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25-31 mai 2020, Baza Sportivă Ciric, Iași

Partenerii turneului

În timp ce publicul așteaptă turneele de Grand Slam, 
turneul din Moldova vrea să transmită un mesaj simplu: IAȘI is OPEN!

www.iasiopen.com

Ca pasionați de sport și împătimiți ai tenisului, vă veți convinge dacă ieșeanul Cezar Crețu
alături de Filip Jianu, cel mai bine clasat tânar român în clasamentul profesionist ATP 
și Nicholas David Ionel, recent câștigător al titlului de dublu juniori la Australian Open, 

pot visa “să ia urma” legendarului Ilie Năstase, primul număr 1 mondial masculin din istorie.

«ConCord Iași Open» este turneul de tenis creat pentru ca până la 7 tineri tenismani români 
să aibă garanția participării la cel mai puternic concurs din România, așa încât 5 posesori 

de invitații (wild card) să fie pe tabloul principal cu 48 de poziții și 2 în faza calificărilor.

Cezar Crețu Filip Jianu Nicholas David Ionel
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m spus ori de câte ori am avut ocazia – și
nu a fost de puține ori – că jurisprudența
este adevărata viață a dreptului.
Normele juridice conțin prescripții de
comportament (comenzi, permisiuni și

interdicții) menite să asigure schimbarea de la o
situație prezentă la o situație viitoare. actele,
acțiunile și activitățile omenești sunt reglementate
ca mijloace prin care se realizează această
schimbare. Un legiuitor înțelept trebuie să țină
seama de distincția între ceea ce este necesar, ceea
ce este posibil și ceea ce este imposibil, astfel încât
normele juridice să fie în mod rațional aplicabile.  
De aproape un secol, filosofii dreptului și logicienii
au făcut cercetări aprofundate pentru a descifra
mecanismele subtile și complexe prin care sistemul
dreptului obiectiv (înțeles ca realitate autonomă, ca
ontologie normativă) direcționează actele, acțiunile
și activitățile subiectelor de drept, în raporturile
dintre ele, ca agenți ai schimbării de la o situație
prezentă la o situație viitoare. Logica schimbării a
fost asociată în mod firesc cu logica acțiunii și cu
logica deontică pentru a oferi o imagine cât mai
fidelă a proceselor de elaborare a normelor juridice
și de aplicare a lor în practica socială. Ontologia
normativă a justificat dezvoltarea acestor domenii
noi ale logicii pentru a pune mai bine în lumină
praxiologia juridică. 
Din această perspectivă, dreptul obiectiv nu este
doar o simplă reflectare a realității sociale. Într-un
fel, fiind o creație a omului, sistemul normativ se

aseamănă cu arta, în sensul că se autonomizează în
raport cu realitatea reflectată. Modul de
autonomizare este însă diferit: în timp ce arta se
autonomizează, folosind elementele realității
reflectate, pentru a construi o ficțiune, dreptul se
autonomizează, folosind elementele realității sociale
reflectate, pentru a construi un model praxiologic,
adică  un model al schimbării prin actele, acțiunile și
activitățile subiectelor de drept. Formele și
intensitatea schimbării sunt diferite, plecând de la
schimbări banale, cum ar fi aceea produsă prin
executarea obligațiilor născute dintr-un contract de
vânzare-cumpărare, și ajungând până la schimbări
de mare amploare, realizate prin proiecte
investiționale complexe, pe baza unor scenarii
juridice îndelung elaborate. 
așa cum se întâmplă cu orice invenție omenească,
dreptul obiectiv poate fi utilizat pentru scopuri
diferite, unele ca manifestare a ideii de bine, altele
ca înfățișări ale ideii de rău.  La fel ca în filosofia
generală, și în filosofia dreptului axiologia este
indisolubil legată de ontologia normativă, de
epistemologia și de praxiologia specifice domeniului
juridic. Valorile și scopurile care întemeiază orice
sistem normativ sunt esențiale pentru înțelegerea
acestuia și pentru respectarea prescripțiilor lui în
practica socială.
Rezultă că schimbarea propriu-zisă urmărită de orice
normă juridică, inclusă ca model în prescripția ei,
este rezultatul oricărui proces de aplicare a
dreptului. actele, acțiunile și activitățile umane
concrete transformă modelul schimbării în
realitatea schimbării. Dacă este așa, de ce este mai
plină de înțeles afirmația că jurisprudența este
adevărata viață a dreptului decât afirmația că
aplicarea în practica socială este adevărata viață a
dreptului?
aplicarea dreptului în practica socială este, de
regulă, neconflictuală, adică destinatarii normelor
juridice nu au dificultăți în înțelegerea și în
executarea comenzilor, permisiunilor sau
interdicțiilor pe care acestea le conțin. Ca urmare,
dreptul nu se îmbogățește cu noi sensuri ale
normelor juridice sau cu clarificarea sensurilor
existente. Ori de câte ori apar însă dispute privind
interpretarea și aplicarea normelor juridice, iar
aceste dispute generează litigii care sunt soluționate
de instanțele judecătorești, sensurile normative sunt

stabilite pe cale jurisprudențială. Precedentele
judiciare și, mai ales, soluțiile pronunțate prin
hotărârile preliminare ori prin cele care rezolvă
recursurile în interesul legii, pun în lumină adevărata
viață a dreptului prin înțelesurile noi și prin
îmbogățirea sferei de aplicare a fiecărei norme
juridice cu o cazuistică din ce în ce mai amplă.
Profesiile juridice sunt importante nu numai pentru
că ele slujesc la aplicarea dreptului obiectiv, ci și, în
primul rând, pentru că profesioniștii dreptului nu
preiau mecanic textele de lege, ci le internalizează,
le descifrează sensurile prin raportarea la situațiile
de fapt concrete și, când este necesar, stabilesc
cadrul faptic și juridic al disputelor care apar. Mai
mult decât atât, judecătorii rezolvă aceste dispute
nu numai sub aspectul percepțiilor diferite asupra
faptelor, ci și sub aspectul interpretării normelor
juridice relevante.
Din această perspectivă, toate profesiile juridice
joacă un anumit rol. Consilierii juridici, avocații,
mediatorii, notarii, executorii judecătorești,
specialiștii în insolvență, polițiștii, jandarmii,
funcționarii cu atribuții juridice, procurorii și
judecătorii sunt slujitori ai legii nu în sensul aplicării
ei mecanice, ci prin adaptarea sensurilor ei la
problemele complexe, pe care le ridică viața reală,
de multe ori cu elemente de noutate imposibil de
anticipat de autoritatea legiuitoare. Dacă, așa cum
spunea Nicolae Titulescu, dreptul este făcut pentru
oameni, iar nu oamenii pentru drept, sistemul
normativ nu este un pat al lui Procust, ci un complex
de prescripții menite să apere valorile fundamentale
ale comunității. 
actele, acțiunile și activitățile prin care se realizează
aceste prescripții constituie motorul schimbărilor
sociale, dar, pentru ca să nu apară dereglări și crize
grave, ele trebuie să fie mereu raportate la valorile
avute în vedere de fiecare prescripție normativă.
Profesioniștii dreptului au misiunea dificilă, dar plină
de noblețe, de a asigura această corelație dintre
înțelesul normelor juridice și valorile care justifică
permisiunile, comenzile și interdicțiile. Pentru acești
profesioniști democrația constituțională și economia
de piață liberă întemeiată pe proprietatea privată
nu trebuie să fie niciodată clișee, ci nucleele
conceptuale și cadrele instituționale care dobândesc
viață și sens prin valorile care consolidează
libertatea și siguranța persoanei.

A

despre schimbarea socială și profesiile juridice

vAlerIu stoICA
Profesor universitar doctor emerit
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În toamna anului 1855
dezbaterile cu privire la
instituționalizarea
„învățăturilor înalte” în
Moldova erau mai aprinse
decât oricând. Așezământul
pentru reorganizarea
învățăturilor publice,
sancționat de Domnul grigore
alexandru ghica în prima zi a
anului 1851, prevedea
înființarea unui învățământ
public gratuit și universal în
limba națională structurat pe
trei niveluri: primar, secundar
și superior. „Învățăturile
înalte” (cum se numea cel din
urmă) avea să fie organizat în
patru facultăți: filosofică,
juridică, teologică și medicală.
În ciuda acestor prevederi bine
gândite ale Așezământului,
situația rămânea neschimbată.
Cauzele acestei stări de fapt
sunt multiple și ele stau la
baza dificilei dezvoltări a
învățământului public în
spațiul românesc: precaritatea
resurselor, lipsa profesorilor și,
mai cu seamă, entuziasmul
scăzut din partea tinerilor
studioși. aceștia din urmă
preferau, și nimeni nu îi judeca
pentru această opțiune, să-și
desăvârșească studiile într-o
mare universitate europeană,
cu dascăli de prestigiu și
biblioteci bogate decât într-o
școală locală cu un viitor
incert. În plus, din dezbaterile

epocii apare ideea de un
adevăr crud: marea problemă
a educației din Moldova era
aceea a organizării unei
instrucții elementare de masă
și mai puțin a înființării unor
facultăți.
Și, totuși, în toamna anului
1855 viziunea care a stat la
baza Așezământului începe să
prindă contur. Se decide
înființarea Facultății de Drept,
se confecționează drapelul și
se fac pregătiri pentru
deschiderea cursurilor.
Debutul se dovedește în
continuare dificil: se înscriu
doar 8 studenți, profesorii sunt
recrutați din cadrul gimnaziului
iar primul curs este predat la
data de 24 februarie 1856.
anii următori păstrează acest
traseu sinuos în devenirea
facultății: în august 1856
cursurile sunt suspendate și se
redeschid în primăvara anului
următor; Consiliul școlar
(organismul care gestiona
politica educațională în
Moldova) face eforturi de a
organiza deschiderea anului al
II-lea al facultății dar nu
reușește; de abia la data de 15
septembrie 1858 Facultatea de
Drept începe cursurile pentru
anul al II-lea și pentru o nouă
serie a anului I.
aceste dificultăți au făcut pe
unii să conteste începuturile
Facultății de Drept din Iași în

toamna anului 1855. În ciuda
oricărei controverse, care are
fără îndoială rostul ei, este
greu să ignori importanța
acestor ani. Orice proiect
fondator se așază pe gesturi și
simboluri care sunt adesea mai
elocvente decât orice
eveniment concret. Nu poate
fi neglijată astfel data de 6
octombrie 1855, care apare
inscripționată pe drapelul
facultății. acest drapel, o
flamură de mătase grena
având pe avers inscripția
„Facultatea de Dritu din Jassi.
6 octombrie 1855”, a fost
confecționat pentru a fi expus
în spațiu deschis astfel încât
tot mai mulți oameni să-l vadă
și să-i înțeleagă semnificația.
Totodată, Statutele Facultății
de Drept au fost primele
finalizate și fiind aprobate de
Consiliul școlar la data de 1
februarie 1860, au devenit
model pentru statutele
celorlalte facultăți.
Cert este că la momentul
inaugurării Universității din
Iași, la data de 26 octombrie
1860, singura facultate
funcțională din cele patru pe
care le prevedea Ordonanța
domnească semnată de către
Domnitorul Cuza („Filosofică,
Juridică, Teologică și
Medicală”) era Facultatea de
Drept, aceasta având deja
studenți înscriși în toți cei trei

ani de studiu.
Primii ani de existență ai
Universității din Iași au fost cei
mai dificili. Expresia unui
cercetător al acestei perioade
– „Universitatea fără corp” –
descrie poate cel mai bine
situația existentă atunci.
Problemele financiare,
administrative, de personal ale
Universității nu puteau să nu
lase urme și în dezvoltarea
Facultății de Drept. acestea au
făcut ca de abia la data 15
iunie 1870 facultatea să ofere
primele diplome de licență în
științe juridice, sarcină pe care
și-a îndeplinit-o de atunci an
de an până în ziua de azi.
În cei 165 de ani de existență
Facultatea de Drept din Iași a
cunoscut prefaceri adânci care
au menținut-o printre cele mai
importante școli de drept din
această parte a Europei.
Numărul profesorilor și
absolvenților a crescut în mod
constant, în paralel cu
rafinarea cercetării științifice,
astfel încât multă vreme nu a
existat personalitate care a
construit în cultura juridică a
acestei țări care să nu fi trecut
măcar o dată prin sălile de
curs de la Iași: ca profesor, ca
doctorand sau ca student. 
Într-o scurtă prezentare
precum aceasta este greu să
cuprinzi întreaga galerie a
personalităților pentru că riști

vocația tradiției și spiritul excelenței:
facultatea de drept din Iași la 165 de ani
Articol de Conf. dr. dAn ConstAntIn mâță, facultatea de drept a universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
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ca expunerea să devină o simplă
evocare a unor nume. Trebuie însă
să amintim măcar o parte dintre
aceste figuri care în diverse
perioade au predat de la catedrele
facultății devenind repere în
cultura juridică națională: Simion
Bărnuțiu, Petru Missir, Constantin
Stere, Constantin C. angelescu,
Neculai Dașcovici, Nicolae țațomir
– în domeniul dreptului public;
gheorghe Mîrzescu, Vasile Conta,
Dimitrie alexandrescu, Matei
Cantacuzino, Florin Sion, Traian
Ionașcu, Mihail Eliescu, Octavian
Ionescu, Vasile Negru, Petre P.
andrei, Ștefan Răuschi – în
domeniul dreptului civil; Ioan
Tanoviceanu, Iulian Teodorescu,
Vespasian Pella, Nicolae Buzea,
Octavian Loghin – în domeniul
dreptului penal; Toma Stelian, Ion
Leatris, Valeriu Bulgaru, Ion Luca
georgescu, Paul Demetrescu – în
domeniul dreptului comercial;
george Tocilescu, Eugen herovanu,
Dumitru Radu, grigore Theodoru –
în domeniul procedurii civile și
penale; Ștefan Longinescu, Ion
Coroi, Ilie Popescu-Spineni, Ștefan
Berechet, Valentin georgescu,
Mihail Jakotă – în domeniul
dreptului roman, al istoriei și
filosofiei dreptului. 
Evocarea oricărei instituții de
învățământ superior nu poate fi
completă fără destinatarii întregii
lucrări: studenții. Cei 8 studenți
care au format prima promoție a
acestei facultăți au rămas anonimi,
așa cum necunoscuți au rămas
mulți dintre miile de tineri care au
trecut prin sălile de curs și de
seminarii ale Facultății de Drept din
Iași. În cea mare parte din istoria
sa, facultatea a fost beneficiara
celui mai mare număr de studenți
înmatriculați în Universitate. Câteva
cifre sunt revelatorii: 61 studenți în
anul 1860, 112 în anul 1896, 1745
în anul 1921, 2941 în anul 1935,
787 în anul 1958, 459 în anul

1989,1709 în anul 1994, 2453 în
anul 2008 și 1954 studenți în anul
2018.  
Numărul mare de studenți a
generat o problemă care, cu
excepția unor puțini ani, o găsim
prezentă în toată istoria facultății:
insuficiența spațiului pentru
activități didactice și administrative.
Cele patru săli de curs existente în
Casa Roznovanu (primul sediu al
Universității din Iași) s-au dovedit
de la început neîncăpătoare, fiind
ocupate prin rotație de câte una
din cele trei facultăți existente.
Ulterior, odată cu mutarea în
Palatul Universitar de la, Copou
situația nu s-a schimbat cu mult
pentru Facultatea de Drept care
ocupa doar câteva săli din cele 214

câte erau în noul spațiu. La
începutul perioadei interbelice, în
condițiile creșterii masive a
numărului de studenți, Facultatea
de Drept se găsea, după expresia
rectorului alexandru Slătineanu,
„într-o stare de plâns”: „Trei odăiţe
care servesc de săli de curs, o odae
mai mult închisă, plină cu cărţi din
care trei sferturi sunt inutilizabile
/…/, fără sală de decanat, fără
cancelarie de profesori – stând toţi
profesorii, secretarul facultăţii,
diferiţi funcţionari unii peste alţii, în
două mici odăiţe, aşa se prezintă
acest focar de jurisprudenţă”.
Pe această situație, inaugurarea
sediului Facultății de Drept (sau
„Palatul Facultății de Drept” cum
apare în unele documente) la data
de 10 iunie 1933 este un moment
de referință. Mesajul decanului
Petru Dragomirescu, adresat
întregii comunități academice,
prezenta o imagine încurajatoare:
„un amfiteatru cu două etaje în
care pot intra /…/ 500 persoane;
două amfiteatre cu o capacitate de
primire fiecare a 250 persoane; un
amfiteatru în care pot sta comod
120 de persoane; două săli pentru
decanat; o sală pentru cancelarie şi
consiliul profesorilor; zece săli de
seminarii cu cancelariile lor; trei săli
mari pentru bibliotecă; cancelarie
pentru asistenţi; trei săli pentru
secretariat; câteva săli date
provizoriu /…/ Facultății de Ştiinţe;
câteva săli date provizoriu pentru
locuinţa intendentului; subsolul
care adăposteşte oamenii de
serviciu ai Facultăţii şi maşinile
pentru calorifer; un fumoar pentru
studenţi şi un holl mare, adică sala
paşilor pierduţi în care este instalat
şi vestiarul”.
actele din arhiva facultății stau

mărturie a acestui efort de
construcție, dar mai ales de
amenajare interioară și exterioară
a noului spațiu. Efortul a fost unul
complex pentru că la contribuțiile

numărul mare
de studenți 

a generat 
o problemă 
care, cu excepția
unor puțini ani, 
o găsim prezentă
în toată istoria
facultății:
insuficiența
spațiului 
pentru activități
didactice și
administrative. 
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profesorilor, care au donat în mai
multe rânduri chenzina pentru
finalizarea lucrărilor, se adaugă
importantul ajutor din partea
studenților sub forma unor taxe
speciale „de construcție și de
întreținere”. Se cuvin a fi amintite,
în acest context, și realizarea unui
frumos parc la intrarea în facultate
precum și planul construirii în
apropiere a unui cămin studențesc
și a unui complex sportiv. Din
păcate, toate aceste realizări și
planuri s-au risipit în vâltoarea
războiului, după întoarcerea din
refugiul de la alba Iulia situația
schimbându-se radical. 
Treptat, în special din primii ani ai
perioadei interbelice, facultatea și-
a conturat și o voce internațională.
Majoritatea profesorilor au fost
invitați în străinătate, în universități
cu o lungă tradiție academică,
pentru cursuri și conferințe. Mulți
au publicat în reviste de prestigiu
ori au devenit membri ai unor
asociații și societăți profesionale.
De asemenea, ca o frumoasă
recunoaștere internațională a școlii

juridice de la Iași, mari profesori de
drept din Europa au vizitat
facultatea și s-au adresat
profesorilor și studenților. Unele
dintre aceste personalități au
primit din partea Universității, la
propunerea Facultății de Drept,
titlul de Doctor honoris causa:
henri Capitant – profesor la
Facultatea de Drept din Paris și
membru al Institutului Franței
(1937); georges Ripert – decanul
Facultății de Drept din Paris și
membru al Institutului Franței
(1938); Edouard Lambert –
profesor la Facultatea de Drept din
Lyon (1938); Maurice Druon –
membru al academiei Franceze
(1996); Bernd Rüthers – profesor la
Universitatea din Konstanz (1997);
Jean-François Flauss – profesor la
Facultatea de Drept Paris II (2007);
José Luis de la Cuesta arzamendi –
profesor la Universitatea San
Sebastian și președinte al asociației
Internaționale de Drept penal
(2011).
În mod evident, istoria Facultății de
Drept nu cuprinde doar episoade

frumoase, ci și momente dificile
sau aspecte regretabile. Se înscriu
în această categorie, în funcție de
perioada de evoluție specifică,
următoarele: deficitul de resurse
umane și materiale; tolerarea
mediocrității; retorica extremistă;
epurările pe criterii politice;
acceptarea tacită a imposturii;
dificultățile perioadei de tranziție.
Un corp solid, precum este cel al
unei înalte școli, găsește însă
întotdeauna forța necesară ca
astfel de greutăți să fie depășite ori
marginalizate.
În toate situațiile, mai devreme sau
mai târziu, a triumfat spiritul
universitar, valoare esențială a
spațiului academic, fundamentată
pe libertatea de gândire și de
conștiință. Însuflețită de acest ideal
Facultatea de Drept din Iași a
izbutit să rămână în cei 165 de
existență neîntreruptă un reper de
excelență în învățământul juridic
românesc, fiind pe deplin convinși
că viitorul va consolida această
realitate.
Vivat, crescat, floreat!

facultatea de
drept din Iași 
a izbutit să
rămână în cei
165 de existență
neîntreruptă 
un reper de
excelență în
învățământul
juridic românesc,
fiind pe deplin
convinși că
viitorul va
consolida
această realitate.
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spuneaţi cândva: „m-am născut
într-un sat, în care cred că
dumnezeu a lăsat un strop 
de noroc!”. locurile copilăriei,
oamenii întâlniţi în acele
timpuri se întipăresc în mintea
maturului de mai târziu, îi
bucură inima, îi modelează
trupul şi sufletul. Şi aşa vorbim
despre norocul pe care l-am
avut. Ce vă amintiţi din acele
timpuri? Ce oameni aţi admirat,
aţi iubit, ce întâmplări 
v-au influenţat în alegerile de
mai târziu?

am sentimentul că întâlnirea
noastră are loc pe un fundal de
izolare, într-o primăvară
nehotărâtă, care predispune la
„mărturisiri” publice. Suntem în
anotimpul în care culorile se
intensifică prevestind o nouă
viață. Este eternul balans al
naturii, liniște aparentă,
stingere și... neliniștea
germinării. Cred, și v-o spun din
capul locului, că mă veți
supune unei „cercetări a
cugetului” la care răspunsurile
se doresc cât mai directe, dar și
mai complete. Ceea ce, sub
aspectul complexității și
concreteții lor, știți că e

aproape imposibil. Trăim într-o
lume în care exhaustivul a
dispărut demult. De prea multe
ori trebuie să ne mulțumim cu
ceea ce avem. Deci... să
începem cu prima întrebare.
Sigur, sunt imposibil de uitat,
mai ales că, din când în când,
ajung pe acolo. Undeva, într-un
sat numit Pildești, pe malul
râului Moldova, nu departe de
municipiul Roman, orașul în
care eu locuiesc. 
„Blagoslovit pământ cu drum
de țară/Bătătorit ca palma unui
rob/În crucea drumului eu mă
opresc cu gândul/Când pe furiș,
o lacrimă îmi sorb.” (Viorel
Baltag). așa și cu Pildeștiul meu
natal, acum o așezare
modernă... aș spune
europeană.
Da, e imposibil să uiți ceva atât
de minunat. Sunt nelipsite din
amintirile mele: curtea
copilăriei, imașul de joacă,
genunchii mai mereu zdreliți,
fuga de acasă pentru pescuitul
mai întotdeauna fără captură,
bunicii cu zâmbetul și
bunătatea lor, verii, foarte
numeroși, la care copilul unic
care am fost alerga mai mereu
pentru jocurile copilăriei...

Biserica din capătul satului și
zâmbetul de neuitat al
preotului paroh de atunci,
Mihai Donea. ați fost în satul
meu, acolo sunt rădăcinile
adânc înfipte și o spun cu
mare drag. Și ați văzut. Se
spune că timpul, și numai el,
vindecă totul! 
au trecut mulți ani de la
copilăria mea efectivă. am
rămas marcat de trăirile
copilăriei ce sunt mereu vii în
gândul meu. Uneori, răbufnesc
cu putere, când nu mă aştept.
Pentru că tot timpul este cel
care ne ghidează, ne place sau
nu, ne stăpânește, dar și cel
care ne învață cum să trăim
frumos, cum să simțim sincer
și cum să sperăm în
continuare, indiferent ce
lucruri plăcute sau mai puțin
plăcute ni s-ar întâmpla. De
aceea, vă spun că a-ți fi dor de
copilărie, de locuri și trăiri de
peste ani e omenește, doar că
mai apare treptat și frica, sau
poate teama de a nu rămâne
în urma timpului, a epocii tale.
Vedeți, timpul trece, viața
noastră își urmează cursul
normal, firesc spunem noi, și
ne lasă o suflare numită... îmi

place să cred… înțelepciune, o
amintire, mai multă bunătate…
și, în mod necesar,... iubire.
Cu toții avem sentimentul de
întoarcere în trecut și în
același timp suntem cu toții un
fel de robi ai destinului. acum,
la deplina maturitate, din când
în când mai fac câte un bilanț,
tranzitoriu, desigur, și cred că
dacă aș avea posibilitatea să
schimb ceva în viața mea mi-aș
dori același lucru: să mă nasc
în același loc, să am aceiași
părinți (dispăruți dintre noi
acum) și să primesc aceeași
educație, acolo, în locurile de
poveste ale copilăriei mele. În
Pildeștiul natal, cu aceiași
prieteni, cu aceiași învățători și
aceiași profesori, mereu
dedicați slujirii generațiilor noi.
acum percep copilăria mea ca
pe o stare fără vârstă, ea ține
de infinitul ființei mele, este
singura felie care topește
întregul univers înconjurător,
ancestral și patriarhal. aceea
era vârsta la care spaimele
erau legate câteodată de ceva
din fabuloasa natură
înconjurătoare: pădurea
întunecată de la Dulcești,
ghiolurile de pe râul Moldova

„Avocatura este cea mai frumoasă, 
cea mai spectaculoasă, cea mai 
pasionantă, dar și cea mai grea 
dintre toate profesiile juridice!”
Interviu cu prof. univ. dr. IoAn ChelAru, președinte al Academiei de științe juridice și președinte al uniunii juriștilor din românia
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de la Corhana sau zăpezile de altă
dată ce izolau localitatea de
Săbăoani sau Cordun.
Judecând acum, și cred că v-am
făcut destule „mărturisiri”, copilăria
mea a fost un fel de seismograf
care a anunțat cutremurele de mai
târziu. De aceea, mărturisesc că
toată viața mea poartă în ea acest
șuvoi neîncetat de încercări de a-mi
potoli setea de idealurile de
dreptate, de bunătate, de
perfecțiune și de frumusețe.
apropo, mai am puține obiecte din

copilărie. Unele daruri de familie,
de la bunici. Mă uit din când în
când la ele ca la niște icoane.

ne purtăm părinţii şi amintirile
legate de ei o viaţă întreagă în inimă
şi uneori deschidem bisericuţa din
noi şi vorbim despre ei: „mi-e dor de
adevăr, de oameni, de iubire, de
multe lucruri, dar mai ales mi-e dor
de tata...” Ce v-a rămas întipărit în
minte despre tatăl dumneavoastră?
Ce îl făcea special în ochii copilului
de altădată? În ce l-aţi urmat?

Știu, m-ați citat din cuvântul rostit 
la lansarea ultimei mele cărți, 
„Ar fi fost prea frumos...”. Ce să vă
spun, cred că singura umbră
serioasă a adolescenței și tinereții
mele a fost pierderea prematură a
tatălui. Sigur, și mama, pe care am
pierdut-o foarte recent, a avut rolul
ei, esențial în viața și evoluția mea,
dar... tata..., dispărând fulgerător
când încă era tânăr, a generat niște
schimbări în mine, în viața mea, în
concepțiile mele, în modul în care
mi-am îndrumat năzuințele și mi-am
realizat visele.
Părinții mi-au dat viață, mi-au dat
sens și s-au străduit după puterile și
educația lor să-mi sedimenteze în
fiecare celulă a corpului cele mai
frumoase și înălțătoare simțiri,
emoții, stropi de bunătate,
dragoste, putere și înțelepciune și,
nu în ultimul rând, „frica de
Dumnezeu”. Lor, Mariei și lui Ioan,
le datorez ceea ce sunt și ceea ce
am devenit. Nu voi înceta niciodată
să-i celebrez cu sfințenie, respect și
neîntreruptă dragoste de copil,
devenit matur și chiar senior. am
avut doi părinți care m-au iubit fără
limite. Erau, în felul lor, pentru
copilul din mine, ca niște zei. am
simțit întotdeauna că, prin munca
lor, prin educația transmisă, prin
străduința nelimitată, au încercat
să-mi dea... viața lor. Iar eu m-am
străduit (și cred că-n parte chiar am
reușit) să nu-i dezamăgesc. De
acolo, de sus, mă supun
întotdeauna judecății lor... mai ales
în clipele de cumpănă ale vieții.
Tatăl, un om simplu fără studii
sofisticate, dar cu o judecată corectă
și severă, m-a învățat să mă apreciez
cât mai corect și așa cred că mi-a
lăsat cea mai bogată moștenire. 
M-a prețuit, m-a iubit și dorința lui
cea mai mare a fost să reușesc în
viață, să trăiesc „mai ușor și mai
bine”. Cel mai important lucru care a
contat în relațiile dintre noi cât a
trăit a fost acela că a crezut în mine.

tatăl, un om
simplu fără
studii sofisticate,
dar cu o judecată
corectă și
severă, m-a
învățat să mă
apreciez cât 
mai corect și 
așa cred că 
mi-a lăsat cea
mai bogată
moștenire. 
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Nu am făcut niciodată o
balanță a iubirii între părinții
mei, dar, știți, cred că mama
fiecăruia dintre noi este de
neînlocuit. Mama mea mi-a
transmis râsul ei, lacrimile ei,
iubirea ei, suferința ei, pentru
ca eu să fiu bine. a trăit deplin
toate bucuriile și greutățile
mele, și mereu mi-a împărtășit,
încurajându-mă, speranțele și
visele. a fost ca o comoară de
viață din care am luat mereu
câte ceva... până într-o zi...
când nu a mai fost. Se spune că
profesorii buni fac studenți
buni, dar că numai mamele
bune... fac oameni buni. aș
vrea să cred că mă număr
printre aceia... măcar sper.
aș vorbi despre ei zile în șir și
apreciez că tot ar fi prea puțin.
De la ei am învățat un lucru
care m-a caracterizat în viață:
dacă îți propui ceva, ori o faci
foarte bine, ori nu te mai apuci.
Tendința... perfecțiunii... a
lucrului bine făcut și folositor.
Nu știu dacă a devenit neapărat
o vocație, dar întotdeauna 
într-un demers serios pun
conştiinţa efectivă a trăirii
personale. Și de cele mai multe
ori se cunoaște.

