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Stimaþi colegi,

Tema principalã a Congresului Avocaþilor din acest
an – „Avocatura azi. Tendinþe ºi perspective” – nu a
fost aleasã întâmplãtor. În cadrul Consiliului UNBR
din 11-12 martie 2022 ne-am gândit la un titlu care sã
poatã sintetiza toatã problematica profesiei cu care
ne confruntãm azi, tendinþele care se configureazã ºi
perspectivele acesteia prin prisma soluþiilor pe care le
vom gãsi pentru a face faþã provocãrilor tot mai
frecvente.

E destul de evident cã ne aflãm într-un punct de
cotiturã, în care schimbãrile devin disruptive ºi sunt
accelerate de digitalizare, în toate domeniile. Acestea
afecteazã piaþa serviciilor ºi inclusiv pe cele avoca-
þiale, prin schimbãri drastice în modul de furnizare a
consultanþei juridice, prin reinterpretarea comunicãrii
cu clienþii, cu instanþele ºi cu autoritãþile, dar ºi prin
impactul economic. Efectele sunt mult mai vaste dacã
ne gândim la proliferarea instrumentelor alternative,
bazate pe inteligenþa artificialã, pe care le folosim deja
în organizarea muncii noastre ºi le utilizeazã ºi justiþia
deopotrivã. Provocãrile pe care le întâmpinãm azi vor
genera efecte pe termen lung ºi trebuie sã ne gândim
la soluþii de perspectivã, la adaptarea legislaþiei profe-
sionale acestor schimbãri.

„Este foarte probabil cã în urmãtorii câþiva ani
vor fi mai multe transformãri în modul de exercitare
ºi de organizare a profesiei de avocat decât au fost
din 1864 încoace, când a fost constituit prin lege
corpul avocaþilor în þara noastrã”.

Suntem în cursul unei schimbãri de paradigmã cu
privire la profesie ºi am vãzut acest lucru foarte clar
citind textele tinerilor avocaþi care au fost trimise la
UNBR, din care reiese cã, în viziunea lor, principiile
avocaturii capãtã valenþe ºi interpretãri noi. Or, ei
reprezintã viitorul profesiei ºi trebuie sã þinem seama
de pãrerea lor.

Dupã cum ºtiþi, pentru revista destinatã Congresului
Avocaþilor din acest an, UNBR a lansat un concurs
de lucrãri pentru tinerii avocaþi, cu tema „Avocatura
azi. Tendinþe ºi perspective”, aceeaºi cu cea a Con-
gresului. Deºi tematica propusã a fost foarte vastã,
subiectul predilect ales de tineri se referã la impactul
inteligenþei artificiale asupra justiþiei ºi implicit asupra

profesiei ºi am constatat recurenþa unei întrebãri în
cele mai multe lucrãri: vor fi avocaþii înlocuiþi de roboþi?

Aceasta este întrebarea principalã pe care ºi-o pun
tinerii noºtri avocaþi astãzi, o întrebare legitimã. Dar
tot ei rãspund cã algoritmii vor înlocui doar muncile
repetitive, nu vor beneficia de încredere, intuiþie, crea-
tivitate ºi foarte probabil nici de confidenþialitate, adicã
de atu-urile avocatului. Mai spun cã algoritmii vor da
timp avocatului sã se perfecþioneze, acesta fiind princi-
palul criteriu care îi va departaja de roboþi ºi sunt per-
fect de acord.

Prin urmare, avocaþii supravieþuitori ai tehnologiei
vor fi doar cei care o vor înþelege ºi vor aduce valoare
adãugatã muncii lor prin creativitate ºi prin abordarea
unei relaþii personalizate cu clientul, care are nevoie
de încredere ºi empatie, ceea ce roboþii nu pot furniza.

Sunt sigur cã cei mai mulþi dintre noi se vor adapta
tehnologiei care este din ce în ce mai intuitivã. Vom
învãþa cum sã folosim inteligenþa artificialã în munca
noastrã aºa cum am învãþat sã folosim email-ul sau
smartphone-ul, care pãreau ameninþãtoare, la început,
pentru mulþi.

Este foarte probabil cã în urmãtorii câþiva ani vor
fi mai multe transformãri în modul de exercitare ºi de
organizare a profesiei de avocat decât au fost din 1864
încoace, când a fost constituit prin lege corpul avoca-
þilor în þara noastrã.

„Ceea ce pãrea de neconceput pentru avocatura
continentalã a devenit real”

Schimbãrile care au avut loc deja în alte þãri euro-
pene vin sã certifice aceastã opinie, întrucât ceea ce
pãrea de neconceput pentru avocatura continentalã a
devenit real. În Franþa, sunt deja câþiva ani buni de
când au apãrut societãþile interprofesionale, care reu-
nesc avocaþi, contabili, auditori financiari pentru a
rãspunde cererii se servicii integrate. Mai mult decât
atât, legea francezã a permis avocatului sã fie salariat
într-o întreprindere ºi inserþia capitalului provenind
de la cei care nu sunt avocaþi în societãþile de avoca-
turã, în ciuda revoltei avocaþilor ºi în ciuda deciziilor
Curþii de Justiþie a Uniunii Europene care au decis de
mai multe ori cã aceste miºcãri afecteazã independenþa
avocatului ºi prin urmare, ar fi inadmisibile.

În Marea Britanie, astfel transformãri au apãrut încã
de acum 15 ani prin Legal Service Act sau legea
Tesco, denumitã astfel dupã numele unui lanþ de

CUVÂNT-ÎNAINTE

Av. dr. Traian Briciu
Preºedintele UNBR
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supermarketuri low cost. Au fost legiferate structurile
ABS (Alternative Business Structures) care presupun
cã non avocaþi pot deþine ºi conduce societãþi de avo-
caturã. În cultura juridicã anglo-saxonã, acestea au
fost percepute ca oportunitãþi pentru noii jucãtori, pa-
sionaþi de schimbare, capabili sã ofere servicii juridice
noi, interprofesionale, mai puþin costisitoare, într-un
mod „client friendly” 1. Irlanda a separat autoritatea
de reglementare juridicã a avocaþilor de organismul
reprezentativ ºi a permis asociaþiilor de consilieri
juridici (solicitors) sã funcþioneze ca societãþi cu
rãspundere limitatã.

Deºi astfel de schimbãri pãreau imposibile la ni-
velul þãrilor de drept continental, în ultimii ani acestea
s-au virusat în Franþa ºi în alte state europene. Austria
a adoptat o reformã în 2020 pentru a autoriza toate
formele juridice de exercitare a profesiei de cãtre
avocaþi ºi firme de avocaturã, cu excepþia societãþilor
pe acþiuni. Italia autorizeazã avocaþii sã formeze par-
teneriate multiprofesionale ºi permite non-avocaþilor
sã deþinã capital în cadrul firmelor de avocaturã, cu
condiþia ca 66 % din acþiuni sã fie deþinute de avocaþi.

Sunt lucruri despre care, în România, încã nici nu
îndrãznim sa vorbim, dar acestea se întâmplã în
Europa ºi configureazã trenduri care ne vor lovi la un
moment dat ºi trebuie sã fim pregãtiþi. Aceste „mutaþii”
în profesia de avocat au la bazã calcule ºi argumente
economice din partea guvernelor care le-au propus ºi
sunt cerute de piaþã. Or, nu ºtiu câþi dintre noi vor
rezista în faþa trendurilor actuale ale pieþei privind
cererea de servicii integrate, cererii de servicii due
dilligence multidimensionale, care presupun cu-
noºtinþe din mai multe domenii. Mai este ºi presiunea
pentru reducerea costurilor generatã de problemele
economice care apar în urma crizelor repetate, precum
ºi presiunea clienþilor pentru onorarii tot mai reduse.
Richard Susskind, poate cel mai citat futurolog din
domeniul juridic, vorbeºte de provocarea „more for
less”2, care va schimba fundamental modul de lucru
al avocaþilor. Cu alte cuvinte, clienþii vor mai multe
servicii juridice, cu costuri mai mici. Având în vedere
crizele economice, clienþii nu-ºi vor mai putea permite
serviciile juridice oferite în mod tradiþional. De aceea,
firmele de avocaturã vor trebui sã facã eforturi pentru
reducerea costurilor ºi aceasta implicã abordarea inte-
ligenþei artificiale ºi colaborarea cu alte profesii. El
face apel la „descompunerea” lucrãrilor juridice în
sarcini componente, dintre care cele repetitive ºi de
rutinã ar trebui întreprinse în moduri care sunt mult
mai eficiente decât metodele tradiþionale ale consilie-
rilor individuali, care lucreazã manual, cu tarife orare.
Acest lucru ne conduce într-o lume a offshoring-ului,
a externalizãrii, subcontractãrii, a delocalizãrii ºi com-

puterizãrii muncii bazate pe procese repetitive ºi cãtre
mai mulþi clienþi care nu mai sunt dispuºi sã plãteascã
pentru consultanþa oferitã de avocaþi scumpi, în clãdiri
scumpe. În rezumat, aceasta este industrializarea, digi-
talizarea ºi comercializarea serviciilor juridice, con-
chide Susskind.

„Problema cea mai spinoasã este legatã de rãs-
punderea avocaþilor în contextul consultanþei
integrate”

Nu sunt nici pe departe un susþinãtor al acestor
transformãri. Spun doar cã trebuie sã ne pregãtim
pentru cã valul va veni ºi peste noi la un moment dat
ºi pare destul de aproape.

 De aceea, va trebui sã ne gândim foarte bine cum
reglementãm interprofesionalitatea, astfel încât sã
conservãm principiile de integritate ºi sã ne pãstrãm
identitatea profesionalã, în contextul concurenþei
acerbe cu alte profesii, pentru cã altfel riscurile sunt
foarte mari.

Problema cea mai spinoasã este legatã de rãspun-
derea avocaþilor în contextul consultanþei integrate.

Marile scandaluri mondiale, precum Panama
Papers ºi mai nou Pandora Papers au adus în atenþia
autoritãþilor europene modul în care unii avocaþi au
ascuns infracþiuni sub umbrela secretului profesional,
care a fost invocat pentru a acoperi mai multe servicii
integrate, în realizarea unor planuri fiscale agresive.

Recent, Parlamentul European a adoptat o
Rezoluþie3 referitoare la Pandora Papers ºi implicaþiile
asupra eforturilor de a combate spãlarea banilor,
evaziunea fiscalã ºi evitarea obligaþiilor fiscale, prin
care solicitã o separare mai clarã a consilierii juridice
tradiþionale ºi avocaþii care acþioneazã în calitate de
operatori financiari.

La paragraful 71 din Rezoluþie se aratã cã operatorii
unor astfel de planificãri fiscale agresive, de evitare
a obligaþiilor fiscale ºi de spãlare a banilor „combinã
adesea consultanþa juridicã, consultanþa fiscalã ºi ser-
viciile de audit atunci când lucreazã cu clienþi corpo-
rativi ºi, în acelaºi timp, cu autoritãþile publice”. În
vederea combaterii planificãrii fiscale agresive, „invitã
din nou Comisia sã emitã orientãri privind interpre-
tarea ºi aplicarea principiului privind secretul profe-
sional legal ºi sã separe clar consilierea juridicã tradi-
þionalã ºi avocaþii care acþioneazã în calitate de
operatori financiari, în conformitate cu jurisprudenþa
instanþelor europene”. În contextul Rezoluþiei, reiese
cã aceasta face trimitere la jurisprudenþa Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene referitoare la întinderea
secretului profesional al avocatului, atunci când inter-
fereazã cu alte domenii ce ies din sfera consultanþei
juridice legate de asistenþã ºi reprezentare4.
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„Va trebui sã definim cât mai clar domeniul
rezervat avocaturii”

În condiþiile în care consultanþa juridicã evolueazã
inexorabil spre o evaluare holisticã a situaþiei clien-
tului, va trebui sã evaluãm foarte bine riscurile ºi sã
conturãm foarte clar consultanþa juridicã tradiþionalã,
acoperitã de secretul profesional.

Ne confruntãm cu atât de multe turbulenþe la nivel
european ºi global, care atenteazã la avocatura tradi-
þionalã ºi aduc schimbãri de paradigmã în ce priveºte
modul de exercitare al profesiei, încât trebuie sã regân-
dim legislaþia profesionalã astfel încât sã ne adaptãm
noilor provocãri: digitalizarea ºi impactul inteligenþei
artificiale accelerate de pandemie; comercializarea ºi
liberalizarea avocaturii prin prisma legislaþiei euro-
pene; concurenþa cu alte profesii întrucât în postmo-
dernitate graniþele dintre ºtiinþe se atenueazã; asaltul
normelor europene asupra secretului profesional ºi
asupra autoreglementãrii ºi nu în ultimul rând fluidi-
tatea domeniului rezervat avocaturii care capãtã contu-
ruri noi, tinzând sã se extindã în anumite privinþe ºi
sã se restrângã în altele.

