
afacerilor. Deținerea unor astfel
de cunoștințe din domeniul
legislației penale este esențială
pentru persoanele care conduc
afaceri sau care sunt implicate la
diferite niveluri în activitatea
economică.
Educația juridică reprezintă o
componentă particulară, dar
esențială, în zilele noastre, a
activității de formare-dezvoltare
a personalității individuale.
Conținutul educației juridice
vizează cunoașterea și
înțelegerea cadrului legislativ la
nivel normativ (legi
constituționale, organice, legi
ordinare). 
În domeniul antreprenorial, din
păcate, programele de educație
juridică sunt aproape
inexistente. Cred că Statul ar
trebui să elaboreze astfel de

programe educaționale ce pot fi
puse la dispoziția cetățenilor
care doresc, spre exemplu, să
demareze o afacere, au know-
how, dar nu cunosc specificul
juridic al acțiunii lor.
Până în prezent, s-a derulat un
singur program de educație
juridică la nivel național, în
cadrul unităților de învățământ
liceale și universitare, în
vederea promovării în plan
național a unei culturi juridice
menite să încurajeze respectul
față de lege, responsabilitate
civică și valorile constituționale
democratice. În cadrul acestui
program au participat, alături
de o serie de magistrați, și
colegi avocați care au avut un
aport substanțial la
implementarea cu succes a
programului. 

cum apreciați sistemul de
compliance al companiilor 
și instituțiilor românești,
sistem menit să prevină actele
de evaziune și de corupție?

Din punctul meu de vedere,
cred că noțiunea de compliance
este încă în faza de pionierat la
noi în țară, nefiindu-i acordată
atenția cuvenită. După cum bine
se știe, pe piața românească
acest sistem a apărut datorită
unor corporații ce provin din țări
cu tradiție de Compliance, gen
SUa, Marea Britanie, etc.
Ca și avocat de drept penal, am
constatat faptul că foarte multe
societăți sau companii nu au o
politică internă de compliance
bine structurată, cu un set de
reguli care să educe managerul
sau angajatul în spirit juridic. De
aici decurg și o serie întreagă de
consecințe nefaste,
angrenându-se, de cele mai
multe ori răspunderea juridică a
societății sau companiei,

consecințe ce puteau fi evitate
dacă s-ar fi aplicat o politică
penală preventivă. Or,
persoanele juridice au tot
interesul să aplice diligent și
preventiv astfel de reguli care să
le furnizeze stabilitate juridică și
să le scutească de răspunderea
penală.

piața serviciilor juridice trece
prin transformări radicale
datorate reglementărilor tot
mai complexe, riscului crescut
în arii multiple, evoluției
economiei digitale și presiunii
continue privind reducerea
costurilor. cum vedeți evoluția
activității avocaților, în acest
context? 

această piață de profil va fi
întotdeauna una efervescentă,
dinamică, provocatoare. Dar
avocatul trebuie să se
perfecționeze în mod constant,
să se adapteze permanent
nevoilor clientelare, să răspundă
solicitărilor. 
Este clar că în prezent
digitalizarea informațiilor joacă
un rol important, viteza de
transmitere a informațiilor, chiar
și cele juridice, având o
importanță deosebită. Dar și
activitatea avocatului se va
adapta cu aceeași viteză, direct
proporțional, nu are încotro.
avantajul creat de viteza de
transmitere a fluxului de
informații juridice este
incontestabil. 
Cât despre riscuri specifice
profesiei de avocat, acestea au
fost și vor exista întotdeauna,
dar asta este, totodată, și
frumusețea practicării
avocaturii, faptul că îți oferă noi
și noi oportunități, provocări ce
te determină să evoluezi
constant, creându-ți posibilități
permanente de adaptare. 
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Este activitatea profesioniștilor
dreptului una prin natura sa
generatoare de riscuri? Iar dacă
răspunsul este pozitiv - și nu
poate fi altfel, despre ce riscuri
putem vorbi? Fără îndoială că,
extrapolând, nu putem să
concepem o activitate umană
fără a evalua un risc inerent
acesteia, riscul fiind atât de
strâns legat de viața de zi cu zi
încât este mai degrabă un
bagaj cotidian decât o
îndepărtată posibilitate.
Dar ce este, de fapt, riscul?
Pericolul unei pierderi, al unui
eșec, al unei întâmplări viitoare
nefavorabile. Riscul se referă
de fapt și la nesiguranța unei
activități viitoare, dar

deopotrivă și la efectele
nesigure ale unei activități
prezente. 
Riscul se raportează la un
pericol, iar pericolul este unul
din conceptele de bază ale
dreptului penal. Pericolul social
este cheia de boltă ce susține
edificiul teoriei generale a
infracțiunii, chiar dacă în
prezent nu mai este prevăzut
expressis verbis în definiția
acesteia. Nu ar putea fi altfel, în
condițiile în care orice
activitate generatoare de risc
prezintă un pericol concret
pentru societate. La fel, starea
de pericol pentru ordinea
publică, adică riscul de
tulburare a acesteia este o