„mi-amintesc de vremurile de
dinainte de 1989, de zilele de
armată şi de o duminică în care
am rămas mut de uimire
privind cum copiii şi părinţii
ieşeau din impresionanta
catedrală catolică răsărită
printre case sărăcăcioase în
mijlocul satului. mi-am spus că
dumnezeu era în mijlocul lor şi
nu îi părăsise niciodată, deşi
noi, o ţară întreagă, trăiam fără
dumnezeu în cei mai negri ani
ai comunismului.” Ce rol a jucat
credinţa în devenirea dvs., 
cât de prezentă este în viaţa
dvs. în familia dvs?

acesta este un subiect extrem
de serios, iar răspunsul la
întrebarea dvs. nu este simplu
și este aproape imposibil să fie
complet. Voi încerca însă. am
crescut într-o familie creștină,
romano-catolică, în cel mai
autentic sens al termenului. 
Părinții mei, oameni cu frica lui
Dumnezeu, au păstrat și au
avut în sufletul lor această
bucurie a rugăciunii pentru
Dumnezeu și, în special mama,
m-au crescut și pe mine în
acest fel. La 4-5 ani mergeam
la Biserică. Îmi amintesc că
ziua de duminică începea de
dimineață, cu pregătirea
pentru Biserică. Toți ne
îmbrăcam cu hainele cele mai
bune și ne străduiam să nu
întârziem la liturghie. De la 
7 ani, parohul locului începea
pregătirea pentru întâia
împărtășanie, cu ceea ce se
numea la vremea aceea
„învățătură” și ceea ce
însemna în fapt a învăța
primele rugăciuni. atunci ți se
explicau Sacramentele și,
încet-încet, aflam câte ceva
despre Biblie. Toate acestea,
pentru a fi pregătit sufletește
pentru prima împărtășanie, 
un eveniment extraordinar 
de important. 
Ulterior, în perioada de școală
și liceu, frecventam liturghia
pentru tineri, atunci fiind și
perioada când au apărut
primele întrebări, generate și
de educația materialistă și
ateistă primită la școală, în
special la orele de biologie,
unde mi se preda teza
evoluționistă și nu intrau în
discuție subiecte care să fi
vizat, spre exemplu, originea
divină a omului. așa au fost
începuturile... 
Ulterior, studiile, viața,
experiențele personale sau ale

altora, informațiile diverse au
făcut să se stabilizeze în
spiritualitatea încorporată în
mine chestiuni certe, dar și
multe semne de întrebare,
unele existând și astăzi, legate
de credință, de religie, de
Biserică și nu numai.
Nu e nevoie să privim foarte
departe pentru a observa, spre
exemplu, că astăzi, în
contemporaneitate, lucrurile s-
au schimbat esențial. Spre
exemplu, Europa civilă, laică,
își contemplă în prezent
cuceririle politice. acestea,
trebuie s-o recunosc, sunt
însemnate în ordinea supra-
socială, dar – din păcate – sunt
dublate de fenomene de criză
maximă ale persoanei,
societății și statului. Iată
cuceririle Europei din ultimii
200 de ani: avem constituții;
avem democrație; avem o
superbă Cartă a Drepturilor
Omului; avem tratatele de la
Lisabona; și, drept urmare,
avem Uniunea Europeană.
Sunt cuceriri exemplare ale
spiritului secular european și,
fără îndoială, marea națiune a
Europei a atins cel mai înalt
vârf de performanță în materia
organizării istorice. Bătrâna
Europă și-a propus și a promis
o lungă tinerețe. Eu personal
însă sunt convins că o Europă
altfel decât creștină rămâne
doar o formă de organizare,
nici măcar o supra-identitate
statală. De aceea, recenzând o
anumită criză manifestă a
acestei Europe seculare,
capitalistă și modernă (vezi
recentul Brexit), nu putem să
nu observăm următoarele idei
de bază:
- Persoanele își manifestă

individualitatea. Dar sunt
singure. Suflete singure.
Tautologia „eu sunt eu”

caracterizează tragedia 
în care a eșuat individualismul
ca ideologie și aceasta, 
în tragismul ei, se manifestă 
și prin înstrăinarea persoanei
de familie, individualitatea
exarcebată afirmându-și,
uneori pertinent, dreptul la
„fericire personală”. 
aceasta este practic o utopie 
și o himeră întristătoare, 
mai ales în condițiile în care
familia contemporană are, 
din păcate, probleme infinit
mai mari, decât, să zicem,
viciul de consimțământ la
întemeierea ei.
- O altă idee de bază este
aceea conform căreia
persoanele se înstrăinează de
societatea civilă. Uneori,
oamenii neputând abandona
teroarea de tipul „eu sunt eu”,
relația persoană-societate
devine în mod automat una de
respingere reciprocă.
Observați că dezintegrarea
coeziunii sociale este foarte
evidentă astăzi, iar
înstrăinarea persoanei față de
societate este vădită și sub alt
aspect: exacerbarea nepăsării.
- În sfârșit, cred că o a treia
idee evidentă este aceea că
statul s-a dezis de societatea
civilă. După ce s-a îndepărtat
de Biserică, statul
contemporan se legitimează
astăzi mai curând pe reflexul
îndelung uzitat al exercițiului
de eligibilitate democratică,
decât pe voința conștientă a
cetățenilor. Încep să cred din
ce în ce mai mult că statul mai
există astăzi numai pentru că
inteligența umană n-a
descoperit o altă formă
posibilă de organizare. Ca
atare, el există aproape în chip
fatal și nicidecum datorită unei
necesități a unei vieți sociale.
Vă amintesc că instrumentul
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de afirmare a statului laic a fost
legea. Când și-a luat dreptul de a
legifera, statul s-a sprijinit pe
legitimitatea sa dată de încrederea
cetățenilor ca subiecți de drept, iar
principiul generator de lege a fost
puterea. Și în statele dictatoriale,
chiar dacă puterea nu era legitimă,
legea creată de exercițiul acesteia
s-a aplicat. Mi se pare acum că
ceea ce a părut a fi esență a ființei
umane, sub aspectul putinței de a
stăpâni realitatea și durata prin
lege, este acum un mecanism
funcțional prin inerție. Năucitor sub
aspectul volumului și hiper-
complex prin detalii. 
De altfel, Cicero a profețit în 
„De officiis” când a afirmat:
„summum jus, summa in juria” –
expresie pe care v-o traduc liber
astăzi cam așa: „nimic nu este mai
potrivnic moralei, decât excesul de
drept”. Uneori, deși sunt apărător
fervent al drepturilor omului și voi
fi întotdeauna, îmi pun întrebarea
dacă acestea nu au „degenerat” în
„pretenții” egoiste, individuale sau
comunitare, ca acel drept la
„fericire personală” sau ca
drepturile minorităților sexuale?
Mult prea des societatea confundă
libertatea însăși cu libertinajul în
varii forme. Revenind, rezum ideile
anterioare și le așez în trei trepte,
evidente astăzi nu numai pentru
cunoscători: statul s-a înstrăinat de
biserică; societatea s-a înstrăinat
de stat; individul s-a înstrăinat de
societate.
Soluții sunt convins că există. Ele
sunt căutate. În parte, ne-au fost
sugerate de Papa Ioan Paul al II-lea,
care a spus: „Nu vă fie teamă!”; să
nu ne fie teamă nici de
consecințele erorilor care se întorc
acum împotriva noastră. același
mare erou al iubirii, în fața căruia
am fost într-o audiență personală,
a dovedit că Dumnezeu nu a părăsit
lumea și atunci noi, oamenii,
suntem probabil singurii care avem

putința de a da o nouă semnificație
valorilor vieții.
De aceea, cred că putem discuta
despre credință, despre religie,
despre Biserică, în termeni noi, cu
oameni noi, deschiși spre
construcții socio-statale înnoite,
care să încerce asigurarea măcar a
unei relative bunăstări sociale. Cred
că asta a fost și rațiunea pentru
care, la un anume moment din
viață, am decis să intru în politică.
Dar despre asta vom mai vorbi.

sunteţi unul dintre cei mai apreciaţi
avocaţi din românia, preşedintele
uniunii juriștilor din românia și
președintele Academiei de științe
juridice. Cum aţi ajuns să
îmbrăţişaţi dintre profesiile juridice
pe cea de avocat? Căror profesori 
le datoraţi devenirea?

Sunt avocat de 40 de ani și nu am
renunțat niciodată la această
calitate, indiferent de demnitățile
pe care le-am exercitat pe
parcursul anilor. Visul
adolescentului Ioan Chelaru a fost
să ajungă arheolog, pasiunea
pentru istorie fiindu-mi inoculată
încă din copilărie de un străbunic
de-al meu, autodidact, care mi-a
încântat copilăria, povestindu-mi
despre Ștefan cel Mare, Mihai
Viteazul sau Napoleon Bonaparte. 
În aceste condiții, mi-am îndreptat
pașii spre Facultatea de Istorie a
Universității „alexandru Ioan Cuza”
din Iași, al cărui student am fost
până în 1976. Ulterior, constatând
imposibilitatea exercitării unei
asemenea profesii la acea vreme
(cea de arheolog), am urmat
cursurile Facultății de Drept, tot de
la Universitatea ieșeană, la finalul
cărora deși aș fi dorit să ocup un
post de asistent la Facultatea de
Drept, acest lucru s-a dovedit
imposibil. 
În aceste condiții, în sistemul de
repartizare pe care-l știți, valabil în
acele timpuri, am fost repartizat la
Biroul Colectiv de asistență
Judiciară Roman, județul Neamț.
aici am avut norocul să găsesc un
colectiv de avocați extrem de bine
pregătiți și să am un Maestru
(avocat Ilie Nicolae) care a știut să
descopere în mine calitățile
viitorului avocat și, în primul rând,
pasiunea pentru știința dreptului.
Și fiindcă veni vorba de modele și
de persoane de referință care mi-
au marcat cariera, nu pot să nu vă
vorbesc astăzi despre marele
profesor Mihai Jakotă. L-am
cunoscut în anul I, la cursul de
Drept Roman. Era într-o toamnă în
care deasupra Copoului ploua iar
noi, studenții, alergam mereu să nu
întârziem. Îmi aduc aminte primul
impact. Un om mărunt, o călcătură
normală, nimic spectaculos în
aparență, nici în gestică, nici în

sunt avocat de
40 de ani și nu
am renunțat
niciodată la
această calitate,
indiferent de
demnitățile pe
care le-am
exercitat pe
parcursul anilor. 
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căutătură. Doar cuvintele. Și,
desigur, creta pe care o ținea
în mână. Nu doar eu, cred că
toată generația mea l-a iubit
de la prima oră. Ceea ce era
dat să ascult era o desfătare
pașnică, un răsfăț intelectual,
o provocare continuă. Mânuia
terminologia juridică ușor, cu o
rară îndemânare și cu o
eleganță pe care nu am mai
întâlnit-o decât foarte rar. Curs
după curs, în creierul meu încă
tânăr, conceptele dreptului
căpătau un desen energic,
aidoma schițelor unui sculptor.
Cu Profesorul Jakotă a început
pentru mine reala bucurie de a
fi student la drept. El nu-și
prezenta știința din înălțimi
eterice și nici nu cobora în
abisuri de nepătruns. Te
cucerea cu prelegeri de
poveste și cu un limbaj simplu,
degajat. Ideile se așezau în
capetele noastre ca o
broderie. Mereu deschidea
portițe de înțeles și îmi
amintesc cum mi se
îngrămădeau întrebările în
creier ca stolul de vrăbii
asupra unor grăunțe aruncare
în loc deschis. Ne copleșise pe
toți fără niciun efort. Nu-mi
dădeam seama, dar aveam în
față un model uman și
profesional de excepție.
Fascinația modelului nu
înspăimântă, dar
impresionează. În fața unui
Profesor uriaș nu poți risca să
deschizi gura decât după o
bună pregătire și mereu ai
sentimentul că nu ești
pregătit. abia asta îți dă aripi. 
O carte te poartă spre alta și
alta, o notă de subsol
verificată cu atenție deschide
un alt labirint și o altă
perspectivă. Sute, mii de ore
de studiu în bibliotecă, dar
niciun minut pierdut pentru

viață. Din dialogurile cu noi,
profesorul ne-a dat de înțeles
că era un mare iubitor de cărți,
un cititor pe care nu-l puteai
surprinde cu o noutate.
Exegeți ai dreptului roman, ai
dreptului canonic, ai dreptului
natural – îi erau cunoscuți
pentru că le citise cărțile în
limba lor, iar elita universitară
europeană îi era accesibilă
personal. Îmi povestea, uneori,
cu modestia care nu-l părăsea
niciodată, despre astfel de
întâlniri. Nu epata, nu-și umfla
pieptul. asta era un fel de
metodă trucată de a-mi insufla
dragostea de cărți și cercetare.
a cultivat cu mine un tip de
legătură și dialog care era
parțial peripatetică și parțial
platonism. Era totodată
metodic și destins. De altfel,
legătură personală cu
studenții, nu prea obișnuită pe
atunci, constituia pentru el
una dintre tezele pe care se
baza când vorbea despre
emanciparea școlii de drept și
a cercetării. acest lucru l-am
dibuit și aflat abia în anul IV de
studiu, când ne-a predat
Dreptul internațional privat.
Prinsesem curajul de a-l
aborda pe profesor în manieră
particulară, de a-i pune
întrebări, de amplitudine și de
perspectivă. De aceea, cred,
am rămas fidel acestei științe
aride – Dreptul internațional
privat. Privilegiul de a fi studiat
cu Domnia sa această materie
greu digerabilă mi-a marcat
toată cariera. astăzi, eu însumi
predau acest curs, pe care
recent l-am publicat într-o
carte cu titlul „Străinii în
România”, și nu trece nici o
oră la catedră fără să-mi
amintesc de profesorul Jakotă.
Și nu a fost numai el. Profesori
ca Petre andrei, R. Sanilevici,

gr. Theodoru, M. zolineak au
marcat cu personalitatea lor
generații de studenți ai școlii
ieșene de drept.

oraşele mici, aşa cum e şi
romanul, au o energie aparte.
doar aşa se explică faptul că,
de multe ori, oamenii care
influenţează schimbările
majore din societate vin din
astfel de locuri. Cum aţi devenit
o voce reprezentativă, un
politician apreciat, cu o
contribuţie semnificativă la
revizuirea Constituţiei, la
redactarea legilor ce ne
guvernează azi, la construcţia
noii democraţii din românia?

Nici asta nu este o poveste
simplă. a fost o alegere făcută
la un moment dat, când chiar
am simțit nevoia să mă implic.
Vorbesc despre anii 1995-
1996, când societatea
românească era în
reconstrucție și avea nevoie de
oameni care să și asume
responsabilitatea, dar și care
să aibă puterea de a face față
provocărilor, prin verticalitate,
prin soliditatea cunoștințelor,
prin perseverență și
onestitate. am încercat să
găsesc în mine aceste calități
atunci când m-am implicat în
politică, sperând că niciodată
nu voi trăda așteptările
electoratului și, mai mult decât
atât, nu mă voi trăda pe mine
însumi. 
Din anul 2004, când am fost
ales în Senatul României,
laitmotivul politicii și activității
mele parlamentare a constat
în elaborarea ideilor
constructive folositoare
semenilor, iar în activitatea
ulterioară dorința de a
contribui personal și
substanțial ca lucrurile să se

schimbe în bine a fost o
constantă. Cineva asemăna
munca parlamentarului cu cea
a țăranului român, neobosit de
truda câmpului, dar și mândru
de roadele lui. Visul meu a fost
ca roadele muncii mele în
Parlament – legile să lumineze
și să-mi ajute mereu
concetățenii să trăiască mai
bine, mai ușor și mai clar. am
fost adesea considerat un
„specialist”, nu neapărat un
om politic, și sfaturile mele,
părerile, punctele mele de
vedere, odată exprimate, erau
de luat în seamă.
Politica parlamentară nu e un
teatru pentru zâne, iar
democrația nu e un sistem
firesc și nu vine de la sine.
Democrația este lucrul cel mai
greu de apărat, mai ales dacă
te miști printre hiene
egocentrice și egolatre, care
reduc realitatea țării la putința
lor de percepție limitată, iar
puterea publică o transformă
în atribut personal. Tânăr
parlamentar romașcan fiind,
am crezut că este de ajuns să
fii convingător și just în opinii
pentru ca un punct de vedere
să fie acceptat și impus, chiar
dacă – prin accident istoric –
grupul parlamentar din care
am făcut parte la un moment
dat nu era la putere. am aflat
că în realitate nu e așa. am
aflat că adevărul
scandalizează, că argumentele
jignesc, că opinia justă
frustrează.
Puterea în stat este ceva care
trece peste închipuirea
comună, pentru cei slabi de
înger. Puterea poate fi
începutul distrucției de
personalitate, pentru că la acel
nivel există acces nelimitat la
informații, există pârghii prin
care se pot distruge destine,



pot fi înlăturați oameni, aruncați în
uitare. Cine deține puterea – dacă
este lipsit de reflexul judecății de
valoare, de măsură în decizii, de
echilibru interior – poate ajunge
de-a curmezișul ideii de democrație
și poate deveni piedică pentru
bunul mers al țării. asta pentru că
decizia finală, chiar după dezbateri,
este – de obicei – cea care se luase
deja înaintea dezbaterii, în spatele
ușilor închise! anii în care am fost
în politică m-au învățat că cel care
decide, care face propunerea și-și
asumă riscul, este de regulă liderul
politic. asupra sa cade greul
decizional, prin poziția sa este
constrâns la exerciții de reflecție;
iar asta atât cât îl duce mintea și
conștiința, nu rareori interesul de
partid sau general! E o naivitate să-
și închipuie cineva, cum aud în tot
felul de dezbateri mai mult sau mai
puțin televizate, că se pun în
discuții interactive probleme
majore la nivel de guvern sau
Președinție. Singurul for al
dezbaterii este și ar trebui să
rămână Parlamentul.
Vorbiți de noua democrație din
România. Nu mai sunt de câțiva ani
implicat în niciun mod în politică,
însă experiența trecutului îmi
spune că în România secolului al
XXI-lea ar fi necesar ca nimeni, om
de stat sau instituție, să mai poată
pună problema excesului de
autoritate. Și totuși, cu regret am
constatat că au reapărut aceste
excese în care instituții „de forță”
ale statului și-au depășit în mod
constant atribuțiile și menirea,
încălcând flagrant, fără putință de
tăgadă, drepturile omului, dogmele
democrației, principiul
constituțional al „separației
puterilor”. Vă amintesc doar de
celebrele „protocoale”. 
Sigur că am plecat și cu un gust
amar și nu aș invoca scuza
împrejurării faptului că am fost în
majoritatea timpului în opoziție

față de putere. Din păcate, o
analiză serioasă și bine
argumentată nu va găsi prea multe
realizări cu care guvernările
succesive de după anul 2000 să
facă dovada că au lucrat pentru
binele țării. astăzi, nu trebuie să
fim prea exigenți în a observa că nu
există o justă asociere socială și o
cât-de-cât reală prosperitate, niciun
capitalism corect, nicio adevărată
reformă a legislației și justiției, nicio
garanție sigură pentru protecția
vieții și sănătății, nici cultul pentru
protecția mediului, niciun salt
economic, nicio fiscalitate
suportabilă pentru oameni și
aproape niciun progres în
redresarea școlii românești.

după trei mandate în Parlament,
cum găsiţi Parlamentul de azi –
calitatea profesională și umană a
parlamentarilor români, contestările
uneori violente ale schimbărilor
legislative propuse şi votate? 

Emil Cioran credea că salvarea
României stă în virtuțile ei ascunse
și că noi, cei de astăzi, avem
datoria să descoperim aceste
virtuți pentru că avem menirea să
ducem mai departe destinul
acestui popor. Vedeți, după atâția
ani, din păcate, trebuie să spun că
vremurile pe care le trăim sunt încă
încărcate de zbucium, de veșnice
căutări, pe care uneori cu greu 
le putem cuprinde cu mintea. 
Unde este oare democrația cea
reală, atât de dorită de unii și hulită
de alții? 
Statul de drept, către care ne
iluzionăm majoritatea dintre noi,
nu se construiește cu halbele de
bere, cârnăciorii, micii, cozonacii,
uleiul, orezul sau zahărul oferite.
Nici măcar cu plicurile cu bani,
dăruite cu generozitate de cei care-
și imaginează că totul se poate
cumpăra în această țară. Eu am
îmbătrânit crezând că demnitatea
mea, a ta, a ei, sau a lui, a acestui
popor nu este de vânzare. Sunt un
idealist, asta e altceva, dar dați-mi
voie să mă înșel! Nu știu ce și cât
ne-a mai rămas, dar nu cred că
totul se poate scoate la mezat.
După 30 de ani de la Revoluția
Română, constat că și noi, și
partidele nu am dat importanță
sau, în cazul celor din urmă, nu au
avut interes să țină cont de
valoarea oamenilor care au fost
promovați în organele
reprezentative și de decizie. 
E evident că nu e cazul ca aceasta
să se ghideze după alte criterii, de
tristă faimă, decât valoarea umană,
morală și profesională a celor pe
care partidele îi promovează, iar
noi îi învestim cu încrederea
noastră. Cred că în Parlament, și
asta a rămas un deziderat pentru
mine, din păcate de neatins, ar
trebui promovați numai cei pe care
Dumnezeu, părinții și educatorii 
i-au înzestrat cu dragostea de
oameni și neam românesc, cu

”Cred că în
Parlament ar
trebui promovați
numai cei pe
care dumnezeu,
părinții și
educatorii i-au
înzestrat cu
dragostea de
oameni și neam
românesc, cu
înțelepciune și
demnitate, cu
respectul
valorilor creștine
și cu dorința de a
se dărui
semenilor”
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înțelepciune și demnitate, cu
respectul valorilor creștine și
cu dorința de a se dărui
semenilor, nevoilor lor, slujirii
„trebilor țării”.

Ce poate determina un
politician să se retragă din
viaţa politică? este cumva
vorba despre un vot de blam
dat modului actual în care
liderii partidelor înţeleg să facă
politică sau este vorba de o
îngrădire a libertăţii
politicienilor de azi? Au sfori
politicienii noştri de azi?

greu răspuns. astăzi,
activitatea politică este
considerată o activitate
mediocră și murdară, care îi
îndepărtează pe cei mai onești
și capabili și care recrutează
mai ales nulități și șmecheri
care văd în ea o metodă rapidă
de a parveni, de a se îmbogăți.
Disprețul față de politică nu
mai are limite în zilele noastre
și, ca urmare a unei realități
incontestabile, nivelul
intelectual, profesional și, fără
îndoială, moral al clasei
politice românești a coborât la
cote de repetenție. Este
adevărat că mult prea des, că-
n multe locuri, politica este
sau a devenit murdară și
josnică, de aceea și cei care o
practică în mod corect au fost
despuiați de respectabilitatea
și seriozitatea unei ocupații
care în trecutul interbelic avea
o aură mitică, părea un spațiu
dedicat eroismului civil și
acțiunilor curajoase pentru
drepturile omului, dreptate
socială, progres și libertate.
așa fiind, oamenii politici au
ajuns preferații jurnaliștilor de
scandal, care sub sloganul
libertății de expresie și de
informare sunt considerați

„garanții” democrației, iar un
litigiu cu aceștia este riscant,
pentru că există magistrați
care, chiar respectabili fiind, se
feresc adeseori să dea verdicte
ce par, desigur numai aparent,
să restrângă această libertate
abuziv înțeleasă și practicată.
Spunea, nu fără temei, Mario
V. Llosa că „presa de scandal
nu corupe pe nimeni... ea se
naște coruptă de o cultură
care în loc să respingă
intrunziunile grosolane în viața
privată a oamenilor, le caută,
pentru că această distracție
face mai suportabilă ziua de
muncă a angajatului punctual,
a muncitorului plictisit și a
gospodinei obosite. așa că
prostia a ajuns regina și
stăpâna vieții de astăzi, iar
politica – una dintre
principalele ei victime”. aș
spune eu, câteodată meritate.
Priviți astăzi cum, prin
televiziuni și nu numai, cultura
snoabă și superficială adoarme
civic și moral o societate
întreagă care, cel puțin în
aparență, devine tot mai
indulgentă cu abuzurile și
excesele celor care temporar
ocupă funcții publice și
exercită într-un fel sau altul
puterea.
Și mai constat ceva. Disprețul
față de lege a devenit public și
evident. El a luat naștere chiar
în statul de drept și se
manifestă printr-o atitudine
civică de nerespectare a ordinii
legale existente și prin
indiferența și anomia morală
care îi lasă cetățeanului
posibilitatea de a încălca legea
și de a-și bate joc de ea ori de
câte ori poate profita de pe
urma ei sau, de multe ori,
numai pentru a-și manifesta
disprețul, neîncrederea și
batjocura față de ordinea

existentă. Explicații există:
legile sunt prost făcute,
aprobate și promulgate nu
pentru binele comun, ci pentru
interese particulare, sau
concepute atât de prost, încât
cetățenii se văd obligați să le
încalce. acest dispreț, cred,
pleacă de la ideea – nu
neapărat greșită sau nereală –
că legile sunt opera unei puteri
care, așa cum subliniam, nu
vrea altceva decât să se
folosească de ele în scopuri
personale, ele fiind în acest fel
roase de egoism și de interese
particulare și de grup, ceea ce
îl exonerează de respectarea
lor pe cetățeanul de rând. 
Dacă vreți un exemplu, priviți
la piața de imitații: cărţi,
discuri, haine. aici tendința de
a nu respecta legea a devenit
mondială și cred că e inevitabil
ca disprețul față de lege să ne
facă să ne îndreptăm spre o
dimensiune mai spirituală a
vieții în societatea
românească. Deprecierea
politicii, pe care o constatăm
atât de evident cu toții, este în
strânsă legătură cu prăbușirea
ordinii spirituale, care într-un
fel ar mai fi frânat abuzurile și
excesele celor aflați la putere.
Doar că locul ocupat altă dată
de religie nu a fost umplut
până acum de o cultură cu
repere și valori solide și
perene și atunci... priviți pe
fereastra de afară sau pe
ecranul TV. 
Odată cu dispariția oricărei
tutele spirituale din viața
publică au apărut sau reapărut
demoni care au degradat
politica într-o asemenea
manieră, încât au determinat
întreaga societate să nu mai
vadă în politică nimic altruist și
nobil, ci o profesie dominată
de necinste.

regretaţi că la un moment sau
altul aţi acordat sau nu un
anume vot în Parlament sau ați
decis amânarea altui vot? Cât
de liber este un parlamentar să
propună şi să voteze ceea ce
consideră el că este important
pentru îmbunătăţirea vieţii
semenilor pe care îi
reprezintă? Cât de nocive pot fi
directivele liderilor de partid?

Cariera de parlamentar,
suficient de lungă, pe care am
trăit-o, m-a pus deseori în
ipostaze mai puțin plăcute.
așa precum știți, organizarea
politică în Parlament se face
pe grupuri parlamentare,
deciziile privind votul la un
proiect sau altul se iau de cele
mai multe ori după discuții în
grupurile politice, unde se
aduc argumente pro sau
contra și unde, în final,
hotărârea se ia prin vot.
Uneori, votul este influențat
de decizia politică, ce vine de
la conducerea executivă a unui
partid politic în care ești
înregimentat. au fost cazuri, și
nu puține, în care nu am fost
convins neapărat că votul
pentru sau împotrivă acordat
unui proiect sau unei numiri
într-o funcție reprezenta
opțiunea cea mai bună. am
avut și câteva situații în care
pentru a nu vota împotriva
proprie-i conștiințe și a
convingerilor mele am părăsit
sala, procedând la ceea ce se
numește un vot de conștiință.
Și pentru că exemplul concret
este sarea și piperul
interviului, împotriva deciziei
politice a partidului meu, nu
am votat numirea în funcția de
Ministru al Justiției a
doamnelor Cristina guseth și
Raluca Prună. Pe această temă
am avut și o discuție
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personală, mai puțin plăcută, cu
liderul partidului.
În ceea ce privește libertatea unui
parlamentar în legătura cu inițiativa
legislativă, sigur că acesta are
libertatea să decidă cu privire la
propunerile pe care le face, având
acest drept prevăzut în Constituție.
Cred însă că întotdeauna norma
juridică propusă trebuie să
reglementeze o relație socială
aflată în criză, drept urmare,
inițiativele legislative promovate
trebuie bine fundamentate printr-o
expunere de motive convingătoare
și, când acestea sunt complexe ar
trebui să existe și studii de impact
corespunzătoare. Sigur, când ești la
guvernare, adică atunci când grupul
tău parlamentar face parte din
majoritate, trebuie să ții cont și de
programul politic propus de guvern
la învestirea sa pe fiecare domeniu
de activitate. 
Îmi place să spun că „viața face
dreptul”, constatând asta în timp,
după experiența celor 165 de

inițiative legislative pe care le-am
propus și dezbătut în Parlament și
care au devenit acte normative,
numărându-le doar pe cele care
erau necesare aproape în mod
obligatoriu societății românești. Din
acest punct de vedere, cele mai
importante acte normative, cu
reglementări complexe, care vizau
zona legilor organice, se discută și
în organele de conducere ale
partidului din care inițiatorul face
parte. Uneori, anumite proiecte
sunt necesare și urgente, alteori ele
se dovedesc a fi inoportune.

sunteţi preşedintele uniunii
juriştilor din românia. În fiecare an
facultăţile de drept eliberează mii de
diplome. Ce şanse au viitorii jurişti
să profeseze în condiţiile în care
mediul economic nu este atât de
prolific ca să-i poată absorbi? Ce
modificări legislative ar putea
interveni pentru a oferi absolvenţilor
de drept şi juriştilor şansa de a-şi
exersa profesia?