ªi pentru cã am ajuns la un punct sensibil, dome-
niul rezervat avocaturii, din ce în ce mai ameninþat de
concurenþa acerbã cu alte profesii în mediul online,
aº vrea sã dezvolt acest subiect. Într-adevãr, acesta se
confruntã cu o fragmentare fãrã precedent. Cu voie
de la Comisia Europeanã, apar continuu niºe în con-
sultanþa juridicã, care sunt transferate altor entitãþi:
experþi proprietate intelectualã, în dreptul muncii,
experþi în date personale, experþi în dreptul consuma-
torilor etc. care dobândesc drepturi de consultanþã
juridicã ºi de acþiune în instanþã, care în mod tradiþional
aparþineau avocaþilor.

Mai nou, pânã la 25 decembrie 2022, România va
trebui sã transpunã Directiva (UE) 2020/1828 din 25
noiembrie 2020 privind acþiunile în reprezentare
pentru protecþia intereselor colective ale consuma-
torilor5, care va permite entitãþilor calificate, cum ar fi
organizaþiile consumatorilor, ONG-uri, sã reprezinte
grupuri de consumatori ºi sã intenteze acþiuni în justi-
þie, în locul avocaþilor.

De altfel, Comisia Europeanã pune un accent foarte
mare pe conturarea domeniului rezervat avocaturii ºi
în contextul reformelor care privesc reglementarea
serviciilor profesionale la nivel european6. Avocatura
se aflã în centrul acestor reforme, pe considerentul cã
este un domeniu esenþial pentru economie, dar, aºa
cum remarca ºi Comisia, nu a fost adoptatã nicio
reformã vizând sfera activitãþilor rezervate avocaþilor
în ceea ce priveºte dezvoltarea economiei digitale ºi
apariþia unor noi furnizori odatã cu dezvoltarea
tehnologiei juridice.

Încã din 2017, Comisia a formulat o serie de reco-
mandãri privind profesia de avocat7. Aceasta a invitat
statele membre sã revizuiascã domeniul de aplicare
al activitãþilor rezervate avocaþilor ºi sã evalueze
efectele cumulative ale cerinþelor privind forma de
societate, deþinerea de capital ºi parteneriatele pentru
avocaþi. În ceea ce priveºte formele de societate aflate
la dispoziþia avocaþilor ºi a firmelor de avocaturã,
unele state membre au extins sfera de aplicare a posi-
bilitãþilor existente.

Acestea sunt transformãri în sfera avocaturii euro-
pene despre care nici n-am fi îndrãznit sã pomenim
cu puþin timp în urmã. Probabil, România reprezintã
o zonã a avocaturii tradiþionale în Europa, în care prin-
cipiile profesiei sunt respectate, însã nu ºtim cât va
mai putea dura aceastã stare de lucruri.

Tocmai de aceea, tema Congresului Avocaþilor din
acest an reprezintã un apel colectiv cãtre toþi avocaþii
pentru a contribui cu propuneri privind adaptarea
legislaþiei profesionale în acord cu exigenþele lumii
de azi. Am observat o implicare foarte mare ºi din
partea tinerilor, ceea ce reprezintã un semn bun pentru
viitorul profesiei ºi þin sã le mulþumesc pentru aceasta.
Mulþumesc de asemenea ºi decanilor barourilor ºi
tuturor avocaþilor care s-au implicat ºi ºi-au adus
aportul în dezvoltarea tematicii Congresului, organi-
zând conferinþe în plan local pentru a analiza ºi pentru
a gãsi soluþii la cele mai stringente probleme ale pro-
fesiei. Pot spune cã a fost un an în care confraternitatea
ºi colaborarea conducerii UNBR cu cea a barourilor
dar ºi cu avocaþii a început sã dea roade.

NOTE
1 Richard Susskind, „Tomorrow s Lawyers. An

Introduction to Your Future”, Oxford University
Press, 2017.

2 Richard Susskind, A Response to the More for
Less Dilemma https://thepractice.law.harvard.edu/
article/speakers-corner-richard-susskind/.

3 Rezoluþia Parlamentului European din 21 oc-
tombrie 2021 referitoare la Pandora Papers: implicaþii
asupra eforturilor de a combate spãlarea banilor,
evaziunea fiscalã ºi evitarea obligaþiilor fiscal, par.
76, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C 184/141 din 5.5.2022.

4 HOTÃRÂREA CURÞII (Marea Camerã) 26 iunie
2007(*) „Directiva 91/308/CEE – Prevenirea folosirii
sistemului financiar în scopul spãlãrii banilor – Obli-
gaþia impusã avocaþilor de a informa autoritãþile
competente despre orice fapt care ar putea indica o
spãlare de bani – Dreptul la un proces echitabil –
Secretul profesional ºi independenþa avocaþilor” Cauza
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C-305/05 Ordre des barreaux francophones et
germanophones ºi alþii împotriva Conseil des
ministers.

A se vedea ºi CONCLUZIILE AVOCATULUI
GENERAL, ATHANASIOS RANTOS, prezentate la
5 aprilie 2022, în cauza pendinte C-694/20 Orde van
Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax
Lawyers, CD, JU Împotriva Vlaamse Regering
([cerere de decizie preliminarã formulatã de
Grondwettelijk Hof (Curtea Constituþionalã, Belgia)]
„Trimitere preliminarã – Cooperare administrativã în
domeniul fiscal – Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene – Articolele 7 ºi 47 – Schimb auto-
mat obligatoriu de informaþii cu privire la modalitãþile
transfrontaliere care fac obiectul raportãrii – Secretul
profesional al avocatului – Derogare de la obligaþia

de raportare a intermediarilor – Cerere de apreciere a
validitãþii”.

5 Directiva (UE) 2020/1828 a Parlamentului Euro-
pean ºi a Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind
acþiunile în reprezentare pentru protecþia intereselor
colective ale consumatorilor ºi de abrogare a Directivei
2009/22/CE (Text cu relevanþã pentru SEE), publicatã
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 409/1 din
4.12.2020.

6 Capitolul II.4 din Comunicarea Comisiei Euro-
pene din 9 iulie 2021 privind evaluarea ºi actualizarea
recomandãrilor de reformã din 2017 în domeniul
reglementãrii serviciilor profesionale.

7 Comunicarea Comisiei Europene din 10 ianuarie
2017 privind recomandãrile de reformã în domeniul
reglementãrii serviciilor profesionale.
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Partea I

Grupurile de lucru din cadrul UNBR: provocãri,
acþiuni, perspective

 „Experienþele de pânã acum au dovedit necesitatea unor modificãri legislative punctuale ale Legii nr. 51/
1995, dar ºi ale legislaþiei secundare ºi terþiare, Statutul profesiei de avocat, Codul deontologic” – Av. dr.
Sergiu Stãnilã, coordonatorul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecþionarea legislaþiei profesiei/
a celei cu impact asupra profesiei
 „Prioritatea profesiei în zona de fiscalitate þine de menþinerea cotei unice” – Av. Cãtãlin-Daniel Fenechiu,

vicepreºedinte UNBR, coordonatorul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind fiscalitatea profesiei de
avocat
 „Provocãrile majore ale GL3 au fost legate de riscurile proliferãrii platformelor online de intermediere

avocat client ºi ale noilor forme de publicitate din mediul online” – Av. dr. Ion Dragne, vicepreºedinte UNBR,
coordonatorul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea
 „Principala provocare este apãrarea secretului profesional în contextul evoluþiei reglementãrilor europene

privind combaterea spãlãrii banilor” – Av. dr. Mihai Baco, Vicepreºedinte UNBR, coordonatorul Grupului de
lucru al Consiliului UNBR privind prevenirea ºi combaterea spãlãrii banilor ºi apãrarea secretului profesional
 „Lupta cu mentalitatea conservatoare este cea mai dificilã provocare” – Av. Antonio Iordan, coordonatorul

Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizãrii asupra profesiei de avocat
 „Provocarea noastrã cea mai mare nu este sã ghicim viitorul, ci sã cream acest viitor prin identificarea

timpurie a tendinþelor ºi gãsirea unor soluþii pentru viitorul profesiei” – Av. Floriana Marin-Vlãdulescu,
coordonatorul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind avocatura secolului XXI
 „Principalul obiectiv al oricãrui sistem de pensii este protejarea persoanelor vârstnice” – Prof. univ. dr.

av. Ion Turculeanu, Vicepreºedinte UNBR
 „Entuziasmul cu care proiectul UNBR de promovare a educaþiei juridice în ºcoli a fost primit de copii ºi

tineri, de profesori dar ºi de avocaþi ne îndeamnã sã-l reevaluãm ca pe o misiune permanentã” – Av. Luminiþa
Ioana, coordonator al Grupul de lucru al Consiliului UNBR „Departamentul de Educaþie Juridicã”
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„EXPERIENÞELE DE PÂNÃ ACUM AU DOVEDIT NECESITATEA UNOR
MODIFICÃRI LEGISLATIVE PUNCTUALE ALE LEGII NR. 51/1995, DAR

ªI ALE LEGISLAÞIEI SECUNDARE ªI TERÞIARE, STATUTULUI
PROFESIEI DE AVOCAT, CODULUI DEONTOLOGIC”

Av. dr. Sergiu STÃNILÃ
Coordonatorul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecþionarea

legislaþiei profesiei/a celei cu impact asupra profesiei

înaintate Consiliului UNBR ºi Comisiei Permanente a
UNBR.

Este dificil sã realizez o ierarhie a acþiunilor pro-
gramate sau pe care le vom aborda în perioada care
urmeazã, toate fiind în mod evident importante, dar
totuºi cred cã într-un asemenea clasament pe primul
loc se situeazã activitatea de elaborare a proiectului
de modificare a Legii nr. 51/1995. Au fost mai multe
discuþii în legãturã cu acest subiect, respectiv dacã
este necesarã o nouã lege a profesiei de avocat sau
dacã este suficientã o modificare a prevederilor legale
ºi statutare care s-au dovedit a nu mai fi suficiente,
raportat la ordinea socialã actualã. S-a cristalizat opinia
majoritarã în sensul actualizãrii ºi modificãrii unor
prevederi din Legea nr. 51/1995. Fireºte, nu vom ne-
glija ºi celelalte proiecte, respectiv raportarea unor
opinii juridice pe problemele ridicate de barouri sau
de cãtre avocaþi.

Experienþele de pânã acum au dovedit necesitatea
unor modificãri legislative punctuale ale Legii nr. 51/
1995, dar ºi ale legislaþiei secundare ºi terþiare, Statutul
profesiei de avocat, Codul deontologic.

Grupul de lucru nr. 1 al Consiliului UNBR, aºa
cum o aratã ºi denumirea lui – Grup de lucru privind
perfecþionarea legislaþiei profesiei ºi a celei cu impact
asupra profesiei – are ca obiect de activitate cea mai
largã ºi extinsã problematicã. Orice propunere de mo-
dificare a legislaþiei profesiei de avocat sau a legislaþiei
conexe cu impact asupra profesiei de avocat, dacã nu
este una strict specializatã care reprezintã preocuparea
celorlalte grupuri de lucru, intrã în analiza membrilor
Grupului de lucru nr. 1.

Începând cu anul 2019, anul organizãrii Grupului
de lucru nr. 1 în actuala sa componenþã, ne-am con-
fruntat ºi ne confruntãm în continuare cu multiple pro-
vocãri. De la propuneri de modificãri punctuale ale
unor prevederi legislative, la propuneri de adoptare a
unei noi legi care sã reglementeze profesia de avocat.
Toate justificate de realitatea de zi cu zi, de experien-
þele avocaþilor în exercitarea profesiei, de necesitatea
implementãrii unor directive europene sau a adaptãrii
legislaþiei profesiei noastre la deciziile pronunþate de
Curtea Constituþionalã a României sau de Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie. De asemenea, am analizat ºi ana-
lizãm solicitãri din partea barourilor de emitere a unor
puncte de vedere, care ulterior au stat la baza adoptãrii
de cãtre Consiliul UNBR a unor decizii interpretative
ale dispoziþiilor Statutului profesiei de avocat.