sintagmă mai mult decât
familiară procesului penal.
Încercând să evităm pășirea în
sfere ce aparțin mai degrabă
filozofiei decât dreptului penal,
ne-am propus în câteva rânduri
să exprimăm unele idei cu
privire la relația dintre
profesiile liberale și riscul de
natură penală, sau în concret
eventualitatea de a încălca
preceptul unei legi ce
sancționează penal o anume
conduită.
Dacă, în general, riscul se referă
la o urmare păgubitoare, riscul
penal se referă, la prima
vedere, la posibilitatea angajării
răspunderii penale a unei
persoane. Concretizată prin
rămânerea definitivă a unei
hotărâri judecătorești de
constatare a vinovăției,
răspunderea penală este
punctul final al procedurilor
judiciare penale, însă, în mod
cert că atunci când ne referim
la riscul de natură penală,
evaluăm nu doar această
consecință extremă. Și
dobândirea calității de suspect
sau de inculpat sau chiar aceea
de martor, reprezintă
momente care, pentru un
profesionist, concretizează
uneori riscurile exercitării
profesiei sale.
Documentele oficiale enumeră

peste 40 de profesii liberale
existente în România. Dintre
acestea, doar câteva sunt
profesii juridice. Dar fie că
vorbim de avocați, notari,
executori judecătorești,
practicieni în insolvență ori de
alte profesii care nu au, prin
natura lor, legătură cu
domeniul dreptului, cu toții
sunt puși, prin exercitarea
activității, în fața unor
permanente riscuri de natură
penală, unele previzibile iar
altele în afara posibilității de
anticipare.
În primul rând aceste riscuri
sunt generate de complexitatea
legislației care reglementează
profesiile respective. Legile
speciale care reglementează
felul de organizare a profesiilor
liberale sunt absolut necesare
și utile. În acest sens amintim
Legea 51/1995 privind
exercitarea profesiei de avocat,
Legea nr. 36/1995 a notarilor
publici, Legea nr. 188/2000
privind executorii judecătorești.
Dispozițiile acestora cuprind și
norme penale, care
sancționează în principal
devierile de la fireasca
exercitare a activității de către
profesioniști. 
Pe de altă parte, legile penale
speciale dar și Codul Penal
protejează profesiile liberale

profesiile liberale 
și riscurile de natură penală
Articol de ADrIAn sTAn, Avocat partener, cabinet Avocat stan Adrian Ioan

„Dreptul nu poate exista în absența forței, dar el nu este identic cu forța. 
Dreptul este o anumită dispunere, o anumită organizare a forței.” 

(h. Kelsen, Doctrina pură a dreptului)
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juridice, sancționând penal
infracțiunea de „exercitare fără
drept a unei profesii sau
activitățiˮ. Textul de
incriminare general este o
veritabilă „normă în albˮ, care
se completează, în fiecare caz
în parte, cu  conținutul legii ce
orânduiește exercițiul profesiei
respective. astfel, riscul penal
se transferă în sarcina celor ce
încalcă normele de
reglementare a profesiilor
liberale, prin aceasta
sancționând exercitarea lor fără
drept, dar deopotrivă
protejându-i pe cei care, cu
bună credință și cu respectarea
legii activează în domeniul
respectiv. 
În accepțiunea comună și în
percepția publică, membrii
profesiilor liberale sunt
considerați întru totul în afara
răspunderii specifice unui
funcționar, a unui „angajatˮ al
statului. În realitate lucrurile
sunt mai nuanțate decât am
putea crede. Majoritatea celor
care activează în sfera
profesiilor liberale pot fi
considerați, în anumite condiții,
din punct de vedere al
dispozițiilor Codului Penal
intrat în vigoare în 2014,
funcționari. Or, îndeplinind
calitatea cerută de lege, ei sunt
susceptibili de a deveni subiect
activ al anumitor infracțiuni de
corupție sau  infracțiuni de
serviciu. 
Chiar expunerea de motive a
Codului Penal în vigoare a
enunțat „asimilarea cu
funcționarii a persoanelor fizice
care  exercită o profesie de
interes public, pentru care este
necesară o abilitare specială a
autorităților publice și care
este supusă controlului
acestoraˮ. Or, o serie de
profesii liberale din sfera