Subliniez din capul locului că
activitatea UJR, și anterior alegerii
mele ca președinte, sub
îndrumarea înțeleaptă a dlui g.I.
Chiuzbaian, a fost în permanență
subsumată cunoașterii, înțelegerii
și respectării realității juridice ca o
dimensiune inalienabilă a realității
sociale. Dacă aruncați o privire
peste trecutul recent al Uniunii,
veți observa, extrem de lesne,
contribuția, uneori majoră, desigur
alături de organele de exercitare a
profesiilor juridice, la consolidarea
statului de drept și a valorilor
civice, la creșterea credibilității
actului de justiție și la promovarea
intereselor tuturor categoriilor 
de juriști. 
Evident că în calitate de societate
de „utilitate publică” încercăm o
acțiune de coeziune în cadrul
Uniunii Juriștilor a tuturor
profesiilor, în aria noastră de
preocupări, în afară de cele
științifice, ne veți găsi mereu lângă
oamenii care practică profesii ale
dreptului, mai exact în zonele unde
se întâlnesc dificultăți, începând de
la reglementarea în sine, până la
modificarea legislației profesiilor,
până la relații interinstituționale
unde putem ajuta. Sub această
umbrelă a UJR toate profesiile au
de câștigat. Nimeni nu cedează,
nimeni nu dă nimic, decât valoare
științifică, valoare profesională, iar
aceasta este ce putem face și intră
într-unul din proiectele noastre
viitoare, legat de coeziunea și
îmbinarea profesiilor juridice cu
învățământul juridic, care este într-
o mare criză. Eu cred că o
asemenea colaborare aduce numai
beneficii pentru toate părțile și că o
Uniune a juriștilor puternică și
folositoare nu poate exista decât și
împreună cu uniunile pentru
exercitarea profesiilor juridice, și
aici mă refer la asociația
Magistraților din România, la
Uniunea Judecătorilor din România,

Îmi place să
spun că „viața
face dreptul”,
constatând asta
în timp, după
experiența celor
165 de inițiative
legislative pe
care le-am
propus și
dezbătut în
Parlament și
care au devenit
acte normative,
numărându-le
doar pe cele
care erau
necesare
aproape în mod
obligatoriu
societății
românești. 
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la asociația Procurorilor din
România, la Uniunea Națională
a Barourilor din România, la
Uniunea Națională a Notarilor
Publici din România, la
Uniunea Executorilor
Judecătorești din România, la
Ordinul Consilierilor Juridici
din România și la Uniunea
Națională a Practicienilor în
Insolvență.
Colegiul director al Uniunii,
format din personalități din
diverse domenii ale dreptului,
este implicat de mai mulți ani
în proiecte importante, din
care nu lipsesc: editarea
revistei „Dreptul”, considerăm
noi, cea mai bine cotată
publicație de doctrină,
jurisprudență și cultură
juridică, ce are o vechime de
aproape un secol și jumătate,
fiind după revista „Convorbiri
literare” cea mai veche
publicație românească în
apariție; organizarea anuală a
zilei Justiției, ca manifestare
publică prin comunicări,
simpozioane, dezbateri și
întâlniri, toate cu caracter
științific, ancorate adânc în
realitatea juridică a României
și, păstrând o tradiție care vine
de acum 28 de ani, la finalul
fiecărui an, organizăm gala
Premiilor UJR, acordând celor
mai importante cărți de drept
premiile Uniunii.
Să nu vă închipuiți că este
simplu să transmiți un mesaj
unitar pentru toți cei care
trăiesc și lucrează în profesii
din cadrul lumii justiției! Cu
privire la absolvenții
facultăților de drept, este
evident un excedent de forță
de muncă pe piața din
România, nu foarte mulți
dintre absolvenții acestor
facultăți având șansa să
profeseze conform pregătirii

lor. Este un deziderat pe care
Uniunea și l-a propus spre
soluționare în perioada
imediat următoare, rămâne de
văzut ce vom putea face.

sunteţi un avocat cu
experiență. Ați îndeplinit funcții
importante în conducerea
organelor profesiei. Cum aţi
ajuns să îmbrăţişaţi această
profesie? Ce satisfacţii v-a
adus profesia de avocat?

V-am mai vorbit despre asta și
despre periplul meu de viață,
prin care visul de a ajunge
arheolog s-a transformat în
realitatea unei cariere de 40
de ani la bară. Mulți dintre
colegi spun astăzi că sunt făcut
pentru această profesie. Nu
știu dacă e neapărat adevărat.
După opinia mea, avocatura
este o artă care se poate
alătura artei legiuitorului, a
magistratului, a notarului și
chiar a administratorului.
Pentru a ajunge să practici
avocatura ca pe o artă este
nevoie de cel puțin două
însușiri fundamentale: talent și
vocație; talentul, ca o
efervescență maximă a
înzestrărilor native și,
îndeosebi, a inteligenței. Iar
pentru un bun avocat este
nevoie în mod obligatoriu de
inteligență verbală, dar nu
trebuie să lipsească nici
inteligența tehnică ori cea
socială. Toate acestea trebuie
însoțite în permanență de
discernământ, ca facultate
esențială a inteligenței. Mai
mult chiar, unui avocat nu
trebuie să îi lipsească talentul
intelectual și artistic, plus arta
de a vorbi. 
am auzit în lunga mea carieră
exprimate idei conform cărora
vorbirea frumoasă se

învecinează cu înșelătoria. Eu
cred că dimpotrivă – o vorbire
frumoasă este cu atât mai
ademenitoare cu cât este mai
ușor de înțeles. Ea contribuie
la consemnarea faptelor și a
argumentelor expuse. Îmi pare
rău s-o spun că încă mai există
printre magistrați, în special la
cei tineri, prejudecata conform
căreia cu cât vorbești mai
frumos, mai tehnic, mai
artistic, cu atât crezi mai puțin
ceea ce susții. această nobilă
profesie pe care o practic, pe
care am considerat-o
întotdeauna de elită, așa cum
vă spuneam, de 40 de ani, m-a
învățat un lucru pe care nu mi
l-aș fi închipuit niciodată, și
poate dacă m-aş fi ocupat de
altceva nici nu l-aș fi gândit.
avocatul nu trebuie neapărat
să fie convins personal de
afirmațiile sale, funcția sa de
apărător neputând fi
identificată cu aceea de
persoană care exprimă
convingeri proprii. Nu
întotdeauna noi, avocații,
suntem convinși, atunci când
pledăm de partea unui
justițiabil într-o cauză,
indiferent de natura acesteia.
De ce să deplasăm funcțiile?
De ce să-l transformăm pe
avocat în judecător? Trebuie
să ne facem fiecare profesia.
avocatul nu este convins de
multe ori de soluția unui
judecător. Eu cred chiar că nu
este neapărat o lipsă de
virtute profesională ca
avocatul să pledeze împotriva
convingerilor sale! 
În sfârșit, să nu uităm că
avocatul este o persoană cu o
activitate practică, iar în
această calitate i se cere să
aibă și vocație, ceea ce
înseamnă atracție și iubire
spre această profesie, dar și un

îndemn irepresibil spre ea.
Întotdeauna drumul spre
vocație într-o profesie trece
prin iubire! Vocația, ca și
talentul, pot fi create, dar nu
te poți dispensa de ele dacă
vrei să te realizezi ca o
personalitate într-o profesie. 
Le-am spus mereu celor 28 de
avocați care și-au făcut stagiul
cu mine că profesia aleasă de
către ei este cea mai
frumoasă, cea mai
spectaculoasă, cea mai
pasionantă, oferind multe
satisfacții, dar este și cea mai
grea dintre toate profesiile
juridice! Să-ți dedici uneori
mai mult timp decât crede
cineva, timp pentru o
profundă cunoaștere a cauzei,
care înseamnă o trăire
mentală și într-o oarecare
măsură și afectivă, adică să ai
puterea de a ți-o reprezenta în
imaginație în mod concret,
puterea de a extrage esențialul
și de a sintetiza, îmbinate cu
posibilitatea de a raporta ceea
ce este individual, particular,
momentan și trecător, la ceea
ce este general valabil
întotdeauna și abstract. Toate
aceste posibilități, puse în
mișcare interioară, înainte de
a aborda procesul, constituie
„temelia” pregătirii pledoariei.
Pentru un avocat, chintesența
muncii noastre este pledoaria.
Cred că aceasta este aproape
de fiecare dată, sau ar trebui
să fie, o creație artistică,
asemeni oricărei creații din
domeniul artelor frumoase.
astfel, cristalizarea activității
avocațiale într-o pledoarie cu
toate atributele unei opere de
artă este, desigur, titlul de
noblețe al profesiei pe care eu
nu încetez s-o practic.
Dacă discutăm de satisfacții
profesionale, și cred că nu vă
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gândiți numai la succesul într-o
cauză sau în alta, vă dau un răspuns
neașteptat: „nu banul este scopul
esențial al profesiei de avocat”. În
general, există ideea că ești avocat
și că aproape în mod automat ai
niște venituri mari. Mai ales atunci
când ești avocat cu o anumită
notorietate, prestanță și clientelă.
Satisfacții importante, în afară de
cele materiale, poți avea când ai
deslușit tainele unei spețe ce părea
ermetică, când ai aflat adevărul și l-
ai așezat pe masa instanței într-o
cauză ce părea pierdută, când,
pornind de la o speță rară, ai trăit
bucuria paginii tipărite într-un
articol de specialitate, când ai pus
umărul la reglementările necesare
unei bune și corecte organizări a
profesiei tale ori ale altei profesii,
când ai constatat că aproape toți
cei 28 de tineri avocați pe care i-ai
ajutat să facă primii pași în profesie
practică și-și asigură existența din
această profesie și exemplele pot
continua. Există multe probleme în
prezent, în avocatura română sau
europeană, ce sunt de discutat.
Începând cu serioasa pauperizare a
profesiei și finalizând cu nevoia de
perfecționare a legislației specifice.
Dar despre toate acestea și despre
multe altele voi vorbi în detaliu
într-o carte ce așteaptă lumina
tiparului, la editura Universul
Juridic, intitulată „Pași în urma
dreptului”, ce a apărut la începutul
anului 2020.

sunteți considerat unul dintre
puținii avocați români care pledați și
predați într-o disciplină specială a
dreptului, respectiv dreptul
internațional privat. Cum se
poziționează azi această arie de
expertiză?

Ei, nu e chiar așa. Însă nu greșiți
prea mult cu privire la dificultățile
majore pe care le are de soluționat
un profesionist al dreptului care

întâlnește în practică spețe din
domeniul Dreptului internațional
privat. Spectaculoase și dificile. Este
o știință unde regula o face
excepția. Indiferent că vorbim de
conflicte de legi, de procesul civil
internațional, de condiția juridică a
străinilor sau de reglementări de
drept internațional privat în diverse
domenii, constatăm cu plăcere că
în prezent există o îmbinare
judicioasă între normele juridice
din sistemul de drept unitar
național românesc și normele de
drept comunitar european. așa că
afirm cu certitudine că astăzi un
domeniu ce părea ezoteric în urmă
cu 20 de ani și infernal de abordat
a devenit în bună măsură un
domeniu clar.
Cicero argumenta undeva că, din
realitățile oamenilor așa cum le fac
ei și le spun, cu mare greutate poți
deduce câteodată o regulă de
drept. Dar, un bun jurisconsult va

ști – continuă gânditorul roman –
să găsească regula și s-o aplice în
spiritul dreptății și al civilității.
Iar astăzi, când vorbim de dreptul
internațional privat, discutăm în
fapt de un domeniu, de o materie
de studiu ivită din viața reală cu o
relativă independență
terminologică, încă nedefinitivă.
Domeniul de aplicare a normelor
de drept internațional privat este,
trebuie s-o spun, lunecos ca
gheața, în contextul mondializării și
al întrepătrunderii de legislații
naționale. Totuși, principiile rămân
fatalmente aceleași. Nu uitați nicio
clipă că în prezent există o viață
privată internațională și discutăm
în mod constant corect și judicios
despre aceasta, că desfășurându-se
exclusiv între persoanele
particulare nu are niciun fel de
tangență cu jus imperii, și deci cu
domeniul suveranității și autorității
publice. Pentru îndrăgostiții de
drept, cam rari în ultimul timp, deși
totul pare infernal, va deveni
fascinantă și provocatoare această
strategie ludică de
contradictorialitate între legi
diverse, de aplicare sau nu a legii,
de găsire a punctului de legătură
care nu întotdeauna este cetățenia,
cu alte cuvinte de a descoperi
toate „chițibușurile” și „tertipurile”
iuris apices.
ăsta e de fapt Dreptul internațional
privat și nu pot să nu vă spun
acum, la final, că, materia mea
preferată fiind, reglementarea este
un compromis între dreptul
european din ce în ce mai complet
și persuasiv și dreptul autohton.
Închei cu o întrebare specifică
domeniului... sunt, oare, statele
naționale suverane dispuse să
renunțe parțial sau temporar la un
anume atribut esențial al lor, care
în fapt înseamnă reglementare
națională și, desigur, aplicarea legii
materiale și procesuale naționale în
cele mai multe împrejurări?

Cicero
argumenta
undeva că, 
din realitățile
oamenilor așa
cum le fac ei 
și le spun, cu
mare greutate
poți deduce
câteodată o
regulă de drept. 
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Când ați decis să sprijiniți
turneul de tenis de câmp de la
Iași și în ce constă, concret,
efortul dumneavoastră? 

Începând cu toamna anului
1997, odată cu admiterea la
Universitatea de Medicină și
Farmacie „grigore T. Popa”, am
început să frecventez terenurile
de tenis din Iași, în calitate de
jucător amator și timp de mai
bine de 20 de ani am urmărit
dinamica lor, frecventând în
diferite perioade cel puțin 8
locații diferite.
După exact 22 de ani, m-am
hotărât să sprijin juniorii
clubului local de tenis, pe care
îl frecventez atunci când sunt
în România, prin organizarea
unui turneu internațional din
categoria Tennis Europe Junior
Tour, doar că nu existau
turnee disponibile. 
După o suită de evenimente
accidentale sau nu, în urma
cărora am întâlnit profesioniști
atât în afară, cât și în interiorul
Federației Române de Tenis,
am decis să-mi asum
organizarea turneului aTP
Challenger 125, cu ospitalitate
inclusă, cu premii în valoare de
137.000 de euro, în
parteneriat cu Federația
Română de Tenis.
Concret, costurile estimative
ale unui turneu de tenis la
prima ediție sunt de minim 2,5
ori mai mari decât premiile în
bani (aproximativ 350.000 de
euro) și deocamdată suntem

singurii sponsori pentru „prize
money” și activitățile ce nu pot
fi făcute în sistem „barter”. Un
mare pas înainte a fost făcut
odată cu implicarea Primăriei
Iași în organizarea turneului,
prin punerea la dispoziție a
Bazei Ciric și a unor modificări
strict necesare pentru
organizarea turneului. 
Evident că, odată cu lansarea
oficială a turneului, vom lansa
invitații spre sponsorii ce
doresc să își asocieze imaginea
cu acest turneu, respectând
conceptul ecologic și
implicarea în proiecte cu
impact social, doar că nu știm
la acest moment impactul în
veniturile turneului.
Diferența dintre suma
consumată de noi și 50.000 de
euro (statistic, asigură unui
sponsor numele unui turneu
de acest calibru) este trecută
în bugetul de cheltuieli CSR
(corporate social
responsibility).
Tot din punct de vedere
statistic, publicul român nu
este un consumator de tenis în
absența unui jucător de tenis
român foarte cunoscut și, în
același timp, nu cumpără
echipamente de tenis și
accesorii de la distribuitorii
români (cumulate, vânzările
lor totale sunt sub 3 milioane
de euro în 2018!), astfel încât
televiziunile sau distribuitorii
de tenis să poată avea buget
pentru a plăti drepturile de
transmisie sau pentru a

sponsoriza acest tip de
evenimente.
Fiind prima ediție, suntem
focusați pe scalarea publicului
iubitor de tenis din regiune și
nu vom vinde bilete. În
schimb, vom lansa pe site-ul
oficial al turneului,
www.iasiopen.com, o cerere
de invitații pentru a
dimensiona corespunzător
tribunele mobile ale terenului
central. Capacitatea maximă
poate fi de aproximativ 2.000-
2.500 de locuri, toate gratuite,
iar 50% din invitații vor fi
alocate direct cluburilor din
zona geografică  Nord-Est. Mi-
aș fi dorit să spun regiune, însă
știu că din păcate nu este
reglementată juridic.

Câți oameni/voluntari sunt
angrenați  în organizarea
competiției?

În total, vor fi angrenate
aproximativ 100 de persoane,
din care 50 de copii de mingi și
20 de arbitri de linie locali etc.

Care vor fi noutățile 
acestei ediții?

În afară de faptul că vorbim
despre debutul acestui turneu,
aflat la prima sa ediție, acesta
este deja cel mai mare turneu
de tenis masculin din
România. aș putea menționa
că directorul turneului este
domnul Daniel Dobre
[antrenor al Simonei Halep,

alături de care aceasta a
câștigat turneul de la
Wimbledon, ediția 2019 –
n.r.], pe care indirect l-am
menționat la începutul
interviului și faptul că întregul
său concept este o noutate. 
De obicei, organizatorii unui
turneu de tenis caută să
atragă nume mari, cunoscute
publicului, pentru a face
competiția mai atractivă și, în
secundar, să genereze
venituri.
Prin suprapunerea cu prima
săptămână a unui turneu de
grand Slam, oferim un avantaj
competitiv jucătorilor români.

În ce alte programe de Csr mai
sunteți implicați? Care sunt
politicile și strategiile legate 
de comunitățile locale ale a
grupului de firme nera
Computers – Concord service
Center – Certus software?

În afară de sprijinirea
turneelor de tenis de câmp,
noi plantăm copaci. Vom
planta suficienți și în centrul
zonal, un proiect care deja
este mult peste bugetul nostru
de CSR estimat în următorii
cinci ani, proiect ce se
conturează rapid cu sprijinul
Primăriei comunei Miroslava,
la inițiativa președintelui
Federației Române de Tenis,
un parteneriat public-privat
care sunt sigur că va constitui
în sine o temă juridică
interesantă. 

„etica este cea care dictează politica Csr”
Interviu cu AndreI orIțA, antreprenor, grupul de firme nera Computers – Concord service Center – Certus software
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În ultimii ani, marile corporații de la
noi, dar și firmele mici au înțeles
însemnătatea responsabilității
sociale. Au înțeles că pentru a exista
este nevoie să dea înapoi
comunității. Ce ar trebui să facă
autoritățile locale și centrale pentru
a stimula companiile să investească
în proiecte de Csr (Corporate social
responsibility)?

Îmi permit să fiu în dezacord parțial
cu afirmația „au înțeles că pentru a
exista…”. În primul rând, pentru ca
răspunderea socială să existe cu
adevărat și nu doar să fie un
marketing voalat, trebuie să existe
un anumit nivel minim de
management și o anumită conduită
etică. Din punctul meu de vedere,
etica este cea care dictează politica

CSR. Tot conducerea unei companii
decide cum să fie responsabilă
social, pentru că totalitatea
cazurilor sociale este mai mare
decât bugetul oricărei companii de
pe această planetă. 
În cazul nostru, acționariatul joacă
tenis la nivel amator. Ne dorim să
îmbunătățim ecosistemul existent,
oferindu-i infrastructură,
evenimente, burse private, dar mai
ales să vedem dacă la nivel de
arhitectură a organizațiilor locale
pot fi schimbate anumite lucruri.
Încă suntem în faza de învățare. 
De ce nu susținem, spre exemplu,
un cămin de persoane în vârstă?
ajungem la lucrurile care motivează
conducerea companiei: suntem o
companie cu media de vârstă sub
35 de ani, considerăm că este

prioritară reinstaurarea
sentimentului de apartenență și
mândrie  națională, iar sportul este
cel mai eficient instrument în
această direcție.
Referitor la cum ar putea să ajute
autoritățile locale și centrale, pot
sublinia faptul că am apelat atât la
angajații Primăriei Iași, cât și la
angajații Primăriei Miroslava, și am
finalizat fără dificultăți proiectele în
care au fost implicați. 
Ce aș îmbunătăți? O lege prin care
toate primăriile cu un buget sub 5
milioane de euro (suma poate fi
modificată statistic, astfel încât să
permită candidaturile unor
antreprenori ce au afaceri
asemănătoare) să fie administrate
privat, fără implicarea factorului
politic. Eficiența execuției bugetare
se va îmbunătăți semnificativ. Sunt
extrem de multe primării care nu
atrag fonduri și proiecte pentru că
nu știu, a fi un bun manager nu se
învață la întâlnirile de partid.
La nivel central situația este foarte
complicată. am experiența unor
entități comerciale în Franța, Olanda
și China. Statul român nu știe
deocamdată să scoată în evidență
avantajele politicii sale fiscale. Din
experiență, sunt mai multe plusuri
decât minusuri în politica fiscală a
statului român. Lipsește un anumit
nivel de educație pentru a înțelege
că odată intrați în Uniunea
Europeană, la 1 ianuarie  2007, noi
nu mai suntem protejați și am ajuns
într-o piață economică
concurențială foarte dură. 
În condițiile în care statul ar
renunța la impozitarea unică de
16% și ar introduce grile de
impozitare în funcție de
dimensiunea profitului sau
venitului, ar putea atunci să
permită ca diferența de impozitare
să fie folosită în politica CSR,
deoarece cred că un manager
privat este mai aproape de nevoile
comunității.

Prin
suprapunerea 
cu prima
săptămână 
a unui turneu 
de grand slam,
oferim 
un avantaj
competitiv
jucătorilor
români.



Cum vedeți evoluția domeniului
responsabilității sociale corporatiste
în românia, în următorii ani?

Văd o evoluție și cred că vom discuta
mai mult despre aspect, spre exemplu
despre implementarea voluntară a
neutralității amprentei de carbon.

sunteți medic la bază, ați lucrat la
spitalul clinic de recuperare Iași.
Cât de mult a contribuit această
experiență în stabilirea și
coordonarea viitoarelor proiecte 
de Csr?

Spitalul clinic de recuperare Iași a fost
spitalul plătitor pentru cei 5 ani de
rezidențiat. În fapt, am efectuat stagii
în diferite spitale. Cei 11 ani petrecuți
în facultate și rezidențiat m-au
transformat și mi-au impus un
anumit ritm. Deocamdată, sunt dator
atât statului român pentru studiile
gratuite, cât și colegilor, profesorilor
și mai ales părinților mei. Sper ca în
viitorul apropiat să pot face proiecte
semnifi cative pentru profesia mea 
de bază. 

Cât de importantă este încrederea,
credibilitatea și notorietatea
profesională pe care o transmite 
un manager/un antreprenor
clienților săi?

aș spune că aceasta face diferența.

Cum au evoluat cerințele
clienților/partenerilor și
complexitatea lucrărilor efectuate,
în ultimii ani? 

Pentru că gestionez două companii
care cresc an de an, una cu peste 50%
și cealaltă cu 100%, am ales o
strategie mai puțin riscantă, și anume
„market penetration”, în contradicție
cu ce se cere acum, „diversification”.
Drept urmare, noi am selectat un
proiect principal și am început să
închidem proiectele secundare,

respectând dorințele clienților noștri.
am ieșit din proiectele cu magazine
stradale, am limitat zona B2B și am
ales să livrăm direct clientului final
targetat în țări unde conceptul
ecologic este dezvoltat, urmărind o
cotă de piață mai mare. Drept
urmare, cerințele clienților au scăzut
și complexitatea lucrărilor a scăzut.

Cum sunt motivați angajații
companiei dumneavoastră? 
Ce investiții se alocă anual în
pregătirea lor profesională? Ce
calități trebuie să îndeplinească o
persoană care dorește să se alăture
echipei nera Computers – Concord
service Center – Certus software?

Nu avem limită de buget, însă avem o
problemă cu existența formatorilor
profesionali în domeniul nostru.
Intrând în detaliu la nivel de
management, formarea post-
universitară este sterilă și aproape
inutilă din punctul meu de vedere,
imediat după terminarea universității.
Un master imediat după studii are
sens atunci când te pregătește practic
cu adevărat și acea instituție stăpâ -
nește cu adevărat un domeniu. Câte
din sursele de inspirație ale
masterurilor din România sunt top 10
la nivel mondial pe domeniul lor și
asigură 6 luni de pregătire într-o
companie de renume? Câte din ele au
ca examen obligatoriu gMaT
(graduate Management admissions
Test), un standard de admitere pentru
educație superioară în țările civilizate?
Câte din universitățile care au master
după studii (22-23 ani) au și un MBa
care să fie cuplat cu următoarea
perioadă de pregătire profesională
(27-30 ani) și apoi un EMBa (37-40
ani), urmat de studii pentru pregătirea
ieșirii profesionistului din zona
operațională și pregătirea sa în zona
ce concept, managementul
schimbării, pregătirea unor noi
generații cu atribuții operaționale?
Cât despre persoanele cu studii medii,

suntem obligați să facem pregătirea
onsite, neexistând  organisme de
formare profesională specifice pentru
domeniul nostru de activitate.

În ce mod vă afectează general data
Protection regulation (gdPr), care a
intrat în vigoare în 25 mai 2018?

Într-o mică măsură, partenerii noștri
e-commerce sunt responsabili de
protecția datelor.

Cum apreciați condițiile oferite
investitorilor locali și străini de
către administrațiile locale și de
către executiv?

Le lipsește previziunea și pro-
activitatea; în amonte denotă o
necesitate pentru îmbunătățirea
anumitor funcții manageriale la nivel
de conducere.

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?

atunci când companiile românești nu
vor mai face compromisuri,
funcționarii vor înțelege să nu le mai
timoreze. De  multe ori, funcționarii
sunt la fel de inteligenți ca
antreprenorii, doar că au ales un alt
drum în viață.
De ce și-ar risca un funcționar poziția,
în condițiile în care conducerea se
schimbă politic foarte des și
imprevizibil, pentru a intra în conflict
cu o companie? Mai mult ca sigur,
legislația trebuie îmbunătățită, dar
aceasta nu stă în puterea
funcționarului cu atribuții de
execuție. El aplică legea.
Vreau să subliniez că sistemul este
foarte greoi, însă avantajele fiscale
din România sunt deosebite la nivelul
Uniunii Europene. 

Considerăm 
că este prioritară
reinstaurarea
sentimentului 
de apartenență
și mândrie
națională, iar
sportul este cel
mai eficient
instrument în
această direcție.

Atunci când
companiile
românești nu vor
mai face
compromisuri,
funcționarii vor
înțelege să nu le
mai timoreze.
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se împlinesc curând 190 de ani
de la fondarea facultății de
drept din Iași, prima facultate
juridică moldoveană, odată cu
deschiderea primului curs de
legi în limba română în locașul
de la trei Ierarhi, în cadrul
căruia și-a început cursurile
viitoarea Academie ieșeană. 
În ce măsură considerați că a
contribuit aceasta la formarea
și dezvoltarea unei noi
conștiințe juridice,
corespunzătoare ideii adaptării
populației la relațiile sociale
premergătoare și ulterioare
micii uniri?

Sunt mai multe momente
istorice pe care le putem avea
în vedere. Învățământul juridic
în Moldova are o vechime de
peste 200 de ani deoarece mai
mulți domni, pământeni sau
fanarioți, au încurajat studiul
pravilelor pe lângă școlile
domnești. Ulterior, în cadrul
gimnaziului Vasilian și al
academiei Mihăilene, au fost
organizate cursuri de drept în
contextul unui amplu proces
de dezvoltare a învățământului
public în limba națională. Într-
adevăr, se împlinesc 190 de
ani de când juristul Christian
Flechtenmacher a predat, în
anul 1830, la Trei Ierarhi,

prima lecție de drept în limba
română din Principate. Dacă
este să ne referim la
momentul fondării Facultății
de Drept, avem ca reper data
de 6 octombrie 1855, dată
care este înscrisă și pe
drapelul facultății. Un alt
moment de referință este
inaugurarea Universității din
Iași, la 26 octombrie 1860, în
prezența Domnitorului
alexandru Ioan Cuza, printre
facultățile fondatoare aflându-
se, în mod firesc, și facultatea
noastră.
Dintotdeauna rolul
învățământului juridic a fost
acela de a pregăti profesioniști
pentru sistemul judiciar,
pentru administrație și pentru
tot ce ține de buna
funcționare a unui serviciu
public. În același timp, se
poate constata că orice proces
de modernizare nu se poate
înfăptui fără efortul
substanțial al juriștilor. Prin
urmare, timp de mai mult de
un secol și jumătate, profesorii
și absolvenții Facultății de
Drept din Iași au contribuit
nemijlocit la edificarea
conștiinței naționale care a
stat la baza consolidării
statului național unitar și la
asumarea valorilor europene.

făcând recurs la istorie, putem
nota secvențe de „glorie”: în
1860, facultatea de drept din
Iași era singura care funcționa
cu toți cei trei ani de studiu,
având, totodată, și cel mai mare
număr de profesori. Au mai
existat momente de maxim de-a
lungul existenței instituției?

Depinde de sensul dat noțiunii
de „glorie”. Din perspectiva
numărului de studenți,
facultatea a avut întotdeauna
o poziție privilegiată, situându-
se, după acest criteriu, în
vârful clasamentului
facultăților din Universitate în
aproape întreaga perioadă
interbelică și în cea de după
Revoluție. Corpul profesoral a
cunoscut însă o dinamică
specifică determinată inițial de
plecarea multor profesori la
Facultatea de Drept din
București, apoi de avantajele
financiare aduse de cariera în
alte profesii juridice, precum și
de exigențele necesare
ocupării unui post didactic. 
acest deficit de personal a fost
compensat însă printr-o
muncă asiduă din partea
cadrelor didactice, a
cercetătorilor și a personalului
administrativ, care a făcut din
Facultatea de Drept din Iași un

reper al învățământului juridic
românesc. În consecință,
dimensiunea calitativă a
activității desfășurate este cu
adevărat importantă, iar
adevărata „glorie” a facultății
o reprezintă faptul că a reușit
să-și păstreze statutul de
școală de elită indiferent de
schimbările sociale, politice și
economice din societatea
românească a ultimului secol
și jumătate.

