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intre:--

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania ("U.N.B.R."), cu sediul
Tn Bucure~ti, Splaiul Independentei nr.5, sector 4, reprezentata prin avocat
dr. Gheorghe Florea

~I

Curtea de apel Bucure~ti ("G.A.B. 'J, cu sediul Tn Bucure§ti, Splaiul
Independentei nr.5 sector 4, reprezentata prin judecator dr. Dan Lupa~cu

denumite Tn prezentul Protocol "parti" , atunci cand se fac referiri colective ~i

"parte" , atunci cand se fac referiri individuale:

A. Luand Tn considerare:
a) dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea

~i exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, potrivit carora avocatul are dreptul sa asiste ~i sa
reprezinte persoanele fizice ~i juridice Tn fata instantelor
judecatore~ti ~i a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire
penala, a autoritatilor ~i institutiilor publice, precum ~i Tn fata altor
persoane fizice sau juridice, care au obligatia sa permita ~i sa
asigure avocatului desfa~urarea nestingherita a activitatii sale Tn
conditiile legii;

b) dispozitiile art.50 din Legea nr.51/1995 privind organizarea ~i

exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, potrivit carora Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania este formata din toate barourile din Romania (. . .), este
persoana juridica de interes public (. ..);
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c) dispozitiile art.84 din Legea nr.51/1995 privind organlzarea ~I

exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, potrivit carora U.N.B.R. ~i barourile conlucreaza cu
Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instantele
judecatore~ti, precum ~i cu parchetele de pe langa acestea, In
vederea desfa~urarii In conditii bune a activitatii de acordare a
asistentei judiciare (... );

d) dispozitiile art. 2. alin. (1), art. 5 si art. 35 alin. (1) din Legea nr.
304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile
~i completarile ulterioare, care prevad ca justitia se Infaptuie~te In
numele legii, este unica, impartiala ~i egala pentru toti, curtile de
apel sunt instante cu personalitate juridica, In circumscriptia carora
functioneaza mai multe tribunale ~i tribunale specializate;

e) preocuparea comuna pentru cre~terea Increderii publice In sistemul
judiciar ~i a credibilitatii actorilor acestuia In scopul Imbunatatirii
calitatii actului de justitie prin ridicarea nivelului de formare continua
profesionala a magistratilor ~i avocatilor, preocupare ce poate fi
transpusa In realitate doar prin ducerea la Indeplinire a unui
parteneriat responsabil, Incheiat la nivel institutionallntre parti;

B. Constatand preocuparea comuna pentru:
a) consolidarea independentei justitiei ~i Imbunatatirea calitatii

actului de justitie;
b) cre~terea Increderii publice In independenta, impartialitatea ~i

profesionalismul judecatorilor;
c) respectarea independentei avocatilor ~i a dreptului justitiabililor

de a beneficia de asistenta juridica furnizata de persoane care au
dobandit calitatea de avocat potrivit dispozitiilor legale;

d) Imbunatatirea relatiilor dintre avocati ~i judecatori In scopul
diminuarii incidentelor de natura sa afecteze Increderea publica In
sistemul judiciar;

e) conlucrarea In domeniul asistentei judiciare In scopul cre~terii

calitatii apararii, pe de 0 parte, ~i a eliminarii disfunctionalitatilor din
cadrul sistemului de repartizare, raportare ~i plati asociate serviciilor
de asistenta judiciara, pe de alta parte;

f) implementarea noilor coduri prin organizarea de activitati de
pregatire profesionala comuna ale judecatorilor ~i avocatilor;

g) apararea profesiei de avocat prin actiuni care sa descurajeze
practicarea fara drept a profesiei de avocat,

Partile convin asupra prezentului Protocol, pe care ~i-I asuma, ca baza
a cooperarii inter-institutionale viitoare, dar ~i ca dovada a colaborarii
necesare Intre profesiile juridice, pentru Indeplinirea unor obiective comune
~i respectarea unor principii de integritate ~i etica proprii celor doua profesii,
convenind cele ce urmeaza:
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Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1 - (1) Uniunea Na'ionala a Barourilor din Romania asigura,
potrivit legii de organizare si exercitare a profesiei de avocat, respectarea
legii ~i a criteriilor de competen'a ~i etica profesionala In desfa~urarea

carierei profesionale a avoca'ilor membri, promoveaza ~i apara, prin avoca'ii
Inscri~i In Tabloul avoca'ilor fiecarui Barou, drepturile, liberta'ile ~i interesele
legitime ale persoanelor.