juridicului îndeplinesc aceste
condiții și prin aceasta
accentuează uneori decisiv
riscul de natură penală a
exercitării acestora, impunând
o diligență deosebită în
respectarea legislației.
Persoanele ce activează în
cadrul profesiilor liberale
juridice sunt, de regulă, puse în
fața comunicării de către
clienți a unor informații
confidențiale, ce nu pot face
obiectul comunicării altor
persoane ori entități. Riscul ca
aceste informații să fie
devoalate se activează în
primul rând în privința
profesionistului, pus în fața
unei eventuale răspunderi
penale (fapta de divulgare de
către avocat, fără drept, a unei
informații confidențiale este
incriminată în Legea nr.
51/1995) ori disciplinare. apoi,
riscul se naște și cu referire la
client, deoarece încălcarea
obligației se răsfrânge asupra
situației juridice sau asupra
situației sociale a acestuia.
Cu referire la activitatea
avocatului, prin activitatea
profesională pe care o
desfășoară, acesta este
depozitarul secretelor
clientului său şi destinatarul
comunicărilor de natură
confidenţială. Fără garanţia
confidenţialităţii, încrederea
reciprocă nu poate exista. Prin
urmare, secretul
profesional este recunoscut ca
fiind deopotrivă un drept şi o
îndatorire fundamentală şi
primordială a sa.
Prevederea riscului de natură
penală este, în contextul
legislativ actual, o provocare
continuă pentru profesiile
liberale. Prin prevederea
acestuia se înțelege a avea
reprezentarea sa, a realiza că

rezultatul se va produce dacă
va fi efectuată o anumită
acțiune ori inacțiune.
Prevederea este deci o
anticipare a ceea ce se va
întâmpla ulterior, o cunoaștere
dedusă din exacta și prealabila
cunoaștere a acțiunii sau
inacțiunii ce se efectuează și a
împrejurărilor în care are loc
aceasta. 
Problema tot mai actuală este
însă incriminarea, de către
legiuitorul penal, pe lângă
faptele clasice, comisive, a unor
infracțiuni omisive, a căror
săvârșire nu presupune a
încălca ceea ce legea interzice,
ci a nu realiza, îndeplini, ceea
ce dispoziția legală ordonă. O
chestiune acceptată în dreptul
penal, dar care pune
numeroase probleme de
previzibilitate sub aspectul
clarității normelor. Poate un
avocat, un executor
judecătoresc, un notar, să
cunoască în totalitate aceste
dispoziții care pedepsesc
uneori până și o simplă
pasivitate? Credem că
răspunsul trebuie să fie extrem
de rezervat.
În acest sens, cu incidență
crescută în domeniul riscului de
natură penală, foarte recent,
notarii publici, avocaţii,
executorii judecătoreşti şi alte
persoane care exercită profesii
juridice liberale au dobândit,
prin intrarea în vigoare a Legii
nr. 129/2019, calitatea de
„entități raportoareˮ, prin care
se nasc în sarcina acestora
anumite obligații.
astfel, fără a detalia acest
aspect, ne aflăm în prezența
unor obligații pozitive, de a
raporta anumite tranzacții pe
care profesionistul le apreciază
ca fiind suspecte, dar
deopotrivă și a unor obligații

negative, de a nu transmite
anumite informații unor
organisme sau persoane
neabilitate, precum și de a nu
comunica transmiterea legală
anterioară către aceștia.
Încălcarea celor dintâi obligații
este sancționată
contravențional, pe când
realizarea transmiterii de
informații oprită de lege
constituie infracțiune. O serie
de discuții în legătură cu aceste
sancțiuni suscită în ultimele zile
interesul corpurilor profesiilor
liberale juridice, considerându-
se, poate nu fără temei, că
normele legii speciale pun sub
semnul întrebării chiar
confidențialitatea relației
avocat-client, aflată la
fundamentul exercitării
profesiei. Relația dintre
interesul individual și
imperativul protecției societății
este un subiect permanent
deschis, iar concesiile sunt
dificile.
Protecția împotriva riscurilor
este la fel de veche ca și
existența omului. După primele
organizări sociale, s-au creat și
perfecționat forme de
contracarare tocmai în acest
scop, spre a preîntâmpina
anumite urmări păgubitoare pe
care unele activități le pot
genera. 
Credem, concluzionând, că
profesiile liberale, relativ tinere
în societatea românească
trebuie să lupte, la nivel
organizatoric, dar și la prin
fiecare membru al acestora,
pentru asigurarea respectului
legii, pentru creșterea
prestigiului profesional și
pentru a oferi beneficiarilor
activității lor servicii
profesioniste, cu evitarea
riscurilor pentru membrii
profesiei și pentru client.
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Domnule avocat, bine vă găsim
la început de an nou! cum se
anunță 2020 pentru avocații
arădeni?

Mă bucură mult revederea cu
dumneavoastră, bucurie
fundamentată pe respectul
pentru ceea ce faceți,
producând literatură juridică
într-un spațiu dominat de
cancan și de știrile de la ora
17.00. Pentru faptul că
promovați profesii și instituții
fundamentale ale unui stat
democratic. Și, de asemenea,
personalități ale spectrului
juridic (eu exceptându-mă,
desigur), care au lăsat o
amprentă semnificativă asupra
a tot ceea ce înseamnă
conceptul de drepturi și
libertăți. 
Noul an începe provocator și,
din nefericire, din nou impre -
dictibil, chiar confuz, cauzat de
modificările repetabile ale
cadrului legislativ.  
această ”voluptate” aproape
frivolă a factorilor politici de a
modifica la nesfârșit legislația
este marea barieră în
desfășurarea profesiilor
juridice. Ce se adoptă azi, se
abrogă mâine sau „pică” la
Curtea Constituțională. Sigur,
soluția este adaptarea
imediată, din mers, studiu și
perfecționare continuă.
avocatură este o profesie
neplafonantă. Zilnic înveți

ceva! asta o face provocatoare
și de neînlocuit. E ca o
medicină a drepturilor și
libertăților individului. Clientul
încătușat sau executat silit sau
aflat sub orice formă de
presiune juridică este aidoma
unui muribund întins pe masă
de operație. Salvarea e în
mână ta. Ești chirurgul
problemelor lui. asta implică
responsabilitate maximă. 

sunteți destul de conectat 
și la capitală. Aveți complexul
provincialului în profesie?