Grupul de lucru nr. 1, pe care cu responsabilitate
ºi onoare îl coordonez, a lucrat ºi lucreazã în mod con-
tinuu, toþi membrii sãi fiind foarte implicaþi în activi-
tatea pe care ne-am asumat-o. Am convocat ºi desfãºu-
rat ºedinþe de lucru, de cele mai multe ori cu frecvenþã
sãptãmânalã, în care se analizeazã materialele lucrate,
se fundamenteazã concluzii, se redacteazã rapoarte.
Am invitat la ºedinþe colegii avocaþi din þarã, care au
înaintat în cadrul Congresului Avocaþilor din anul
2021, propuneri de modificare legislativã, pentru a-ºi
susþine aceste iniþiative. De asemenea, Preºedintele
UNBR, domnul avocat dr. Traian Briciu a fost invitat
ºi a participat în mod activ la multe dintre ºedinþele
noastre. Toate rapoartele întocmite de noi sunt
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Orice discuþie în aceastã direcþie trebuie însã sã
porneascã de la urmãtoarea particularitate: avocaþii
nu au cerut ºi nu au militat niciodatã pentru obþinerea
unor privilegii legislative sau a unor imunitãþi, cum
au fost numite modificãrile realizate în anul 2017,
pentru ei.

Protecþia, recunoaºterea ºi respectarea profesiei de
avocat ºi a profesionistului avocat, înseamnã protecþia
justiþiabilului, a drepturilor ºi intereselor sale legitime.

Fãrã un profesionist avocat care sã îºi poatã exer-
cita profesia de avocat în mod liber, sigur ºi beneficiind
de toate garanþiile legale, nu se poate imagina actul
de justiþie.

Dacã factorii decizionali sau opinia publicã nu
înþeleg acest lucru, justiþiabilul nu mai beneficiazã
practic de nicio garanþie procesualã, care ar rãmâne
doar formal recunoscutã la nivel legislativ.

Fireºte, paºii înainte realizaþi pânã în prezent prin
modificãrile anterioare, în special cele implementate
prin Legea nr. 25/2017, trebuie perpetuaþi ºi per-
fecþionaþi.

S-au vehiculat ca fiind necesare modificãri în ma-
teria protejãrii supreme a secretului profesional ºi a
confidenþialitãþii relaþiei avocat-client, ambele de
esenþa profesiei de avocat, în materia rolului ºi poziþiei
avocatului în procesul judiciar, acesta fiind exonerat
de rãspundere pentru susþinerile sale ºi pentru opiniile
ºi consultaþiile juridice acordate, neputând fi identificat

sau confundat în niciun context ºi fãrã nicio excepþie
cu clientul sãu. De asemenea, se discutã despre modi-
ficãri ºi în ceea ce priveºte organizarea administrativã
a profesiei de avocat, la nivel local ºi, respectiv, naþio-
nal, despre modificãri în ceea ce priveºte competenþele
organelor profesiei de avocat. Nu în ultimul rând, tre-
buie sã ne adaptãm progresului tehnologiei, implemen-
tând inteligenþa artificialã în organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat, gãsind cele mai potrivite ºi în ace-
laºi timp eficiente reglementãri.

În încheiere, vreau sã mulþumesc colegilor mei din
cadrul Grupului de lucru nr. 1 al Consiliului UNBR,
pentru disponibilitatea arãtatã, pentru contribuþiile la
rezultatele grupului de lucru. Vreau sã mulþumesc,
de asemenea, Preºedintelui UNBR, domnului avocat
dr. Traian Briciu, pentru sugestiile ºi sfaturile cu care
a contribuit la activitatea grupului de lucru, colegilor
din cadrul Comisiei Permanente a UNBR ºi Consiliului
UNBR, pentru colaborarea ºi deschiderea arãtatã acti-
vitãþii noastre. Nu în ultimul rând, colegilor avocaþi care
ne-au transmis propuneri de modificare ºi îmbunãtãþire
a legislaþiei profesiei de avocat.

De asemenea, vreau sã vã asigur cã ne vom conti-
nua misiunea acordatã de Consiliul UNBR, încercând
sã contribuim ºi noi la recunoaºterea ºi respectarea
rolului ºi poziþiei avocatului în societate ºi în procesul
judiciar.
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Aria de activitate a Grupului de lucru nr. 2 – Fis-
calitatea profesiei – are ca principal obiectiv identifi-
carea de soluþii pentru ca avocaþii sa aibã un regim
fiscal cât mai bun. Din fericire, în aceastã perioadã,
regimul fiscal aplicabil profesiei este unul favorabil
avocaþilor, atât taxarea venitului – astãzi 10% cât ºi
contribuþia de sãnãtate – care se plãteºte la salariul
minim pe economie, fiind de naturã sã stimuleze atât
activitatea avocaþialã, cât ºi veniturile confraþilor.

Indiscutabil, existã ºi anumite aspecte a cãror rezol-
vare favorabilã – ºi aici mã refer la regimul deductibi-
litãþilor sau perioada repausului pentru refacerea capaci-
tãþii de muncã, ar genera satisfacþie în rândul confraþilor.

Bunãoarã, ne-am dori deducerea integralã a cheltu-
ielilor legate de combustibil, amortizarea acceleratã a
primului sediu achiziþionat de formele de exercitare,
posibilitatea tratãrii fiscale a formelor de exercitare
asemenea microîntreprinderilor – ºi mã refer aici la
impozit forfetar de 1-3%, eliminarea TVA-ului pentru
serviciile de asistenþã – reprezentare a persoanelor
fizice ºi aº putea continua.

Cum toate aceste deziderate ale profesiei pot fi rea-
lizate doar prin modificãri legislative, care depind ex-
clusiv de strategiile guvernamentale ºi voinþa politicã,
menþionez cã suntem într-un dialog permanent, atât cu
decidenþii politici, cât ºi cu cei guvernamentali –
Prim-ministru, Ministerul Justiþiei, Ministerul Finanþelor
Publice.

Chiar în aceastã perioadã, UNBR, prin intermediul
confraþilor care sunt astãzi parlamentari, a iniþiat o
propunere legislativã de modificare a Codului Fiscal
prin care, pentru perioada de repaus a capacitãþii de
muncã sã îºi poatã deduce din impozitul pe venit a 12
partea din venitul net realizat în anul precedent dar
nu mai mult decât valoarea salariului mediu brut.

Avem în vedere mai multe iniþiative de acest gen
care vor fi promovate atunci când existã premise ca
acestea sã se concretizeze.

Indiscutabil, prioritatea profesiei în zona de fisca-
litate þine de menþinerea cotei unice. Nu de alta dar,
cu siguranþã, confraþii cu vechime mai mare în profesie,
îºi amintesc de perioada impozitului progresiv când

la 100 de lei încasaþi, plãteam taxe, impozite ºi con-
tribuþii de aproape 80 de lei.

Cred cã menþinerea cotei unice este un deziderat
al profesiei.

Evident, acþiunile noastre vor viza, în continuare
prioritãþile stabilite, respectiv îmbunãtãþirea regimului
deductibilitãþilor, eliminarea TVA-ului la persoane
fizice, posibilitatea asimilãrii formelor de exercitare a
profesiei, IMM-urilor – inclusiv pentru a accesa fon-
duri europene ºi guvernamentale. Avem o serie de
obiective, conlucrãm cu avocaþii parlamentari, dialo-
gãm cu mediile guvernamental ºi politic, ºi încercãm
sã facem regimul fiscal cât mai prietenos pentru avocaþi.

Cu siguranþã, ºi legea noastrã trebuie sã evolueze
în raport de evoluþia vremurilor. Noile realitãþi, gene-
rate de contextul pandemic, de progresul tehnologic
ºi digitalizare, de evoluþia ºi modificarea anumitor obi-
ceiuri culturale, de dezvoltare a profesiei, de impactul

„PRIORITATEA PROFESIEI ÎN ZONA DE FISCALITATE ÞINE
DE MENÞINEREA COTEI UNICE”

Av. Cãtãlin-Daniel FENECHIU
Vicepreºedinte UNBR, coordonatorul Grupului de lucru al Consiliului UNBR

privind fiscalitatea profesiei de avocat
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În încheiere vreau sã le mulþumesc colegilor din
„GL 2 – Fiscalitatea Profesiei” – av. Silvana
Racoviceanu, av. Teodora Calipetre ºi av. Constantin
ªerban, colegilor din Comisia Permanentã ºi din
Consiliul UNBR pentru buna colaborare ºi nu în
ultimul rând confraþilor parlamentari care ne-au
susþinut în demersurile iniþiate. Nu în ultimul rând un
gând special pentru Robert Cazanciuc, a cãrui
implicare în sprijinirea profesiei a devenit o constantã.

specializãrii, de globalizare ºi, nu în ultimul rând de
reglementãrile internaþionale, europene ºi naþionale
cu privire la terorism, spãlarea banilor ºi GDPR ºi-au
pus ºi îºi pun în continuare amprenta asupra profesiei.

Da, eu cred cã legea nr. 51/1995 trebuie adaptatã
realitãþii dar dacã vrem doar o adaptare sau o lege
nouã, trebuie sã decidã profesia, printr-o decizie a
Consiliului UNBR, dupã un dialog deschis ºi
transparent în interiorul profesiei ºi care sã þinã cont
de toate prioritãþile avocaþilor.
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Principala provocare pentru GL 3 a fost ºi este încã
proliferarea platformelor online de intermediere avo-
cat client în perioada pandemiei, care au pus probleme
în privinþa riscurilor deontologice, inclusiv în ceea ce
priveºte promovarea avocaþilor ºi publicitatea pe aceste
platforme.

Încã de la început, am realizat cã utilizarea plat-
formelor online de cãtre avocaþi poate afecta regulile
profesionale de conduitã ºi profesia în sine dacã nu îi
vom coordona în aceste demersuri, legale de altfel,
prin Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului
European ºi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind
promovarea echitãþii ºi a transparenþei pentru între-
prinderile utilizatoare de servicii de intermediere online
ºi OUG nr. 23 din 31 martie 2021 privind mãsurile de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150
al Parlamentului European ºi al Consiliului din 20 iunie
2019 privind promovarea echitãþii ºi a transparenþei
pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de inter-
mediere online, precum ºi pentru modificarea ºi com-
pletarea Legii concurenþei nr. 21/1996.

În legãturã cu platformele de intermediere avocat
client în mediul online, au apãrut o serie de probleme
legate de independenþa, demnitatea, încrederea ºi inte-
gritatea avocatului, întrucât existã riscuri de interfe-
renþã a furnizorilor de platforme în relaþia avocatului
cu clientul. ªi existã riscuri ºi mai mari ca aceºti furni-
zori sã controleze piaþa avocaturii. Dacã furnizorul
platformei de intermediere face regulile acesteia, sunt
dubii cã se ca putea garanta secretul profesional, sunt
riscuri cã nu se va evita conflictul de interese, atâta
vreme cât cunoaºterea clientelei apare mai dificilã în
mediul online, dar mai ales în situaþia în care furni-
zorul de platformã este deþinut de o parte care ar putea
fi implicatã indirect într-un caz.

Nu vom putem garanta libera alegere a avocatului
în condiþiile în care ierarhizarea acestora pe platforme
este fãcutã de algoritmi ºi eventual de sumele plãtite
pentru pachetele promoþionale, impuse de proprietarul

platformei? Cum putem identifica publicitatea înºe-
lãtoare a avocaþilor înscriºi pe aceste platforme? De
asemenea, aceste platforme ar putea sã practice publi-
citatea comparativã, prin punctaje ºi referinþe ale
clienþilor, o formã de publicitate care este interzisã.
Cum facem cu regulile privitoare la onorarii, care in-
terzic partajarea acestora cu non avocaþi, dar care,
uneori, cer comisioane din onorariu pentru interme-
diere? Mai sunt multe probleme legate de responsabi-
litatea avocaþilor ºi a proprietarilor de platforme.

Toate aceste aspecte au fost îndelung dezbãtute în
cadrul grupului de lucru GL 3, de la principiile privind
relaþia avocatului cu editorul de platformã ºi protecþia
secretului profesional pânã la problemele care þin de
practicile comerciale neloiale ºi respectarea transpa-
renþei ºi a echitãþii impuse de noile reglementãri euro-
pene cu privire la platformele de intermediere online.

O altã provocare majorã a fost legatã de publicitate,
pentru cã prevederile statutului avocaþilor în acest sens
deveniserã anacronice în contextul concurenþei acerbe
cu alte profesii, mai ales cu cele din domeniul finan-
ciar, care tot mai des, lanseazã oferte de consultanþã
integrate împreunã cu avocaþii. Aceste profesii îºi fac

„PROVOCÃRILE MAJORE ALE GL3 AU FOST LEGATE DE RISCURILE
PROLIFERÃRII PLATFORMELOR ONLINE DE INTERMEDIERE AVOCAT

CLIENT ªI ALE NOILOR FORME DE PUBLICITATE
DIN MEDIUL ONLINE”

Av. dr. Ion DRAGNE
Vicepreºedinte UNBR, coordonatorul Grupului de lucru al Consiliului UNBR

privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea
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o publicitate agresivã în mediul online, punând în
umbrã avocaþii constrânºi de reguli deontologice cu
privire la publicitate, care au devenit rigide.

