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Domnul Avocat Dr. Ion DRAGNE
Decan
Baroul

Spre ştiinţă:

Bucureşti

Domnului Mihai BUSUIOC
Secretar General al Guvernului
Secretariatul General al Guvernului

Spre ştiinţă :

Domnului Gheorghe FLOREA
Preşedinte

Uniunea Naţională a Barourilor din România
Asigurarea

Referitor:

spaţiilor

destinate

avocaţilor

în baza Legii nr 51I1995

Stimate Domnule Decan,
Ministerul Justiţiei a analizat solicitările înaintate de Baroul Bucureşti, prMnd asigurarea
spaţiHor pentru avocaţi 1n locaţia unde funcţionează Secţiile Civile VI şi VII ale Tribunalului
Bucureşti, ~i a formulat răspunsuri, prin direcţiile de specialitate, în limita cadrului legal şi
bugetar.
Ministerul

Justiţiei,

a fost constituit un grup de lucru care

să

analizeze, la nivel

n aţi ona l,

situaţia asigurării spaţiilor destinate avocaţilor în baza Legii nr 51 /1995. în urma evalu ărilor

realizate la nivel naţional, s-a constatat că în 92% dintre sediile de instanţe sunt asigurate
spaţiile destinate avocaţilor, conform articolului 38 din actul normativ mai sus menţionat.
Asigurarea spaţiilor pentru sedffle instanţelor de judecată este una dintre preocupările
centrale, 1n condiţiile în care Ministerul Justiţiei şi·a propus, în perioada următoare ,
realizarea condiţiHor necesare aplicării prevederilor cuprinse în noul Cod de procedură civilă
privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu. Acest
demers presupune, între altele, identificarea unor soluţii de amenajare la nivelul imobilelor
în care funcţionează instanţele judecătoreşti a unor spaţii suplimentare.
Ministerului Justiţiei are în implementare sau în pregătire proiecte de investiţii cu finanţare
externă sau de la bugetul de stat, care să îmbunătăţească infrastructura sediilor instanţelor
de judecată.
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