
1 
 

Apel către barouri și avocați pentru a contribui cu articole pentru la realizarea revistei 

Avocatul 2022, cu focus: ,,Avocatura azi. Tendințe și perspective” 

 

Anexa 1 

Propuneri de subiecte circumscrise temei Congresului 

- Tendințe de evoluție a profesiei de avocat în plan european. Principalele provocări 

- Profesia de avocat în centrul reformelor care privesc reglementarea serviciilor 

profesionale la nivel european. Cerințe și recomandări ale Comisiei Europene cu 

privire la profesia de avocat 

- Comunicarea la distanță  cu sistemul judiciar. Tendințe și provocări 

- Participarea avocaților la platformele de intermediere avocat client. Beneficii și riscuri 

- Comunicarea dintre avocat și client. Aspecte specifice și mecanisme de protecție 

- În ce măsură avocații ar putea fi înlocuiți de roboți? 

- Efectele implementării inteligenței artificiale în justiție asupra drepturilor 

fundamentale și asupra drepturilor procedurale 

- Sfârșitul pandemiei, schimbările pe care le-a adus în profesia de avocat și soarta 

actelor normative temporare cu impact asupra profesiei 

- Provocări privind răspunderea penală a avocatului. Condiții și efecte 

- Nedemnitatea în profesia de avocat. Cadrul legal actual și propuneri de lege ferenda 

- Fiscalitatea profesiei de avocat. Reglementări, provocări, soluții 

- Abordări privind managementul în avocatură 

- Interprofesionalitatea și cererea de servicii integrate. Aspecte legale și deontologice  

- Definirea domeniului de practică rezervat avocaților și a consultanței juridice în 

contextul concurenței cu alte profesii și al serviciilor integrate 

- Domeniul rezervat avocaturii. Este necesară o nouă definiție a consultanței juridice? 

- Piața avocaturii. Tendințe privind domeniile preponderente de practică ale avocaților  

- Domeniile predilecte de dezvoltare pe piața serviciilor avocațiale în plan local 

- Obligațiile de raportare în contextul adoptării de către forurile europene a noilor 

reglementări privind prevenirea și combaterea spălării banilor 

- Patrimoniul de afectațiune profesională. Transformarea formei de organizare și 

exercitare a profesiei de avocat 
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- Admiterea în profesia de avocat. Posibile soluții pentru înscrierea avocaților stagiari în 

mod proporțional în toate barourile din țară  

- Accesul la profesia de avocat. Provocările legii privind testul de proporționalitate și 

cerințele Comisiei Europene 

- Organizarea internă a profesiei. Perspective privind funcționarea instituțiilor profesiei 

- Mentoratul în avocatură și problematica stagiarilor 

- Abordări noi privind pregătirea profesională inițială și continuă. Actualizări ale 

programei în funcție de evoluția pieței avocaturii  

- Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice  

- Noile reglementări privind publicitatea avocaților. Necesitatea abordării unor 

instrumente de promovare etică a avocaților pentru a face față mediului concurențial  

- Responsabilitatea socială ca formă de comunicare a avocaților 

- Avocați la frontieră. Provocări în materie de azil și migrație  

- Impactul conflictelor recente asupra pieței avocaturii în România și la nivel european 

- Alte subiecte care au legătură cu tema principală 


