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Comisia jurUfică, de numiri, 
aiscipfină, imunităţi şi 'CJa(Uări 

Domnului avocat dr. Gheorghe Florea, 
Preşedintele Uniunii Barourilor din România 

Stimate Domnule Preşedinte, 

Nr.XIX/ 412018 

Doresc să vă mulţumesc pentru oportunitatea de a participa la şedinţa Comisiei 
permanente a UNBR desfăsurată la data de 19 ianuarie 2018 . • 

în calitate de membru al Comisiei speciale comune pentru celebrarea Centenarului a 
Parlamentului României, am apreciat în mod deosebit includerea pe ordinea de zi a Comisiei 
permanente a UNBR a unui punct dedicat aniversării Centenarului Marii Uniri. 

Organizarea unei întâlniri cu reprezentanţi ai mediului juridic şi judiciar reprezintă un 
demers necesar şi un semn de normalitate într-o societate care pare preocupată mai mult de 
dispute cotidiene şi nu de dezvoltare pe bază de principii, tradiţie şi inovare. Agenda întâlnirii, 
precum şi numeroasele intervenţii, au demonstrat nevoia unor astfel de reuniuni în care să se 
dezbată deschis, cu onestitate, problemele profesiilor juridice, relaţiile dintre acestea, dar, mai 
ales, modalităţile concrete prin care se pot pune reciproc în valoare. 

În acelaşi timp, aş dori să vă mulţumesc şi pe această cale pentru participarea unor 
reprezentanţi ai profesiei la lucrările Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul 
justiţiei. Apreciez că, în urma dezbaterilor, cele trei legi, astfel cum au fost amendate, vor 
contribui la consolidarea si prestigiul profesiei de avocat. 

În acest context, având în vedere dispoziţiile Legi 303/2004 privind statutul judecătorilor 
şi procurorilor referitoare la admiterea în magistratură şi noua formă de pregătire a auditorilor 
de justiţie, dispoziţii care au trecut şi testul de constituţionalitate, vă rog să supuneţi dezbaterii 



• 
în cadrul profesiei posibilitatea de a se iniţia un dialog cu CSM, INM şi Ministerul Justiţiei 
pentru ca, împreună cu aceste instituţii şi având în vedere expertiza ce poate fi oferită de către 
Uniu~ea Europeană, să se identifice cele mai adecvate forme de pregătire şi de evaluare a 
auditorilor de justiţie care vor efectua practica în cadrul cabinetelor de avocatură. 

După cum ştiţi, textele, astfel cum au fost formulate, sunt rezultatul dialogului cu 
numeroşi avocaţi şi magistraţi, .dar au ţinut cont şi de studierea practicii în cadrul Uniunii 
Europene în care avocaţii, au un rol important în selectarea şi pregătirea viitorilor magistraţii, în 
care pregătirea teoretică, vocaţia şi experienţa se îmbină armonios astfel încât magistratul să 
îşi poată îndeplini rolul constituţional. 

Nu în ultimul rând, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că una din priorităţile Guvernului 
îrn.1estit la data de 30 ianuarie 2018 rămâne edificarea Cartierului de Justitie din Bucuresti. Asa 

' ' ' cum a rezultat în cadrul dialogului iniţiat cu UNBR în anul 2013, în cadrul acestui proiect 
trebuie să se regăsească şi sediul Uniuni Naţionale a Barourilor din România. Menţionez că în 
cursul lunii ianuarie 2018 Guvernul a fost mandatat să iniţieze procedura de clarificare a 
situaţie juridice a amplasamentului viitorului cartier, cunoscut public ~~-'.'Esplanada". 

Având în vedere că la acest moment se efectuează demersuri concrete pentru 
demararea proiectului apreciez că o scrisoare din parte UNBR adresată Primului Ministru, 
Ministrului Justiţiei şi Primarului General al Capitalei prin care să vă exprimaţi intenţia fermă de 
a fi parte a acestui proiect ar p'utea contribui la realizarea armonioasă a întregului proiect. 

Vă asigur, că aveţi în Preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări un partener de dialog dispus oricând să susţină proiectele profesiei de avocat, convins 
fiind că doar aşa putem contribui la menţinerea echilibrului social. 

Cu deosebită consideraţie, 

Preşedinte 