După cum „toate drumurile
duc la Roma”, toate drumurile
justiției, sau cele mai
importante, duc la București.
La Instanța Supremă.
Complexul provincialului?
Sigur! Când adversarii din
Baroul București sunt născuți

la Craiova, Suceava sau Târgu-
Jiu. În rest, nu. M-am vindecat
de mult. Plus că orice formă a
complexului provincialului ar
putea fi interpretată ca o
slăbiciune și exploatată în
consecință. 

care sunt provocările
avocaturii în partea 
de vest a țării?

Nu cred că există o
specificitate a spețelor diferită
de restul regiunilor geografice.
Poate că în zona noastră sunt
mai rare „țepele” sau
„tunurile” financiare. În rest,
același amalgam de cauze.
Simple și complicate, în funcție
de natura abordării lor.

cum evaluați concurența
existentă în rândul
cabinetelor/societăților 
de avocatură din Arad?

E loc pentru toți. Concurența
generează progres și
performanță. Clienții pot fi
fidelizați dacă sunt sunt
mulțumiți de serviciile
avocatului. altfel, pleacă la
altul. E o normalitate a
economiei concurențiale. Și
încă ceva: avocații știu să
colaboreze onest între ei. Nu e
o luptă acerbă de racolare a
clienților. Cei care
performeaza sunt căutați, nu
trebuie să caute... 

Avocatura este o profesie neplafonantă.
zilnic înveți ceva!
Interviu cu DuMITru MArIAn ToMoIAgă, Avocat partener, cabinet Individual de Avocatură Tomoiagă  Dumitru Marian, Arad
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legislația spălării banilor a fost
modificată recent. în ce mod 
vă ajutați clienții pentru a înțelege
aceste modificări?

Spălarea banilor e, cel puțin în
România, un concept abstract.
Cauza e lipsa de educație juridică și
lipsa de informare din partea
autorităților. Implementarea unor
cerințe ale globalizării este dificil a
fi făcută în termene scurte.
Întreprinzătorii români nu au
capacitatea logistică de a realiza
condițiile legislative. Mulți
confundă patrimoniul societăților
pe care le dețin cu patrimoniul lor
personal. Sigur că tendințele
infracționale fiind dependente în
mare parte de nivelul financiar
redus, sunt minime.

cât de mult ar contribui 
la celeritatea proceselor
informatizarea instanțelor 
de judecată?

Implementarea proiectului numit
„dosar electronic” este un pas
important în îndeplinirea
principiului celerității. Din
nefericire, procedura comunicării
se realizează tot defectuos, în
primul rând, cauza fiind
funcționarea greoaie a serviciilor
poștale. Și neadaptarea
procedurilor la evoluția tehnologiei.
Pentru avocați, e un mare
beneficiu. a putea accesa din birou
aproape orice dosar e un câștig
imens!

cum apreciați condițiile existente în
penitenciarele din românia?

Lipsirea de libertate este dramatică
indiferent de condițiile în care se
manifestă. Sigur că există o
îmbunătățire a regimului
penitenciar, dar condițiile încă lasa
mult de dorit. Până la urmă,
locurile de detenție reprezintă un

loc de ispășire a pedepselor, nu un
SPa! asta e percepția
cvasiunanimă. Cinic vorbind, avem
spitale sau sau cămine de bătrâni
sau case de copii care arată mai rău
decât penitenciarele. Nu e normal!
Dar atâta poate România astăzi.
Rămân la părerea că cei care nu au
comis infracțiuni cu violență sau cu
impact social major, ar trebui să-și
ispășească pedeapsa într-o formă
neprivativă de libertate.
Suprapopularea penitenciarele e o
problemă majoră. Pentru care
CEDO ne sancționează mereu.

Vă asumați public o critică, uneori
acidă, mereu direct, a mediului
politic, în special. De ce?

Îmi asum rolul constructiv al criticii.
Cauza este impregnarea masivă a
spectrului politic cu indivizi
neperformanți, chiar mediocri. Și
rău intenționați. asta îi face nocivi.
Ei trebuie combătuți. Cu riscul
aferent...

care este crezul după care 
vă călăuziți în viața personală?
Dar pe plan profesional?