Cu siguranță, există o serie
întreagă de personalități 
ale lumii dreptului trecute 
în „lumea drepților” care au
absolvit facultatea de profil 
la Iași.  Ce nume sonore ar fi de
enumerat aici?

galeria personalităților care au
absolvit Facultatea de Drept
din Iași este, într-adevăr,
impresionantă și este unul din
aspectele pe care îl subliniem
întotdeauna cu mândrie. Chiar
dacă după absolvirea facultății
unii au plecat spre alte orașe
din țară sau din străinătate,
pentru a-și desăvârși
pregătirea academică sau a-și
desfășura activitatea
profesională, ei nu au
abandonat niciodată
sentimentul apartenenței la

„Adevărata «glorie» a facultății de drept
din Iași o reprezintă faptul că a reușit 
să-și păstreze statutul de școală de elită”
Interviu cu conf. univ. dr. sePtImIu PAnAInte, decanul facultății de drept din cadrul universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
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școala juridică ieșeană. O astfel de
enumerare este, fără îndoială,
selectivă și extrem de sumară, însă
o considerăm relevantă în special
pentru tinerii de azi care bat la
porțile facultății și care sunt în
căutarea unor repere. 
amintim în acest sens pe: Dimitrie
alexandrescu și Matei Cantacuzino,
profesori de drept civil care au
așezat cercetarea științifică din
acest domeniu într-o altă
paradigmă; Eugen herovanu,
celebrul profesor de procedură
civilă de la Universitățile din Iași și
București;  Vespasian Pella,
principalul promotor al ideii de
justiție penală internațională;
Traian Ionașcu, creatorul unei
veritabile „școli de drept civil” atât
înainte de război, cât și în perioada
comunistă; Octavian Ionescu,
cunoscut ca un profund cercetător
al dreptului civil și al filosofiei
dreptului; Mihail Vasile Jakotă și
grigore Theodoru, reputați
specialiști în domeniul dreptului
roman și, respectiv, al procedurii
penale.   
Este relevant poate și faptul că
generația de studenți care a pășit
în amfiteatrele facultății în toamna
anului trecut poartă numele
„gheorghe Mârzescu”, licențiat al
Facultății de Drept din Paris,
profesor de Drept civil la
Universitatea din Iași, până în anul
1896, și, ulterior, la București
(1896-1901).

Cum este organizată astăzi
facultatea de drept și care este
oferta educațională curentă?

Facultatea de Drept din Iași
acoperă toate ciclurile de studii:
licență, cu frecvență și cu frecvență
redusă, master și doctorat. 
Din punct de vedere structural,
Facultatea este organizată pe
departamente. Departamentelor
tradiționale de drept privat și drept

public li s-a alăturat acum 3 ani un
departament interdisciplinar –
Centrul de Studii Europene.
Universitatea noastră face parte
din Consorțiul Universitaria, care
reunește cele mai mari cinci
universități din țară (alături de
Universitatea din București,
Universitatea „Babeș-Bolyai”,
academia de Studii Economice și
Universitatea de Vest). Pe cale de
consecință, planurile de învățământ
aferente ciclului de licență ale
facultăților de profil din acest
consorțiu sunt, în general, corelate
și periodic adaptate în principal
prin raportare la feedforward-ul
oferit de piața muncii. 
În privința studiilor de master,
oferta de specializări este destul de
variată: drept european (cu o
extensiune în Republica Moldova),
dreptul afacerilor, științe penale,
carieră judiciară, criminalistică,
jurisdicții speciale. Totodată, în
cadrul Centrului de Studii Europene

se regăsesc următoarele
specializări interdisciplinare: studii
europene, dezvoltare regională,
studii europene și vecinătatea
estică a UE (în limba engleză).
Studiile de doctorat sunt
organizate pe trei domenii
principale: drept penal, drept
privat comparat și dreptul
comerțului internațional.
Toate ciclurile de studii sunt
susținute de o serie de centre de
cercetare și cercuri studențești:
Centrul de drept penal „Vespasian
Pella”, Centrul „Robertianum” de
drept privat (care include Cercul de
hermeneutică juridică „Școala
dreptului organic”, Cercul de Drept
Civil European „Dimitrie
alexandresco”, Cercul de Drept
Social European „Europae Caritas”,
atelierul de creații intelectuale
„Insignis, Scientia & ars”), Centrul
de drept internațional „Mihail
Vasile Jakotă”, Centrul de dreptul
afacerilor „I.L. georgescu”, Cercul
de drept administrativ „I.g. Vântu”,
Cercul de drepturile omului „Rene
Cassin”, Cercul de procedură civilă
„Eugen herovanu”. Mai poate fi
adăugat faptul că Centrul de Studii
Europene este „Centru de
Excelență Jean Monet” și
organizează periodic activități
specifice acestui program al
Comisiei Europene.

Câți absolvenți își încheie în medie
anual studiile aici? Care sunt
preferințele cursanților?

În ultimii 4 ani, au absolvit cu
examen de licență promovat în
medie aproximativ 260 de studenți
în fiecare an.
Dacă vă referiți la opțiunile
profesionale ale absolvenților
facultății noastre, majoritatea se
îndreaptă către principalele profesii
juridice, ajungând să ocupe poziții
de judecători, procurori, avocați,
consilieri juridici, grefieri ș.a.

Alumni ai
facultății noastre
și cadre didactice
care sunt și
practicieni
reputați se
regăsesc 
în aproape toate
structurile
profesionale
naționale 
și regionale.
organizăm
adesea
evenimente
comune,
științifice și de
formare continuă. 
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Cum vă asigurați bugetele
anuale? În ce măsură vă
afectează scăderea interesului
absolvenților de liceu față de
studiile superioare?

Finanțarea activităților noastre
se realizează cu precădere din
resurse bugetare și, în
secundar, din taxe. 
Se pare că scăderea interesului
absolvenților de liceu față de
studiile superioare nu
semnifică și o scădere a
interesului pentru studiile
juridice. Chiar și în condițiile în
care la facultatea noastră
admiterea pentru nivelul de
studii de licență presupune un
examen și nu un simplu
„concurs de dosare”, în ultimul
timp s-a constatat o creștere
substanțială a numărului de
candidați. astfel, la admiterea
din anul 2019 Facultatea de
Drept a înregistrat un număr
de 835 candidați, față de anul
2018 când au fost 685
candidați.
Pe fondul acestui larg interes,
nu am întâmpinat probleme
legate de finanțare. Cu toate
acestea, apreciez că sistemul
actual de finanțare a
învățământului superior este
construit, cu bună știință, prin
ignorarea criteriului calității
activității desfășurate. acest
sistem este, așadar, profund
viciat, dar nu este momentul
să dezvolt această abordare
critică.

facultatea dvs. face parte 
dintr-o competiție anuală
prestigioasă, care reunește
primele șase instituții de
învățământ superior 
de profil din țară – 
hexagonul facultăților de drept,
competiție în care Iașul a fost
membru fondator, în 1970. Cu ce

rezultate au evoluat în timp
echipele studenților moldoveni
în această insolită întrecere?

Într-adevăr, Iașul a fost
fondator al ceea ce inițial a
fost Triunghiularul, apoi
Patrulaterul și, în ultimii ani,
hexagonul Facultăților de
Drept. În privința activităților
specifice hexagonului actual,
pot spune că ne aflăm într-o
perioadă în care probele
sportive constituie o provocare
mai mare decât probele
științifice, mai ales că
ponderea acestora a variat de-
a lungul timpului. Rezultatele
noastre, ca de altfel ale tuturor
facultăților participante, au
fost diferite în timp, de la
primul loc, la ultimul. 
Dincolo de aceste rezultate,
această așa-zisă competiție,
insolită în caracterizarea dvs.,
este, înainte de toate, un
cadru și un prilej pentru
reunirea anuală a principalelor
facultăți de drept din țară, un
pretext pentru ca studenții să
se cunoască, să schimbe
impresii și să lege prietenii, iar
profesorii să se revadă și să
discute proiecte de colaborare
și strategii de dezvoltare.

În ce mod apreciați că decurge
cooperarea profesională a
facultății de drept din Iași la
nivel național și internațional?

Facultatea noastră are
multiple și strânse legături în
primul rând cu facultățile din
hexagon: sunt organizate
evenimente științifice comune,
schimburi de studenți etc. De
asemenea, în plan
instituțional, avem încheiate
protocoale de colaborare cu
diverse instituții și autorități:
Consiliul Superior al

Magistraturii, Institutul
Național al Magistraturii,
avocatul Poporului, agenţia
Naţională antidrog,
administraţia Naţională a
Penitenciarelor,
Departamentul pentru lupta
antifraudă, Institutul Notarial
Român, Liderjust etc. 
Pe plan internațional,
menționez că suntem
antrenați într-o multitudine de
parteneriate Erasmus, vizând
mobilități de studiu și de
practică. aceste mobilități sunt
destinate, pe de o parte,
studenților noștri care doresc
să studieze sau să practice la
universitățile partenere din UE
și SEE și, pe de altă parte,
studenților străini care doresc
să studieze la facultatea
noastră. De asemenea,
profesorii beneficiază de
mobilități de predare.
Totodată, universitatea
noastră este unul din
partenerii vechi și importanți
ai aUF (L’agence Universitaire
de la Francophonie), iar
Facultatea de Drept este din ce
în ce mai solicitată, în special în
cadrul programului „Eugen
Ionescu”, de burse de cercetare
doctorală și postdoctorală.
Cât despre evenimentele
științifice internaționale
relevante, voi aminti, doar de
anul trecut, Conferința „Viitorul
sistemului judiciar al Uniunii
Europene”, organizată alături
de Ministerul afacerilor
Externe, prin agentul
guvernamental pentru Curtea
de Justiție a Uniunii Europene,
eveniment care s-a bucurat de
participarea unor înalți
reprezentanți ai instituțiilor
europene, printre care Koen
Lenaerts, Președintele Curții de
Justiție a Uniunii Europene, și
Marc Jaeger, Președintele

Tribunalului Uniunii Europene,
Conferinţa „Perspective juridice
asupra Internetului” – ediţia a
III-a, „Evoluția dreptului prin
tehnologie”, la care au
participat în calitate de keynote
speakers Dr. Eleni Kaprou,
Brunel University London, și
Dr. Mateja Durovic, King’s
College London, și prestigioasa
Conferință EURINT, care în mai
2020 se va afla la a 9-a ediție.

există o conlucrare fructuoasă
pe plan local a facultății 
cu organismele ce reunesc
profesiile juridice (magistrați,
avocați, notari, executori,
practicieni în insolvență etc.)? 

Neîndoielnic că da. alumni ai
facultății noastre și cadre
didactice care sunt și
practicieni reputați se regăsesc
în aproape toate structurile
profesionale naționale și
regionale. Organizăm adesea
evenimente comune, științifice
și de formare continuă.
așadar, se poate constata că
există, atât pe plan național,
cât și local, o conlucrare
fructuoasă a facultății cu
aproape toate organismele
profesionale: facultatea este
reprezentată în Consiliul
Științific al Institutului Național
al Magistraturii și este
prezentă prin cadrele sale
didactice la nivel de formatori
INM, în cadrul structurilor de
conducere sau științifice ale
UNBR și INPPa – Centrul
Teritorial Iași, ale INR etc.
Trebuie adăugat și faptul că
practica de specialitate se
desfășoară în condiții deosebit
de bune la instanțele și
parchetele din Iași, parteneri
esențiali ai facultății în efortul
de desăvârșire formativă a
studenților noștri.
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Politica pe termen lung a firmei a
vizat o creștere treptată, atât în
ceea ce privește activitățile
specifice, diversitatea și
complexitatea serviciilor oferite
clienților săi, cât și din
perspectiva extinderii ariei de
acoperire geografică. acest lucru
s-a transpus într-o dezvoltare
progresivă, în bucle care au vizat,
succesiv și ciclic,  atragerea de noi
clienți și creșterea capacităților
materiale și umane necesare
satisfacerii fiecărei cereri în parte. 
Procesul de redefinire a
serviciilor pe care firma le oferă
s-a raportat în permanență la
modificările legislative din
domeniul salubrității și, în mod
special, la efectele produse de
acestea în planul realității
imediate. 
ROSSaL SRL a ajuns să se numere
printre firmele cunoscute și
recunoscute în România, iar pe
baza potențialului uman și tehnic
de care a făcut și face în
continuare dovadă a reușit să
obțină și să dețină cel mai înalt și
complex nivel de autorizare în
domeniul salubrității: licența
clasa 1 pentru prestarea
serviciului de salubrizare a
localităților, ceea ce, practic, îi
permite să presteze oricare
dintre activitățile specifice
definite de Legea nr. 101/ 2006.
Centrul afacerii a rămas în
Roman, orașul de unde a început
istoria firmei.
Cu trecerea anilor, între ROSSaL
SRL și municipiul Roman s-a
stabilit și consolidat un
parteneriat solid, ROSSaL SRL
devenind concesionarul

principalelor servicii de
salubritate comunitară, care
includ atât salubrizarea arterelor
de circulație pe timp de vară
(măturat, stropit, spălat) și
menținerea acestora în stare
proprie de utilizare pe timp
friguros (combatere polei,
deszăpezire, transport zăpadă),
cât și colectarea deșeurilor
municipale ale tuturor
generatorilor din municipiu,
sortarea deșeurilor reciclabile și
transportul acestora la depozitul
județean conform în vederea
eliminării.
Cunoașterea si aprofundarea
contextului în care activează,
precum și înțelegerea
necesităților și așteptărilor
părților interesate
(municipalitate, cetățeni, instituții
și organizații, autorități) sunt
elementele fundamentale pe
care echipa de management le-a
avut și le are permanent în
vedere în definirea politicii și
stabilirea strategiei firmei.
astfel, conducerea companiei
analizează periodic (cel puțin
anual) contextul intern și extern
în care compania funcționează și

determină aspectele interne și
externe care sunt relevante
pentru domeniul său de
activitate, precum și direcțiile
sale strategice de evoluție, care
vizează obținerea unor
rezultatele tot mai bune pe linia
calității mediului. 
Societatea dispune de acele
resurse umane necesare
prezervării poziției sale de pe
piață. În acest sens, are o echipă
managerială cu experiență,
capabilă să conserve și să
dezvolte cunoștințele și
experiența specifice domeniului,
precum și personal de
specialitate (tehnic, economic,
comercial, resurse umane etc.)
bine pregătit profesional, stabil și
loial companiei, care
coordonează și execută
activitățile care se concretizează
în servicii conforme standardelor
europene oferite clienților.
Din punct de vedere tehnic,
societatea și-a dezvoltat
permanent logistica specifică
necesară prestării serviciilor
(mașini și utilaje), ținând cont, pe
de o parte, de cerințele concrete
rezultate din prevederile legale

(de exemplu, necesarul de utilaje
prevăzute de actul normativ care
reglementează obținerea
licențelor din partea autorității
Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice) și solicitările
explicite ale clienților, impuse
încă din caietul de sarcini al
licitațiilor,  și, pe de altă parte, de
rezultatele proceselor interne de
îmbunătățire.
Societatea a avut în vedere în
mod constant unele investiții
importante și pentru dezvoltarea,
upgradarea și asigurarea
mentenanței sistemului
informatic, astfel încât acesta să
poată gestiona întregul volum de
informații și să poată genera
toate documentele specifice
necesare desfășurării activității.
ROSSaL urmărește atent tendința
de abordarea a serviciilor de
salubrizare a localităților la nivel
macro, care se concretizează tot
mai mult în sensul concesionării
acestora la nivel județean, în
baza unor sisteme de
management integrat al
deșeurilor.     
Rezultatele nu au întârziat. acum
cinci ani, municipiul Roman a fost
premiat pentru cele mai multe
deșeuri de ambalaje colectate
separat per locuitor, la categoria
„Luptător”, în cadrul competiției
inițiate de Eco-Rom ambalaje,
intitulată „Orașul Reciclării”.
Competiția a adunat la start 32
de municipii din toată țara, iar
Romanul, prin ROSSaL SRL, a
reușit să se evidențieze ca unul
dintre orașele care acordă o
mare importanță curățeniei.

rossAl romAn, de 15 ani în cursa
pentru curățenia județului neamț
Au trecut mai bine de 15 ani de când în lista firmelor prestatoare de servicii de salubritate din județul neamț a apărut compania rossAl srl. 
Primii clienți au fost cei încrezători în faptul că o firmă privată poate oferi servicii de calitate superioară. 



30 edIŢIA A XXIX-A MaI 2020
LEgaL MagazIN www.legAlmAgAzIn.ro 

În temPlul drePtuluI

Cu siguranță, brandul
„danubius” reprezintă una
dintre puținele povești de
succes ale învățământului
gălățean. Când și cum a apărut
universitatea în peisajul
universitar de la dunăre? 
Cum s-a materializat ideea 
și ambiția fodatorului ei, 
prof. univ. dr. Benone Pușcă,
tatăl dvs.?

Visul realizării a „ceva” măreț
în această zonă a României, a
transformării galațiului într-un
oraș universitar aparține
tatălui meu, prof. univ. dr.
Benone Pușcă. Și a reușit, în
anul 1992. a ridicat o
universitate care, astăzi, îl
răsplătește, prin oameni și prin
fapte, îi acordă întreaga
recunoștință și deplină
recunoaștere a calității de
fondator, de vizionar, de
reformator al istoriei culturii
gălățene. Este omul care a
influențat destinul multor
oameni, căruia îi datorez nu
doar un parcurs minunat, ci
întreaga mea viață, un om cu
care am rezonat ceas de ceas
la bucuriile și tristețile sale. În
fiecare an, data de 15
februarie este așteptată cu
multă emoție de comunitatea
noastră academică. Este ziua
în care nu s-a ridicat o clădire,
ci s-a născut un om, prof. univ.
dr. Benone Pușcă, un om care
a avut visul de a schimba
istoria unui galaţi

muncitoresc, transformându-l
într-un oraş universitar. Dar
pentru aceasta a trebuit să
lupte neobosit din clipa în care
a deschis ochii în coroana
nucului bătrân din familia lui
Ştefan Pușcă, în localitatea
Panciu, judeţul Vrancea, şi
până astăzi când, încă
neobosit, continuă să
investească totul în oamenii pe
care a ştiut cum să îi crească,
prin puterea exemplului. aşa
va fi mereu, o zi de mare
sărbătoare pentru noi, cei care
am păşit pragul unui vis, al
unui destin pus în faptă:
Universitatea „Danubius”. Eu,
pe atunci, un tânăr de 16 ani,
am trăit intens acest vis al
tatălui și mentorului meu, am
susținut și m-am implicat în
împlinirea lui.

Cum este organizată
universitatea „danubius”, 
ce facultăți și programe de
licență și de masterat oferiți
celor interesați?

Puternic ancorați în misiunea
noastră, aceea de a promova
cunoașterea și inovarea prin
oferirea unei experiențe unice
de învățare, cercetare și
dezvoltare, indiferent de
vârstă, experiență, nivelul de
cunoaștere sau forma de
pregătire a studenților și
clienților săi, cei 28 de ani de
existență au însemnat pentru
comunitatea academică

„Danubius” forța de adaptare
și de reconfigurare
constructivă a strategiei
universitare pentru a răspunde
prompt și eficient tuturor
provocărilor prevăzute și
neprevăzute intervenite la
nivelul educației superioare
din România și din lume.  
Suntem o universitate
internațională,
antreprenorială, open și
online, permanent racordată la
realitatea pieței muncii.
Existăm pentru a răspunde
nevoii comunității naționale și
internaționale de a pregăti
specialiști în domenii-cheie de
licență, precum Drept, Științe
Economice (Contabilitate și
Informatică de gestiune;
Economia Comerțului,
Turismului și Serviciilor;
Finanțe și Bănci); Comunicare
și Relații Internaționale
(Comunicare și Relații Publice,
Relații Internaționale și Studii
Europene, Psihologie), Științe
aplicate (Informatică).
Colaborarea cu angajatorii,
excelenta relație pe care o
menținem cu absolvenții noștri
și angrenarea întregii noastre
energii profesionale asupra
studenților sunt esențiale
pentru a creea programe
universitare de masterat
necesare perfecționării
specialiștilor în  domenii de
interes major pentru bunul
mers al societății: Drept și
administrație Publică

Europeană, Dreptul Uniunii
Europene, Dreptul
Comunităților Virtuale;
gestiunea Financiară a
afacerilor în Spațiul European,
audit și Control Public și
Privat; Management financiar
public și privat; Managementul
afacerilor în Comerț și Turism;
Shipping International Trade
and Finance; administrarea
afacerilor în Turism și
Industria Ospitalității;
Managementul Securității în
Relațiile Internaționale; afaceri
și Economie Internațională. 
Desigur, din paleta ofertei
noastre educaționale nu
lipsesc programe de studii
postuniversitare. absolvenţii
studiilor universitare de
licenţă, indiferent de
specializarea absolvită, se pot
înscrie la unul dintre
programele postuniversitare
de formare şi dezvoltare
profesională
continuă înfiinţate în cadrul
facultăților noastre, astfel.
Parcurgerea acestor programe
are ca finalitate actualizarea,
dezvoltarea şi perfecţionarea
unor competenţe specifice
anumitor calificări universitare
şi standarde ocupaţionale în
strânsă corelaţie cu
schimbările pieţei muncii.
Centrul de Formare Continuă
(CFC) din cadrul Danubius
International Business School
(DIBS) organizează programe
de formare autorizate

Pilonii succesului universității «danubius»:
educație, cercetare și servicii
Interviu cu conf. univ. dr. Andy PușCă, rectorul universității „danubius”, galați
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de autoritatea Națională pentru
Calificări, Ministerul Muncii și
Justiției Sociale și Ministerul
Educației Naționale, unde
participanţii trebuie să facă dovada
absolvirii de studii superioare sau
studii medii.
De asemenea, CFC-DIBS în
colaborare cu asociația pentru
Promovarea Învățământului
European Bacău, organizează
programe autorizate de autoritatea
Națională pentru
Calificări, Ministerul Muncii și
Justiției Sociale și Ministerul
Educației Naționale.

universitatea dispune de o bază
logistică de invidiat. Care au fost
investițiile de până acum în întregul
campus, altădată un teren viran?
Cum vă asigurați bugetul, cum
funcționează finanțarea instituției?

Universitatea dispune de spaţii de
învăţământ în proprietate 100%, cu
toate dotările necesare, spații
moderne şi funcţionale, necesare
desfăşurării în condiţii optime a
activităţii pentru fiecare program
de studii, conform standardelor în
vigoare referitoare la suprafeţe,
volum şi dotare, prin raportare la
numărul de studenţi. 
Spaţiile de învăţământ şi de
cercetare sunt corespunzătoare
specificului programelor de studii
care contribuie, în mod eficace, la
realizarea misiunii şi obiectivelor
stabilite.
Venind în întâmpinarea cerinţelor
impuse de necesităţile de
informare, Universitatea
„Danubius” furnizează servicii
online. Cadrele didactice
beneficiază de conturi
personalizate pentru platforma
Danubius Online și pentru email.
Universitatea dispune de
laboratoare de informatică și
psihodiagnostic, de informatică și
psihologie experimentală, de limbi

străine, clinică judiciară,
criminalistică, studio TV, toate
dotate adecvat pentru toate
disciplinele cu caracter obligatoriu
din planurile de învățământ.
Dotarea sălilor de curs/seminarii şi
a laboratoarelor didactice şi de
cercetare corespunde stadiului
actual de dezvoltare a cunoaşterii
ştiinţifice şi este comparabilă cu
cea din alte universităţi dezvoltate
şi cu bunele practici internaţionale.
Biblioteca universităţii este dotată
cu sală de lectură şi un fond de
carte propriu, corespunzător
disciplinelor prevăzute în planurile
de învăţământ, pe cicluri de studii
universitare, iar resursele necesare
dezvoltării activităţii sunt prevăzute
în bugetele de venituri şi cheltuieli.
În cadrul bibliotecii funcţionează
mai multe săli de lectură, cu un

număr total de 250 de locuri
dotate adecvat.
În prezent, conform Registrului
Inventar (RI) şi Registrului de
Mişcare a Fondurilor Bibliotecii
(RMF), biblioteca dispune de un
fond de carte ştiinţifică şi didactică
care depăşeşte 18.700 de volume
semnate de reputaţi specialişti,
inclusiv de profesori ai Universităţii
„Danubius“ și ai facultăților
noastre, într-un număr suficient de
exemplare, care acoperă integral
disciplinele din planurile de
învăţământ.
Baza sportivă din campusul
Universității „Danubius” cuprinde
terenuri de baschet, de handbal și
pistă de alergare.
De asemenea, Universitatea
dispune de buget propriu de
venituri și cheltuieli pentru
activitatea de învățământ superior
și cercetare, buget asigurat din
fonduri proprii.
Finanțarea instituției se realizează
din taxele de studii ale studenților
și prin proiecte europene de tip
Erasmus+ și Programe
Operaționale Capital Uman.

Câți absolvenți aveți în medie
anual? Cum faceți față tendinței
generale de scădere a interesului
pentru studii superioare și de
migrare a tineretului peste hotare? 

Numărăm peste 20.000 de
absolvenți ai Universității
„Danubius” de la prima promoție,
din 1996, și până acum. anual,
sunt, în medie, 800 de absolvenți ai
programelor noastre de licență și
de masterat.
Ne adaptăm. Suntem flexibili și ne
orientăm, în sensul creării unor
programe universitare într-adevăr
cerute de piața muncii națională și
internațională, programe de studii
nu doar necesare, ci și atractive,
fără „pașaport”, pentru candidații
noștri.

numărăm peste
20.000 de
absolvenți ai
universității
„danubius” de la
prima promoție,
din 1996, și până
acum. Anual,
sunt, în medie,
800 de
absolvenți ai
programelor
noastre de
licență și de
masterat.
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Migrarea tineretului peste
hotare nu implică, în mod
obligatoriu, întreruperea
studiilor universitare. Există
varianta învățământului la
distanță și cea a
învățământului cu frecvență
redusă, ambele proiectate ca
opţiuni viabile pentru a nu
renunţa la visul de a ne împlini
profesional într-un anumit
domeniu fără a neglija familia,
locul de muncă şi chiar timpul
liber. astăzi, într-o lume
digitalizată, educaţia online
reprezintă una dintre opţiunile
primordiale ale studenţilor şi
masteranzilor din întreaga
lume. Sunt oameni complecşi,
care muncesc, care se pot
implica în multe alte proiecte
profesionale şi personale şi
care învaţă în acelaşi timp.
avantajele învăţământului la
distanţă sunt incontestabile,
învăţământ caracterizat de
agenţia Română pentru
asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior
(aRaCIS) ca formă de
învăţământ care se
concentrează pe modul în care
învaţă studentul şi mai puţin
pe locul în care acesta studiază.
Universitatea „Danubius” a
fost prima universitate care a
implementat la nivel național
noile tehnologii specifice unui
învățământ la distanță de
calitate, noi fiind primii care
am deschis cursurile online în
sala de curs virtuală a
programului SaKaI. astfel, am
demonstrat că există rigoare și
calitate în actul didactic
desfășurat în mediul online,
reușind să menținem
încrederea publicului larg în
brandul nostru, fapt certificat
de numărul mare de candidați
la majoritatea programelor
noastre de studii.

Cum v-ați asigurat cadrele
universitare adecvate
numărului și specializărilor 
din facultăți? este corpul
profesoral al universității unul
competitiv, cu o carte de vizită
pe măsura standardelor vizate
și a ambițiilor conducerii? 

Profesorul-model este atât
practicianul, bun cunoscător al
tehnicilor specifice diferitelor
profesii pentru care
specializează facultățile
noastre, cât și teoreticianul,
cercetătorul dedicat
domeniilor Drept, Științe
Economice, Comunicare și
Relații Internaționale,
Psihologie, Științe aplicate –
Informatică.
Profilul profesorului care
predă la oricare dintre
facultățile Universității
„Danubius” este cel de bun
pedagog și dascăl, calități
cuantificate prin anumiți
indicatori care probează
existența acestora:
atractivitatea cursului prin
numărul mare de studenți
prezenți; motivarea/ inspirarea
studenților pentru a se implica
în diferite activități științifice
care să stimuleze dezbaterea
(mese rotunde, simpozioane,
conferințe, concursuri de
procese simulate etc.).
Cadrele didactice ale acestei
universități sunt personalități
complexe, flexibile și deschise
stilurilor diferite de învățare
ale studenților, pregătite cu o
varietate de metode de
predare.
Personalul didactic al
Universității „Danubius” este
angajat conform criteriilor de
recrutare stabilite la nivel
instituțional, în conformitate
cu prevederile legale. În
vederea acoperirii cu personal

didactic adecvat, atât numeric,
cât și ca pregătire, a
activităților pregătite la
disciplinele din planurile de
învățământ, pentru întreg
ciclul programelor de studii,
sunt scoase la concurs
posturile didactice necesare
previzionate. În recrutarea
cadrelor didactice, respectăm
legislația și standardele
aRaCIS. 

există în cadrul universității
locale de stat „dunărea de jos”
o serie de facultăți care oferă
șanse alternative de studii
superioare. dacă cele 
două instituții nu sunt în
competiție, ci pe poziții de
complementaritate, care sunt
particularitățile și atuurile
universității „danubius”?

Orașul galați este un oraș
universitar prin existența celor
două universități:
Universitatea „Dunărea de
Jos” și Universitatea
„Danubius”. Între cele două
universități există o bună
relație de colaborare, de
parteneriat, înregistrând
împreună, prin echipe
puternice şi profesori care au
valorificat puternic aceste
complementarități, rezultate
remarcante în multe proiecte
care au vizat calitatea în
învăţământul superior
românesc pe fundalul
internaţionalizării. 
ancorarea în lumea
globalizată, fortificarea
spiritului antreprenorial,
menținerea și, uneori,
regândirea prin acţiuni
concrete a sensului deschiderii
universității noastre către
nevoile societății, către mediul
de business și  prezența noilor
tehnologii în întreaga noastră

activitate reprezintă pilonii
succesului înregistrat de
Universitatea „Danubius” la
nivelul celor trei dimensiuni
strategice complexe: educație,
cercetare și servicii.

sunt la galați științele juridice
o disciplină care suscită 
încă interesul absolvenților 
de liceu?