Au fost foarte multe ºedinþe ale GL3, în care am
urmãrit formularea de propuneri privind compatibi-
lizarea regulilor publicitãþii profesionale prin prisma
modificãrii ºi completãrii Legii nr. 51/1995 pentru
organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat prin
Legea nr. 25/2017; Consiliul UNBR, întrunit la 10-11
septembrie 2021 a considerat cã este necesarã inte-
grarea în Statutul profesiei a propunerilor GL3 sub
forma unor instrumente flexibile, care sã poatã fi adap-
tate evoluþiei accelerate a noilor forme de comunicare
în mediul online, precum ºi noilor reglementãri pri-
vind oferta serviciilor avocaþiale pe platformele de
intermediere online.

Astfel cã, în principal, rezultatele activitãþii GL3
s-au concretizat în Hotãrârea Consiliului UNBR

nr. 195 din 10-11 septembrie 2021 privind modificarea
ºi completarea Statutului profesiei de avocat referitor
la publicitate, „Ghidul privind utilizarea platformelor
on-line de cãtre avocaþi” (anexa 1), „Ghidul de bune
practici privind publicitatea avocatului ºi a formelor
de exercitare a profesiei” (anexa 2), publicatã în
Monitorul Oficial nr. 1055 din 4 noiembrie 2021.

GL3 va continua monitorizarea publicitãþii avoca-
þilor în mediul online, precum ºi a evoluþiei platfor-
melor de intermediere avocat client în plinã expansiune
ºi va propune mãsurile necesare pentru afirmarea
avocaþilor în noile contexte concurenþiale. Analizarea
tipologiei de derapaje deontologice sesizate în exer-
citarea profesiei de avocat privind concurenþa nelo-
ialã, racolarea de clientelã, comunicarea etc ºi înainta-
rea de propuneri privind modificarea/completarea
legislaþiei incidente sau privind mãsurile ce trebuie
adoptate de organele de conducere a profesiei.
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Problematica GL 7 este foarte complexã întrucât,
dupã cum bine ºtiþi, legislaþia europeanã pentru com-
baterea spãlãrii banilor are o strânsã legãturã cu secre-
tul profesional. De fapt, aceastã legislaþie, împreunã
cu cea privind combaterea terorismului, au adus pri-
mele breºe în concepþia secretului profesional absolut,
din þãrile de drept continental.

Aºadar, principala provocare este apãrarea secre-
tului profesional în contextul evoluþiei reglementãrilor
europene privind combaterea spãlãrii banilor.

În ce priveºte provocãrile de actualitate cu care se
confruntã GL7, acestea se referã la intrarea României
în cea de-a V-a Rundã de Evaluare Mutualã realizatã
de Comitetul Selectat de Experþi pentru Evaluarea mã-
surilor de combatere a spãlãrii banilor – MONEYVAL,
ale Consiliului Europei. În ianuarie 2022, ONPCSB
a comunicat cãtre UNBR douã chestionare
MONEYVAL, pentru a fi completate în calitate de
organism de autoreglementare, ºi anume: chestionarul
de eficienþã ºi chestionarul de conformitate tehnicã.
Consider cã acestea reprezintã o provocare deoarece
la finalul evaluãrii MONEYVAL vor fi formulate
recomandãri de modificare / completare a legislaþiei
naþionale în funcþie de rezultatul acestei evaluãri. Prin
urmare, în ceea ce priveºte profesia de avocat, este
important sã nu fie identificate vulnerabilitãþi nere-
zolvate, care sã conducã la anumite propuneri legis-
lative cu impact negativ în ceea ce priveºte secretul
profesional ºi exercitarea profesiei, în general.

Astfel, printre obiectivele GL7 se numãrã men-
þinerea relaþiei cu Oficiul Naþional de Prevenire ºi
Combatere a Spãlãrii Banilor (ONPCSB), în vederea
comunicãrii chestionarelor de conformitate tehnicã ºi
de eficienþã a sistemului CSB/CFT, completate de cãtre
UNBR ºi evaluarea rãspunsurilor formulate de cãtre
UNBR, astfel încât acestea sã respecte principiul
pãstrãrii secretului profesional din legislaþia profesiei
de avocat.

De asemenea, avem în vedere elaborarea, la nivel
naþional, a normelor sectoriale în scopul cunoaºterii

clientelei ºi a identificãrii beneficiarului real. Obligaþia
evaluãrii naþionale a riscurilor de spãlare a banilor ºi
de finanþare a terorismului este consacratã la nivel
internaþional prin dispoziþiile Directivei a IV ºi a V-a
privind prevenirea ºi combaterea spãlãrii banilor ºi a
finanþãrii terorismului, precum ºi în instrumente pre-
cum Recomandãrile FATF (Financial Action Task
Force).

Au avut loc o serie de sesiuni de instruire a
avocaþilor, organizate de cãtre ONPCSB în parteneriat
cu INPPA, cu privire la obligaþiile prevãzute de Legea
nr. 129/2019, care au fost monitorizate de GL7. De
asemenea, GL7, prin membrii sãi, a participat la o
serie de conferinþe tematice referitoare la combaterea
spãlãrii banilor. Dl. avocat Danny Bardan, în calitate
de membru al Consiliului UNBR. a susþinut tema
„Secretul profesional al avocatului în raport de Legea
nr. 129/2019”, în cadrul Conferinþei „Prevenirea ºi
combaterea spãlãrii banilor. Impactul noii legi asupra
profesiilor liberale” organizatã de Universul Juridic.
Totodatã, am participat în calitate de vicepreºedinte
al UNBR ºi coordonator al GL7 împreunã cu dl.
avocat Danny Bardan la dezbaterea organizatã de

„PRINCIPALA PROVOCARE ESTE APÃRAREA SECRETULUI
PROFESIONAL ÎN CONTEXTUL EVOLUÞIEI REGLEMENTÃRILOR

EUROPENE PRIVIND COMBATEREA SPÃLÃRII BANILOR”

Av. dr. Mihai BACO
Vicepreºedinte UNBR, coordonatorul Grupului de lucru al Consiliului UNBR

privind prevenirea ºi combaterea spãlãrii banilor ºi apãrarea secretului profesional
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Baroul Suceava, în parteneriat cu U.N.B.R., având ca
tema principalã „Impactul reglementãrilor naþionale
ºi europene în materia prevenirii ºi a combaterii spã-
lãrii banilor asupra profesiei de avocat”.

În continuare, avem în vedere elaborarea la nivelul
UNBR a unei proceduri de cunoaºtere a clientelei ºi
de identificare a beneficiarului real, accesibilã avoca-

þilor, care îndeplinesc cerinþele prevãzute de art. 5
alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019. Aceastã proce-
durã va avea ca scop principal protejarea avocatului
în raport de dispoziþiile Legii nr. 129/2019 ºi în raport
de relaþiile contractuale cu clientul sãu, concomitent
cu protejarea secretului profesional al avocatului.
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Dacã este sã vorbim despre provocãri, m-aº referi
în primul rând la „lupta cu schimbarea mentalitãþii”
sau lupta cu un anumit confort, inerþie pe care o au în
general oamenii atunci când sunt puºi în faþa unor
modificãri ale vechiului mod de lucru. Aceastã provo-
care nu ne este specificã nouã avocaþilor, dar cred cã
noi excelãm în a ne opune atunci când e vorba sã ieºim
din starea conservatoare ºi sã creãm loc pentru nou.

Lupta cu mentalitatea conservatoare este cea mai
dificilã provocare ºi în aceºti doi ani pot sã spun cã,
deºi nu ne putem declara învingãtori, putem afirmã
fãrã a exagera cã nu existã membru al Consiliului
Uniunii care sã nu fi auzit sau sã nu cunoascã despre
activitatea grupului.

 Întrucât noi nu suntem creatori sau inovatori în
zona de activitate a grupului, nu pot afirma cã putem
numi provocãri activitãþile sau acþiunile prin care
identificãm tehnologiile pe care sã le avem în vedere
ºi pe care sã le prezentãm pentru a fi avute în vedere,
însuºite sau acceptate cã fiind benefice corpului pro-
fesional.

O provocare ar fi gãsirea unor modalitãþi prin care
sã reuºim cooptarea a cât mai multor colegi în identi-
ficarea instrumentelor care sã îmbunãtãþeascã abili-
tãþile digitale ale colegilor noºtri, înþelegând cã scopul
acestui grup este în principal sã acþioneze cã o interfaþã
între corpul profesional ºi organele de conducere ºi
care, în acest sens, trebuie sã primeascã iniþiative, sã
le preia ºi sã le prezinte pe cele care sunt cu adevãrat
benefice avocaþilor cã ºi corp profesional, nu în prac-
ticile lor individuale. Consider cã dupã ce grupul se
va coagula ºi dezvolta, nu ar fi exclusã ºi acoperirea
unor activitãþi care sã vizeze identificarea unor instru-
mente sau tehnologii care sã ajute sau sã fie utilizate
de avocaþi în practica lor individualã. Din pãcate, în
cei doi ani de funcþionare nu au existat iniþiative în afara
celor venite de la membrii grupului, fapt care mã face
sã consider cã nu ne-am realizat scopul în totalitate.

Unul din principalele obiective, aºa cum am spus
ºi mai sus, este sã gãsim soluþii de promovare a acti-
vitãþii acestui grup pentru a putea primi un input cât
mai mare de informaþii de la colegi pentru cã astfel sã
ne putem realiza scopul.

În paralel, cãutãm sã finalizãm proiectele pe care
le avem în lucru: finalizarea platformei avocat –
client, crearea unei identitãþi digitale a avocatului,
integrarea tabloului avocaþilor în motorul de cãutare
al Comisiei Europene, identificarea unor soluþii prin
care sã poate fi finanþatã componente de digitalizare
prin fonduri europene, analiza impactului noii legi pri-
vind interoperabilitatea precum ºi asigurarea supor-
tului Comisiei Permanente sau a Consiliului Uniunii
în toate aspectele care vizeazã problematici în zona
digitalã.

În urmã analizelor efectuate pânã acum, consideraþi
cã Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat ar trebui modificatã, adaptatã
noilor realitãþi? Dacã da, care ar fi cele mai importante
aspecte în acest sens?

În activitatea noastrã au fost ridicate o serie de
probleme care necesitã modificarea legislaþiei primare
ºi/sau secundare care vizeazã organizarea ºi funcþio-
narea avocaturii în România, cele mai importante pro-
bleme fiind identificate în procesul de evaluare ºi de
luare a deciziei planului de dezvoltare a platformei
avocat-client ºi sunt legate de posibilitatea avocatului
de a încheia CAJ de la distanþã, prin intermediul unei
platforme digitale precum ºi de a asigura servicii avo-
caþiale prin intermediul unei platforme, încasarea
onorariului etc.

„LUPTA CU MENTALITATEA CONSERVATOARE
ESTE CEA MAI DIFICILÃ PROVOCARE”

Av. Antonio IORDAN
Coordonatorul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizãrii

asupra profesiei de avocat
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Pentru cã aceste discuþii sã poate fi analizate în
cadrul grupurilor de lucru ºi a corpului profesional în
ansamblu, pentru moment s-a decis ca platforma sã
fie realizatã într-o prima versiune fãrã aceste facilitaþi
urmând cã în funcþie de evoluþia acestor analize ºi
adaptarea legislaþiei sã putem trece în faza a douã a
dezvoltãrii.

Cu titlu general, este evident cã suntem conºtienþi
de necesitatea adaptãrii aspectelor care în actuala
reglementare intrã în coliziune cu modul în care pro-
fesia se va dezvolta ºi cã vom fi printre cei care vom
sesiza aceste neconformitãþi ºi vom propune modificãri
în consecinþã.
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Provocãrile cu care se confruntã profesia astãzi sunt
ºi provocãri pentru Grupul de lucru al Consiliului
UNBR privind avocatura secolului XXI (GL5).
Trecem printr-o perioadã de schimbãri accelerate, apar
crize continue la nivel global care se repercuteazã asu-
pra devenirii profesiei, pentru cã nu mai suntem izolaþi
de graniþe.

Pandemia a avut ºi are în continuare efecte eco-
nomice ºi trebuie sã identificãm mijloace de a face
faþã unor astfel de crize pentru cã vedem bine cã
acestea se înmulþesc ºi sunt tot mai greu de preconizat
ºi de controlat. Tot criza COVID-19 a dus la o digita-
lizare rapidã ºi accentuatã care aduce schimbãri majore
în modul de comunicare al avocaþilor cu instanþele ºi
cu clienþii, la „democratizarea” dreptului ºi intensifi-
carea concurenþei cu alte profesii, inclusiv prin apariþia
unui un nou mod de livrare al serviciilor avocaþiale
prin intermediul platformelor de intermediere a servi-
ciilor. Terorismul este o altã crizã mondialã din anii
precedenþi care a dus la breºe profunde în secretul
profesional, pilonul de bazã al profesiei noastre. Le-
gislaþia profesionalã se globalizeazã ºi odatã cu
aceasta ºi avocatura. La nivelul Comisiei Europene
sunt tendinþe de uniformizare a normelor ce privesc
avocatura în special în direcþia liberalizãrii pieþei
avocaturii ºi a comercializãrii acesteia.