Nu mă obligați să răspund clișeic.
Mă adaptez. Prima regulă e să
încerci să nu faci rău nimănui. Și
asta e prima condiție în
înfăptuirea binelui. Important e
ca, indiferent de soluția obținută,
clientul să fie încredințat că ai
făcut tot ce se putea face în
apărarea intereselor lui.
Inevitabil, profesia te marchează.
acumulezi uneori frustrări,
nemulțumiri, chiar ură. De care
trebuie să te vindeci. Cum?
Pescuind, cântând, pictând....
Sau debitând versuri. Despre
vremuri. Și despre anotimpuri. Și
despre sau pentru femei
frumoase. E o formă de
decontaminare de virușii toxici ai
sufletului și conștiinței. 

citesc uneori poezii 
foarte inspirate sub semnătură
dumneavoastră. poezia înseamnă
în primul rând sensibilitate. 
De unde inspirația? cum reușiți
să vă păstrați sensibilitatea?

Nu știu cum scriu. ar fi nedrept 
să mă autoevaluez. Inspirația vine
din drama nerăspunsului la
întrebarea care străbate veacurile:
„Cum ar fi fost dacă s-ar fi
întâmplat?” „De fapt, nu am
pretenții de poet/ Sunt doar un
purtător de argumente/ Culeg
consoanele din alfabet/ Și le
îmbrățișez în sentimente...”

care este întrebarea 
pe care nu v-am adresat-o 
și la care doriți neapărat 
să oferiți un răspuns?

Simplă.  Și sinceră. Dintre atâția
avocați iluștri, de ce ați preferat 
o discuție tocmai cu mine? 
Poate cel mai mic...

Această
”voluptate”
aproape frivolă a
factorilor politici
de a modifica la
nesfârșit
legislația este
marea barieră în
desfășurarea
profesiilor
juridice.

Indiferent de
soluția obținută,
clientul să fie
încredințat că ai
făcut tot ce se
putea face în
apărarea
intereselor lui.
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Ați fondat două companii
software, în 2012 și 2015,
ambele cu rădăcini arădene,
dar cu ”respirație” națională și
chiar globală. ce fac, la modul
concret, fiecare dintre
acestea? prin ce se deosebesc,
cum ați gândit crearea unei
sinergii fructuoase?

Deși nu întotdeauna am avut
un răspuns clar la întrebări
legate de viziune și scop în
afacerile fondate, mă bucur să
pot răspunde astăzi scurt și la
obiect. Web Efficient este o
agenție care contribuie la
creșterea clienților noștri prin
servicii digitale: design,
dezvoltare, marketing,
consultanță. Desigur, brandul
ne obligă să livrăm această
creștere în mod eficient. La
rândul său, avoapp este
primul proiect propriu, prin
care ne-am propus să aducem
tehnologia mai aproape de
avocați și case de avocatură,
prin oferirea unei suite all-in-
one: gestiune clienți, gestiune
proiecte, management
contracte, facturare și altele.

Au reprezentat aplicațiile
software din capul locului o
pasiune pentru dvs.? ce v-a
determinat să alegeți, ca
antreprenor, să investiți și să vă
dezvoltați într-un domeniu

emergent, cum este industria
IT, dar extrem de concurențial?
Vorbim despre studii de
specialitate? Despre vocație 
și pasiune? sau despre fler 
și o bună orientare pe nișă?

Dacă mi-ați fi pus această
întrebare în momentul în care
am intrat pe drumul
antreprenoriatului, nu aș fi
înțeles mult din ce mă întrebați.
În realitate, atunci lucrurile nu
au fost atât de calculate, cu
înțelegerea că un domeniu ar fi
emergent, dar extrem de
concurențial sau alte aspecte de
acest gen. a fost simplu: mi-a
plăcut tehnologia, am înțeles
destul de ușor cum poate ajuta
în diverse domenii și am
început să aplic în mod gratuit
cunoștintele dobândite. anii au
trecut și, după părerea mea, aș
răspunde că a fost vorba și de
studiile de specialitate, și de
pasiune, și de fler, și de
susținerea familiei, și de oameni
foarte buni cu care am avut
ocazia să colaborez. Și câte și
mai câte!

cum s-a produs poziționarea
dvs. în domeniul juridic? 
cum ați ales să vă adresați 
cu soluțiile dvs. avocaților, care
nu sunt cei mai familiarizați 
și cei mai buni prieteni 
cu noile tehnologii? 

am ales această poziționare
tocmai pentru că am considerat
că avocații nu sunt cei mai
familizariați cu noile tehnologii.
De fapt, una din greșelile mari
pe care le-am făcut în acest
proiect a fost să trag concluzia
că avocații nu sunt deloc
prieteni cu aplicațiile de
gestiune a activității lor. Fiind
pasionat de optimizările pentru
motoarele de căutare (SEO)
încă de la început, am greșit
teribil făcând market research
pentru avoapp doar pe
internet. În rezultatele Google,
am găsit zero aplicații pentru
avocați în primele pagini și
eram sigur că în scurt timp
urma să transform nu doar
lumea avocaților, ci și conturile
bancare personale. Ulterior, m-
a lovit realitatea.