(2) Curtea de apel Bucure~ti func'ioneaza ca instan,a cu personalitate
juridica, pre~edintele instan,ei avand atribu'ii de coordonare ~i control ale
administrarii acesteia, precum ~i ale instan,elor din circumscrip'ie, In scopul
organizarii eficiente a activita'ii acestora, avand calitatea de ordonator
secundar de credite.

(3) Prin prezentul Protocol, pa~ile convin sa coopereze pentru:
a) consolidarea independen,ei justi'iei ~i Imbunata'irea calita'ii actului

de justi'ie,
b) cre~terea Increderii publice In independen,a, impa~ialitatea ~i

profesionalismul judecatorilor,
c) respectarea independentei avoca'ilor ~i a dreptului justi'iabililor de a

beneficia de asisten,a juridica furnizata de persoane care au dobandit
calitatea de avocat potrivit dispozi'iilor legale,

d) Imbunata'irea rela'iilor dintre avoca'i ~i judecatori In scopul
diminuarii incidentelor de natura sa afecteze Increderea publica In sistemul
judiciar,

e) conlucrarea In domeniul asisten,ei judiciare In scopul cre~terii

calita'ii apararii, pe de 0 parte, ~i a eliminarii disfunc'ionalita'ilor din cadrul
sistemului de repartizare, raportare ~i pla'i asociate serviciilor de asisten,a
judiciara, pe de alta parte,

f) implementarea noilor coduri, organizarea de activita'i de pregatire
profesionala comuna ale judecatorilor ~i avoca'ilor,

g) apararea profesiei de avocat prin ac'iuni care sa descurajeze
practicarea fara drept a profesiei de avocat.

Art. 2 - (1) Dispozi'iile prezentului Protocol se aplica exclusiv
raporturilor de colaborare dintre par'i, utilizarea datelor ~i informa'iilor
schimbate sau transferate Intre ele, In cadrul prezentului Protocol, fiind In
responsabilitatea pa~ii primitoare, partea furnizoare neoferind garan'ii
privind utilizarea unor astfel de informa'ii pentru un anumit scop sau
aplica'ie.

(2) Niciuna dintre prevederile prezentului Protocol nu va Impune
celeilalte pa~i sa ac'ioneze in afara legii.
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Capitolul II
Colaborarea dintre institutii. Obiective.,

Art. 3 - Uniunea Na'ionala a Barourilor din Romania ~i Curtea de apel
Bucure~ti T~i manifesta inten'ia sa colaboreze Tn urmatoarele direc'ii:

a) organizarea unor ~edin,e de lucru comune Tntre judecatori ~i avoca'i
Tn scopulTmbunata'irii rela'iilor dintre cele doua profesii;

b) organizarea de programe comune de formare profesionala, avand
ca tema implementarea noilor coduri, precum ~i alte probleme de interes
comun;

c) asigurarea de suport logistic ~i material Tn vederea realizarii unui
muzeu ~i amplasarii unor busturi Tn Palatul de Justi~ie;

d) realizarea unei platforme electronice de natura sa permita accesulla
cursuri de pregatire profesionala pentru avoca'i ~i judecatori;

e) editarea unor materiale cu caracter informativ destinate justi~iabililor,

referitoare la condi~iile de acordare a ajutorului public judiciar;
f) permiterea accesului la unele date din eviden~a instan~ei, Tn condi'iile

care vor fi stabilite de comun acord;
g) organizarea unei mai bune conlucrari Tn domeniul asigurarii

asisten,ei judiciare Tn vederea cre~terii calita~ii apararii, pe de 0 parte, ~i a
eliminarii disfunc~ionalita'ilor din cadrul sistemului de repartizare, raportare ~i

pla'i asociate serviciilor de asisten~a judiciara, pe de alta parte;
h) informarea publicului privind Tabloul avocatilor din barourile de pe

raza Cu~ii de apel Bucure~ti, prin indicarea pe site-ul Curtii de apel
Bucure~ti a coordonatelor din spatiul virtual la care cei interesati pot verifica
calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei, dobandita Tn conditiile
legii;

i) realizarea de actiuni comune care sa aiba ca finalitate identificarea
cazurilor de practicare fara drept a profesiei de avocat, Tn vederea
semnalarii urgente a acestora conducerii Uniunii Nationale a Barourilor din
Romania spre a se lua masurile legale care se impun;

j) realizarea unor actiuni comune Tn domeniul ~tiintific, cultural, artistic,
sportiv ~.a.