Prin urmare, tot ce se întâmplã în lume se viruseazã
peste tot pentru cã suntem interconectaþi la nivel global.

Am enumerat numai câteva dintre problemele cu
care ne confruntãm, dar acestea vor avea efecte pe
termen lung ºi vor schimba definitiv cursul profesiei.
De aceea, provocarea noastrã cea mai mare nu este
sã „ghicim” viitorul, ci sã cream acest viitor prin iden-
tificarea timpurie a tendinþelor ºi gãsirea unor soluþii
pentru viitorul profesiei.

Obiectul de activitate al grupului de lucru GL5 pre-
supune o monitorizare continua a evoluþiei profesiei
de avocat ºi a pieþei avocaturii pentru a observa schim-
bãrile ºi a propune mãsuri în consecinþã.

Cu siguranþã, este necesar un studiu sociologic al
acestor aspecte, astfel încât realizarea acestuia ar fi o
prioritate. Trebuie sã ºtim direct de la sursã ce aºteaptã
avocaþii dar ºi beneficiarii serviciilor juridice, astfel
încât aceºtia ºi barourile sã poatã dispune de repere ºi
informaþii esenþiale pentru a-ºi putea crea strategiile
ºi reformele care sa le permitã sã deþinã controlul viito-
rului lor în profesie.

Ne dorim sã implicãm cât mai mult tinerii în activi-
tatea noastrã pentru a afla viziunea lor asupra viitoru-
lui profesiei, întrucât ei înþeleg mai bine efectele evolu-
þiei tehnologice ºi impactul acestora asupra profesiei.
Cel mai important element care trebuie adus în profesie
este digitalizarea. Aceasta trebuie sã fie complemen-
tarã educaþiei avocaþilor în deprinderea ºi înþelegerea
soluþiilor digitale, care le pot uºura foarte mult munca.

De asemenea, o proiecþie a evoluþiei profesiei de
avocat nu poate fi privitã izolat, ci în raport de evoluþia
sistemului judiciar ºi a profesiilor liberale, astfel încât
trebuie sã intensificãm colaborarea cu Ministerul
Justiþiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea
Profesiilor Liberale din România pentru a corela strate-
giile sau predicþiile lor cu cele legate de profesia noastrã.

Trebuie sã conturãm mai bine domeniul rezervat
avocaturii, întrucât mediul online a adus o concurenþã
acerbã cu alte profesii, cererea de servicii integrate

„PROVOCAREA NOASTRÃ CEA MAI MARE NU ESTE SÃ
„GHICIM” VIITORUL, CI SÃ CREÃM ACEST VIITOR

PRIN IDENTIFICAREA TIMPURIE A TENDINÞELOR ªI GÃSIREA
UNOR SOLUÞII PENTRU VIITORUL PROFESIEI”

Av. Floriana MARIN-VLÃDULESCU
Baroul Vâlcea, membru al Comisiei Permanente, coordonator al Grupul de lucru al Consiliului UNBR

privind avocatura secolului XXI
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este în creºtere astfel încât va trebui sã stabilim mai
clar cum vom colabora în continuare cu alþi profesio-
niºti pentru a satisface aceastã cerere.

Deci, evoluþia profesiei este investigatã sub mai
multe aspecte: al performanþei economice, al impac-
tului tehnologiei, al concurenþei ºi al presiunii exerci-
tate de alte profesii, al evoluþiei demografice ºi, bine-
înþeles al tendinþelor reglementãrilor europene ºi chiar
al tendinþelor globale.

Evident cã toate aceste schimbãri despre care am
vorbit mai devreme se vor regãsi ºi în evoluþia legis-
laþiei profesionale, iar aceasta va trebui sã devinã mai

flexibilã pentru a se adapta continuu schimbãrilor
accelerate.

Scopul principal al Uniunii Naþionale a Barourilor
din România este de a acþiona în aºa fel încât profesia
de avocat sã fie capabilã sã se adapteze în raport de
impactul generat asupra acesteia de factorii economici,
social-politici, modificarea continuã a legislaþiei, de
aºteptãrile corpului profesional, dar ºi ale benefi-
ciarilor serviciilor juridice, astfel încât atât aceºtia cât
ºi barourile sã-ºi poatã crea strategii ºi reforme, care
sã le permitã sã deþinã controlul viitorului lor în
profesie.
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În cuvântul pe care l-am avut la Congresul Electiv
din anul 2019, fãceam trimitere la o frumoasã poezie
a unui mare poet brazilian, Mario de Andrade, inti-
tulatã „Timpul preþios al persoanelor mature”.

Nu am uitat în toatã activitatea mea de vicepreºe-
dinte al UNBR acele versuri ºi am încercat sã þin cont
de aceste învãþãturi de fiecare datã când a trebuit sã
hotãrãsc ceva.

În calitate de Vicepreºedinte U.N.B.R., cu atribuþii
privind buna organizare ºi funcþionare a Casei de Asi-
gurãri a Avocaþilor din România (C.A.A.), am acordat
o atenþie deosebitã modului în care aceasta a asigurat
coordonarea, îndrumarea ºi controlul activitãþii filia-
lelor C.A.A. în scopul aplicãrii unitare a legislaþiei în
domeniul specific ºi al realizãrii integrale a sarcinilor
ºi atribuþiilor ce îi revin, participând activ la ºedinþele
Consiliului de Administraþie al C.A.A. ºi formulând
propuneri importante pentru sistem.

Activitatea CAA din ultimul an se regãseºte în
numeroase hotãrâri ºi decizii ale CAA toate având în
prim-plan interesul avocaþilor ºi al sistemului lor de
pensii. Iatã câteva dintre ele:

1. Propunere privind aprobarea acordãrii unor
facilitãþi avocaþilor cu probleme de sãnãtate care
solicitã tratament la Complexul Balnear ºi de
Recuperare al C.A.A. Techirghiol, propunere aprobatã
atât de Consiliul de administraþie al C.A.A. cât ºi de
Consiliul U.N.B.R., urmând ca la Congresul avocaþilor
din acest an sã fie aprobatã ºi finanþarea necesarã.

2. Implementarea în toate filialele C.A.A. a Pro-
gramului informatic „Gestiune avocaþi” ºi a Progra-
mului de evidenþã contabilã „Saga”;

3. Am propus C.A.A. sã-ºi reconfigureze site-ul ºi
sã-l populeze cu mai multe informaþii utile avocaþilor
ºi sã determine filialele C.A.A. de a avea site-uri pro-
prii sau secþiuni dedicate pe site-urile barourilor, por-
nind de la importanþa ºi rolul site-ului pentru o organi-
zaþie. Azi C.A.A. are un site modern, uºor accesibil ºi
actualizat permanent iar dacã veþi accesa www.caav.ro
vã veþi convinge de acest lucru.

4. Pornind de la nevoia de a ne construi din timp
un viitor sigur ºi liniºtit bazat pe încredere ºi pe cu-
noaºtere am propus reeditarea într-o formã nouã a
„Ghidului practic” – ediþia 2021, în care sub denu-
mirea „Drepturile ºi obligaþiile avocaþilor în sistemul

propriu de pensii ºi asigurãri sociale” au fost prezen-
tate noutãþi, explicaþii ºi exemple de calcul a pensiilor
din toate categoriilor ºi a altor drepturi de asigurãri
sociale. Ghidul a fost editat în format fizic ºi transmis
filialelor, dar se aflã publicat ºi pe site-ul C.A.A.

5. Luând în considerare bunele practici am propus
mediatizarea la nivelul tuturor filialele C.A.A. a posibi-
litãþilor pe care le au avocaþii de a plãti contribuþiile
lunare prin viramente bancare cãtre filialele C.A.A.,
având ca model Filiala Bucureºti.

6. Elaborarea ºi aprobarea Regulamentului de
regularizare anualã a contribuþiilor la fondurile C.A.A.
Proiectul Regulamentului de regularizare anualã a
contribuþiilor la fondurile sistemului C.A.A. în funcþie
de veniturile brute anuale efectiv realizate din onorarii
de avocaþi, realizat de C.A.A., a fost înaintat pentru a
fi supus dezbaterii ºi aprobãrii Consiliului U.N.B.R.,
în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din
Statutul C.A.A. Proiectul a fost aprobat prin Hotãrârea
U.N.B.R. nr. 145/12 aprilie 2021.

7. Protocol încheiat cu Casa Naþionalã de Pensii
Publice

Protocolul priveºte colaborarea în beneficiul mem-
brilor asiguraþi ai sistemului de pensii al avocaþilor
gestionat de C.A.A., pentru evaluarea capacitãþii de
muncã, în scopul stabilirii gradului de invaliditate de
cãtre medicul specializat în expertizã medicalã a
capacitãþii de muncã din cadrul C.N.P.P., astfel cum
este prevãzut în Legea nr. 72/2016 privind sistemul

„PRINCIPALUL OBIECTIV AL ORICÃRUI SISTEM DE PENSII ESTE
PROTEJAREA PERSOANELOR VÂRSTNICE”

Prof. univ. dr. av. Ion TURCULEANU
Vicepreºedinte UNBR
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de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale ale avo-
caþilor, în baza criteriilor ºi normelor stabilite în temeiul
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

8. Implicarea Preºedinþilor Consiliilor de admi-
nistraþie din Filialele C.A.A. ºi a Decanilor Barourilor
în conturarea unei strategii a C.A.A.

Conducerea C.A.A., pornind de la situaþia actualã
a sistemului, realitãþile economico-sociale, a formulat
10 întrebãri ºi a solicitat sprijin conducerii filialelor ºi
barourilor ca prin rãspunsurile formulate sã contribuie
la conturarea unei strategii necesare sustenabilitãþii ºi
viabilitãþii sistemului care sã includã în primul rând
un orizont adecvat de diminuare a deficitului înre-
gistrat de sistem. Rãspunsurile primite au contribuit
la formularea unor propuneri pentru realizarea unei
strategii la nivelul C.A.A.

9. Elaborarea ºi aprobarea Planului de control al
Filialelor C.A.A. pe anul 2021.

10. Implicarea în aplicarea unitarã a prevederilor
O.U.G. nr. 30/2020 ºi a O.U.G. nr. 226/2021 privind
cota de contribuþie pe care au trebuit sã o plãteascã
avocaþii asupra indemnizaþiilor primite din bugetul de
stat în timpul pandemiei de Coronavirus.

Au fost realizate mai multe activitãþi dintre care:
- Participarea în Parlamentul României la discuþiile

privind Plx 284/2020;
- Transmiterea de adrese cãtre Ministerul de Finanþe

ºi cãtre U.N.B.R.;
- Modificarea programului informatic pentru a

permite introducerea în aplicaþie a cotei de contribuþie
de 25% asupra indemnizaþiei primite;

- Formularea ºi transmiterea cãtre filiale a unui
numãr de 6 materiale ce conþineau instrucþiuni de
aplicarea acelor douã acte normative precum ºi
punctele de vedere ale C.A.A.

11. Pornind de la importanþa unui mod de lucru
unitar la nivelul tuturor filialelor C.A.A., de la im-
plicarea Preºedinþilor filialelor C.A.A., a Decanilor
Barourilor în identificarea soluþiilor pentru un sistem
sustenabil, adecvat ºi durabil, am propus organizarea
unor întâlniri de lucru zonale la care participanþii au
discutat despre realitãþile, provocãrile ºi perspectivele
sistemului propriu de pensii ºi asigurãri sociale ale
avocaþilor. Au fost organizate 5 asemenea întâlniri la
Dolj, Cluj, Alba, Suceava ºi Constanþa. Întâlnirile de
lucru s-au bucurat de un real succes.

12. Modificarea Organigramei ºi suplimentarea nu-
mãrului de personal la nivelul C.A.A.

C.A.A. trebuie sã acorde o atenþie deosebitã îmbu-
nãtãþirii sustenabilitãþii sistemului de pensii ºi alte
drepturi de asigurãri sociale ale avocaþilor, politicii
investiþionale, bunei gestionãri a resurselor financiare

ale sistemului, pentru creºterea gradului de încredere
în sistem, pentru creºterea gradului de conformare ºi
pentru creºterea interesului generaþiei avocaþilor tineri
faþã de beneficiile sistemului.