care sunt produsele deja
lansate, ce beneficii aduc
acestea avocaților? 
cum reușiți să-i convingeți 
că au atâta nevoie de
instrumente și soluții noi, care
să le simplifice substanțial
activitatea curentă?

am menționat anterior
modulele majore oferite de
avoapp în acest moment.
Principalul beneficiu al
platformei este integrarea
datelor și comunicarea între

module. Poți redacta contracte
într-un editor separat, dar
avoapp îți completează datele
automat, iar tu editezi doar
ceea ce contează. Poți factura
în softuri de facturare, dar
avoapp știe cine este clientul
tău și cât ai convenit să
facturezi - fie sumă fixă, fie
bazat pe pontaj, care la rândul
său e tot în platformă. Salvezi
timp pierdut pe sarcini care
pot fi automatizate, timp în
care ai putea mări câștigurile
sau în care ai putea petrece
alături de cei dragi.

sunt soluțiile dvs. 
bazate pe licențe on-premise
sau în sistem saas 
(software-as-a-service), 
pe seama unor abonamente?

avoapp este oferit sub formă
de abonamente configurabile,
fiecare client având
posibilitatea de a seta
pachetul de servicii dorite.
astfel, în cadrul caselor de
avocatură, se pot diferenția
clar modulele și drepturile
fiecărui utilizator.

Ați acordat suficientă atenție
experienței utilizatorilor (uX)?
sunt soluțiile dvs. perfect
funcționale și în mediul 
mobil - pe laptop, smartphone
și tabletă?

Aplicația ”Monitor Dosare” –
primul pas spre digitalizarea
cabinetelor de avocatură
Interviu cu crIsTIAn IugA, fondator web efficient și AvoApp soft, Arad
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Experiența utilizatorului este
extrem de importantă pentru
echipa noastră în toate proiectele
livrate. În ciuda faptului că primim
aprecieri din partea clienților
pentru interfața prietenoasă a
avoapp, sunt convins că putem
ajunge la un cu totul alt nivel de
eficiență pe această zonă. Pot să
menționez însă că am fost primii
care am lansat o aplicație atât
pentru android, cât și pentru iOS,
aplicație care livrează o expriență
mult mai potrivită pentru utilizarea
pe smartphone.

ce colaborări pe linie profesională
aveți în acest moment? ce semnale
de recunoaștere națională și
internațională a performanțelor
echipei ați deslușit până acum?

Sunt extrem de recunoscător celor
aproximativ 200 de persoane care
folosesc avoapp, fie în cadrul
societății din care fac parte, fie la
nivel individual. Ei sunt cel mai
mare semn de recunoaștere pe
care îl putem primi. În plus, ne-am
bucurat ca în 2019 să fim selectați
printrei cei 10 finaliști în cadrul
acceleratorului de legaltech din
Viena, unde am primit feedback
foarte important pentru
dezvoltarea noastră pe plan
national, dar și internațional.

care sunt planurile firmelor dvs. 
pe termen scurt și mediu? 
ce pregătiți să lansați anul acesta?

ambele firme pornesc în 2020 cu
cele mai optimiste proiecții de până
acum. Strict legat de domeniul
juridic, cred că urmează o perioadă
în care tehnologia își va găsi locul
tot mai mult în activitățile de zi cu
zi ale avocaților. Ne propunem să
fim soluția aleasă de mulți dintre
cei care vor alege digitalizarea.
astfel, avand beneficiul experienței
acumulate în ultimii 4 ani, urmează

să lansăm pe piață două proiecte.
Monitor Dosare (monitordosare.ro)
urmează să fie lansat în primul
trimestru al anului și va ajuta la
monitorizarea dosarelor de instanță
și la organizarea termenelor
aferente. Dorim să venim cu o
soluție foarte eficientă în această
direcție și credem că pentru mulți
avocați din România, Monitor
Dosare poate fi primul pas spre
digitalizare. Spre sfârșitul anului
însă, pregătim lansarea unei
aplicații all-in-one complet rescrisă,
cu îmbunătățiri semnificative pe
toate planurile. E un proiect pe
care îl aștept personal de ceva
vreme și care cred că va avea șanse
reale de dezvoltare națională și
internațională.

cum apreciați concurența dvs.
directă? cum evoluează în ultima
vreme gradul de cultură al pieței și
al clienților cărora vă adresați? ce
șanse de viitor preconizați pentru
industria legaltech în românia?

Voi încerca un răspuns, desi țin să
menționez că acesta nu vine de pe
o poziție autoritară în domeniul
legaltech din România. Îmi este
clar că mai am multe de dovedit
pentru a da greutate afirmațiilor
mele. Totuși, ca un fel de new kid
on the block, sunt de părere că în
ciuda unor avantaje semnificative
de acces către piața vizată și de
bugete mult mai mari decât cel cu
care operăm noi, concurența
noastră pare să aibă, la rândul ei,
multe de îmbunătățit. Consider că
următorii ani sunt cruciali pentru
poziționarea pe zona de
tehnologie dedicată domeniului
juridic, întrucât potențialii clienți
încep să se convingă singuri de
beneficiile legaltech. așadar, cred
că există viitor pentru industria
legaltech în România și sper ca
echipa noastră să contribuie
semnificativ la acesta.