Mulți tineri doresc să
îmbrățișeze o carieră în
domeniul juridic. Magistrat,
jurist, avocat, polițist,
funcționar public, executor
judecătoresc, mediator, notar
public, sunt profesii nobile
pentru care avem nevoie de
oameni instruiți. 
Domeniul Drept rămâne în
topul preferințelor
proaspeților absolvenți de
liceu, nu doar la nivelul
galațiului, ci și la nivel
național. La Facultatea de
Drept, în ultimii ani, numărul
candidaților depășește cu mult
locurile concursului de
admitere.
Remarcăm același interes
crescut și pentru specializarea
Psihologie din cadrul Facultății
de Comunicare și Relații
Internaționale.

Cum cooperați la nivel
academic și de cercetare 
cu alte instituții similare de
peste hotare? dar cu celelalte,
la nivel național?

Unul dintre catalizatorii
caracterului internațional al
Universității noastre rămâne
statutul de membru al unor
puternice asociații
internaționale, precum
asociaţia Universităţilor din
asia şi Pacific şi asociaţia
Internaţională a Preşedinţilor
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Universităţilor (IaUP), statut care
ne-a facilitat experiențe unice de
educație și de cercetare. 
anual, Universitatea „Danubius”
organizează evenimente la care
participă sute de personalități
academice și ale relațiilor
internaționale din toate colțurile
lumii. Exemplificăm, în acest sens,
menționând edițiile aUaP
(asociația Universităților din asia și
Pacific) ale Programului de
Leadership global, edițiile
Forumului aUaP de învățare și
diseminare, îmbunătățirea unui
program eficient de mobilitate a
studenților universităților din asia-
Pacific și universităților europene și
cele ale Conferinței științifice
internaționale: Integrarea
Europeană; Realități și Perspective
(EIRP).
Mai mult, Universitatea „Danubius”
este membru fondator al
clusterului academic Danubius
academic Consortium (DaC), alături
de alte șapte universități și institute
de cercetare din cinci țări ale
Dunării. am stabilit, împreună cu
asociația CLDR (Comunităţile Locale
Riverane Dunării) și Primarul
municipiului galați, domnul Marius
Stan, organizarea unei reuniuni de
lucru care să aducă la aceeași masă
reprezentanți ai mediului de
afaceri, ai instituțiilor de cercetare
și ai universităților, precum și ai
instituțiilor publice și private care
au un cuvânt de spus în domeniul
accesării fondurilor europene.

sunteți, fără urmă de îndoială, 
o personalitate plurivalentă: 
ați terminat un liceu cu profil de
matematică-fizică, ați studiat pianul
8 ani, ați fost șef de promoție al
facultății de științe juridice din
cadrul universității „danubius” 
și apoi al celei de științe
Administrative din cadrul snsPA,
obținând apoi, în 2006, titlul de
doctor în drept al Institutului de

științe juridice din cadrul Academiei
române. Cât de complicat a fost 
să vă decideți asupra carierei dvs.
profesionale în condițiile în care 
ați dovedit talent pentru mai multe
specializări? Cum v-ați descoperit
vocația de jurist? 

Din perioada studenției am simțit
că am această vocație pentru că
una dintre cele mai frumoase
perioade ale vieții mele a fost
studenția la Facultatea de Drept.
Părinții au jucat un rol determinant
în identificarea carierei potrivite.
Mama a fost susținătorul meu
constant în viață și la școală. Tata,
fost judecător, înalt funcționar
public, profesor de drept
constituțional, a fost călăuza pașilor
carierei mele juridice. O persoană
deosebită care și-a lăsat amprenta
asupra parcusului meu profesional
este doamna Marilena Uliescu,
profesor de drept civil, cercetător
al academiei Române,
conducătorul meu de doctorat.

Până când v-ați alăturat în mod final
destinelor administrative și
didactice ale universității
„danubius”, în 2008, ați predat la
catedrele unor prestigioase
instituții naționale de învățământ
superior din București – la snsPA, la
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” și la
Institutul național al magistraturii
(Inm). este funcția actuală, de rector
al universității „danubius”, 
o provocare mai grea și mai
interesantă? 

am mai declarat faptul că, pentru
mine, Universitatea „Danubius” a
devenit un vis chiar de la înființare.
De aceea, tot ceea ce fac implică, în
mod natural, pasiune și dragoste
pentru oamenii care mă înconjoară
în activitatea profesională. 
a fi rector al unei universități private
în România implică mult mai mult
decât cunoașterea tehnicilor de
management și carisma
reprezentativității. Înseamnă a simți
oamenii, a empatiza, a fi deschis.

o persoană
deosebită care
și-a lăsat
amprenta asupra
parcusului meu
profesional este
doamna
marilena uliescu,
profesor de drept
civil, cercetător
al Academiei
române,
conducătorul
meu de doctorat.
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sunteți la cârma uneia dintre
cele mai tinere facultăți de
drept din românia, care s-a
„născut” oficial abia în 2016. 
Ce ne puteți spune despre
statuarea acestei instituții 
de învățământ superior la
suceava? Cum a apărut, cum
este organizată, ce evoluție 
și rezultate puteți menționa?

Sunt cadru didactic în
universitatea noastră din 1992,
an în care am terminat
Facultatea de Drept din
Universitatea „alexandru Ioan
Cuza” din Iași. Tot atunci am
ales să fiu și avocat. a fost
nevoie de ceva timp, vreo 5
ani, să mă lămuresc ce
înseamnă colectivul academic,
organizarea și procedurile pe
care trebuie să le urmez ca să
ajung, pas cu pas, spre visul
meu de a fi într-o zi profesor al
unei facultăți de drept. am
avut răbdare pentru a pregăti
momentul în care se putea să
discut cu conducerea USV
despre o nouă facultate. În anul
2012, domnul Rector Valentin
Popa a îmbrățișat ideea
colectivului nostru. a fost ca un
partaj de emoții, de bunuri și
de finanțări. Noi eram un
departament din Facultatea de
Științe Economice și
administrație Publică, o parte

din colegii economiști aveau
ore și la Drept, și la
administrație publică, se
discutau soluțiile și riscurile, dar
eu simțeam că vom izbândi.
am fost sprijiniți de instituțiile
publice, de Curtea de apel din
Suceava, de Parchetul de pe
lângă Curtea de apel, de
comunitatea juriștilor și,
esențial, de liceele și colegiile
naționale din Suceava și din
județele limitrofe. 
În perioada 2012– 2016 am
întărit departamentul cu
profesori cu o experiență
bogată, am organizat multe
manifestări de mare anvergură
și am devenit o echipă unită și
eficientă. Din 2014, grație
susținerii conducerii
universității, studenții de la
Drept  s-au bucurat de practica
la Curtea Constituțională a
României, am avut mândria de
a organiza Trilaterala Curților
Constituționale ale Lituaniei,
Republicii Moldova și României
și am început să dezvoltăm
parteneriate internaționale cu
facultăți din domeniu, de la
Paris, Coruna, Istanbul,
Pamukkale, Cernăuți, Chișinău. 
După ce am construit o istorie
frumoasă, a fost mult mai ușor.
așa că emoția din 1 octombrie
2016 și bucuria de a trăi un
astfel de eveniment au trecut

repede, pentru că știam că va
fi greu, dar nu chiar atât de
greu. Programele de studii cu
planurile de învățământ și
activitatea de cercetare,
manifestările științifice,
conferințele internaționale,
solicitările de mastere cu
double degree, absolvenții cu
cariere de excepție ne-au
așezat pe harta academică a
juriștilor.

Care sunt atuurile instituției?
Câți studenți frecventează 
în medie anual cursurile
facultății de drept? 
Ce programe de licență 
și masterat derulați? 

Valoarea cadrelor didactice,
studenții anilor trecuți care au
ajuns judecători, procurori,
avocați și consilieri juridici,
logistica și campusul au
demonstrat oportunitățile
oferite tinerilor în zona de
influență a USV. am plecat cu
optimism cu circa 600 de
studenți și am ajuns astăzi la
1100. am pornit cu două
programe de licență, Drept și
administrație publică, și două
mastere, Drept european și
Management și administrație
europeană. 
În 2017 am crescut la licență
cu încă un program, rar

întâlnit, Poliție locală, iar la
master, cu o cerere stăruitoare
a absolvenților din mai multe
universități, în 2020, cu Drept
penal și criminalistică.
Totodată, susținem un
program de studii
postuniversitar – Protecția
datelor cu caracter personal.

Cum vă constituiți bugetul
necesar funcționării
instituției? Care este puterea
de absorbție a mediului social
și de business din regiune 
a absolvenților dvs.?

Fiecare din cele 10 facultăți
beneficiază de autonomie
financiară, iar bugetul e
constituit din venituri care
provin din finanțarea de bază
alocată studenților fără taxă,
precum și din taxele pe care le
achită studenții care sunt
înscriși în regim cu taxă. La
aceste sume se adaugă
cuantumurile burselor și
încasările ce se datorează
proiectelor și granturile pe
care le derulăm. În principiu,
bugetul FDSa se cheltuie
pentru salariile cadrelor
didactice și personal didactic
auxiliar, burse și logistică.
Investițiile majore sunt
realizate la nivel de
universitate.

„realizările facultății de drept și științe
Administrative din suceava ne-au așezat
pe harta academică a juriștilor”
Interviu cu conf. univ. dr. CAmelIA IgnătesCu, decanul facultății de drept și științe Administrative 
din cadrul universității „ștefan cel mare” din suceava



35MaI 2020 edIŢIA A XXIX-A
www.legAlmAgAzIn.ro LEgaL MagazIN

În temPlul drePtuluI

Ați organizat în cadrul
universității o echipă de
cercetare dedicată elaborării
de studii juridice referitoare la
implicațiile actualei legislații în
raporturile comerciale și civile.
Cum fructificați concluziile
acestor studii? Ce altceva v-ați
mai propus?

avem două structuri de centre
de cercetare. Prima a fost
Centrul de Formare și
Cercetare în Administrația
Publică – CEFCAP, ce are ca
misiune, în domeniul Științelor
socio-umane, subdomeniul
Științe administrative,
dezvoltarea capitalului uman
pentru administrația Publică și
creșterea competitivități
administrației publice locale și
naționale. 
Cea de-a doua, intitulată
Clinica juridică, oferă
studenților de drept
posibilitatea ca pe durata
cursurilor lor să lucreze asupra
cazurilor reale în colaborare cu
avocații, magistrații, ONg-
urile, instituțiile naționale sau
internaționale, sub îndrumarea
profesorilor din universitate.
Unicitatea clinicii în cadrul
simulărilor se bazează pe
cererile de la originea lucrării,
venite de la persoane reale,
care nu au acces la asistență
juridică sau gratuită. Munca se
concentrează, așadar, asupra
unui caz real, asupra faptelor
autentice, iar afacerile sunt
dezvoltate din punctul de
vedere al solicitantului, care
nu este  „decorporalizat” (fără
corp juridic), ci în contact cu
studenții. Studentul se află în
situația de a fi cât mai aproape
posibil de practica
profesională, rămânând însă
supravegheat de către cadrele
universitare. Tot aici

desfășurăm activități de
cercetare și suntem mândri de
cei trei absolvenți ai
postuniversitarului care au
scris un volum foarte căutat,
intitulat „gDPR aPLICaT”.

În plus față de funcția de decan
al facultății de drept din oraș,
sunteți  și președintele
executiv al Asociației științifice
de drept și Administrație
Publică. Ce ne puteți spune
despre această structură?

asociația noastră este o
organizație care și-a propus să
creeze un cadru organizat în
scopul manifestării și
exprimării opiniilor și a
cunoștințelor juridice, precum
și dezbaterea și oferirea de
soluții în probleme ce țin de
domeniu, să realizeze reuniuni
cu caracter educațional,
științific, cultural și social, să
sprijine participarea membrilor
săi la manifestări similare din
țară și străinătate, să atragă și
să utilizeze, în condițiile legii,

resurse financiare ori de altă
natură sub formă de donații,
subvenții, obiecte și alte
contribuții,  să desfășoare, în
colaborare cu alte instituții,
cercetări fundamentale și
aplicative în domeniu.
Totodată, am identificat
studenții interesați de
aprofundarea cunoștințelor
juridice și susținerea lor prin
acordarea de burse din partea
companiilor și fundațiilor.  
Suntem mulțumiți că tot ce am
gândit în 2011 am reușit să
facem în cei 9 ani, ba chiar am
dezvoltat activitățile și ne-am
atras alături de noi instituții
locale, naționale și
internaționale. 

Ați studiat dreptul la Iași, ați
obținut titlul de doctor în drept
la universitatea de vest din
timișoara, dar sunteți decanul
facultății din suceava. 
Cum s-a întâmplat să fie așa?

Se petrecea în 1992 și părea a
fi o poveste complicată, dar nu

era. Facultatea de Drept din
Iași, cunoscută și apreciată, a
însemnat pentru mine o
alegere excelentă. Facultatea
mi-a dat cunoștințe vaste,
optimism, ceva aroganță și
apoi m-a trimis în viață, nu ca
un absolvent, ci ca o tânără
care știa ce vrea. Mai întâi
voiam să fiu în Suceava, alături
de părinții mei, profesori de
liceu, pentru că își doreau mult
să mă stabilesc acasă. În
septembrie, intrasem în Barou,
aplicasem și câștigasem
concursul de preparator la
USV și eram mulțumită de tot
ce s-a întâmplat. 
În perioada 2001-2003, la
facultatea noastră, am avut
onoarea de a-l avea pe cadrul
didactic asociat, prof. univ. dr.
DhC Mihai gheorghe, titular la
Universitatea de Vest din
Timișoara. Personalitate
științifică cu numeroase opere
filosofice și juridice, prețuit și
în universitățile din țară, dar și
dincolo de granițe, m-a
fascinat cu discursul înțelept și
rafinat, cu pasiunea dreptului
și a dreptății. astfel, am stăruit
ca teza mea de doctorat  să fie
coordonată de Mihai
gheorghe. Îmi spunea că o
teză pe care nu o simți e
inutilă. așa că am convenit la
„abuzul de drept”, subiect
care și acum poate genera
multe interpretări. Cum nimic
bine făcut nu e ușor, am uitat
de distanță, de scrierea de 3-4
ori a unui capitol și de timpul
prea puțin. a fost una din cele
mai frumoase întâmplări din
cariera mea. aș fi vrut ca
mentorul meu să fi susținut o
alocuțiune persuasivă în
auditoriumul USV, însă timpul
nu a mai avut răbdare. Sunt
mândră că am fost
doctorandul unui român unic!



36 edIŢIA A XXIX-A MaI 2020
LEgaL MagazIN www.legAlmAgAzIn.ro 

În temPlul drePtuluI

sunteți unul dintre cei mai
respectați magistrați din Iași,
aveți o vastă experiență în
domeniu, ați fost, rând pe rând,
judecător și președinte al
judecătoriei Iași, judecător și
purtător de cuvânt al
tribunalului Iași, judecător al
secției Penale a Curții de Apel
suceava, vicepreședinte al
Curții de Apel Iași, iar azi sunteți
purtător de cuvânt și
președinte al aceleiași
instituții. A fost un drum sinuos
și, uneori, palpitant. Cât de
dificil este să administrezi o
instanță superioară din
românia în contextul în care
bugetele sunt insuficiente,
infracțiunile s-au rafinat,
tehnologiile noi dau năvală,
exigența este la cote ridicate și
comunicarea cere atenție
sporită?

Este o activitate complexă, care
seamănă cu munca unui actor
ce trebuie să joace mai multe
roluri, în registre diferite, de
multe ori simultan.
Presupune un efort intelectual
deosebit, cu componenta
psihologică aferentă, care
impune capacitate de
concentrare și de adaptare
sporită. Trebuie să identifici

soluții diverse, adaptate
mijloacelor pe care le ai la
îndemână, astfel încât să obții
rezultate bune. De importanță
maximă sunt flexibilitatea și
vizualizarea permanentă a
imaginii de ansamblu, fără a
pierde din vedere scopurile
urmărite, toate acestea însoțite
de comunicare, proces extrem
de important în actul de
conducere. Bineînțeles că
regulile își au rolul lor, dar și
acestea trebuie integrate în
situația generată de
împrejurări, context și
percepție.
Relaționarea diversă cu factori
implicați în actul de conducere,
respectiv Consiliul Superior al
Magistraturii, Ministerul
Justiției, alte instanțe, parchete,
barouri, justițiabili și, nu în
ultimul rând, colegii judecători,
reprezintă cheia deschiderii
ușilor către rezolvarea tuturor
problemelor care apar, fie în
contextul restricțiilor bugetare,
fie în raport de modificările
legislative.
În concluzie, administrarea unei
instanțe de tipul Curții de apel
Iași reprezintă un continuu dans
al președintelui, care schimbă
partenerii și stilul în funcție de
muzică și spectacol.

sunteți familiarizată cu
solicitările presei, comunicați
de vreme bună cu jurnaliștii 
și nu numai. Care sunt riscurile
și beneficiile transparenței 
în această comunicare?

Beneficiile transparenței în
comunicare sunt net
superioare riscurilor care apar.
Pot trage această concluzie
având experiența multor ani
de relaționare cu jurnaliștii.
Perseverența, dublată de
bună-credință și, foarte
important, de identificarea
modului corect și adaptat
pentru transmiterea
informației asigură succesul în
comunicare.
Multe riscuri provin din
neînțelegerea corectă a
mecanismului judiciar, a
etapelor procesuale și aici
intervine pe deplin rolul celui
care transmite informația.
Pentru jurnaliști și pentru
publicul  larg este nevoie de
expunerea facilă a informației
tehnice  juridice. În acest
proces, determinantă este
măiestria purtătorului de
cuvânt. El trebuie să comunice
corect informațiile, însă în
termeni și metode adaptate,
pentru înțelegerea acestora de

publicul nefamiliarizat cu
procedurile judiciare.
Și, câteodată, e nevoie de o
atentă cântărire a beneficiului
imediat al comunicării, în
raport de posibilele afectări
ale actului de justiție, produse
de transmiterea rapidă a
informației.

Curtea de Apel este, iată, mai
departe prezidată de o doamnă.
sunt multe astfel de situații în
comunitatea juridică ieșeană
sau din regiune? sunt
persoanele de sex feminin
majoritare în domeniu?

Dintre cele 10 instanțe din
raza Curții de apel Iași, 9
dintre ele sunt conduse de
doamne care ocupă funcția de
președinte. așadar, este o
pondere importantă de femei
la conducerea instanțelor
ieșene, procent care se
regăsește în general în rândul
judecătorilor.
De altfel, după reînființarea
Curții de apel Iași în 1992, cu
excepția primului președinte al
Curții, domnul judecător
Valeriu Diaconu, până în
prezent numai doamnele au
asigurat conducerea acestei
instanțe.

„efortul, implicarea și dedicarea profesională
au constituit metodele colegilor judecători
pentru a face față volumului de activitate 
al Curții de Apel Iași”
Interviu cu judecător dIAnA-mIhAelA ChePtene-mICu, președintele Curții de Apel Iași
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o Curte de Apel este o instanță de
control judiciar, în sensul că
soluționează căile de atac împotriva
hotărârilor date de instanțele mai
mici. Care sunt aceste instanțe din
jurisdicția Curții de Apel Iași?

Din perspectiva competenței
jurisdicționale, Curtea de apel Iași
este, în mod determinant, o
instanță de control judiciar,
conform  prevederilor legale.
În jurisdicția Curții se află Tribunalul
Iași și Tribunalul Vaslui, fiecare cu
judecătoriile arondate, respectiv
Judecătoria Iași, Judecătoria
Pașcani, Judecătoria hârlău,
Judecătoria Răducăneni,
Judecătoria Vaslui, Judecătoria
Bârlad și Judecătoria huși.
Tribunalul Iași și Judecătoria Iași
sunt instanțe care au înregistrat și în
anul anterior un volum total foarte
mare de activitate care, în
clasamentul național, în raport de
acest criteriu, le-a plasat pe locuri
din vârful ierarhiei. astfel,
Judecătoria Iași s-a aflat în anul
2019, cu un volum total de 57.391
cauze, pe locul 1 din cele 175
judecătorii din țară, iar Tribunalul
Iași, cu un număr total de cauze de
26.553, s-a plasat pe locul 3 din
totalul de 50 de tribunale la nivel
național.
Și din perspectiva complexității
cauzelor, instanțele din
circumscripția Curții de apel Iași se
află în topul instanțelor naționale,
astfel încât putem spune că valoarea
profesională este dublată de efortul
susținut al colegilor pentru a face
față volumului mare de activitate. 

Prin lege, Curtea de Apel are în
competență directă și spețele
penale ce-i vizează pe cei din
profesiile juridice (magistrați,
grefieri, avocați, executori, notari,
practicieni în insolvență etc.). 
Au fost cazuri de acest gen în ultimii
ani la Iași?

Competența materială a Curții de
apel Iași în materie penală ca
instanță de fond este dată, în
principal, de calitatea persoanei
care comite presupusele infracțiuni
pentru care este trimisă în
judecată.
În ultimii ani s-au înregistrat cauze
de acest tip, fiind implicate
categoriile arătate de dvs.,
respectiv avocați, executori
judecătorești, notari și procurori.

Cum este organizată instituția, care
este dinamica de personal, gradul
mediu de încărcare cu cauze per
judecător într-un an? Cum se
descurcă un judecător care ajunge
la 2.000 de cauze anual?

Există o fluctuație importantă de
personal generată de lipsa
temporară din activitate ca urmare
a concediilor specifice sarcinii și
creșterii copiilor, deoarece
colectivul instanțelor ieșene este
unul tânăr.
Un alt element care influențează
dinamica personalului vizează
promovările la instanțe superioare,
dublat, în ultimul timp, de
pensionările judecătorilor, mai ales
la instanțele superioare, respectiv
tribunale și curte.
aceste fluctuații afectează
continuitatea completelor de
judecată și generează creșterea
volumului de activitate al
judecătorilor care funcționează în
instanțe, deoarece ocuparea
locurilor vacante nu se poate
realiza imediat, deși se depun
eforturi în acest sens.
În același timp, modificările
legislative și schimbările în mediul
economic și social generează
creșterea numărului de dosare la
instanțele mai mici din raza Curții.
Spre exemplu, la Judecătoria
Bârlad, în anul 2019, volumul de
activitate efectiv pe judecător a
fost de 1.904 cauze, poziționând

această instanță la nivel național
pe locul 8 din totalul celor 175
judecătorii.
În raport de aceleași criterii, în anul
2019, Judecătoria Vaslui a
înregistrat 1.651 cauze/ judecător,
Judecătoria huși 1.543
cauze/judecător, iar Judecătoria
hârlău 1.401 cauze/judecător.
Efortul susținut, implicarea și
dedicarea profesională au
constituit metodele colegilor
judecători pentru a face față unui
astfel de volum de activitate. Pe
termen lung, însă, un astfel de
efort este dificil de menținut,
pentru că scade eficiența și
calitatea activității.

un alt element
care influențează
dinamica
personalului
vizează
promovările 
la instanțe
superioare,
dublat, în ultimul
timp, de
pensionările
judecătorilor, mai
ales la instanțele
superioare,
respectiv
tribunale și curte.



tehnologiile emergente și
disruptoare schimbă complet
paradigma, inclusiv în magistratură.
Cum vedeți că a decurs și decurge
tranziția de la pix, mașină de scris și
imprimantă cu ace mecanice la „era
digitală”? Ce implicații au avut noile
aplicații și device-uri în activitatea
curentă a magistraților?

Schimbările în această direcție au
fost integrate de sistemul judiciar și
chiar duse la un nivel ridicat,
comparativ cu alte state europene,
și aici mă refer la sistemul ECRIS,
care constituie o copie electronică
nu numai a dosarelor, dar și a
tuturor activităților din cadrul
instanțelor. acest fapt presupune o
muncă suplimentară de introducere
a tuturor documentelor și
operațiunilor în sistemul electronic,
însă cu beneficiile aferente.
În același timp, tehnologia avansată
a ușurat posibilitatea de acces la
informație specifică, atât de
necesară desfășurării activității
judecătorului în parametrii optimi.

Curtea de Apel Iași a făcut front
comun cu alți colegi din țară,
împotrivindu-se posibilei eliminări a
pensiilor speciale din magistratură.
Care sunt argumentele pentru
păstrarea acestora?

Pensia de serviciu a judecătorilor
reprezintă o compensație parțială a
inconvenientelor ce rezultă din
rigoarea statutului special căruia
trebuie să i se supună magistrații și
care impune obligații și interdicții
pe care celelalte categorii de
asigurați nu le au, fiindu-le interzise
activități ce le-ar putea aduce
venituri suplimentare, care să le
asigure posibilitatea efectivă de a-și
crea o situație materială de natură
să le ofere după pensionare
menținerea unui nivel de viață cât
mai apropiat de cel avut în timpul
activității, aspecte tranșate în

repetate rânduri în jurisprudența
Curții Constituționale.
Documentele internaționale
stabilesc, printre alte importante
măsuri, și pe aceea de a veghea ca
statutul și remunerația
judecătorilor și procurorilor să fie
pe măsura demnității profesiei lor
și a responsabilităților pe care și le
asumă.
Statutul constituțional al
magistraților, statut dezvoltat prin
lege organică și care cuprinde o
serie de incompatibilități și
interdicții, precum și
responsabilitățile și riscurile pe care
le implică exercitarea acestor
profesii, impune acordarea pensiei
de serviciu ca o componentă a
independenței justiției, garanție a
statului de drept.
În jurisprudența Curții
Constituționale a României, cu
referire și la decizii ale instanțelor
similare din alte state ale Uniunii
Europene, s-a statuat constant și
fără echivoc că eliminarea pensiilor
de serviciu ale magistraților
contravine principiului
independenței justiției, fiind o

măsură neconstituțională, dat fiind
statutul special al acestei categorii
profesionale.

Colaborați zi de zi cu alți
reprezentanți ai profesiilor 
juridice din județul Iași. 
Cum decurge această colaborare? 
Ce ar mai trebui făcut pentru 
a se obține rezultate mai bune 
și a armoniza legăturile?

Colaborarea cu reprezentanții
profesiilor juridice implicate în
realizarea actului de justiție se
situează în parametrii normalității
și, desigur, există loc de
îmbunătățire a acestei cooperări.
Contactul punctual, direct și
imediat reprezintă un mijloc de
eficientizare a colaborării, alăturat
discuțiilor așezate în planul general
de relaționare și comunicare
interinstituțională. Desfășurarea de
activități profesionale comune
constituie un alt mod de
armonizare a legăturilor dintre
profesioniștii dreptului, iar
comunicarea constituie baza unei
colaborări eficiente.

Pensia de
serviciu a
judecătorilor
reprezintă o
compensație
parțială a
inconvenientelor
ce rezultă din
rigoarea
statutului special
căruia trebuie 
să i se supună
magistrații 
și care impune
obligații și
interdicții 
pe care celelalte
categorii de
asigurați nu le au.

38 edIŢIA A XXIX-A MaI 2020
LEgaL MagazIN www.legAlmAgAzIn.ro 

În temPlul drePtuluI



39MaI 2020 edIŢIA A XXIX-A
www.legAlmAgAzIn.ro LEgaL MagazIN

În temPlul drePtuluI

sunteți președinte al
tribunalului Iași din 2017. Cum
a evoluat magistratul lorena
tarlion în ultimii ani?

Complexă întrebare. Poate că
nu doar calitatea de judecător,
dar cea de președinte de
instanță îmi dă o imagine mai
amplă asupra evoluțiilor din
ultimii ani. Sunt două paliere
de analiză, cel funcțional și cel
socio - profesional.
Din prima perspectivă, pot
spune că în ultimii ani justiția
se confruntă cu o lipsă de
resurse cronică la nivelul
așteptărilor și ambițiilor față
de standardul optim pentru
acest serviciu public esențial
într-o societate. Spre exemplu,
atât magistrații, cât și
personalul auxiliar de
specialitate al instanțelor, își
doresc avansarea în domeniul
utilizării dosarelor electronice,
serviciilor facile de la distanță,
însă alocările de resurse și
programe destinate acestei
nevoi unanim recunoscută și
prioritizată lipsesc. Sigur, sunt
și multe alte exemple în care
atât justiția, cât și justițiabilii,
așteaptă de la legiuitor
clarificarea cadrului legal în
raport de deciziile Curții
Constituționale pentru a
reasigura claritatea și

armonizarea interpretării
normelor. Și în acest domeniu
în ultimii ani nu s-au făcut
progrese. Cu toate acestea, la
nivel funcțional se vede că,
acolo unde există coerență și
înțelegere a scopurilor
comune, instanțele au găsit din
energie proprie și implicare
soluții pentru a îmbunătăți
accesul la jusiție și relația cu
apărătorii și justițiabilii. 
Din a doua perspectivă, am
văzut că și magistratura a fost
afectată de dinamica din
societate și unele lucruri au
influențat starea de spirit din
sistem, cum ar fi polarizarea
socială, uneori cu scăderea
apetitului pentru dialog și
ascultare activă între diferitele
opinii exprimate în sistem. Iar
asta a creat două efecte
dăunătoare: divizarea și
specularea acestor divergențe
de celelalte autorități ale
statului. Ca o notă optimistă,
pot să spun că, în ultima
perioadă, în fața afectării
statutului, magistrații au dat
dovadă de solidaritate și mai
ales au primit sprijin din partea
avocaților, ceea ce arată că ne
putem regăsi acele baze ale
unui serviciu public realizat de
toți profesioniștii dreptului cu
înțelegere profesională și
distincție.

tribunalul Iași s-a situat pe
locul al patrulea în ierarhia
tribunalelor din țară (după
tribunalul București, tribunalul
dolj, tribunalul Constanța), cu
cel mai mare volum de dosare
nou intrate în anul 2019, mai
exact un număr de 16.277 cauze.
totodată, s-a situat pe al treilea
loc, în ierarhia tribunalelor din
țară (după tribunalul București
și tribunalul Constanța), cu cel
mai mare volum de activitate
(adică numărul total de dosare
aflate pe rol, respectiv 26.553
cauze). Ce așteptări aveți
pentru anii următori din acest
punct de vedere? realizarea
unui act de justiţie de calitate
presupune alocarea timpului
minim necesar studierii
cauzelor, analizării problemelor
de drept şi a legislației în
continuă modificare, iar nu
pronunțarea unor soluții ce pot
fi afectate de inadecvarea
condițiilor de lucru, de lipsa de
timp și supraîncărcare. Cum
apreciați condițiile de lucru
actuale în instanțele din
românia, respectiv în cele din
raza tribunalului Iași?

așa este. Fiind în plină
dezvoltare, Iașul înregistrează
și o dinamică crescută a
relațiilor sociale și, implicit, a
disputelor de natură juridică.

