CHESTIONAR CU PRIVIRE LA VIITORUL PROFESIEI DE AVOCAT IN ROMANIA
(După modelul practicat de CCBE* și AIJA**)
Inițiator: Președintele UNBR
Respondenți: Toți avocații din aplicația “Tabloul național al avocaților”
Modalitatea de desfășurare: Folosirea aplicațiilor informatice ale UNBR din ”Tabloul național al
avocaților”
Perioada de derulare: 20.09.2018 - 01.12.2018 (în curs de desfășurare)
Au finalizat completarea chestionarului: 148 avocați;
Au amânat completarea chestionarului: 256 avocați;
Sunt în curs de completare a chestionarului: 31 avocați;
Nu au dorit să completeze chestionarul: 136 avocați;
Total participanți: 571 avocați
Notă: Răspunsurile care implică aprecieri pe o scară valorică generează punctaje; explicații:***
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* Pe o scară de la 1 la 10, sunteți de acord cu
următoarele propuneri?
[Vă rugăm să apreciaţi pe o scară de la 1 (total
dezacord) la 10 (total de acord)]
Serviciile juridice oferite de alți furnizori decât avocații
vor juca un rol tot mai important pe piața juridică: 764
Odată cu creșterea serviciilor juridice alternative,
serviciile mele /ale cabinetului meu sunt sub presiune:
1009
4

Serviciile juridice oferite de alți
furnizori decât avocații vor juca un rol
tot mai important pe piața juridică
Odată cu creșterea serviciilor juridice
alternative, serviciile mele /ale
cabinetului meu sunt sub presiune

43,1%
56,9%

Viitorul cabinetelor/societăților de avocatură
5 * Cum integrează cabinetul/societatea dvs. noile
tehnologii în activitățile sale?
Selectați aspectele relevante
Site Internet: 96
Servicii juridice online: 40
Instrumente de marketing și comunicare: 24
Rețelele sociale: 61
Sistem de management al conținutului: 16
Motoare de căutare juridică: 74
Inteligența artificială: 11
Altele: 12

Site Internet
Servicii juridice online
Instrumente de marketing și
comunicare

28,7%
22,2%

Rețelele sociale
Sistem de management al conținutului
Motoare de căutare juridică

12%

Inteligența artificială
Altele

18,3%

Dacă la întrebarea anterioară s-a ales răspunsul "Altele", s-au constatat următoarele:
Nu integram
Momentan nu intregreaza
Personal nu folosesc noi tehnologii, ci metoda clasica. Clientii noi vin prin recomandari. Acest lucru se datoreaza mai multor facturi:
economici, dar si a legislatiei profesiei noastre care este destul de stricta si anevoioasa in ceea ce priveste reclama in vederea dobandirii
clientelei.
prin recomandare
recomandari de la clienti multumiti
Folosesc programul legislativ Sintact
email si atat
Participare la dezvoltare de solutii IT / Dezvoltarea de abilitati profesionale adiacente zonei IT si zonei Juridice
SOFT LEGISLATIV, APLICATII URMARIRE TERMENE DE JUDECATA
gestiunea proiectelor on-cloud. managementul electronic al documentelor (paperless office)
Nicicum
5.1

6 * Firma dvs. externalizează serviciile juridice
către furnizori externi de servicii (inclusiv alte firme
de avocatură)?
DA: 32
NU: 122

DA
NU
20,8%

79,2%

* A luat cabinetul/societatea dvs. măsuri pentru a
face față provocărilor viitoare din profesia de avocat,
menționate în acest chestionar?
DA: 64
NU: 90
7

DA
NU

41,6%
58,4%
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schimbarile legislative mult prea frecvente care nu pot crea o suficienta practica, lipsa de pregatire "organizata" din partea profesiei pentru perfectionare
si a lipsei accesului la jurisprudenta relevanta organizata, concurenta intre avocati, lipsa de respect din partea judecatorilor pentru avocati si lipsa de
deschidere pentru discutii intre profesii pentru a stabiliza si crea un cadru predictibil, interdcitia avocatului de a-si face publiicate
Alte profesii liberale (de ex, notar public, executor judecatoresc, consultant fiscal, consilier in proprietate industriala etc.)
Riscul de diminuare a importantei avocatului in sistemul judiciar.
inmultirea avocatilor, grila de examinare este prea usoara
avocatura clandestina
Incertitudinea privind solutionarea litigiilor in instanta, dată de nepredictibilitatea rezultatului, neuniformizarea practicii judiciare, legislaţia stufoasă şi de
multe ori contradictorie, ilogică şi chiar nelegală.
Procedura de regularizare in civil, respectiv procedura de camera preliminara in penal care ucide dezbaterea orala (cea care aduce elementul surpriza si
cea care poate face diferentierea dintre un judecator adevarat sau unul care isi recita rolul invatat dinainte si daca il intrerupi se face rosu ca racul si intra in
panica). Ca un exemplu, eram intr-o sala de Tribunal cand domna avocat Ana Diculescu pleda intr-un dosar, atunci cand judecatorul a remarcat capacitatea
dansei de bun orator, elocinta cu care pleda, claritatea ideilor, captarea atentiei intregii sali judecatorul s-a facut ca un arici si a folosit toate manevrele pe
care le avea de a intrerupe pledoaria, pentru ca de multe ori judecatorii nu judeca speta ci judeca avocatii care pledeaza, prieteni sau antipatici, si prea putin
judeca argumentele ci merg numai dupa niste scheme invatate.
Lipsa de protecție a avocatului din partea Baroului, UNBR-ului, lipsa de unitate a avocaților
avocatii
Piedicile si rezistenta barourilor fata de schimbarile de care au nevoie in mod real avocatii. De exemplu reglementarea deficitara a publicitatii pe care
avocatii au voie sa o practice.
Factorul politic
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*CCBE=Consiliul Barourilor Europene
**AIJA=Asociația Internațională a Tinerilor Avocați
***”Se calculează un punctaj, funcție de numărul de puncte ales. Punctajul maxim nu poate depăși numărul de respondenți x
10 (5710 în cazul de față). La întrebările cu scara de la 1 la 10, daca un sunt 3 respondenți, iar la o varianta de răspuns unul
alege scara 7, altul 10, altul 1, la varianta respectivă va apărea valoarea: 18 (7 + 10 +1) deși în fapt au răspuns doar 3 persoane.”
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