Toate acestea nu pot fi realizabile la un nivel de
performanþã ºi profesionalism adecvat importanþei
sistemului de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale
ale avocaþilor fãrã un numãr corespunzãtor de personal
la nivelul C.A.A., cu un grad ridicat de pregãtire
profesionalã care sã fie dedicat acordãrii de asistenþã
tehnicã ºi legislativã în aplicarea instrucþiunilor ºi
punctelor de vedere, informatizãrii sistemului, admi-
nistrãrii bazelor de date, controlului filialelor, verifi-
cãrii stabilirii ºi plãþii pensiilor ºi alte activitãþi impor-
tante ºi necesare unei bune funcþionãri ºi administrãri.

13. Realizarea unor analize complexe a realitãþilor
din sistem precum ºi identificarea unor soluþii care au
condus la elaborarea materialului înaintat spre analizã
ºi aprobare Comisiei Permanente a U.N.B.R. intitulat
„Propuneri pentru reformarea sistemului de pensii ºi
alte drepturi de asigurãri sociale ale avocaþilor”

14. Organizarea mai multor întâlniri de lucru cu
reprezentanþii unor societãþi de investiþii pentru iden-
tificarea celor mai bune soluþii de diversificare a porto-
foliului C.A.A.

Au rãspuns invitaþiilor reprezentanþii a 3 admi-
nistratori mari de gestiune de fonduri de investiþii:
Raiffeisen Asset Management, Erste Asset Manage-
ment (BCR), BRD Asset Management.

Din prezentãrile efectuate ºi din discuþiile purtate
a rezultat importanþa construirii unui portofoliu de
investiþii precum ºi impactul includerii acþiunilor
într-un portofoliu diversificat:

A. Randamentul aºteptat:
 Pe termen lung randamentul acþiunilor este su-

perior celorlalte clase de active „clasice” (acþiuni, obli-
gaþiuni/titluri de stat, depozite/cont curent): randament
acþiuni „randament obligaþiuni” randament depozite;

 Dintre clasele de active „clasice”, acþiunile au
protejat cel mai bine portofoliul împotriva inflaþiei;

 Potenþialul de randament al claselor de active
„clasice” este relativ redus din punct de vedere istoric
(mediu de dobânzi scãzute);

 În cazul unei schimbãri de trend în ceea priveºte
randamentul obligaþiunilor ºi titlurilor de stat (în sensul
creºterii), impactul asupra portofoliului va fi negativ
pe termen scurt, ca urmare a marcãrii la piaþã;

 Piaþa localã de acþiuni are în continuare un po-
tenþial mare de creºtere, pe termen lung;

 Nivelul actual al dobânzilor ºi randamentelor la
titlurile de stat ridicã provocãri majore pentru
fondurile de tipul „beneficii definite”.
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B. Riscul portofoliului
 Riscul investiþiilor în acþiuni este mai mare decât

cel al investiþiilor în obligaþiuni dar aceastã creºtere a
riscului este justificatã de impactul pozitiv asupra ran-
damentului aºteptat;

 Riscul investiþiilor în acþiuni poate fi redus prin
diversificare;

 Diversificarea poate fi obþinutã uºor prin investirea
în fonduri de acþiuni, cu expunere diversificatã pe
piaþa localã;

 Riscul portofoliului poate fi „controlat” prin in-
trarea treptatã în piaþã;

C. Lichiditate
 Investiþiile în acþiuni (piaþa primarã) sau fonduri

de acþiuni (care investesc in piaþa primara) sunt lichide
ºi pot fi lichidate în termen de câteva zile;

D. Orizontul de timp
 Având in vedere obligaþiile viitoare ale sistemului

de pensii, considerã cã orizontul de timp este unul
lung (10 ani de exemplu). Acest orizont de timp,
permite evitarea situaþiei în care dezînvestirea va avea
loc într-un moment de cãdere a pieþelor

E. Alte considerente:
 Fondurile de Pensii din Pilonul II sunt cel mai

mare investitor în Bursa de la Bucureºti; o parte sem-
nificativã a „economiilor” populaþiei sunt deja inves-
tite în acþiuni; 25% din activele fondurilor sunt in-
vestite în acþiuni;

În urma analizelor efectuate ºi discuþiilor purtate,
Consiliul de Administraþie al C.A.A. a hotãrât sã inves-
teascã, iniþial o sumã micã din fondul de funcþionare,
în unitãþi de fond pentru a face primul pas spre diversi-
ficarea portofoliului ºi obþinerea unor rate superioare
de randament celor obþinute din investirea disponibi-
lului în titluri de stat.

15. Încheierea contractului de extindere a
Societãþii Balneare ºi de Recuperare a C.A.A. de la
Techirghiol. Contractul a fost semnat la data de
10.11.2021 între C.A.A. în calitate de beneficiar ºi
S.C. Civicon Inter SRL, în calitate de antreprenor. În
prezent lucrãrile se aflã într-un stadiu avansat iar la
finalizarea acestor lucrãri ne aºteptãm la creºterea
profitului realizat de Complexul Balnear ºi de
Recuperare al C.A.A. datoritã creºterii numãrului de
paturi, a realizãrii mai multor cabinete medicale pentru
tratarea pacienþilor în ambulatoriu ºi a modernizãrii
complexului.

Obiectivele organizaþionale reprezintã unul din
elementele importante în procesul general de plani-
ficare ºi conduc la creºterea performanþei.

Sistemul de pensii al avocaþilor din România, ca
toate sistemele de pensii din Europa, se confruntã cu
o dublã provocare:
 asigurarea unor venituri adecvate la pensie;
 menþinerea sustenabilitãþii financiare.
Adecvarea ºi viabilitatea sunt foarte importante

într-un sistem de pensii. Dacã un sistem de pensii nu
este viabil, el se va dovedi a fi inadecvat pe termen
lung, când vor fi necesare rectificãri substanþiale.

Atunci când îþi stabileºti obiective, trebuie sã te
gândeºti ºi la riscuri. Am analizat câteva posibile ris-
curi, unul dintre acestea fiind riscul reglementãrii
insuficiente identificat pe douã paliere, respectiv al
responsabilitãþii investiþionale ºi al unei strategii pri-
vind viabilitatea sistemului.

Prin mãsurile luate ºi politicile adoptate trebuie sã
acordãm permanent o atenþie deosebitã îmbunãtãþirii
sustenabilitãþii sistemului, politicii investiþionale, bunei
gestionãri a resurselor financiare ale sistemului astfel
încât sã asigurãm o ratã de finanþare de 100% ºi sã
putem lua mãsurile necesare creºterii pensiilor nu
numai cu indicele de inflaþie ci cu procente mai mari,
care sã conducã la asigurarea unui bun nivel de trai
avocaþilor.

Un alt risc identificat este riscul operaþional de apli-
care neunitarã a legislaþiei.

Aºa cum necesitatea respectãrii principiului securi-
tãþii juridice pentru existenþa statului de drept impune
o mai mare atenþie acordatã calitãþii legii, tot aºa ºi
aplicarea unitarã a prevederilor legale reprezintã
pentru C.A.A. securitatea sistemului ºi reflectã calitatea
managementului.

Poate cel mai important risc pe care l-am identificat
este riscul investiþional.

În scenariu unei dobânzi de referinþã foarte reduse
chiar aproape de zero ºi a spectrului unui risc ridicat
de hiperinflaþie devine imposibilã obþinerea unor
randamente investiþionale egale cu rata inflaþiei. În
ambele situaþii existã un risc investiþional chiar dacã
investiþia în titluri de stat este prudenþialã.

Acest risc poate fi atenuat prin diversificarea por-
tofoliului C.A.A. ºi aprobarea unei strategii de inves-
tire a fondului de pensii unificat utilizând combinaþii
între instrumentele financiare altele decât titlurile de
stat. Un portofoliu diversificat este un portofoliu care
poate aduce rate de randament superioare inflaþiei
menþinând astfel puterea de cumpãrare.

Riscurile identificate pot fi atenuate prin mãsuri
concrete.

Cele mai importante mãsuri trebuie sã se concen-
treze în primul rând pentru atenuarea riscului inves-
tiþional ºi evitarea erodãrii puterii financiare a fondului
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de pensii prin obþinerea unor rate de randament infe-
rioare inflaþiei.

Toate acþiunile pe care le întreprindem, mãsurile
pe care le dorim sã le luãm sunt în interesul sistemului
ºi a fiecãrui avocat în parte, a fiecãrui pensionar actual
ºi viitor.

Ce obiectiv ne propunem?
Principalul obiectiv al oricãrui sistem de pensii, fie

cã este vorba de sisteme publice bazate pe redistri-
buire fie cã este vorba de sisteme private, este prote-
jarea persoanelor vârstnice, asigurarea unui nivel de
trai decent ºi adecvat implicãrii ºi contributivitãþii, dar
ºi asigurarea pe care dorim sã o dãm generaþiei tinere
cã va beneficia de stabilitatea ºi viabilitatea sistemului.

Casa de Asigurãri a Avocaþilor s-a angajat sã vinã
în faþa Consiliului U.N.B.R. cu un proiect pentru con-
tribuþia facultativã a avocaþilor la sistemul propriu, pe
baza sistemului actual tip Beneficii Definite conceput
ca o extindere a sistemului de bazã prevãzut de lege,
care sã integreze contribuþiile facultative procentuale
din veniturile profesionale.

Pentru a evita transferul fondurilor de la sistemul
obligatoriu cãtre plata pensiilor aferente sistemului
facultativ, sistemul de contribuþii facultative poate fi
introdus dupã echilibrarea ºi realizarea unei rate de
finanþare a fondului de pensii de bazã de 100%. Acest
proiect a fost definitivat ºi va fi înaintat GL4 ºi corpului
profesional pentru analizã.

Realitatea nu ne lasã sã stãm pe loc ºi din acest
motiv ºi legislaþia profesiei trebuie sã fie adaptatã cli-
matului economic, social ºi politic. Prin reglementare
adecvatã poþi sã creezi bunãstare. Bunãstarea este un
concept complex, frecvent utilizat în mai multe do-
menii de la filozofie la sociologie ºi economie, iar noi
ne dorim bunãstarea pentru avocaþi.

Schimbãrile pe care conducerea C.A.A. sub directa
mea coordonare doreºte sã le realizeze, în acest an,
sunt unele pe cât de ambiþioase pe atât de necesare.

Am dezvoltat împreunã douã proiecte unul privind
contribuþia facultativã a avocaþilor ºi altul privind
unificarea fondului de pensii. Ambele proiecte por fi
îmbunãtãþite ºi ne-am propus acest lucru în acest an.
Trebuie sã fie alãturi de noi ºi sã se implice în reali-
zarea acestor proiecte toþi cei care conduc profesia ºi
nu numai. Fiecare avocat poate participa cu idei,
propuneri ce vor fi luate în considerare ºi analizate de
specialiºti.

Pentru susþinerea propunerilor noastre am analizat
situaþia pensiilor avocaþilor europeni ºi am clasificat
sistemele de pensii ale avocaþilor pe þãri ºi sisteme
astfel:

• Þãri cu sisteme de pensii alte avocaþilor indepen-
dente – 7 þãri;

• Þãri cu sisteme de pensii liberale care includ ºi
avocaþii – 3 þãri;

• Þãri în care avocaþii sunt incluºi în sistemele
naþionale (publice) de pensii 17 þãri.

Am constatat cã fondul de pensii al avocaþilor are
40 de administratori ºi 40 de ordonatori de credite.
Acest mod de organizare nu este întâlnit în nici-un
stat din Uniunea Europeanã.

Fãrâmiþarea excesivã ºi inexistenþa unei politici
investiþionale duc la erodarea sistemului. Pentru a fi
performant, uºor de gestionat ºi de verificat fondul
de pensii trebuie sã fie un fond unic iar veniturile ºi
cheltuielile sã fie gestionate centralizat. Motivele sunt
multe ºi sunt importante:
  Fondurile mari performeazã investiþional mai

bine;
  Gestionarea unor disponibilitãþi mai mari dã

posibilitatea unor investiþii cu randamente superioare;
 Simplificarea mecanismelor de control ºi acelor

de supraveghere a fondului de pensii;
 O mai bunã informatizare a sistemului, o aplicare

unitarã a legislaþiei ºi alinierea la sistemele de pensii
ale avocaþilor europeni.

Consolidarea la nivel central a fondului de pensii
ºi administrarea acestuia de cãtre Casa de Asigurãri a
Avocaþilor va presupune ºi anumite propuneri de
modificare a legislaþiei actuale.

Am identificat de asemenea ºi unele necorelãri
între prevederile legii proprii sistemului de pensii ºi
prevederile statutare pe care în acest an ne-am propus
sã le soluþionãm, iar conducerea C.A.A. va aduce în
atenþia GL4 ºi a conducerii profesiei, pentru analizã
ºi decizie, propunerile conturate.