Un element aparte este acela
că și complexitatea cauzelor
este mai mare, atât pentru că
este o zonă economică și
socială activă, cât și prin aceea
că este un centru universitar
mare. 
Însă evoluția fenomenului
litigios ține și de evoluția
legislației care necesită
sistematizare, o mai mare
claritate și o abordare pro-
activă care să reducă situațiile
în care justițiabilii au doar
calea instanței pentru
realizarea drepturilor lor.
Calea abordării sistematice a
numărului atât de mare de
litigii aflate pe rolul instanțelor
este singura prin care poate fi
optimizat volumul de
activitate. Vă dați seama că
aici este un interes comun,
atât al judecătorilor, care
doresc să aibă la dispoziție un
timp mai mare pentru a se
apleca asupra cauzelor, cât și
al justițiabililor, care doresc să
beneficieze de o cercetare
judecătorească desfășurată cu
celeritate și cât mai diligentă.
Este nevoie de o colaborare
loială între autoritățile
judecătorească, legislativă și
executivă pentru ca aceste
soluții sistematice să fie puse
în practică în interesul
societății și al profesioniștilor

„judecătorul are obligația 
să se desăvârșească pe toate
planurile pentru a fi un om bun”
Interviu cu lorenA tArlIon, judecător dr., Președinte, tribunalul Iași



dreptului: avocați, procurori și
judecători. 
Dar pentru a genera performanță,
au absolută nevoie să li se asigure
și stabilitate funcțională. activitatea
economico - financiară și
administrativă desfășurată de
Tribunalul Iași a urmărit asigurarea
condițiilor materiale astfel încât
instanțele să își îndeplinească la un
nivel calitativ superior sarcinile ce
le revin, utilizând cu maximă
eficiență sumele alocate prin buget.
Potrivit legii, președintele
Tribunalului este ordonator terțiar
de credite, calitate în care
răspunde de gestiunea sumelor
primite de la buget, de integritatea
bunurilor instituției pe care o
conduce, de ținerea la zi a
contabilității și de prezentarea
dărilor de seamă contabile asupra
execuției bugetare.
Tribunalul Iași își desfășoară
activitatea administrativ-judiciară în
noul sediu, alături de Curtea de
apel Iași. acest sediu este bine
structurat, fiind utilizat de cele
două instanțe la niveluri diferite,
spațiile utilizate de fiecare instanță
fiind corespunzătoare pentru toate
compartimentele. Birourile în care
își desfășoară activitatea judecătorii
și personalul auxiliar sunt bine
utilate. Clădirea are 8 nivele 
(2 demisoluri, parter și 5 etaje) și
dispune de o suprafață utilă de
aproximativ 10.303 mp. Cele 8 săli
de judecată alocate Tribunalului
Iași sunt spațioase și mobilate
corespunzător, la fel ca și celelalte
birouri cu destinație specifică
activității acestui domeniu. 
Pe de altă parte, sunt instanțe
(Judecătoria Răducăneni și
Judecătoria hârlău) ale căror sedii
se află într-o stare avansată de
degradare și care necesită reparații
capitale. au fost inițiate demersuri
încă din anul 2011 pentru alocarea
sumelor bugetare necesare și
întocmirea caietului de sarcini,

efectuarea licitațiilor pentru
proiectare și execuție, urmate de
execuția efectivă. În anul 2012 s-a
reușit expertizarea clădirilor din
punct de vedere al auditului termic
şi energetic, şi avizarea favorabilă a
concluziilor acestor expertize de
Ministerul Justiției. au fost şi sunt
continuate aceste demersuri pe
lângă Ministerul Justiţiei pentru
derularea cât mai rapidă a tuturor
etapelor prevăzute pentru
finalizarea acestor proiecte, cu
impact major asupra activității
judiciare a celor două instanțe.

economia municipiului Iași a
cunoscut o dezvoltare substanțială
în ultimii cinci ani, proces care a
determinat și o creștere a numărului
de dosare instrumentate în
instanțele de judecată. Cum a

evoluat numărul de dosare
soluționate de judecătorii
tribunalului Iași și gradul 
lor de complexitate? din ce
sectoare economice provin 
cele mai multe dosare?

aici nu vă pot răspunde decât
apelând la datele statistice. astfel,
volumul cauzelor noi înregistrate
pe rol în cursul anului 2019 a
cunoscut față de anul precedent o
ușoară scădere cu 0,01% (adică cu
22 dosare) la 16.277 dosare, față
de anul 2018, când au fost
înregistrate 16.299 cauze noi,
tendințele înregistrate pe materii
fiind diferențiate în sensul: 
- creșterii cu 6% în materie penală,
cu 42% în materia litigiilor de
muncă, cu 39% în materia
asigurărilor sociale şi cu 100% în
materia insolvenței persoanei fizice
şi a proprietății intelectuale;
- scăderii cu 0,01% în materie civilă,
cu 10% în materia litigiilor cu
profesioniștii, cu 9% în materia
contenciosului administrativ şi
fiscal, cu 4% în materia minorilor şi
familiei şi cu 20% în materia
falimentului.
Pe stadii procesuale, se constată că
în anul 2019 au fost înregistrate
9.526 cauze directe, față de 9.636
în 2018 (3.926 în materie penală,
469 în materie civilă, 4 în materie
de proprietate intelectuală, 1.681
în materia contenciosului
administrativ şi fiscal, 298 în
materia asigurărilor sociale, 412 în
materia litigiilor cu profesionişti,
667 în materia minorilor şi familiei,
1.007 în materia falimentului şi
1.062 în materia litigiilor de
muncă); 5.510 cauze în apel, față
de 5.450  în 2018 (3.329 în materie
civilă, 1.560 în materia
contenciosului administrativ şi
fiscal, 117 în materia litigiilor cu
profesionişti, 503 în materia
minorilor şi familiei şi un dosar în
materia insolvenţei persoanei

fiind în plină
dezvoltare, Iașul
înregistrează 
și o dinamică
crescută a
relațiilor sociale
și, implicit, 
a disputelor de
natură juridică. 
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fizice); 338 cauze în recurs,
față de 347 în 2018 (un dosar
în materie penală, 289 în
materie civilă,  7 în materia
contenciosului administrativ şi
fiscal, 3 în materia litigiilor cu
profesionişti, 38 în materia
minorilor şi familiei); 903
contestaţii penale (față de 866
în 2018). 
adăugând stocul de dosare de
la finele anului 2018, rezultă
un volum total de
activitate/cauze pe rol, în anul
2019, de 26.553 cauze, din
care: 5.968 – în materie
penală, 7.158 – în materie
civilă, 8 - în materia
proprietăţii intelectuale, 5.150
– în materia contenciosului
administrativ şi fiscal, 474 – 
în materia asigurărilor sociale,
870 – în materia litigiilor cu
profesioniştii, 1.751 – în
materia minorilor şi familiei,
2.501 – în materia
falimentului, 2.672 – în
materia litigiilor de muncă, 
1 – în materia insolvenţei
persoanei fizice, faţă de anul
2018, când se înregistrase un
volum total de cauze pe rol de
27.112 dosare (5.631 – în
materie penală, 6.821 – în
materie civilă, 5 - în materia
proprietăţii intelectuale, 5.627
– în materia contenciosului
administrativ şi fiscal, 384 – 
în materia asigurărilor sociale,
1.292 – în materia litigiilor cu
profesioniştii, 1.878 – în
materia minorilor şi familiei,
3.163 – în materia
falimentului şi 2.311– în
materia litigiilor de muncă),
tendinţa fiind de scădere cu 
2 % (mai exact cu 559 dosare).

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

aș începe prin distincția între
calitatea expertizei judiciare și
cea a experților judiciari, și
asta pentru că deși în general
avem o calitate bună a
profesioniștilor din diferite
specialități, membri în corpul
experților judiciari, sunt o serie
de disfuncții în reglementarea
expertizei judiciare ca mijloc
de probă, în reglementarea
specializărilor, în modul în care
rigorile sunt corelate cu
mijloacele tehnice pe care
aceștia le au la dispoziție. 
Dacă analizăm strict cantitativ,
vă pot spune că numărul de
expertize judiciare care au fost
respinse de instanțele de
judecată este unul redus, însă,
calitativ avem unele
discordanțe de reglementare.
Sunt aspecte asupra cărora
specialiștii se apleacă și le
caută cele mai bune soluții.
Vedeți dumneavoastră, de
multe ori nemulțumiri ale
părților privind expertiza
judiciară nu pot să fie
soluționate, pentru că implică
unele chestiuni de ordin
normativ sau tehnic, care nu
sunt în puterea judecătorului.
Ce poate să facă instanța, și vă
încredințez că toți colegii mei
încearcă, este să exploateze
proba expertizei judiciare în
scopul și raportat la
circumstanțele disputei
juridice ce se judecă.

Instanța pe care o conduceți
are scheme subdimensionate
în ceea ce privește posturile de
grefieri, arhivari, registratori și
agenți procedurali. de câte
posturi ar mai fi nevoie, ținând
cont de numărul judecătorilor
și de cel al dosarelor?

De atât cât este nevoie ca noi
să întoarcem societății un

serviciu public de justiție de
calitate! Justiția fiind un drept
fundamental și o aspirație
legitimă esențială a unei
societăți, resursele umane se
estimează în raport de
atingerea acelui standard și nu
de disponibilități. acesta este
conceptul de bază de la care
trebuie plecat. Dacă vreți să
încerc o estimare cantitativă
exactă, voi pleca de la minimul
imediat, și anume standardul
de 2 grefieri la judecător (unul
de ședință și altul de
documentare și proceduri în
cauze) și un personal suport
suficient la serviciile instanței. 
În ceea ce privește schema de
judecători, voi pleca de la
standardul de încărcătură
medie pe judecător la nivel
național. astfel am avea
nevoie de un număr
suplimentar imediat de 15
judecători, de 50 grefieri
pentru complete și 40
personal auxiliar de
specialitate şi conex pentru
serviciile instanței. Iar aceasta
ca nevoie imediată, fără a uita
ce vă spuneam mai devreme -
faptul că standardul serviciului
public necesită într-un termen
mediu adecvarea în continuare
a resurselor umane. 

Institutul național al
magistraturii are un nivel de
exigență care asigură o
pregătire temeinică viitorilor
magistrați. Cum evoluează
tinerii magistrați din instanțele
ieșene?

Fără să evit întrebarea
dumneavoastră, vreau să vă
spun că eu nu cred în clivajele
de vârstă atunci când discutăm
de profilul unui magistrat. El
trebuie să fie îndeplinit de
fiecare dintre judecătorii unei

instanțe, pentru că nu este la
alegerea justițiabilului ce
complet îl judecă și are
dreptul la complete egale din
perspectiva pregătirii și a
conduitei în relația cu
publicul. Dar chiar și așa, nu
putem face abstracție de
faptul că este o realitate și în
justiție, ca în orice alt
domeniu, că există generații
de vârstă a profesioniștilor
care se dedică în instanțe. Şi,
totodată, sunt chiar în
interiorul unei generații
individualități și particularități
care îi deosebesc pe
judecători.
Îmi place să cred că, pe lângă
pregătirea teoretică solidă de
la INM, tinerii judecători din
instanțele ieșene şi-au însușit
valorile morale și standardul
de etică profesională pe care
magistratura, ca profesie
vocațională, le impune. Un
judecător este mai mult decât
un bun tehnician, el trebuie să
fie un om echilibrat, umil și
ferm în același timp, empatic
și imparțial, cu un puternic
simț de echitate, mai presus
de orice prejudecată socială și
mai cu seamă mai presus de
propriile prejudecăți. 

Cum colaborează tribunalul
Iași cu avocații din Baroul Iași
și cu reprezentanții celorlalte
profesii juridice – executori,
notari și practicieni în
insolvență?

Tribunalul Iași are o bună
colaborare cu profesiile
juridice; este, dacă vreți,
specificul zonei noastre de
dialog și respect profesional. Și
spun asta ca și stare generală
pe care o percepem cu toții.
Cu toate astea, sunt și situații
individuale în care puntea de



comunicare și cooperare loială în
interesul justiției s-a abandonat
prin conduite izolate ale unor
profesioniști ai dreptului. Însă
acestea cad sub incidența
mecanismelor formale de la nivelul
CSM sau al Baroului, care trebuie
să le analizeze și acolo unde este
cazul să reimpună rigorile
respectului și bunei credințe în
exercitarea profesiilor. 
La Iași, la nivel de instanțe și
corpuri profesionale, noi am
derulat inițiative comune menite să
faciliteze colaborarea profesională
de la nivel tehnic la nivel de
încredere și respect profesional. 

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

Nu numai judecătorii, dar și
justițiabilii, care de multe ori nu
știu la ce conduită juridică să se
mai conformeze sau ce practică
judiciară să urmărească, aceasta
fiind într-o continuă modificare.
Întotdeauna am speranța că mâine
va fi mai bine și abordez viitorul cu
încredere, dar dacă este să îl
abordăm cu realism, trebuie spus
că stabilitatea legislativă și
normalitatea se vor instala atunci
când vom avea un mai bun proces
de analiză ex-ante a propunerilor
de reglementări, când acestea vor
necesita corecții pe parcurs cât mai
puține, când standardele de
calitate a normelor vor deveni un
standard de la care nu se face
rabat. 

Cum se desfășoară programul 
de pregătire profesională continuă 
a colegilor judecători și grefieri?   

activitatea de formare/
perfecționare profesională a
judecătorilor ține seama atât de

dinamica procesului legislativ, cât si
de specializarea judecătorilor, ceea
ce permite o mai bună cunoaștere
si aprofundare a legislației interne,
a documentelor europene şi
internaționale la care România este
parte, a jurisprudenței Curții
Constituționale, a Înaltei Curți de
Casație şi Justiție, a Curții Europene
a Drepturilor Omului şi a dreptului
comparat. 
Formarea profesională continuă a
judecătorilor reprezintă garanția
independenței şi imparțialității
acestora în exercitarea funcției,
responsabilitatea pentru realizarea
acesteia revenind Institutului
Național al Magistraturii,
conducătorilor instanțelor la care
aceștia îşi desfășoară activitatea,
precum şi fiecărui judecător prin
pregătire individuală.
Pregătirea şi perfecționarea
continuă a personalului auxiliar de
specialitate, sub directa îndrumare
a președinților de secții,
vicepreședinților şi președintelui
instanței, reprezintă un obiectiv
major, periodic îndeplinit în
vederea realizării unui act de
justiție de calitate, precum şi în
perspectiva preluării sarcinilor
administrative (non –
jurisdicţionale) de la judecători.
Este necesar a se desfășura şi
pentru  grefieri un permanent şi
intensiv proces de însușire a
cunoștințelor necesare derulării în
parametri normali a activităților
diferitelor compartimente sau
sectoare de activitate, acesta
dublat de o schemă de personal
necesară asigurată şi care să
corespundă, din punct de vedere
profesional, cerințelor fiecărui post
în parte.
grefierii participă, de asemenea, la

seminarii de formare profesională
continuă în domenii vizând
conflictele de muncă, operare
ECRIS, cooperarea judiciară
internațională, tehnica de

redactare a actelor procedurale în
materie penală, aspecte de drept
procesual penal şi civil, aspecte de
drept comercial, implicaţii ale
modificărilor intervenite prin Noul
Cod Civil asupra desfășurării
procesului civil, statistică.
De asemenea, sunt organizate
sesiuni de formare şi pregătire, 
la nivel descentralizat, pentru toţi
grefierii instanţei, în materie
penală, civilă, de contencios
administrative şi fiscal.

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

Metaforic vorbind, o zi de lucru
normală este ca o plimbare în parc.
Îmi place să văd soarele în fiecare
zi de lucru, dar asta nu mă scutește
și de ploi, potecile par clare, dar
mai sunt și gropi, oameni diverși pe
traseul zilei sau aceiași oameni, dar
cu dispoziții diferite de la zi la zi.
ziua de lucru se încheie de cele mai
multe ori cu bucuria întâlnirii cu
studenții de la Facultatea de Drept
a Universității al. I. Cuza din Iași.
Exact când cred că am consumat
energia, tinerii dedicați dreptului
îmi încarcă bateriile pentru ultima
alee a zilei. 
În afară de ziua de lucru, mai
rămâne timp și pentru mine,
pentru familie și prieteni. Este
esențial pentru un judecător să fie
echilibrat în viața de zi cu zi și să
aibă o relație normală cu sine şi cu
viața sa, pentru a avea
înțelepciunea și puterea de a
judeca aspecte de viață pe care le
vede în cauzele din sala de
judecată, pentru a putea să dea și
să primească iubirea celor din jur
ca să găsească echilibru în tot ceea
ce face. Judecătorul este în primul
rând un om și are obligația de la
sine să se desăvârșească pe toate
planurile pentru a fi un om bun. 

Am avea nevoie
de un număr
suplimentar
imediat de 15
judecători, de 50
grefieri pentru
complete și 40
personal auxiliar
de specialitate 
şi conex pentru
serviciile
instanței. 

În ultima
perioadă, 
în fața afectării
statutului,
magistrații 
au dat dovadă 
de solidaritate 
și mai ales au
primit sprijin 
din partea
avocaților, ceea
ce arată că ne
putem regăsi
acele baze ale
unui serviciu
public realizat de
toți profesioniștii
dreptului 
cu înțelegere
profesională 
și distincție.
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Ați fost ales în primăvara anului
trecut decan al Baroului Iași. 
la 41 de ani, sunteți unul dintre
cei mai tineri decani pe care i-a
avut Baroul, dacă nu cumva 
cel mai tânăr. Cum ați primit
onoranta învestire în funcție,
care credeți că au fost atuurile
dvs. și ce priorități ale
mandatului aveți în derulare?

Într-adevăr, sunt unul dintre
cei mai tineri decani ai
Baroului Iași, însă nu cel mai
tânăr. Din câte am observat,
mă încadrez într-o tendință
generală la nivel de țară, mare
parte dintre decani având
vârste apropiate de a mea, ba
chiar poate și mai mici.
Explicația nu poate fi decât
una singură, și anume
întinerirea masivă a corpului
profesional al avocaților din
țară, fenomen care se reflectă
și în alegerea unor
reprezentanți tineri în funcțiile
de conducere ale profesiei. 
În cazul meu, cred că cel mai
mult a contat apropierea de
colegii mei, dezvoltată în cei
18 ani de practică neîntreruptă
a profesiei în sălile de judecată
ieșene, precum și loialitatea pe
care le-am dovedit-o de
fiecare dată când mi-au
solicitat ajutorul în perioada
cât am făcut parte din Consiliul
Baroului.

Cum a evoluat numărul 
de avocați membri ai Baroului
în ultimii ani? Au intrat 
în rândurile organizației
avocați tineri, în măsură 
să preia ștafeta de la seniori?

În momentul de față, în Baroul
Iași sunt înscriși aprox. 820
avocați activi, dintre care peste
o sută sunt stagiari. În ultimii 8
ani, rata de acces în profesie a
fost de aprox. 25-30 avocați
stagiari pe an, mai puțin în anul
2019, când au promovat
examenul de primire în profesie
un număr record, de 110
avocați stagiari, în două sesiuni
distincte de examinare. 
acest aflux mare de avocați
presupune provocări multiple,
precum efortul de a găsi un
maestru pe durata stagiului
profesional, sens în care la nivel
de consiliu am încercat să îi
ghidăm pe tinerii avocați către
îndrumătorii în măsură să le
asigure și un venit minim
pentru activitatea profesională
desfășurată în timpul stagiului. 
De asemenea, o provocare pe
termen lung pentru acești tineri
avocați, cu toții foarte bine
pregătiți din punct de vedere al
cunoștințelor teoretice, o va
reprezenta concurența
profesională. Sunt convins că
vor avea succes aceia care vor
da dovadă de abnegație, putere

de muncă, răbdare,
perseverență etc. Ca și în alte
domenii, în avocatură nu există
scurtături către reușită, iar
dacă, în mod excepțional, un
avocat devine de succes în alt
mod decât prin muncă
susținută, atunci succesul său va
fi de scurtă durată.

Care sunt activitățile cele mai
relevante ale Consiliului
Baroului în ultimele luni? Cum
conlucrați cu celelalte profesii
juridice din județ și din țară?
dar cu alte instituții de profil 
de peste hotare?

În perioada recentă ne-am
concentrat atenția la nivel de
conducere a Baroului asupra
măsurilor organizatorice menite
să faciliteze exercitarea
profesiei de către avocații
ieșeni. astfel, am reformat
sistemul de acordare a
delegațiilor din oficiu, prin
implementarea unui program
electronic anume creat în acest
sens și prin adoptarea
Regulamentului Serviciului de
asistență Judiciară din Baroul
Iași. am făcut angajări pe
posturile vacante din cadrul
personalului administrativ, am
dotat cu echipamente IT
birourile avocaților amplasate
în sediile instanțelor din județ și
am achiziționat licențe

legislative, pe care le-am pus la
dispoziția membrilor Baroului
cu titlu gratuit. 
Sub aspectele formării și
perfecționării profesionale, am
organizat conferințe tematice, în
colaborare cu edituri precum
„Universul Juridic”, dar și
conferințe de evocare, precum
cea intitulată „avocați în agora.
Repere în istoria Baroului Iași”,
organizată în colaborare cu
asociația „Vespasian Pella” și cu
Biblioteca Centrală Universitară. 
avem în desfășurare în prezent
și un workshop organizat în
colaborare cu administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Iași privind elemente de
fiscalitate și contabilitate
specifice profesiei de avocat. De
asemenea, am semnat un acord
de parteneriat între Baroul
nostru și Curtea de arbitraj de
pe lângă Camera de Comerț și
Industrie Iași privind
organizarea în comun a unor
conferințe de pregătire
profesională.

există, pe lângă acțiunile 
cu caracter strict profesional,
și inițiative ale Baroului Iași 
de ordin cultural-sportiv sau 
cu caracter de responsabilitate
socială? 

Cu titlu de exemplu, vă pot
aminti campania „Siguranță

„Întinerirea masivă a corpului
profesional al avocaților din țară 
este un fenomen vizibil și la Iași”
Interviu cu av. tudor duCA, decanul Baroului Iași



pentru copiii României”, inițiată de
către avocații Baroului Iași, prin care
urmărim tragerea unui semnal de
alarmă cu privire la încălcarea
drepturilor minorilor și prin care
solicităm autorităților să ia măsuri
precum înăsprirea pedepselor
pentru infracțiunile săvârșite asupra
minorilor, anchetarea și judecarea cu
celeritate a cauzelor referitoare la
minori, instruirea de specialiști care
să se ocupe exclusiv de cauze cu
minori ș.a.m.d.

Ați fost o perioadă și formator la 
I. n. P. P. A. Ce v-a adus în plus această
interesantă experiență?

Încă sunt formator în cadrul
I.N.P.P.a. – Centrul teritorial Iași la
disciplina „Organizarea și
exercitarea profesiei de avocat”,
funcție ce îmi dă prilejul să mă
întâlnesc cu avocații stagiari din
Baroul nostru și din barourile
învecinate și să discutăm
problemele sensibile pe care le
ridică practica profesiei. Întâlnirile
se desfășoară mai mult sub forma
unor colocvii între colegi, cu schimb
bidirecțional de informații, decât
sub forma unor cursuri sau
seminare precum în facultate. Din
punctul meu de vedere, este o
ocazie nemaipomenită de a afla
provocările cu care se confruntă
avocații la început de drum, mai
ales în domenii ale dreptului în care
eu nu profesez, precum dreptul
penal și avocatura din oficiu.

Potrivit statisticilor care există, 
în Iași avocatura de consultanță
este mai redusă ca pondere, 
iar societățile de avocatură au un
număr relativ mic de asociați. A fost,
în schimb, pe plan local avocatura
de bară o alternativă mai bună?

Într-adevăr, majoritatea avocaților
care profesează în Iași sunt grupați
în cabinete individuale sau în forme

de colaborare care presupun un
număr mic de avocați. Fără
îndoială, avocații știu că formula
succesului o constituie specializarea
profesională, acoperirea unei raze
teritoriale mai mari, serviciile
profesionale integrate și munca în
echipă. Însă factorul principal în
configurația formelor de exercitare
a profesiei la nivelul baroului
nostru o constituie clientela.
Întocmai ca și în celelalte județe în
afara Bucureștiului, cea mai mare
parte a clienților o constituie
persoanele fizice sau persoanele
juridice de mică anvergură, având
sediul pe raza Baroului. Marile
corporații, care sunt principalii
beneficiari ai avocaturii de
consultanță, au, de regulă, sediile
în municipiul București și, întrucât
decizia cu privire la serviciile
juridice se ia la nivel central, în cele
mai multe cazuri se apelează la
societăți de avocatură din capitală. 

Pe de altă parte, instituțiile publice
cu sediul pe raza județului nostru
beneficiază, potrivit legii, de
serviciile profesionale ale propriilor
consilieri juridici și apelează doar în
mod cu totul excepțional la
experiența profesională a
avocaților. 
Totuși, în pofida acestei imagini
conturate, viitorul avocaturii de
consultanță în Iași este unul
optimist, având în vedere
dezvoltarea economică din ultima
perioadă a orașului nostru, ce a
devenit un pol de atracție pentru
zona Moldovei, în special în
domeniul tehnologiei informației.

Cum apreciați că se situează
profesia de avocat la această oră 
în societatea românească pe plan
local și național în materie de
recunoaștere, respect, eficiență,
preț și comunicare publică?

Fără a aprecia neapărat că ne aflăm
într-o perioadă de criză, sunt de
părere că avocatura se confruntă în
momentul de față cu o serie de
provocări care i-au știrbit din rolul
pe care îl avea odinioară în
societate. Din păcate, s-a exacerbat
individualismul (care nu este în
niciun caz sinonim cu caracterul
liberal al profesiei), iar valori
precum secretul profesional,
independența avocatului și evitarea
conflictului de interese s-au
atenuat. Deși piața are alte principii
decât cele ale profesiei noastre,
avocatura a devenit din ce în ce
mai mercantilă și asimilată
societăților comerciale în percepția
unei bune părți a societății. Sunt de
părere că trebuie să revenim la
promovarea principiului că scopul
avocatului nu este obținerea de
venit cu orice preț, ci apărarea
drepturilor și libertăților
cetățeanului. Numai în această
manieră ne putem păstra rolul de
parteneri indispensabili ai justiției.

În avocatură nu
există scurtături
către reușită, iar
dacă, în mod
excepțional, un
avocat devine de
succes în alt
mod decât prin
muncă susținută,
atunci succesul
său va fi de
scurtă durată.
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Unele dintre primele
reglementări legale ale
profesiei de avocat le regăsim
în „Repertoriul general
alfabetic al tuturor codurilor,
legilor, decretelor-legi,
convențiuni, decrete,
regulamente etc.”, pentru
perioada 1 ianuarie 1860-1
ianuarie 1940, publicat de
Imprimeria Centrală București,
în anul 1940, „Legea pentru
constituirea corpului de
avocați”, lege care poartă
numărul 273 și care
reglementa condițiile pe care
trebuie să le întrunească o
persoană pentru a fi avocat,
precum și modalitatea de
organizare a profesiei.
Până în anul 1921 au
funcționat 3 corpuri de
avocați, organizate pe regiuni
istorice, însă în Parlamentul
României s-a votat în şedinţele
din 10 iunie şi 15 iulie 1921
„Legea pentru unificarea
funcţionării corpului de
avocaţi” care cuprindea 3
articole, abrogând orice alte
norme juridice provenind de la
Imperiul Rus și Imperiul
austro-Ungar.
Prin „Legea pentru organizarea
corpului de avocaţi”, publicată
în Monitorul Oficial nr. 251 din
19-21 februarie 1923 (Decretul

nr. 610) s-au constituit barouri
de avocaţi pe judeţe.
acesta este momentul
începând cu care s-au găsit
efectiv, prin biblioteci ale
vremurilor, păstrate până
astăzi, diferite informații care
demonstrau existența Baroului
Neamț. S-au putut astfel
documenta prerogativele
profesionale pe care le aveau
avocații, natura actelor ce
puteau fi atestate de avocați,
precum și onorariile ce puteau
fi percepute la acele vremuri.
Legea utilizează pentru prima
dată termenul de „Barou” ca
sinonim al Corpului de
advocaţi dintr-un district.
Potrivit acestei legi s-a înfiinţat
la nivel naţional „Uniunea
advocaţilor din România”,
persoană juridică, ca organ
general al Barourilor
(corpurilor) de avocaţi din
România. S-a adoptat în data
de 17 octombrie 1923 un
regulament de aplicare al
acesteia, primul regulament-
metodologie cu valoare de
statut al profesiei.
Legea a fost modificată și

completată succesiv, în anii
1932, 1934, 1936, 1938, 1939,
şi republicată în 30 martie
1939.
Noutatea pe care a adus-o

legea a constat în stabilirea în
mod amănunţit a modului de
organizare şi funcţionare a
avocaturii şi a barourilor
(conţinea 292 articole). În data
de 26 ianuarie 1939, s-a
adoptat un regulament de
aplicare a acesteia. Barourile şi
Uniunea avocaţilor din
România devin, pentru prima
dată, „persoane juridice de
drept public”. 
Schimbările de regim politic

de după 1944 au afectat și
regimul juridic, care a fost
supus unui proces de
centralizare şi politizare.
„Purificarea” corpului
avocaţilor de persoanele
indezirabile politic a fost
anunţată în Proiectul de lege
pentru desfiinţarea Barourilor
și înfiinţarea Colegiilor de
avocaţi din România, din 18
decembrie 1947, semnat de
ministrul Justiției, Lucreţiu
Pătrăşcanu, proiect care a stat
la baza Legii nr. 3 din 17
ianuarie 1948 pentru
desființarea Barourilor și
înființarea Colegiilor de
avocaţi din România.
Politizarea s-a accentuat prin
Decretul-lege nr. 39 din 13
februarie 1950 prin care
avocaţii au fost subordonaţi
Ministerului Justiţiei şi prin

Decretul-lege nr. 281/1954,
publicat în Monitorul Oficial
nr. 34 din 21 iulie 1954, prin
care s-a înfiinţat Consiliul
Central al Colegiilor de avocaţi. 
Punerea în aplicare a

Decretului nr. 281/1954 statua
„avocatul de tip nou”, adică
cel care îşi desfăşura
activitatea „în spirit
colectivist”, în cadrul birourilor
colective de asistenţă juridică.
Biroul colectiv urma să fie, în
viziunea întemeietorilor lui,
„unitatea operativă de muncă
organizatorică, profesională şi
cultural-educativă a fiecărui
Colegiu de avocaţi”. Prin
constituirea acestor birouri,
prin „colectivizarea” muncii de
avocat se urmărea, de fapt,
întărirea controlului asupra
activităţii avocaţiale, se ataca
statutul de profesiune liberală. 