Merită, ca afacere și/sau ca victorie
morală, să pui umărul la
digitalizarea lumii avocaților 
din românia?

Imposibil de răspuns la modul
general, întrucât “merită” are
valoare diferită, în funcție de
fiecare persoană. aș avea însă
multe cerințe preliminarii pentru 
a-i recomanda cuiva să se
aventureze acum într-un astfel de
proiect. Personal, după acești ani
de rollercoaster pe toate planurile,
mărturisesc că proiectele pe zona
de legaltech sunt pentru mine
marea încăpățânare: sunt oare în
stare, cu resursele de care dispun,
să digitalizez o piață extrem de
pretențioasă și provocatoare? am
ajuns să iubesc posibilitatea de a
afla răspunsul, deci pentru mine
merită!

consider 
că următorii 
ani sunt 
cruciali pentru
poziționarea 
pe zona de
tehnologie
dedicată
domeniului
juridic, întrucât
potențialii clienți
încep să se
convingă singuri
de beneficiile
legaltech.
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În orice domeniu al vieții,
oamenii sunt atrași,
provocați și curiosi de ceea
ce este nou. această
curiozitate a omului a făcut
ca ritmul vieții să fie tot mai
accelerat de la un mileniu la
altul, de la un secol la altul și
de la un an la altul.
Viteza! O realitate
provocatoare care ne
determină viața în cel mai
mic amănunt. Viteza este un
element de conduită, viteza a
devenit un modus vivendi.
Suntem atrași de ritmul
avangardist al descoperirii de
noi tehnologii prin care se
pun în operă noi formule
destinate depășirii  astăzi a
vitezei  de ieri. Noile
tehnologii sunt destinate și
pentru a fi tot mai protejați,

dar și mai seduși de confortul
tot mai surprinzător al
automobilului. 
automobilul - iată un subiect

care aprinde spirite și
dezvoltă pasiuni dincolo de
ce se putea imagina la sfârșit
de secol 19, când Gotlieb

Daimler și Karl Benz au avut
viziunea și inspirația de a da
viață unui nou mijloc de
locomoție.

Auto schunn te invită la bordul lui 2020
alături de Mercedes-Benz

juergen schunn a avut în
1993 dorința să revină din
Germania în țara natală,
România, completându-și
bagajele și cu un proiect de
parteneriat cu
producătorul german
Mercedes-Benz.
astăzi, auto Schunn este
prezent cu 5 locații
autorizate Mercedes-Benz
în arad, Timișoara, Deva,
Sibiu și Suceava. Oameni
devotați și pasionați
profesiei, devotați
clientilor, și-au construit
cariere frumoase. Juergen schunn – președintele grupului de firme Auto schunn



59IaNUaRIE 2020 eDIŢIA A XXVIII-A
www.legAlMAgAzIn.ro LEGaL MaGaZIN

proFesIonIșTII

au trecut mai bine de 130 de
ani, iar astăzi automobilul
Mercedes-Benz este dovada
supremă a pasiunii pentru
perfec țiune sădită încă de
atunci de cei doi inventatori
germani și dezvoltată până
astăzi de oameni pasionați, dar
și provocați de a-și lăsa am -
prenta în viața semenilor lor.
au trecut 26 de ani de când
auto Schunn a intrat în acest
rol, în această provocare de a
reprezenta Mercedes-Benz în
România.

un scop mai înalt

Reprezentăm cel mai valoros
brand luxury din industria
automotive, conform
studiului „Best Global Brand

2019”. Valoarea de brand
Mercedes-Benz confirmă
prezența sa tot mai activă și
de impact în conștiința
generală a oamenilor, la nivel
mondial. acest lucru ne
imprimă responsabilitatea de
a fi exemple în ariile pe care
le impactăm și de a avea o
conduită impecabilă în
interacțiunile noastre cu fanii
și clienții Mercedes-Benz. 
Preferăm, totuși, să privim
această poziționare în mod
detașat, pentru că ne simțim
onorați să împărtășim
trecutul, prezentul și viitorul
Mercedes-Benz cu cei ce îi
apreciază valorile. Reflectând
la situația globală actuală,
vedem că în ciuda fragilității
aparente a relațiilor dintre

om și natură, semeni și
societate, care anunță niște
pericole iminente, există la
fel de multe argumente
promițătoare pentru un viitor
mai bun. 
Sprijinim aceste alternative
optimiste și credem că ele își
trag seva din cooperare, din
deschiderea către oameni,
din atenția acordată unui
scop mai nobil. astfel, auto
Schunn încorporează cu
succes sloganul „First Move
the World”, care exprimă
intenția din spatele muncii,
motivația și „de ce”-ul
Mercedes-Benz: focusul pe
client mai mult decât
niciodată, pe prezența
tangibilă în mijlocul
oamenilor și stârnirea

emoției autentice.  
Prezența în mijlocul unor
evenimente culturale, de
socializare, de business sau a
unor competiții ne-a oferit,
mai mult ca oricând,
mijloacele de a ne cunoaște
și înțelege mai bine clienții și
de a ne bucura alături de ei.
Mercedes-Benz înseamnă
inovație, responsabilitate și
scop. Înseamnă crearea unor
sisteme intuitive, lipsite de
cusur, sustenabile. Vă
invităm să descoperiți aceste
valori și să le integrați în viața
dumneavoastră de zi cu zi.
Pentru viitor. 

vă mulțumim 
și vă așteptăm cu drag 
în showroom-urile noastre!