Aparent, unele mãsuri luate de Consiliul UNBR
pot pãrea împotriva interesului avocaþilor.

O analizã responsabilã însã, a acestor mãsuri (ºi
mã refer aici la creºterea contribuþiei la sistemul de
pensii), ne va crea convingerea cã toate aceste mãsuri
au ca scop siguranþa sistemului de pensii al avocaþilor
ºi pensii stabile ºi mai mari pentru avocaþii pensionari
ºi pentru cei care se vor pensiona în viitor.

Asemenea mãsuri, vor duce la creºterea ratei de
finanþare a sistemului de pensii cu peste 100%, ceea
ce va permite în viitor majorarea numãrului de puncte
de pensie astfel încât într-un viitor nu foarte îndepãr-
tat, respectiv 2-3 ani, pensiile avocaþilor sã satisfacã
interesul acestora comparându-se sau chiar depãºind
nivelul pensiilor din sistemul public.

Aºadar, tot ce se întâmplã în sistemul de pensii al
avocaþilor este numai în interesul avocaþilor actuali ºi
viitori pensionari.
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Grupul pe care îl coordonez se numeºte Departa-
mentul de Educaþie Juridicã (DEJ) ºi este recent înfiin-
þat în considerarea faptului cã implicarea avocaþilor
în comunitate ºi în societate este esenþialã atât pentru
promovarea culturii legalitãþii ºi a responsabilitãþii încã
de pe bãncile ºcolii, cât ºi pentru evidenþierea rolului
avocatului, ca apãrãtor al drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale cetãþenilor. Totodatã, acest demers
are ca finalitate întãrirea respectului faþã de statul de
drept ºi implicit a respectului faþã de profesie.

Educaþia juridicã în ºcoli este domeniul predilect
al campaniei de responsabilitate socialã organizate de
UNBR în perioada 2022-2023, DEJ având sarcina sã
conceapã ºi sã implementeze proiectul naþional al
UNBR „Fii avocat în ºcoala ta!” (FAST). Însã succesul
pe care l-a avut pânã acum, entuziasmul cu care a
fost primit de copii ºi tineri, de profesori dar ºi de
avocaþi ne îndeamnã sã-l reevaluãm ca pe un proiect
permanent, care sã se desfãºoare anual. Este impre-
sionant numãrul foarte mare de avocaþi din toatã þara,
în jur de 2000, care s-au implicat voluntar ºi cu multã
dãruire în acest proiect ºi þin sã îi felicit ºi sã le mul-
þumesc.

Din partea DEJ a fost un tur de forþã organizarea ºi
conceperea campaniei, într-un timp relativ scurt, a
celor cinci module ale educaþiei juridice non formale
ºi a formularisticii necesare, pentru a avea un concept
unitar la nivelul tuturor barourilor.

Astfel cã provocarea cea mai mare cu care s-a
confruntat grupul de lucru constã în faptul cã am pornit
cu totul de la zero. Dacã la finalul lunii decembrie
2021 aveam o primã întâlnire cu reprezentaþii Ministe-
rului Educaþiei în vederea identificãrii modalitãþii în
care putem implementa acest proiect, în luna ianuarie
2022 existau realizate atât protocoalele ce au fost în-
cheiate cu Inspectoratele din fiecare judeþ ºi cu ºcolile,
existau definite ºi programul ºi temele pe care a fost
structurat proiectul FAST. Rapid, în luna februarie au
fost desemnaþi coordonatorii din fiecare barou ºi
colectivele de avocaþi voluntari care s-au implicat în

proiect. La începutul lunii martie deja existau semnate
protocoalele cu Inspectoratele ºi majoritatea barourilor
au ºi demarat prin activitatea intensã a voluntarilor
care au susþinut temele stabilite pentru lunile de proiect
din acest an ºcolar.

Întregul Departament de Educaþie Juridicã a lucrat
ca un tot unitar, fiecare idee ºi fiecare propunere, ini-
þiativã, solicitare au fost dezbãtute de membrii depar-
tamentului pentru a reuºi sã asigurãm eficienþã ma-
ximã a acestui grup de lucru.

Principalul obiectiv al grupului de lucru este conti-
nuarea acestui proiect în anul ºcolar urmãtor. Stabi-
lirea urmãtoarelor teme ce vor fi dezbãtute, redactarea
suporturilor de curs pentru viitoarele teme dar cel mai
important este sã reuºim sã menþinem entuziasmul
general al colegilor implicaþi în proiect, sã atragem
noi colegi, sã reuºim sã promovãm relaþia dintre avo-
caþi ºi barou, avocaþi ºi elevi.

Chiar ºi la întâlnirile cu reprezentanþii Ministerului
Educaþiei a existat deplina disponibilitate din partea

„ENTUZIASMUL CU CARE PROIECTUL UNBR DE PROMOVARE A
EDUCAÞIEI JURIDICE ÎN ªCOLI A FOST PRIMIT DE COPII ªI TINERI,

DE PROFESORI DAR ªI DE AVOCAÞI NE ÎNDEAMNÃ SÃ-L
REEVALUÃM CA PE O MISIUNE PERMANENTÃ”

Av. Luminiþa IOANA
Coordonator al Grupul de lucru al Consiliului UNBR

„Departamentul de Educaþie Juridicã”
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membrilor grupului de lucru de a se implica în activi-
tãþile de redactare a programei ºcolare, a manualelor
pentru viitoare materie care va privi cunoºtinþele de
educaþie juridica

 De asemenea, o prioritate este implicarea
Departamentului de Educaþie Juridicã (DEJ) din cadrul
UNBR în elaborarea programei ºcolare de predare a
modulului de educaþie juridicã în cadrul Educaþiei
antreprenoriale, financiare ºi juridice, care trebuie
realizatã pânã la începutul anului ºcolar 2022-2023.

În acest prim proiect conceput de DEJ – „Fii avocat
în ºcoala ta!” am pus accentul pe educaþia juridicã
non formalã, în ideea cã aceasta poate fi promovatã
în ºcoli, cu mai multã flexibilitate ºi creativitate în ale-
gerea acþiunilor ºi a tematicii, care pot fi abordate de
cãtre avocaþi împreunã cu elevii. Însã, în perspectivã,
ne vom îndrepta atenþia ºi cãtre educaþia juridicã
formalã, având în vedere cã prin Legea nr. 273/2021,
educaþia juridicã devine parte din domeniile de
competenþe cheie la nivel preuniversitar (gimnaziu ºi
liceu) începând cu anul ºcolar 2022-2023, iar prin

Legea nr 184/2021, exercitarea profesiei de avocat
este compatibilã cu activitãþile didactice cu conþinut
juridic în învãþãmântul liceal ºi gimnazial. Însã, pentru
a participa la educaþia juridicã formalã, avocaþii trebuie
sã îndeplineascã o serie de condiþii prevãzute de Legea
educaþiei naþionale, aspecte pe care le discutãm în
cadrul întâlnirilor cu reprezentanþii Ministerului
Educaþiei, astfel încât sã gãsim soluþii cât mai bune.

În continuare, vom încerca sã valorificãm cât mai
bine experienþa dobânditã prin implementarea proiec-
tului de educaþie juridicã din acest an, ºi sã-l îmbunã-
tãþim în funcþie de feedback-ul elevilor, al profesorilor
ºi, bineînþeles al avocaþilor. Desigur, vom continua
colaborarea cu reprezentanþii Ministerului Educaþiei
pentru a contribui la implicarea avocaþilor ºi la pro-
grama de educaþie juridicã formalã, care va fi materie
obligatorie în ºcoli, pentru cã modul în care este
abordat rolul avocatului în aceastã materie este esenþial
pentru formarea unei culturi juridice specifice unui
stat de drept, precum ºi pentru prestigiul profesiei de
avocat.
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Aspecte introductive

Putem afirma cã suntem norocoºi sã trãim într-o
erã a tehnologiei, unde inteligenþa artificialã se împle-
teºte cu raþiunea umanã, formând un duo destinat sã
ne uºureze viaþa. În prezent, oamenii sunt înconjuraþi
de tehnologie, dând naºtere unei sinergii ce era greu
de imaginat la începutul acestui mileniu. Tehnologia,
care acum câteva decenii era prezentã doar în pelicu-
lele science-fiction, a ajuns astãzi la îndemâna oricui,
devenind parte integrantã din viaþa de zi cu zi a ma-
joritãþii oamenilor. Apariþia ºi dezvoltarea fulminantã
a acesteia a condus la un progres al societãþii pe pla-
nuri multiple, dar a venit la pachet ºi cu provocãri ºi
neliniºti care au început sã încolþeascã în sufletele
noastre.

Întrucât procesul de tehnologizare s-a extins în
nenumãrate direcþii, acaparând fiecare bucãþicã din
vieþile noastre, oamenii au fost nevoiþi sã se adapteze
noilor tendinþe ºi sã evolueze odatã cu noile tehnologii.
Am ajuns în punctul în care internetul ºi aparatura
inteligentã ºi-au însuºit rolul de a ne fi camarazi de
nãdejde ºi de a ne ajuta sã rezolvãm mai uºor proble-
mele ivite în viaþa cotidianã.

Regãsim digitalizarea în tot ceea ce ne înconjoarã,
în toate domeniile ºi activitãþile la care luãm parte.
Astfel, era inevitabil ca impactul noilor tehnologii sã
nu se rãsfrângã ºi asupra sistemului judiciar, venind
cu o serie de beneficii ºi provocãri cãrora trebuie sã

le facã faþã toþi participanþii actului de justiþie, inclusiv
noi, avocaþii. În cele ce urmeazã, mi-am propus sã
iniþiez o cãlãtorie în care staþiile vor fi reprezentate de
cele mai importante schimbãri care oglindesc impactul
noilor tehnologii asupra sistemului judiciar românesc,
analizând deopotrivã ºi modul în care profesia de
avocat trebuie sã þinã pasul cu acestea.

SCURTE CONSIDERAÞII PRIVIND IMPACTUL DIGITALIZÃRII ASUPRA
SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂNESC ªI NEVOIA DE ADAPTARE

A PROFESIEI DE AVOCAT LA NOILE TEHNOLOGII

Brief considerations on the impact of digitalization on the Romanian judicial system and how lawyers need to
adapt to new technologies

Brèves considérations sur l’impact de la numérisation sur le système judiciaire roumain et la manière dont les
avocats doivent s’adapter aux nouvelles technologies

Avocat Teodora PAROLEA-MOGA
 Baroul Sibiu

Rezumat
Având în vedere punctul de cotiturã în care ne aflãm, respectiv momentul în care justiþia tradiþionalã este înlocuitã uºor, uºor

de justiþia digitalã, am considerat oportunã analizarea modului în care se reformeazã sistemul judiciar, implicaþiile pe care noile
tehnologii le au asupra drepturilor omului, precum ºi nevoia de adaptare a profesiei de avocat la toate aceste schimbãri.
Prezentul articol nu urmãreºte expunerea unei imagini generalizate ºi rigide, ci reprezintã viziunea unui avocat stagiar asupra
modului în care digitalizarea se oglindeºte în actele de justiþie ºi, implicit, în profesia de avocat, precum ºi provocãrile cãrora
trebuie sã le facem faþã în acest context.



R E V I S T A   A V O C A T U L  2 0 22 29

Profesia de avocat în viziunea tinerilor

1. Accelerarea procesului de digitalizare a siste-
mului judiciar românesc în contextul pandemiei

Întrucât trãim într-o erã a tehnologiei, în care auto-
matizãrile sunt la ordinea zilei, iar internetul reprezintã
o realitate virtualã în care ne cufundãm cu toþii, încru-
ciºându-se din ce în ce mai mult cu realitatea fizicã,
era previzibil ca digitalizarea sã se rãspândeascã ºi la
nivelul sistemelor judiciare.

Timpul, care pare din ce în ce mai scurt, ne-a
împins sã cãutãm cele mai rapide soluþii pentru pro-
blemele noastre, ajungând sã ne adãpostim sub um-
brela protectoare a internetului ºi, implicit, a noilor
tehnologii. Informaþiile pe care în trecut le gãseam
dupã ore de cercetare petrecute în biblioteci, acum,
sunt la un click distanþã. Internetul ºi-a fãcut cunoscutã
existenþa ºi în cadrul sistemului judiciar, respectiv în
profesia de avocat, beneficiile utilizãrii noilor tehno-
logii ieºind la suprafaþã rând pe rând.