O etapă nouă începe după
evenimentele din decembrie
1989, când avocaţii din ţară
hotărăsc ieşirea de sub tutela
Ministerului Justiţiei, și
revenirea la formele
tradiţionale de exercitare a
profesiei prin înfiinţarea
Baroului. În aceste condiții, la
data de 28 Februarie 1990 a
fost dat publicității Decretul-
lege 90/90, publicat în
Monitorul Oficial nr. 32 din 1

Baroul neamț – participant activ
la istoria devenirii profesiei 
de avocat în moldova
Articol de av. AnCuțA-nICulInA sAndu, decanul Baroului neamț
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martie 1990, cu data de intrare în
vigoare 1 martie 1990.
Se desfăşoară o activitate intensă
pentru modificarea legislaţiei
existente, perfecţionarea acesteia,
etapă care se încununează cu
apariția Legii nr. 51/1995 ce
consfinţea independenţa deplină a
profesiei de avocat şi crea
premisele privatizării profesiei prin
apariţia noilor forme de exercitare
a profesiei, cabinete individuale de
avocat, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale. În vederea
coroborării dispozițiilor acestei legi
cu o societate în continuă
schimbare și ca urmare a aderării la
Uniunea Europeană, această lege a
suportat nenumărate modificări
prin acte normative, păstrându-se
însă intacte principiile acestei legi.
Raţiunea acestui act normativ a

fost evident aceea de a se continua
într-un alt cadru juridic activitatea
avocaților, păstrând continuitatea
de organizare ca un corp
profesional de elită, de păstrare a
tradițiilor, de apărare a drepturilor
și libertăților cetățenești
caracteristice avocaturii române.
Voinţa legiuitorului a fost de a se
reveni la denumiri tradiţionale şi la
organe de conducere alese de
membrii profesiei, suprimând-se
dependenţa juridică faţă de
Ministerul Justiţiei. 
având însă în vedere conţinutul
acestuia şi raţiunea legiuitorului,
barourile, chiar în absenţa unor
dispoziţii exprese ale actului
normativ, nu pot fi decât
succesoarele universale şi de plin
drept, în temeiul legii, ale fostelor
colegii de avocaţi, care, la rândul

lor, erau în mod firesc
continuatoarele sub o altă
denumire, vremelnică, a barourilor
și camerelor de avocați constituite
prin legi organice. 
Baroul Neamț a existat în toate
aceste forme, cu membri marcanți
ai vieții publice și politice locale, iar
după 1990 a înregistrat o creștere
exponențială de membri, în prezent
fiind înscriși în Barou un număr de
219 avocați care exercită profesia
de avocat, dintre care 212 avocați
definitivi și 7 avocați stagiari. 
Funcționăm cu patru birouri: la
Piatra Neamț (unde este și sediul
central al Baroului), Roman, Târgu
Neamț și Bicaz.
Consiliul Baroului Neamț este la
începutul noului mandat acordat
de colegii avocați în anul 2019 și
este format din 10 consilieri, alături
de Decan. Rațiunea pentru care am
ales să ne implicăm în aceste
activități de organizare și
administrare o regăsim în faptul că
suntem interesați de evoluția
profesiei de avocat în aceste
perioade agitate din punct de
vedere social și apreciem că
implicarea și interesul pot fi
constructive pentru evoluția
noastră.
În mod firesc, continuăm bunele
tradiții ale organizării periodice de
seminarii profesionale și informări
juridice, care ne permit să ținem
pasul cu evoluția profesiei și, nu în
ultimul rând, nu uităm de
activitățile tradiționale de
socializare și recreative. Iar ca să
reușim, încercăm să comunicăm
efectiv și transparent cu colegii
noștri, considerând că doar în acest
mod suntem eficienți și utili.
Și nu în ultimul rând, ne
considerăm parteneri egali în
justiție alături de celelalte profesii,
iar în acest sens dezvoltăm în mod
constant căi de comunicare firești
cu toți participanții în efectuarea
actului de justiție.

ne considerăm
parteneri egali 
în justiție alături
de celelalte
profesii, iar în
acest sens
dezvoltăm în
mod constant căi
de comunicare
firești cu toți
participanții 
în efectuarea
actului de
justiție.
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sunteți unul dintre cei mai
cunoscuți practicieni în
insolvență din țară, coordonați
de mulți ani propria societate
profesională cu răspundere
limitată de profil, dar conduceți,
în calitate de președinte, și
filiala Bacău a uniunii
naționale a Practicienilor în
Insolvență din românia (unPIr),
al cărui vicepreședinte sunteți.
Cum ați ales această profesie
juridică? Ce v-a atras și mai
ales ce v-a determinat să
rămâneți, să vă construiți o
carieră de succes în acest
domeniu?

Trebuie spus că este o profesie
juridică doar în parte. În fapt,
profesia de practician în
insolvență necesită abilități și
experiență manageriale solide,
precum și capacitatea de a
corela cunoștințele acumulate
din două profesii diferite, cea
de jurist și cea de economist.
am intrat în profesie cu primul
val, odată cu modificarea
legislației în materie, iar cei
care lucrau în domeniul
„prestării de servicii adresate
întreprinderilor”, în special
evaluatori, consultanți în
afaceri, economiști și juriști, au
fost tentați de acest domeniu

nou de activitate. 1999 a fost
anul în care legislația aplicabilă
(lichidarea administrativă a
societăților de stat și cea
privind insolvența și
falimentul) a fost modificată
semnificativ, iar valul de
lichidări ale firmelor de stat a
atras mulți profesioniști și a
condus la apariția și
legiferarea acestei profesii și în
România.
Cred că profesia este
complexă și provocatoare. În
primii 10 ani de economie de
piață în România acumulasem
foarte multe cunoștințe din
domenii diverse, dar cumva
conectate, și, ajutat de
pregătirea mea de inginer,
noua profesie mi-a venit ca o
mănușă.
Odată „virusat”, este greu să
mai renunți, în special datorită
faptului că nu prea mai este
loc de altceva.

În cei peste 21 de ani de
activitate, sierra Quadrant a
devenit una dintre cele mai
importante companii de profil
din românia, specializată
în lucrări de administrare și
lichidare complexe, cu un
ridicat grad de dificultate,
caracterizate prin patrimoniu

mare și diversificat, precum și
prin multitudinea problemelor
legale care trebuie soluționate
concomitent cu procedura de
insolvență: bilanț de mediu,
substanțe periculoase în
proprietate, servituți neclare și
litigii legate de patrimoniu etc.
A fost orientarea firmei pe
această nișă îngustă o decizie
inspirată, care a asigurat
clientela și a dat strălucire
cărții de vizită a companiei? 
v-ați fi dorit și altă specializare?

Cred că pregătirea noastră, a
fondatorilor companiei,
respectiv cea de ingineri, a
contat cel mai mult.
Concurența noastră de top în
primii ani era formată din
societăți conduse de avocați.
Fabrica este teritoriul
inginerilor și a părut oarecum
normal să concurăm în această
zonă.
Chiar dacă ne-am făcut un
nume instrumentând
proceduri cu probleme
specifice producției
industriale, în special chimică
și petrochimică, portofoliul
nostru este foarte divers și
cuprinde aproape toate
ramurile economiei.
Idealul oricărui practician este

ca următorul dosar să nu aibă
alte probleme în afară de
starea de insolvență în sine,
să-și îndeplinească mandatul
în liniște și fără a fi mereu în
criză de timp și resurse, cu alte
cuvinte practicianul să nu fie
obligat să rezolve problemele
pe care alții erau datori să le
remedieze, cu referire la
administratorii statutari în
special. Dar așa ceva nu există.

În echipa sierra Quadrant
conlucrează peste 40 de
profesioniști care acoperă din
punct de vedere geografic un
număr de opt județe prin sediul
central din Bacău și cele două
filiale din București și Brăila.
Cum reușiți să găsiți
specialiștii de care aveți nevoie
și cum îi păstrați în condițiile în
care problema forței de muncă
înalt calificate a devenit una
cronică în românia?

Simplu și dificil în același timp.
Simplu – pentru că nu există o
școală pentru practicieni în
insolvență și atunci trebuie să-
i formezi, dând o șansă
tinerilor cu pregătire
superioară dispuși să învețe.
Dificil – pentru că trec uneori
doi, trei ani ca să afli dacă ai

„Cea mai mare problemă 
a practicienilor în insolvență 
este incoerența legislativă”
Interviu cu florIn drAgomIr, asociat coordonator al sierra Quadrant, vicepreședinte unPIr și președinte unPIr filiala Bacău
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mizat corect pe cineva anume, iar
persoanei respective îi place
profesia și are șanse să progreseze.
avem doi inamici în această zonă:
frica de răspundere și blazarea. În
plus, într-o economie dinamică,
plină de oportunități de tot felul, și
în condițiile crizei de specialiști cu
care se confruntă economia, am
încercat să oferim tuturor celor
interesați cadrul optim pentru a-și
dezvolta potențialul, pentru a-și
construi o carieră în care satisfacția
muncii prestate, beneficiile
financiare, atmosfera de la locul de
muncă și perspectivele de viitor să
reprezinte principalele coordonate
ale politicii noastre de personal. 

firma pe care o coordonați a avut în
portofoliul său de clienți și fabrica
de hârtie „letea”, emblematică
pentru românia, unitate strategică,
înființată imediat după câștigarea
independenței româniei,
considerată drept una dintre
primele măsuri luate pentru crearea
unei industrii naționale. fabrica a
fost, timp de un secol, cel mai mare
furnizor de hârtie de ziar și produse
de papetărie din țară. Cum s-a
încheiat această poveste? Cât a
durat procesul de lichidare și cum 
s-a implicat sierra Quadrant pentru
relansarea economică a zonei?

Povestea Letea, ca fabrică de
hârtie, s-a încheiat în 2019, odată
cu vânzarea platformei către un
investitor care îi va schimba în mod
cert destinația. De fapt, producția a
încetat încă din 2012, după mulți
ani de erori manageriale tipice
proaspeților oameni de afaceri
nou-apăruți în economia
românească și pe fondul inadaptării
economiei și legislației noastre la
cerințele pieței europene.
Ne-am străduit să atragem un
investitor capabil să facă planuri pe
termen lung și sper că va ieși ceva
util zonei și economiei locale,

pentru că bacăul are mare nevoie
de locuri de muncă. 

sierra Quadrant este și
administrator judiciar al hIt Park, 
un proiect local important, realizat
cu aport financiar european, care a
produs efecte deosebite în plan
social, și care a intrat în proces de
reorganizare. Cum apreciați șansele
viitoare ale acestui business?

Parcul industrial hIT este un proiect
de suflet, în care am investit mult
timp și muncă. De la o lună la alta
cresc șansele de dezvoltare a
parcului și nu este nevoie decât de
colaborare între părțile implicate
pentru ca planul de reorganizare să
reușească.

Printre dosarele semnificative
gestionate în prezent de sierra
Quadrant se mai numără
electrocentrale București (elCen),
Cet sA Bacău, servicii energetice
moldova sA, donau Chem, 
Compania de navigație fluvială
giurgiu nAv sA, teleferic sA, 
rombet sA și gA-Pro-ChemICAls sA.
Acceptați orice caz, oricât de dificil?
Care este durata medie a unui dosar
soluționat de sierra Quadrant? 

Întotdeauna ne-au plăcut
provocările, am făcut de fiecare
dată tot ce a depins de noi pentru
a salva companiile aflate în
dificultate, conștienți fiind de
impactul pe orizontală în
economie, de problemele sociale
generate. 
Fiecare caz, indiferent de
complexitatea acestuia, reprezintă
o provocare atât din perspectiva
profesionistului, cât și sub aspect
financiar. Lucrările mari și dificile
aduc probleme serioase, dar și
rezultatul așteptat este, de cele
mai multe ori, pe măsură.

Are activitatea companiei al cărei
asociat coordonator sunteți
rezultate anuale semnificative? 
Ați avut perioade de stagnare,
suișuri și coborâșuri? Care sunt
satisfacțiile dvs. profesionale cele
mai motivante?

Dacă faptul că suntem în top zece
societăți de profil din țară
înseamnă semnificativ, atunci așa
este. Cea mai dificilă perioadă a
fost cea imediat următoare crizei
financiare din 2008. Dosarele erau
multe, în majoritate falimente, dar
scopul lichidării, respectiv vânzarea
patrimoniului și reintroducerea
bunurilor pe piață, nu se
îndeplinea. Toți cei implicați în
piața insolvenței erau bulversați,
fie ei practicieni, creditori sau
potențiali cumpărători.

Întotdeauna 
ne-au plăcut
provocările, 
am făcut de
fiecare dată tot
ce a depins de
noi pentru a
salva companiile
aflate în
dificultate,
conștienți fiind
de impactul pe
orizontală în
economie, de
problemele
sociale generate. 
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Cea mai mare satisfacție, cel
puțin pentru mine, este
momentul când judecătorul
constată succesul
reorganizării, iar
proprietarul/administratorul
firmei re-inserate în circuitul
economic normal îți
mulțumește pentru modul în
care ți-ai îndeplinit mandatul.

Activați dinamic, 
ca vicepreședinte, în boardul
unPIr, dar diriguiți și
activitatea filialei unPIr Bacău,
ca președinte. Cum apreciați 
că se implică uniunea 
în rezolvarea problemelor
curente ale practicienilor 
în insolvență? Ce obiective
prioritare aveți în vedere 
în 2020 la nivel local, 
dar și central?

În mod cert sunt subiectiv, dar
cred că UNPIR este asociația
profesională cea mai apropiată
de rolul acordat de legiuitor în
societate. cea mai mare
problemă a practicienilor este
incoerența legislativă și
imaginea acestei profesii în
ochii decidenților. Prin dialog
și propuneri concrete de
îmbunătățiri legislative,
încercăm să protejăm această
profesie foarte importantă, de
altfel, în economie.
În ultimii doi ani, ne-am
străduit pe două direcții
principale. La nivelul profesiei,
dorim să implementăm un
portal – bază de date – ca
instrument modern, util atât
practicienilor, cât și Uniunii, iar
pe plan extern să aducem
comunicarea cu instituțiile
statului de la nivelul
corespondenței la nivelul unei
colaborări reale.
Din păcate, interlocutorii
noștri din instituțiile statului

se schimbă periodic și, de
fiecare dată, o luăm de la
capăt cu comunicarea.

Cât de eficient reușesc să
comunice cu bune rezultate
practicienii în insolvență,
administratorii judiciari și
lichidatorii cu administrațiile
locale și centrale atunci când
situația o cere? dar cu factorii
politici?

Există progrese, mai ales în
ultima vreme, și în special în
relația cu autoritățile locale, cu
primăriile. Rezultatele nu sunt
încă la nivelul așteptat în
relația cu organele fiscale, însă
sperăm să fie făcuți pași
semnificativi în viitor. Pentru
aNaF, unica lege este Codul de
Procedură Fiscală, iar această
abordare strictă provoacă
întârzieri în realizarea
mandatului practicianului, mai
ales în procedurile în care
creditorul bugetar deține o
poziție semnificativă în tabelul
creditorilor.

sunteți un bun cunoscător și
observator al realităților din
mediul real de afaceri. dă
economia româniei semne de
oboseală, de încetinire și
„gripare”? va rămâne multă
vreme un decalaj semnificativ
între regiunile geografice ale
țării? vine moldova din urmă?

economia românească se află
într-un moment de cotitură,
din punctul meu de vedere.
Creșterea economică reală din
ultimii ani a venit și cu bune, și
cu rele. a adus investitori, a
creat oportunități de business,
însă a determinat și
accentuarea unor probleme
structurale la care trebuie
găsite urgent soluții. 

În prezent, suntem în
momentul în care potențialul
de dezvoltare este, din păcate,
sugrumat de lipsa
infrastructurii, de criza forței
de muncă, de birocrația
excesivă a instituțiilor statului
cu rol în dezvoltarea
economiei, de inconstanța și
impredictibilitatea politicilor
macro-economice. 
moldova reprezintă, din acest
punct de  vedere, un exemplu
relevant. Oportunități există,
avem resurse la nivel local,
însă nu avem infrastructura
necesară unor investiții
greenfield, care să genereze
business pe lanțuri economice.
Fără drumuri, căi ferate și
aeroporturi moderne și fără un
efort comun al autorităților
locale și al mediului de afaceri,
moldova va continua să
reprezinte o „cenușăreasă”
economică. 
Suntem într-un moment de
cotitură în care trebuie să
decidem ce cale urmăm, care
sunt prioritățile, cum atragem
investitorii, fondurile UE.
altfel, românia va continua să
se enclavizeze economic, să se
sufoce din punct de vedere al
infrastructurii, să piardă
oportunități.

există, din punctul dvs. de
vedere, o sinergie
satisfăcătoare între profesiile
juridice din românia? Ce s-ar
putea îmbunătăți? 

Colaborarea este cheia
asigurării unui cadru juridic
propice dezvoltării mediului de
afaceri, în general a societății.
S-au făcut pași înainte în
ultimii ani, atât de către
UNPIR, cât și de alte instituții,
însă există în continuare loc de
îmbunătățiri. Juristul,

indiferent în ce zonă activează,
trebuie să fie un observator
constant al schimbărilor
sociale, politice, economice, să
se specializeze și să-și
adapteze activitatea în așa fel
încât să ofere, indiferent de
context, o soluție optimă,
fundamentată și adaptată
acestor schimbări. adaptarea
continuă a cadrului legislativ,
optimizarea activității
judecătorești, simplificarea
procesului juridic trebuie să
urmeze cu aceeași viteză
schimbările prin care trec
societatea și economia. 

Aveți idei care țin de
responsabilitatea socială, ați
fost președinte al rotary Club
Bacău până în vara trecută.
Înțeleg companiile că au și o
menire complementară – de a
educa și susține comunitatea
în care activează?

societatea românească are
nevoie de valori, de repere, de
un efort susținut al statului și al
mediului de afaceri în scopul
promovării proiectelor sociale.
am avut și avem mulți oameni
de  afaceri implicați în cauze
sociale, de la susținerea
programelor destinate celor
aflați în dificultate la
dezvoltarea unor proiecte de
promovare a valorilor, a
tinerilor, a educației continue.
Sunt semnale pozitive în acest
sens, iar acest lucru mă bucură. 
Educația, arta, voluntariatul,
campaniile caritabile sunt
elemente esențiale ale unei
societăți sănătoase. Sunt
optimist că lucrurile merg în
direcția bună și că, împreună
cu mulți dintre colegii mei de
breaslă, vom reuși să
dezvoltăm tot mai multe astfel
de proiecte. 
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ne puteți spune, în câteva
cuvinte, cum este organizată
Camera notarilor Publici
galați? 

Camera Notarilor Publici galați
este structura profesională care
reprezintă notarii publici din cele
trei județe care intră în
circumscripția sa: galați, Brăila și
Vrancea. Cumva, putem asimila
teritorial această structură cu
cea a unei Curți de apel. Există la
nivelul Camerei un Colegiu
Director, care reprezintă și
coordonează colegial activitatea
notarilor din județele amintite.
Sediul principal se află în
municipiul galați, iar sediile
secundare sunt în Tecuci, Brăila
și Focșani. Deținem sedii pentru
arhivă și desfășurarea activității
de apostilă și supralegalizare.

de ce subliniați în permanență
în discuțiile despre notari și,
iată, și acum, în acest interviu,
relația de colegialitate
existentă între membrii
profesiei?

Doresc să subliniez foarte clar că
între notari nu există relații de
subordonare. Există posibilitatea
ca unii dintre noi să deținem
vremelnic anumite funcții de
reprezentare, nu de conducere.
Cumva, inerțial, au rămas în
vocabularul multora expresii,
termeni, chiar și atitudini

precum „șefi”, „conducători”
etc. În realitate, în profesia
noastră nimeni nu este șeful
nimănui. Notarul public este un
profesionist independent și
responsabil! Îmi place să cred că
suntem o familie profesională
unită.

Care sunt problemele curente
și obiectivele pentru anul 2020?

avem multe planuri, deci și
multe obiective de atins. Trebuie
să precizez că notarul public și
structurile noastre profesionale
nu sunt conectate în nici un fel la
Bugetul de Stat. Deci tot ce
facem, facem pe banii noștri, ai
notarilor publici. 
Ca obiective, aș dori în primul
rând să amintesc un proiect la
care noi, notarii din Camera
galați, ținem foarte mult. Dorim
să continuăm colaborarea cu
Institutul care dezvoltă terapii
pentru copiii afectați de autism
și sindrom „Dawn”. Este deja o
colaborare de câțiva ani și simt
nevoia să precizez că, dacă din
partea noastră implicarea este
doar legată de infrastructură
(sediu, cabinete etc.), la acest
Institut lucrează profesioniști
foarte pasionați, care au reușit
să ofere șanse incredibile unor
copii și unor familii aflate în
situații dificile din perspectiva
afecțiunilor amintite.
Un alt obiectiv devenit prioritar

pentru anul acesta este
programul de informatizare a
arhivelor de la nivelul Camerei și
al birourilor notariale.
amintesc despre demararea
activității Curții de arbitraj
Notarial, semnarea protocolului
de înfrățire cu colegii din Italia și
Ungaria, organizarea colocviului
profesional anual, organizarea
controalelor profesionale,
verificarea și răspunsul la petiții,
continuarea realizării informării
în timp util a colegilor cu
informații de interes notarial,
administrarea sediilor, probleme
de personal, legislația muncii,
evenimente caritabile,
organizarea de conferințe,
participări la evenimente
naționale și internaționale etc.

Pot contribui notarii la educația
juridică a clienților, 
a cetățenilor care apelează
curent la serviciile lor?
Este una dintre misiunile
fundamentale ale notarului
public!
În primul rând și înainte de
toate, notarul identifică
adevăratele raporturi juridice
dintre clienți, interesele
acestora, apoi le explică
modalitatea legală de realizare a
unor raporturi juridice
echilibrate, oneste și legale. În
cele din urmă, dacă părțile sunt
de acord și notarul are
convingerea că acestea au

înțeles pe deplin drepturile și
obligațiile ce se nasc din
participarea la actul notarial,
notarul public întocmește actele
respective cu îndeplinirea
întregii proceduri prevăzute de
lege.
Deci da, fără nicio rezervă, pot
afirma că notarul contribuie la
educația juridică a celor ce vin în
birourile notariale în calitate de
clienți.
Să nu uităm că notarul este un
judecător de pace, al unei
instanțe grațioase, participant
activ și consistent la realizarea
justiției preventive.

Cum reușiți să conlucrați 
pe plan local cu colegii din
celelalte profesii juridice?

Firesc, bazându-ne pe respectul
reciproc! Nimic mai simplu!
apreciez personal și confirm că
și colegii mei notari apreciază la
justa valoare nobila profesie de
avocat și pe colegii noștri
executori, consilieri juridici,
judecători, profesori de științe
juridice, mediatori etc.
De altfel, profesiile noastre de
multe ori ne îndeamnă la
colaborare. avem obiective
comune. Toți, în limita
competenței și a atribuțiilor
impuse de lege, servim clientul
care apelează la noi, la
experiența și cunoștințele
noastre profesionale.

„notarul este un judecător de pace, al unei
instanțe grațioase, participant activ și
consistent la realizarea justiției preventive”
Interviu cu prof. univ. dr. BogdAn CIuCă, președintele Camerei notarilor Publici galați
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avem acțiuni comune, ne con -
sultăm de multe ori. Ne respec -
tăm și ne apreciem reciproc.

de altfel, ca Președinte al
Comisiei juridice din Camera
deputaților timp de atâția ani,
sunteți cunoscut pentru faptul
că ați militat pentru
consolidarea și dezvoltarea nu
doar a profesiei de notar, ci și a
celorlalte profesii juridice…

Dacă atunci când vorbim de
profesia de notar a fost firesc și
de așteptat să mă implic în
rezolvarea legală și onestă a
unor probleme legislative, am
considerat firesc să am aceeași
abordare și în privința altor
profesii juridice. Sunt inițiatorul
majorității legilor care privesc
organizarea și funcționarea
profesiilor juridice (avocat,
executor, mediator etc.), am
colaborat îndeaproape cu
reprezentanții acestor profesii.
am fost onorat ori de câte ori
conducătorii profesiilor juridice
m-au abordat pentru a căuta
împreună soluții la unele
probleme legislative, să fac tot
ce depinde de mine în interesul
justițiabilului, al celui ce
apelează la serviciile
profesioniștilor, adică al
cetățeanului!

tot în acest context, în ce punct
au mai rămas probleme de
depășit? dacă au mai rămas….

Trebuie să vă spun cu sinceritate
că mereu este loc de mai bine!
Nu avem în acest moment un
conflict sau o dispută precisă
nerezolvată. Cred, totuși, că la
nivel general relațiile
interprofesionale se pot
consolida și îmbunătăți.
Perspectivele sunt
îmbucurătoare. Se schimbă

generațiile și cred că tinerii
profesioniști ai dreptului au o
abordare mult mai relaxată a
acestui subiect.
Ca să fiu mai precis, notarii,
avocații, judecătorii, procurorii
cu multă experiență se respectă
reciproc, există prietenii,
experiențe comune. Ca
exemplu, Dumitru Mănescu,
președintele UNNPR, este fiu de
avocat, dna Doina Rotaru, prim-
vicepreședinte UNNPR, este
fiică de procuror, între notari
sunt mulți foști judecători ai
Înaltei Curți de Casație și
Justiție, profesori universitari,
foști procurori sau din familii de
procurori. De altfel, multe
familii sunt mixte din punct de
vedere profesional. Este firesc
să existe respect reciproc
pentru profesii. După anul 1995
au apărut unele disensiuni care

erau cumva impuse de
concurența greșit înțeleasă, de
unele interese electorale
personale sau altele,
profesionale. Cred că astăzi
momentul este depășit și
relațiile interprofesionale sunt
mult mai dezvoltate,
îmbunătățite și pline de respect
reciproc.

sunteți de 20 de ani notar
public, dar – așa cum aminteam
– în toți acești ani ați
desfășurat nenumărate alte
activități de ordin politic și
administrativ: sunteți profesor
universitar, ați fost parlamentar
în trei mandate, ați fost
președinte al Comisiei juridice,
disciplină și Imunități din
Camera deputaților,
vicepreședintele unor partide
politice care au ajuns și la

guvernare (Alianța pentru
românia și Pur/PC), ați avut o
intensă implicare ca deputat,
ați fost vicepreședinte al
Comisiei speciale pentru
modificarea Constituției, ați
coordonat Comisia specială de
modificare a Codului Civil și a
Codului de Procedură Civilă. Ați
fost lider de grup și membru în
Biroul permanent al Camerei
deputaților și ați refuzat funcția
de ministru în mai multe ocazii.
Ați reușit după atât timp 
să vă găsiți liniștea în spațiul
profesional sau e oricând
posibilă revenirea dvs. 
în politică? 

Interesantă întrebare! Răspunsul
este și greu, și ușor de dat în
același timp.
Nu sunt ipocrit! Recunosc că
întreaga perioadă de care
amintiți a reprezentat pentru
mine o experiență fabuloasă. M-
am format din punct de vedere
diplomatic, al procedurilor
legislative, politice,
administrative… am învățat să
negociez, am înțeles că orgoliul
nemăsurat este păgubos, am
învățat că relațiile interumane
sunt cele mai prețioase!
Trebuie să mai precizez ceva: tot
ceea ce am făcut, am făcut fără
să uit un moment că sunt jurist,
că sunt notar, că sunt creștin.
am învățat că atât reușita, cât și
eșecul fac parte din viață, că este
minunat să lași urme pozitive în
viață. am mai învățat că în
politică și în viață „ușile nu se bat
în cuie”, după cum spunea
profesorul Iosif Boda! am învățat
și am încercat să las peste tot loc
de „bună ziua”, să nu judec pe
cei din jur și să nu mă las condus
de prejudecăți.
așadar, ca să mă întorc la
întrebarea dumneavoastră: a
fost o perioadă importantă!
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acum, pentru mine, familia este
prioritară. Colegii mei din
politică, din mai multe partide,
cu care mențin legătura, cred că
sunt într-o mică vacanță și mă
invită permanent să mă întorc în
arena politică. Mă onorează
invitația acestora, dar pentru
moment mă dedic familiei și
unor proiecte profesionale, cu
adevărat semnificative pentru
lumea juriștilor. am rămas
prieten cu mulți din zona politică,
cu personalități admirabile,
indiferent de partidul din care fac
parte. În ceea ce mă privește, mă
văd, înainte de a fi om politic, un
profesionist al dreptului, un
îndrăgostit de profesia de notar
și de a fi profesor universitar și,
înainte de toate, un familist. Cu
toate acestea, „niciodată nu
trebuie să spui niciodată!”. Nu
știu ce ne rezervă viitorul. 