Call center: 0742 036 913       www.auto-schunn.ro 

Pregătiți pentru provocările viitorului.



„legal point” – 2 ediții pe an

„Legal Point” este o revistă glossy, un produs editorial premium cu
apariție bianuală, al Grupului Universul Juridic. Este un periodic
care redescoperă atent superlativele culturii române, pe care, ca
pe o reverență, le aduce în avanscena comunității juridice.
În cei cinci ani de la lansare, „Legal Point” a reușit să devină un
punct de referință, așezat cu delicatețe prin fiecare lansare în
agenda breslei, un bonus spiritual binemeritat care reunește, sub
numitorul comun al excelenței, avocați, magistrați, notari,
practicieni ai insolvenței etc. și figuri reprezentative ale culturii
românești. Este o „rara avis” – o revistă de cultură juridică, dar în
același timp o publicație care unește și integrează toate domeniile
culturii.

„legal Magazin” – 6 ediții pe an (apariții tematice 
și/sau regionale)

Intrată recent în portofoliul Grupului Universul Juridic, revista
„Legal Magazin” și website-ul omonim, www.legalmagazin.ro, se
disting pe piața media printr-o particularitate esențială: sunt
singurele canale de informare în format print și online care
panoramează și „traduc” pentru mediul de afaceri din România
problemele comunității profesiilor liberale (avocați, magistrați,
executori judecătorești, notari, practicieni în insolvență, mediatori,
evaluatori, experți tehnici, auditori etc.).
Brandul „Legal Magazin” reprezintă, așadar, o platformă
complementară și utilă de informare și promovare pentru

specialiștii care vor să se adreseze într-o manieră deschisă și
credibilă mediului de business pe care îl vizează.
„Legal Magazin” aduce în atenția publicului său țintă interviuri,
opinii, analize din domeniul juridic din cele mai importante arii de
expertiză în care activează profesioniștii branșei. Redacția dispune
de o echipă jurnalistică cu experiență, conectată și apreciată, care
are o abordare echilibrată și echidistantă.

„lady lawyer” – 2 ediții pe an
(Lady Lawyer este o ediție specială „Legal Magazin”)

O publicație unică în piața de profil, cu apariție bianuală, care se
distinge prin propunerea editorială ce rezonează încă titlu:
descoperirea „în mărime naturală” a celor mai consacrate și/sau
promițătoare talente feminine din rândul avocaților români și al
liderilor din business care își doresc să comunice cu cei care îi pot
asista juridic.
Revista devoalează carierele remarcabile ale doamnelor din
comunitatea juridică din București și din țară, performanțele,
initiativele și opiniile tranșante ale celor mai respectate și
respectabile nume din această comunitate.

Tax & Accounting review – supliment anual 
„legal Magazin” (o ediție pe an)

Publicația reprezintă o valoroasă colecție de informații de
actualitate, lămuriri, soluții, sugestii, studii de caz, recomandări și
algoritmi de evitare a capcanelor din domeniul legislativ-fiscal.
Materialele publicate se adresează antreprenorilor,
întreprinderilor mici și mijlocii, microîntreprinderilor, dar și marilor
companii sau instituțiilor publice de profil (aNaF, Vamă, Curtea de
Conturi, instanțe judecătorești, facultăți cu profil economic),
precum și specialiștilor în fiscalitate, audit, contabilitate și
evaluare. această publicație este direct sprijinită de o serie de
practicieni care conduc firme de consultanță prestigioase, care se
bucură de respectul clienților.

Prețul pachetului special de abonamente pe un an este de 
300 de lei, inclusiv Tva (expediere inclusă)

universul Juridic își aliniază „planetele”:
11 reviste dintr-un foc! 

Vă oferim o colecție prețioasă de informații relevante din comunitatea juridică, de business și de cultură națională. 
o pleiadă de figuri proeminente din domeniu asistenței juridice: avocați celebri, magistrați, practicieni în insolvență,

executori judecătorești, consultanți independenți. Interviuri, sinteze, analize, opinii pertinente, ale specialiștilor. 
povești de succes. rețete de victorie, urcușuri și coborâșuri. 

Vă puteți abona acum online, dintr-odată, la toate cele 11 apariții editoriale marca uJ.

Abonamente online aici: www.universuljuridic.ro
oferta este valabilă până în data de 29 februarie 2020