Art. 4 - Pa~ile vor propune solutii pentru Tmbunatatirea dispozitiilor
legale care privesc domeniile de interes comun, Tn limita competentelor
legale ~i pentru perfectionarea standardelor privind respectarea ~i

consolidarea principiilor integritatii ~i responsabilitatii Tn activitatile care
contribuie la asigurarea securitatii juridice.
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Capitolul III
Obligaliile pat1ilor

Art. 5 - Tn scopul atingerii obiectivelor cooperarii, Uniunea Na'ionala a
Barourilor din Romania I~i asuma urmatoarele obliga'ii:

a) sa sesizeze conducerea Cu~ii de apel Bucure~ti In situa'ia In care
constata apari'ia la instan,e a unor probleme pentru a caror solu'ionare este
competenta conducerea Cu~ii de apel Bucure~ti;

b) sa invite reprezentan'ii Cur'ii de apel Bucure~ti la reuniuni
organizate sau gazduite de Uniunea Na'ionala a Barourilor din Romania, In
cadrul carora se dezbat probleme din domeniile de interes comun;

c) sa comunice sau sa transmita cu promptitudine datele sau
informa'iile solicitate de conducerea Cu~ii de apel Bucure~ti, necesare
atingerii obiectivelor colaborarii;

d) sa colaboreze, In limitele legii, la realizarea dezideratului comun de
perfec'ionare a pregatirii profesionale a judecatorilor ~i avoca'ilor.

Art. 6 - Tn scopul atingerii obiectivelor cooperarii, conducerea Cur'ii de
apel Bucure~ti I~i asuma urmatoarele obliga'ii:

a) sa comunice conducerii Uniunii Na'ionale a Barourilor din Romania
eventualele disfunc'ionalita'i cu care a fost sesizata, legate de colaborarea
profesionala dintre judecatori ~i avoca'i;

b) sa invite reprezentan'ii Uniunii Na'ionale a Barourilor din Romania la
reuniunile organizate sau gazduite de Curtea de apel Bucure~ti, In cadrul
carora se dezbat probleme din domeniile de interes comun;

c) sa comunice sau sa transmita cu promptitudine datele sau
informa'iile solicitate de Uniunea Barourilor din Romania, necesare atingerii
obiectivelor colaborarii;

d) sa colaboreze, In limitele legii, la realizarea dezideratului comun de
perfec'ionare a pregatirii profesionale a judecatorilor ~i avoca'ilor;

e) sa publice In format electronic Tabloul avoca'ilor de la barourile de
pe raza Cu~ii de apel Bucure~ti;

f) sa informeze instan,ele arondate Cu~ii de apel Bucure~ti In legatura
cu obiectivele prezentului Protocol.

Art. 7 - Tn vederea realizarii obiectivelor colaborarii, pa~ile vor conveni
asupra mijloacelor necesare implementarii proiectelor propuse (resurse
materiale, financiare etc.), In condi'iile legii.
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Capitolul IV
Dispozitii finale

Art. 8 - (1) Prezentul protocol se incheie pe 0 durata de 5 ani.
(2) Tn cazul in care, inaintea expirarii perioadei pentru care a

fost incheiat, niciuna dintre par'i nu notifica celeilalte inten'ia de incetare a
valabilita'ii prezentului protocol, acesta se prelunge~te automat pentru noi
perioade de cate un an.

Art. 9 - Valabilitatea protocolului inceteaza:
a) la implinirea termenului, urmare a notificarii uneia dintre par'i;
b) prin acordul pa~ilor;

c) prin denun,area de catre una dintre pa~i, in cazul in care partea
cealalta nu i~i indepline~te in mod repetat obliga'iile asumate de comun
acord.

Art. 10 - Tn scopul realizarii obiectivelor prezentului Protocol, par'ile
desemneaza structurile competente care vor coopera in mod direct.

Art. 11 - Problemele rezultate din aplicarea prezentului Protocol vor fi
solu'ionate de reprezentan'ii desemna'i de pa~i.

Art. 12 - (1) Prezentul Protocol intra in vigoare la data semnarii lui ~i

poate fi modificat numai cu acordul par'ilor.
(2) Prezentul Protocol s-a incheiat in doua exemplare

originale ~i a fost semnat astazi, 3 noiembrie 2011, la Bucure~ti.

Uniunea Nationala a Barourilor,
din Romania

Curtea de apel
Bucure~ti

Pre~edinte,

judecator dr. Dan Lupa$cu
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