Ați semnat și promovat legea
de înființare a Academiei de
științe juridice din românia,
fiind inițiatorul ideii și membru
fondator. Ați fost chiar ales
vicepreședinte al acestui for
academic, apreciindu-se atât
contribuția la dezvoltarea
profesiilor juridice, a
coordonării dezbaterilor privind
Codul Civil al româniei, cât și la
înființarea Academiei de științe
juridice. Ce amintiri vă leagă de
acest demers?

Of! amintiri multe și pline de
substanță! am fost inițiator sau
„am pus umărul” la modificări în
bine ale legilor speciale care
guvernează fiecare academie de
ramură și chiar la unele
modificări care vizau legea de
funcționare a academiei
Române. Mi s-a părut nedrept
ca tocmai cei care stăpânesc,
cercetează, interpretează și
aplică știința dreptului, științele

juridice, să nu aibă un asemenea
înalt for de consacrare
academică. am scris proiectul, a
fost semnat de foarte mulți
colegi parlamentari, din toate
grupurile politice (cărora le
mulțumesc și cu această ocazie),
l-am depus…. Din păcate,
momentul acesta a coincis cu un
context nefavorabil pentru tot
ceea ce însemna valoare, știință,
foruri de consacrare științifică.
am temporizat demersul, am
refăcut proiectul și, practic, după
aproape opt ani de la primul
moment, proiectul de lege a fost
votat cu unanimitate de voturi și
promulgat de președinte fără
observații. Cred sincer că este cel
mai important proiect al lumii
juridice, din perspectiva realizării
unui for de consacrare științifică,
academia de Științe Juridice din
România fiind practic, așa cum
este precizat și în lege,
„continuatoarea în drepturi” a
academiei de Științe Morale și
Politice înființate în anul 1939 și
totodată cea care a preluat
tradițiile științifice ale acesteia.
am obligația morală de a aminti
câteva persoane cu care am
lucrat la proiect în etapa finală,
realizând așa-zisul „fine
tunning”: prof univ. dr. Ovidiu
Predescu, prof. univ. dr. Mircea
Duțu, regretatul prof. univ. dr.
Ioan Dogaru – membru al
academiei Române și, nu în
ultimul rând, prof. univ. dr. Ioan
Chelaru, actualul președinte al
academiei de Științe Juridice din
România. Menționez și ajutorul
consistent și plin de rigoare
oferit în etapa de pregătire și
realizare a regulamentelor,
statutului și procedurilor interne
de către dl prof. univ. dr. Cristian
Ionescu.
astăzi, academia de Științe
Juridice are în componența
membrilor săi, ca membri

titulari, membri corespondenți și
membri de onoare, cele mai
importante personalități ale
dreptului românesc. Desigur că
unele personalități ce încă nu
sunt membri, dar care
îndeplinesc toate criteriile și
exigențele impuse de lege,
urmează să intre în aSJR în
perioada imediat următoare.
Este fascinant să participi chiar
ca simplu spectator la o întâlnire
a acestor somități. au atâtea de
împărtășit! au atâtea sfaturi
utile de dat! au atâta experiență
ce poate fi valorificată! În acest
sens, dorim să organizăm
întâlniri, colocvii sau chiar așa-
numitele „cafenele juridice”,
unde studenții sau tinerii
profesioniști pot întâlni „live”
autorii tratatelor și cursurilor cu
ajutorul cărora au învățat în
studenție!
Cred în acest proiect, numit
academia de Științe Juridice. De
fapt, a depășit etapa de proiect,
suntem deja cu „pânzele în
vânt” pe acest minunat „ocean”
al cunoașterii juridice!

Ați amintit câteva nume. 
Credeți în puterea modelelor?

O, sigur că da! Cred cu putere în
educația prin modele! Oameni
care au reușit, personalități care
au ce spune, profesioniști ce pot
și vor să împărtășească valoarea…
De altfel, recunosc că în
permanență am fost influențat,
ajutat și sprijinit în viață de
oameni pe care nu-i pot uita și
cărora le voi purta permanent
recunoștință! Sunt bucuros și
onorat să încep cu părinții mei,
Ioana si Mihai, cărora le datorez
totul! Tot ce este bun în mine le
aparține! Ce este rău îmi
aparține mie exclusiv! Din
păcate, sufăr enorm că nu pot să
le spun cât de mult îi iubesc și

cât le sunt de recunoscător,
fiindcă astăzi ei nu mai sunt….
apoi, în plan profesional doresc
să amintesc de maestrul meu,
notarul public zamfir V. Ioan,
plecat și el dintre noi… El m-a
învățat să fac primii pași în
profesie. Un nobil, un adevărat
dascăl, intelectual și erudit!
Tot în această zonă amintesc de
notarul public Varga Vasile,
actualul vicepreședinte UNNPR
și vicepreședinte al comisiei
juridice disciplină și imunități din
Camera Deputaților. a avut în
permanență încredere în mine,
m-a luat de mână și m-a
prezentat celor din Capitală.
Nu pot să nu amintesc de dr.
Dumitru Viorel Mănescu,
președintele UNNPR, cel care m-
a luat „sub aripa lui”, m-a învățat
ce este diplomația, echilibrul,
negocierea rezonabilă, noblețea
notarului… Este, practic, omul al
cărui nume este similar cu
termenul de „notar”! Istoria
notariatului este parte din istoria
dumnealui. Îi sunt recunoscător!
Dna Doina Rotaru, prim-
vicepreședinte UNNPR,
persoana de la care am învățat
ce este energia și puterea de
muncă, persoana care mi-a
oferit coordonarea aparițiilor
Buletinului Notarului Public după
ce domnia sa a făcut asta vreme
de 20 de ani.
ar trebui să-i amintesc aici pe
mulți președinți de cameră sau
colegi notari din țară, cu care am
o relație extraordinară și pe care
îi respect într-un mod foarte clar
și sincer. Simt că suntem de fapt
o familie: o familie profesională
mare și unită! Practic, de la
fiecare am avut sau am de
învățat câte ceva. 
Închei zona profesională
amintind de notarul public
gheorghe Ciovică, de dna notar
Stela Bădărău, dna notar Viorica
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Moldovan, notarii publici
Marinica Cîrstoiu, Marin Ion,
Sonia Tănase, Elena Moroșanu,
Tudor Lucian, Valentin Dan, 
Urs Floarea, Năzare Măndița,
Maricica Constantinescu, 
dna director Stanciu Vera, 
dna director Doina Dunca, 
dl consilier Dan Popa, cu toții
persoane cu multă experiență
de viață și drag de oameni și
profesie. Urmează generația
mea și generația mai tânără de
notari și colaboratori. Fără ca ei
să știe, observ, încerc să înțeleg,
învăț de la fiecare în parte.

Ați descoperit oameni la fel de
valoroși și în zona politică?

Și în zona politică au fost oameni
care au avut încredere în mine și
m-au „împins” pe un anumit
parcurs dovedit inspirat.
am să încep în primul rând cu
profesorul Dan Voiculescu. Nu
suntem rude. Nu am fost
angajat al vreunei companii a
familiei sale. Nu am făcut afaceri
împreună, nu-mi datora și nu-mi
datorează nimic. Pur și simplu,
m-a cunoscut (eram în politică)
și mi-a acordat tot creditul pe
care îl putea visa cineva care
avea de gând să facă politică. Vă
imaginați că eram, totuși, un
tânăr venit din provincie pe care
l-a numit purtător de cuvânt
lider de grup, președinte de
comisie… am participat la toate
negocierile guvernamentale,
dezbateri la președinție,
nominalizări etc. Niciodată nu
mi-a cerut nimic în schimb. Nu
știu de ce a făcut toate astea, de
ce m-a sprijinit necondiționat! 
Durbacă Eugen este persoana
căreia îi datorez startul în acest
parcurs politic. am făcut o
echipă cu foarte bune rezultate
o lungă perioadă, m-a prezentat
și susținut la București, a avut

încredere totală în mine. 
Trebuie să-i mulțumesc!
am învățat de la Teodor Viorel
Meleșcanu cât de mult contează
să fii elegant și diplomat în
relația cu cei din jur. am învățat
cât de important este echilibrul.
am învățat ca atunci când
greșesc să nu risipesc șansele de
a mă îndrepta. am învățat de la
electoratul gălățean cât de mult
contează să fii corect fără să
promiți lucruri pe care știi că nu
le vei rezolva.

de ce ați renunțat la politică?
sondajele vă indică și acum 
în preferințele electoratului?

așa cum spuneam, familia este
cel mai important motiv, apoi
profesia. am simțit că intru într-o
rutină în care s-ar putea să mă
vulnerabilizez. Prea mult
compromis în jur! Nu am vrut ca
zona politică să-mi știrbească
poziția profesională. Nu am vrut
să uit de sfaturile de acasă fără
să-mi dau seama. 
Să nu fiu înțeles greșit: am
cunoscut în politică oameni
admirabili, în toate zonele
politice. Le port și acum respect
și prietenie. Eu mă refer la
motivele mele de renunțare la
politică, doar ale mele!
Ca să vă dau un exemplu… eram
președintele Comisiei Juridice și,
la un moment dat, a venit un
politician la mine cu o solicitare
aberantă din punct de vedere
juridic. am încercat să-i explic că
nu se poate ceea ce dorește
deoarece se încalcă principiile de
drept. Reacția a fost stupefiantă:
„Principii de drept??” – a
întrebat respectivul, „Nu-i nicio
problemă”, mi-a spus, „vorbim
cu majoritatea și… le
schimbăm!”. În clipa aceea  am
înțeles că uneori este bine să și
refuzi, este bine să renunți. 

după absolvirea cursurilor de
drept, în 1996, v-ați preocupat
pas cu pas de perfecționarea
dvs. profesională: ați urmat
studii postuniversitare, ați făcut
practică notarială în Canada, ați
absolvit cursurile Colegiului
național de Apărare și ale
Institutului diplomatic român.
nu în ultimul rând, în 2007 ați
primit titlul de doctor în științe
juridice cu o lucrare care
pentru prima dată în românia
aborda o temă notarială. Cum
ați reușit să vă gestionați
timpul, să acoperiți toate
aceste etape, dar să fiți 
mereu prezent și în viața
politico-administrativă?

Ceea ce am făcut, am făcut cu
plăcere. activitatea academică o
datorez regretatului profesor
gheorghe Nistoreanu,
regretatului profesor george
antoniu, profesorului Boroi,
profesorului Ciobanu….
Îmi place să studiez, să cunosc
oameni care au ce spune. I-am
studiat pe Petre țuțea, pe Emil
Cioran, îmi place andrei Pleșu,
Dan C. Mihăilescu, horia Roman
Patapievici.
Tatăl meu mi-a inoculat
pasiunea pentru proiecte mari,
semnificative. Mama mi-a
insuflat dragostea pentru artă….
V-am spus, sunt produsul unui
cumul de modele așezate, cred
eu, într-o ordine ce-mi aparține.
am greșit de multe ori, dar mă
lupt să nu repet greșelile.
Trebuie în acest context să spun
că mai presus de toate am
crescut într-o familie cu
profunde valori creștine! Pot
spune că Dumnezeu mă ajută,
clar și fără dubii! El îmi dă
energia necesară, familia îmi dă
rațiunea unor planuri, prietenii și
colegii mă susțin… Sunt cumva
un privilegiat!

sunteți cadru universitar,
conducător de doctorat, 
sunteți invitat ca speaker
la multe conferințe, sunteți
implicat în multe proiecte
academice și aveți o imagine
clară și coerentă despre
evoluția celor care studiază
dreptul. Cum priviți, cantitativ 
și calitativ, ultimele generații
de absolvenți? Avem motive 
să privim cu încredere spre
viitor sau, dimpotrivă, să ne
îngrijorăm și să căutăm soluții?

Studenții mei fac parte din
„povestea” mea. Fără ca ei să
știe, contribuie consistent la
rațiunea mea de a cerceta,
învăța și a perfecționa. Îmi place
ceea ce fac la catedră. Mă ține
„în priză”, cum se spune. Fiecare
oră de curs este o provocare.
Pot spune, în raport de
întrebarea adresată, că dacă în
urmă cu câțiva ani regresul
calitativ era evident, astăzi
situația se schimbă. Din ce în ce
mai mulți studenți sunt
interesați și implicați. au realizat
că dacă vor sa aibă succes,
precum notarii, avocații,
judecătorii și procurorii din
serialele preferate, dacă vor să
aibă satisfacții financiare și
profesionale, trebuie să fie
„jupâni” în profesia pe care și-o
aleg. Să fie pe picioarele lor, să
se simtă stăpâni pe domeniu.
Încerc să transmit asta
studenților mei. Încerc să le spun
ce fantastic este să facă în viață
ceea ce vor și ceea ce le place.
Pentru asta, trebuie să aparțină
cu adevărat elitei profesionale.
Trebuie să fie recunoscuți ca
profesioniști de excepție.
Trebuie să facă cu plăcere și
pasiune ceea ce fac.
Depinde de ei, ca studenți, și de
noi, ca profesori. Depinde cumva
de noi toți!
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unPIr Iași este una dintre cele
mai puternice filiale din țară.
Cum este structurată
organizația dumneavoastră?
Câți practicieni activi sunt în
prezent, câte cabinete
individuale și câte societăți
sunt acum?

Filiala Iași a UNPIR este nu
numai una dintre cele mai
puternice din țară, ci și una
dintre cele mai vechi. astfel, în
anul 1999, Filiala Iași a luat
naștere cu sprijinul unui
număr de șapte membri
compatibili. Cifrele au evoluat
considerabil pe parcursul
următorilor 20 de ani,
ajungând în 2019 să ne
bucurăm de prezența unui
număr de 129 de practicieni
activi, dintre care 61 sunt
titularii unor cabinete
individuale, iar 68 sunt
asociați, salariați sau
colaboratori în cadrul celor 36
de societăți profesionale din
cadrul Filialei.

numărul de proceduri de
intrare în insolvență a scăzut
foarte mult în ultima perioadă.
Cât de afectați sunt colegii
dumneavoastră de acest
fenomen?

Este adevărat că numărul de
cereri de deschidere a

procedurii insolvenței
înregistrate la Tribunalul Iași a
scăzut în 2019, cifrându-se la
297, față de 439, câte au fost
în 2018, însă impactul va fi
resimțit de către noi,
practicienii în insolvență, abia
în cursul acestui an și se va
reflecta atât în veniturile
realizate în 2020, cât și în
nivelul vânzărilor.

InPPI, în parteneriat cu Inm, a
organizat „Conferința regională
de Insolvență Iași”, la finalul
lunii noiembrie 2019,
eveniment găzduit de
universitatea A.I. Cuza din Iași.
Cum a fost primită această
conferință de practicieni, 
de mediul de afaceri 
și de autoritățile locale ?

„Conferința Regională de
Insolvență Iași” a fost un
succes. Parteneriatul dintre
Institutul Național de Pregătire
a Practicienilor în Insolvență
(INPPI) și Institutul Național al
Magistraturii (INM) s-a dovedit
încă o dată a fi un resort
pentru îmbunătățirea practicii
naționale și pentru cooperarea
dintre practicieni și instanțe în
cadrul procedurilor de
insolvență. am avut onoarea
să găzduim invitați și lectori de
marcă, iar temele abordate în
cadrul dezbaterilor au fost atât

de inspirat alese și atât de
actuale, încât au suscitat la
maxim interesul
participanților.

Ce plan de conferințe și de
pregătire profesională are
unPIr Iași pentru acest an?

În ședința din ianuarie 2020 a
Consiliului Național de
Conducere a UNPIR a fost
aprobat calendarul
evenimentelor pentru acest
an. Vom avea plăcerea și în
2020 să fim beneficiari și

gazde totodată ai unei
Conferințe Regionale de
Insolvență în parteneriat 
cu Institutul Național al
Magistraturii, pe data de 
22 mai. 

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

Odată ce se reușește
depășirea ideii preconcepute
potrivit căreia insolvența este

„Impactul scăderii numărului de proceduri
de intrare în insolvență va fi resimțit de
practicieni abia în cursul acestui an!”
Interviu cu IoAnA-IrInA moIsesCu, președinte, unPIr filiala Iași
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un stigmat, cresc atât șansele de
redresare a firmei, cât și șansele
recuperării creanțelor. Desigur,
statistic vorbind, în cadrul
procedurilor de insolvență
procentul de recuperare a
creanțelor este mai mare pentru
creditorii bancari sau pentru
creditorii bugetari, fiind extrem de
redus pentru furnizori, din păcate.

Ați avut și aveți dosare importante
de reorganizare, contribuind decisiv
la continuarea activității societăților
respective și la menținerea a
numeroase locuri de muncă. Cum
apreciați activitatea instanțelor
judecătorești, a băncilor și a AnAf-
ului în procedura insolvenței?

Cu mândrie, pot să susțin că
numărul dosarelor de reorganizare
a crescut și că unele chiar au fost
finalizate cu succes, debitorii
beneficiind de reinserția în viața
economică. Consecința directă a
„salvării” acestor entități
economice a fost menținerea unui
număr semnificativ de locuri de
muncă, cu sprijinul tuturor actorilor
implicați în procedură, inclusiv
instanțele de judecată și creditorii –
fie bugetari, fie bancari. Totodată,
noile reglementări europene –
Directiva (UE) 2019/1023 a
Parlamentului European și a
Consiliului din 20 iunie 2019 privind
cadrele de restructurare
preventivă, remiterea de datorie și
decăderile, precum și măsurile de
sporire a eficienței procedurilor de
restructurare, de insolvență și de
remitere de datorie și de
modificare a Directivei (UE)
2017/1132 (Directiva privind
restructurarea și insolvența) susțin
eficientizarea procedurilor de
reorganizare și se dorește a
contribui la „atragerea
investitorilor, la crearea și
menținerea locurilor de muncă,
precum și la ajutarea economiilor

să absoarbă șocurile economice”,
așa cum argumentează Comisia
Europeană într-un comunicat
oficial.

una dintre principalele probleme în
procedurile de insolvență este
legată de valorificarea bunurilor
scoase la vânzare, de multe ori
procesul de vânzare-cumpărare
fiind blocat. Ce soluții au identificat
practicienii în insolvență din Iași
pentru deblocarea acestui proces?

Din fericire, în 2019 piața ieșeană
pare să fi ieșit din inerție și acest
aspect se reflectă în cifre. Mă refer
la distribuirea către UNPIR a
procentului de 2% din sumele
recuperate în cadrul procedurilor,
inclusiv din fondurile obținute din
vânzarea bunurilor din averea
debitorului. 
Sumele încasate de UNPIR Filiala
Iași s-au dublat la nivelul anului
2019 față de anul anterior. De
asemenea, un alt indiciu pentru
deblocarea vânzărilor îl constituie
veniturile realizate de practicieni, și
la nivelul acestora resimțindu-se o
creștere. În sprijinul activității
practicienilor, UNPIR a creat site-ul
de vânzări www.licitatii-
insolventa.ro, oferind posibilități
multiple de promovare a activelor
aflate la vânzare în cadrul
diverselor proceduri de insolvență,
cu sisteme de căutare pe diverse
categorii. 

În activitatea lor zilnică, practicienii
în insolvență din Iași cooperează cu
avocații, contabilii, evaluatorii,
precum și cu alte profesii liberale.
Cum apreciați nivelul acestor
colaborări?

Munca în echipă a devenit de mult
o necesitate în cadrul procedurilor
de insolvență. Fără o echipă
pluridisciplinară de profesioniști nu
pot fi parcurse etapele procedurii.

Fiind avocat de profesie, pot spune
– fără a mă simți lipsită de
modestie – că fără un jurist bine
pregătit este imposibil de gestionat
o procedură în care se promovează
contestații, acțiuni în anularea
transferurilor frauduloase, acțiuni
civile de drept comun sau chiar
litigii penale. Economiștii
reprezintă, la rândul lor, o profesie
care cântărește greu în procedură,
ponderea activităților specifice
acestei profesii fiind foarte mare.
Colaborările, însă, se ramifică și
către alte profesii liberale
indispensabile, printre care notarii
publici și executorii judecătorești,
ambele fiind profesii juridice.
Profesiile liberale sunt parte
integrantă a mediului de afaceri și
au o contribuție însemnată la
dezvoltarea economică, nu doar la
derularea procedurilor de
insolvență. Prin serviciile pe care le
furnizează diverșilor agenți
economici, profesioniștii liberali
sunt prezenți în toate sferele
activității economice. 

munca în echipă
a devenit de mult
o necesitate 
în cadrul
procedurilor 
de insolvență.
fără o echipă
pluridisciplinară
de profesioniști
nu pot fi
parcurse etapele
procedurii. 
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Învestit să îndeplinească un
serviciu de interes public prin
activitatea pe care o
desfășoară, notarul public
asigură persoanelor fizice și
juridice constatarea
raporturilor juridice civile sau
comerciale nelitigioase, actul
îndeplinit de acesta fiind de
autoritate publică și având
forța probantă și, după caz,
forța executorie prevăzute de
lege.
În sfera sa de competență
sunt incluse o serie de acte și

proceduri notariale, precum
redactarea și autentificarea
înscrisurilor cu conținut
juridic, procedura succesorală
notarială, emiterea
certificatului european de
moștenitor, certificarea unor
fapte în cazurile prevăzute de
lege, darea de dată certă
înscrisurilor, efectuarea și
legalizarea traducerilor,
legalizarea copiilor de pe
înscrisuri, activități fiduciare,
în condițiile legii, sau activități
de agent al arhivei Electronice

de garanții Reale Mobiliare.  
De-a lungul activității,
domeniul său de competență
se intersectează cu momente
esențiale în  viața unui om
deoarece vânzarea sau
cumpărarea unei locuințe,
încheierea sau desfacerea
unei căsătorii, decesul unei
persoane sau înființarea unei
societăți cu personalitate
juridică implică, pe lângă alte
aspecte, și îndeplinirea unui
act sau a unei proceduri
notariale.
Prezența notarului public în
viața clientului său poate fi
facultativă, având la bază
alegerea acestuia din urmă
datorită garanțiilor pe care le
oferă activitatea notarială cu
privire la securitatea
raporturilor juridice  civile sau
comerciale, sau poate să fie
expresia unei cerințe a legii,
care atribuie în mod exclusiv
în sfera de competență a
notarului public  întocmirea
unui anumit tip de act sau
îndeplinirea unei proceduri. 
Dezirabil ar fi ca întâlnirea
clientului cu notarul să fie
generatoare de armonie și să
aibă ca principal efect
dezvoltarea unei relații de
lungă durată în cadrul căreia
problemele de natură juridică
care apar în  viața clientului să

își poată găsi rezolvarea. În
practică însă nu de puține ori
relaționarea notarului public
cu clienții săi este presărată cu
momente  în care răbdarea
clientului se evaporă
instantaneu, acesta percepând
formalitățile care trebuie
îndeplinite în cadrul activității
notariale ca fiind excesive.
Obligația, perfect justificată, a
notarului public de a verifica,
în scopul prevenirii litigiilor, ca
actele pe care le
instrumentează să nu
cuprindă clauze contrare legii
și bunelor moravuri, sens în
care el trebuie să ceară și să
dea lămuriri părților asupra
conținutului acestor acte spre
a se convinge că le-au înțeles
sensul și le-au acceptat
efectele, cumulată deseori cu
lipsa de cultură juridică a
clienților, constituie și ea un
factor generator de blocaje în
activitatea notarială și de
frustrare pentru aceștia. 
activitatea desfășurată de
notarul public, construită
pornind de la structura
activității desfășurate în cadrul
fostului notariat de stat, deși a
suferit pe parcursul ultimilor
25 de ani numeroase
transformări, este încă
percepută de către beneficiarii
săi ca fiind o activitate cu un

„Pentru notar, un client educat din punct 
de vedere juridic contribuie la menținerea
circuitului civil în parametri de siguranță”
Articol de CArmen-nIColetA BărBIeru, notar public, Bacău
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caracter birocratic, fiind
supusă unui formalism
excesiv. 
acest lucru poate fi explicat
de lipsa unei reprezentări
reale a clienților cu privire la
complexitatea activității
notariale. astfel că, oricât de
simplă ar părea pentru clienți
întocmirea unui act notarial
sau îndeplinirea unei
proceduri notariale, este
necesar să se  înțeleagă de
către aceștia că activitatea
notarului public este una
complexă, care presupune o
analiză și o interpretare
temeinică a normelor de
drept, deoarece
instrumentarea unui act
notarial sau a unei proceduri
notariale implică, în mod
frecvent, intersectarea mai
multor domenii ale dreptului
(dreptul familiei, dreptul
succesoral, dreptul
internațional privat etc.),
regulile de drept material
împletindu-se cu cele de drept
procedură. 
apartenența la spațiul
european, precum și dinamica
migrației înregistrată în ultimii
ani au creionat un set nou de
probleme pentru clienți,
persoane fizice sau persoane
juridice, probleme a căror
rezolvare implică și aplicarea
normelor  de drept european
sau a celor de drept
internațional privat.
Elementele de extraneitate,
un aspect deja obișnuit în
activitatea notarială,
contribuie și ele, în anumite
situații, la perceperea eronată
a timpului necesar în mod real
îndeplinirii unui act sau unei
proceduri care conține un
asemenea element.
De asemenea, nu de puține
ori, deoarece sunt necesare

verificări prealabile sau există
obligația legală a îndeplinirii
unor formalități posterioare,
un act sau o procedură
notarială a căror îndeplinire
nu prezintă un grad ridicat de
dificultate sunt percepute ca
fiind de durată și cu o notă
ridicată de formalism. De
exemplu, în cazul în care
notarul public instrumentează
un act prin care se transmite,
se modifică sau se stinge un
drept real imobiliar
(proprietate, uzufruct,
abitație, servitute, ipotecă
etc.) asupra unui bun imobil
înscris în cartea funciară,
acesta este obligat, în temeiul
legii, să solicite din
oficiu înscrierea actului în
cartea funciară.
Încasarea de către notarul
public în numele și pentru
agenția Națională de Cadastru
și Publicitate Imobiliară a
tarifelor percepute de aceasta
pentru efectuarea lucrărilor
de publicitate imobiliară,
precum și perceperea în
conformitate cu Codul fiscal a
impozitului pe venitul rezultat
din transferul proprietății
imobiliare, în cazul actelor de
transfer al proprietății
imobiliare din patrimoniul
persoanelor fizice care
depășesc o anumită valoare,
precum și la instrumentarea
procedurii succesorale atunci
când au trecut peste doi ani
de la data decesului persoanei
respective atrag, în multe
cazuri, și percepția publică
asupra notarului ca fiind un
intermediar birocratic
insinuat, volens-nolens, în
viața clientului, deși, în
realitate, prin acceptarea
rolului de verigă intermediară
între client și instituțiile
statului, notarul public

contribuie la fluidizarea
activității în beneficiul
clientului. 
Percepția pe care deseori
clienții o au cu privire la
respectarea regulilor, și
anume aceea de îngrădire a
libertății lor de acțiune, fapt
care contrastează cu
adevăratul scop al unei reguli,
și anume acela de ocrotire a
celui care se supune ei,
contribuie și ea la dizarmonia
relațiilor dintre notar și clienții
săi.
Reacțiile distorsionate de
percepția deseori greșită a
realităților specifice activității
notariale care parazitează
relația client-notar ar trebui
contrabalansate de educația
juridică non-formală pe care
notarul public o face clientului
său în cadrul formal al
exercitării profesiei. Impactul
normelor de drept asupra
clienților persoane fizice sau
juridice este unul considerabil
sporit în societatea actuală, în
principal datorită dinamicii
legislative, creșterii numărului
de acte normative precum și
complexității acestora. Pentru
clienți, chiar și atunci când
posedă un bagaj minim de
cunoștințe juridice, vorbim
despre un efort suplimentar
de înțelegere, în vederea
conformării. Un client educat
din punct de vedere juridic
contribuie la menținerea
circuitului civil în parametri de
siguranță.
Temele care  contribuie la
educația juridică a clienților,
cu relevanță pentru activitatea
notarială și care sunt atinse în
cadrul relaționării dintre notar
și clienții săi, privesc sfera de
competență a notarului
public, drepturile și obligațiile
care le revin clienților în

calitate de părți ale unui act,
în funcție de natura acestuia,
garanțiile care le protejează
drepturile, termenele în care
anumite drepturi pot fi
exercitate, rațiunea existenței
unor formalități etc.
Informarea sau consilierea
oferite de notarul public cu
prilejul întocmirii unui act
juridic sau îndeplinirii unei
proceduri notariale includ și
prezentarea rațiunii existenței
regulilor ce se impun a fi
aplicate în cazul actului sau
procedurii solicitate, precum
și prezentarea avantajelor
respectării regulilor și a
consecințelor încălcării lor,
întrucât clienții când se
confruntă cu solicitări și
interdicții au nevoie de
argumente.
Deoarece legea nu este făcută
doar pentru absolvenții
facultăților de drept, este
necesar ca prezentarea ei să
se facă nu numai din
perspectiva specialistului
imparțial, ci și din perspectiva
auditoriului, obiectivul pe
termen lung al acestui tip de
discuții fiind consolidarea
cunoștințelor juridice
necesare a se regăsi în bagajul
de cunoștințe ale unui client
pentru ca acesta să poată face
cele mai bune alegeri din
punct de vedere juridic.
Formarea profesională
continuă a notarului public se
reflectă nu numai în
profesionalismul cu care
acesta își desfășoară
activitatea, ci și în calitatea
informației oferite clientului,
informație care contribuie,
după caz, fie la crearea unei
minime baze de cunoștințe
juridice, fie la consolidarea
sau actualizarea acestor
cunoștințe.