În þara noastrã, acest proces a început timid, cu
paºi mici, lãsând impresia cã vor mai trece ani sau
zeci de ani pânã când inteligenþa artificialã va veni în
ajutorul factorului uman sau chiar îl va înlocui. Cu
toate acestea, odatã cu pandemia generatã de virusul
SARS-CoV-2, care a condus la implementarea a
nenumãrate restricþii, s-au nãscut presiuni suplimen-
tare de dezvoltare, resimþindu-se, totodatã, o nevoie
acutã de accelerare a procesului de digitalizare1.

În majoritatea instanþelor de judecatã de pe teritoriul
þãrii noastre, pentru a se limita rãspândirea virusului,
au fost luate o serie de mãsuri mai mult sau mai puþin
drastice. Accesul în sãlile de judecatã a fost limitat,
consultarea dosarelor se putea realiza doar în baza
unei programãri, cauzele au fost repartizate în diferite
intervale orare, iar comunicarea cu sistemul judiciar
s-a realizat preponderent prin intermediul poºtei
electronice.

Având în vedere aceste circumstanþe speciale, s-a
nãscut o nevoie stringentã de a se digitaliza, pe cât
mai mult posibil, sistemul judiciar. O reformã ce ar fi
durat ani de zile a fost realizatã în doar câteva luni,
luând prin surprindere atât participanþii la actul de jus-
tiþie, cât ºi justiþiabilii. Toate modificãrile erau menite
sã asigure respectarea drepturilor omului, precum ºi
sã garanteze calitatea actului de justiþie în condiþiile
pandemiei, dovedindu-ºi însã eficacitatea ºi dupã
momentele de relaxare ale restricþiilor.

2. Principalele reforme digitale ºi modul în care
avocatura a trebuit sã se adapteze schimbãrilor

În cele ce urmeazã, ne vom îndrepta atenþia asupra
celor mai importante modificãri implementate cu aju-

torul inteligenþei artificiale, aduse sistemului judiciar2,
care s-au reflectat ºi asupra profesiei de avocat, dupã
cum urmeazã: implementarea dosarului electronic,
comunicarea digitalã a actelor de procedurã, utilizarea
videoconferinþelor, comunicarea online cu clienþii,
verificarea soluþiilor prin intermediul portalului de
justiþie, platformele online de intermediere, ºi altele.

2.1. Dosarul electronic – între beneficii ºi
neajunsuri

De zeci de ani, înscrisurile care alcãtuiesc un dosar
aflat pe rolul unei instanþe se regãsesc fizic, între douã
coperþi cartonate, prinse cu o sfoarã albã. Studiul
respectivelor înscrisuri se putea realiza, pânã de
curând, ori în sala de judecatã, ori la arhivã, fiind
necesarã deplasarea la sediul instanþelor.

Prin dezvoltarea aplicaþiei dosarului electronic de
cãtre specialiºtii IT din cadrul instanþelor, avocaþii ºi
justiþiabilii pot vizualiza ºi descãrca documentele
scanate ºi încãrcate în baza de date a instanþei, dosarul
fiind actualizat în mod constant, în funcþie de înscri-
surile nou înregistrate. Astfel, pentru a studia docu-
mentele din dosar, pentru a lectura conþinutul încheie-
rilor de la termenele anterioare sau pentru a afla dacã
au fost depuse înscrisuri noi înainte de termenul de
judecatã, avocaþii sau justiþiabilii nu trebuie sã mai
petreacã ore în ºir la arhiva instanþelor ºi nici sã alerge
de la o salã la alta, înainte de începerea ºedinþelor de
judecatã.

Accesul la dosarul electronic se poate realiza fie
cu ajutorul unei parole care este comunicatã justiþiabi-
lului prin intermediul unei citaþii, fie prin formularea
unei cereri de acces la dosarul electronic, transmisã
instanþei pe rolul cãreia se aflã dosarul. Platformele
au o interfaþã prietenoasã pentru orice utilizator, apli-
caþia digitalã fiind intuitivã ºi la îndemâna oricãrei
persoane care deþine minime cunoºtinþe informatice.
De asemenea, unele instanþe3 rãspund cu un e-mail
generat automat, prin care îþi este confirmat accesul
la dosarul electronic, dar ºi primirea ºi înregistrarea
documentelor transmise prin intermediul poºtei
electronice.

Nu existã o singurã platformã dezvoltatã la nivel
naþional, fiecare instanþã implementând un sistem
diferit, conform propriilor viziuni. Conºtientizând
nevoia de omogenizare a aplicaþiilor privind dosarele
electronice la nivel naþional, Ministerul Justiþiei deru-
leazã un contract având ca obiect servicii de consul-
tanþã, expertizã ºi furnizare software ºi hardware
pentru modulul pilot, necesare pentru realizarea ana-
lizei la nivel macro în vederea dezvoltãrii noului sistem
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electronic de management al cauzelor4. Se au în
vedere tipuri de acþiuni precum dezvoltarea sistemelor
informatice necesare asigurãrii unui grad sporit de
transparenþã ºi accesibilitate a serviciilor furnizate de
sistemul judiciar, respectiv îmbunãtãþirea accesului la
jurisprudenþã în mediul online prin publicarea hotã-
rârilor judecãtoreºti ºi îmbunãtãþirea accesului în sis-
tem electronic la dosarele de judecatã (e-file)5.

Desigur, nu toate instanþele de judecatã se pot lãuda
cu dezvoltarea unui asemenea sistem, însã odatã ce
sistemul judiciar a început procesul de digitalizare,
este doar o chestiune de timp pânã când vom putea
accesa online dosarele aflate pe rolul oricãrei instanþe.
Consider cã, pentru o omogenizare a modului de lucru
prin intermediul dosarului electronic, ar trebui luate
mãsuri la nivel naþional în ceea ce priveºte aplicaþiile
dezvoltate. Astfel, pentru a fi asigurat accesul cetãþe-
nilor în mod egal ºi prin utilizarea aceleiaºi platforme,
la fiecare instanþã în parte, ar trebui implementatã
aceeaºi aplicaþie, la nivel naþional, pentru a se înlãtura
diferenþele identificate între platformele utilizate în
prezent.

Pe lângã acest aspect, s-a mai reþinut6 drept neajuns
ºi faptul cã documentele din dosarul de urmãrire
penalã nu sunt scanate ºi încãrcate în spaþiul virtual.
De asemenea, întrucât factorul uman este cel care pro-
cedeazã la scanarea documentelor, caracterul complet
sau incomplet al înscrisurilor încãrcate, precum ºi sca-
narea rapidã sau cu întârziere depind tot de omul din
spatele calculatorului. Mai mult, ceilalþi participanþi
la înfãptuirea actului de justiþie, în special avocaþii,
nu pot încãrca direct pe platforma dosarului electronic
documentele ce se doresc a fi comunicate instanþei,
trebuind parcursã procedura clasicã, prin intermediul
registraturii instanþelor.

În ceea ce priveºte aspectele pozitive identificate,
datoritã implementãrii sistemului dosarului electronic,
vechile obiceiuri au început sã disparã, întrucât înscri-
surile dintr-un dosar pot fi accesate din orice loc, în
orice moment, dacã ai la îndemânã un dispozitiv inte-
ligent. Dosarul electronic a devenit un prieten de nã-
dejde al avocatului, fiind eliminatã necesitatea alocãrii
unor resurse de timp necesare deplasãrii fizice la
instanþã pentru studiul fizic al dosarului, ajutând tot-
odatã la o comunicare rapidã între instanþã ºi justiþiabil/
avocat. De asemenea, întrucât ne aflãm într-o erã în
care existã preocupãri semnificative faþã de protejarea
mediului înconjurãtor, implementarea dosarului
electronic ajutã ºi la reducerea consumului de hârtie
ºi a consumabilelor utilizate în procesul de copiere
sau listare, fiind diminuatã semnificativ poluarea
mediului.

2.2. Comunicarea înscrisurilor prin intermediul
poºtei electronice

O altã soluþie avutã în vedere de instanþe, în vederea
limitãrii contactului fizic, în contextul pandemiei cu
virusul SARS-CoV-2, a fost comunicarea prin inter-
mediul poºtei electronice (e-mail). Ceea ce în timpul
pandemiei era o soluþie preferatã pentru a se limita
contactul fizic, în unele cazuri fiind obligatorie comu-
nicarea prin e-mail, dupã relaxarea restricþiilor
transmiterea electronicã a documentelor a devenit o
posibilitate a justiþiabililor, a avocaþilor ºi a celorlalþi
participanþi la actul de justiþie.

În prezent, transmiterea documentelor nu mai este
limitatã la utilizarea poºtei obiºnuite, ci se poate realiza
mult mai uºor, prin intermediul poºtei electronice.
Comunicarea digitalã este accesibilã, rapidã ºi ieftinã.
Nu mai este nevoie sã te deplasezi la un oficiu poºtal
sau la sediul unei societãþi de curierat, întrucât înscri-
surile pot fi trimise de oriunde te-ai afla.

Mai mult, nu mai eºti obligat sã te încadrezi în pro-
gramul de lucru al instanþelor sau al oficiilor poºtale,
întrucât actele de procedurã transmise prin e-mail, în
ultima zi a termenului procedural care se socoteºte pe
zile, dupã ora la care activitatea înceteazã la instanþã,
sunt socotite a fi depuse în termen, aºa cum a stabilit
Înalta Curte7.

Existã beneficii ºi în ceea ce priveºte reflectarea
precisã a datei ºi orei la care au avut loc operaþiunile
de transmitere, datele respective fiind stocate atât în
memoria dispozitivelor aflate la sediul instanþelor, cât
ºi în aplicaþiile de poºtã electronicã. Astfel, se poate
verifica cu uºurinþã dacã documentele au fost depuse
în termen sau nu, cu consecinþe asupra incidenþei
sancþiunilor procedurale.

O problemã care s-a ridicat în practicã este legatã
de volumul mare de înscrisuri transmise prin poºta
electronicã, pe care instanþa trebuie sã le printeze,
pentru a le ataºa fizic la dosarul cauzei. În cazul în
care sunt comunicate documente de sute de pagini
prin intermediul poºtei electronice, costurile vor fi
foarte ridicate, iar personalul auxiliar al instanþei va fi
supraîncãrcat.

În ceea ce priveºte comunicarea în sens invers, res-
pectiv citarea ºi emiterea actelor de procedurã de cãtre
instanþe, procesul este mai delicat. În prezent, având
în vedere cã nu toate persoanele deþin cutii poºtale
electronice, respectiv adrese de e-mail, este foarte
dificil sã se realizeze comunicarea actelor de procedurã
majoritar sau exclusiv digital. Cu toate acestea, consi-
derãm cã, în mãsura în care este posibilã transmiterea
actelor online, de cãtre instanþã, utilizarea poºtei elec-
tronice vine la pachet cu multiple beneficii. Pe lângã
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cele expuse mai sus, legate de celeritatea procedurii
ºi de comunicarea facilã cu justiþiabilii/avocaþii, prin
transmiterea online a actelor de procedurã s-ar mic-
ºora costurile ºi resursele extrem de mari ocazionate
de comunicarea tradiþionalã, prin poºta clasicã.

Chiar dacã pare un deziderat greu de atins, moda-
litatea de citare ºi de comunicare a actelor de cãtre
instanþã, prin intermediul poºtei electronice, a fost re-
glementatã deja de legiuitorul român ºi implementatã
de unele instanþe8. Astfel, conform art. 53 alin. (1)
din Regulamentul din 17 decembrie 2015 de ordine
interioarã al instanþelor judecãtoreºti, „Grefierul care
participã la ºedinþa de judecatã are urmãtoarele
atribuþii: realizeazã citarea ºi încunoºtinþarea pãrþilor
ºi comunicarea actelor prin telefon, telegraf, prin
poºtã electronicã sau fax sau prin alte mijloace
prevãzute de lege ºi întocmeºte referatul privind
modalitatea de încunoºtinþare sau comunicare ºi
obiectul acesteia, care se ataºeazã la dosar”.

De asemenea, a fost votat ºi un proiect legislativ
care prevede comunicarea hotãrârilor civile prin
e-mail. Potrivit acestui proiect, dupã art. 154 C. pr. civ.,
se introduce un nou articol 1541, cu urmãtorul cuprins:
„Comunicarea hotãrârilor judecãtoreºti se va face,
din oficiu, prin poºta electronicã, dacã partea a
indicat instanþei datele corespunzãtoare în acest scop,
direct sau la solicitarea expresã a instanþei, în timpul
procesului”. Hotãrârile vor fi considerate ca fiind co-
municate, aºa cum prevede proiectul, la momentul la
care se primeºte confirmarea, din partea sistemului
folosit, cã au ajuns la destinatar. Totuºi, dacã transmi-
terea prin e-mail nu e posibilã, de pildã, când instanþa
nu are adresa sau când sistemul dã eroare la transmi-
terea mesajului, comunicarea hotãrârilor se va face
dupã procedurile actuale. Pentru a se aplica, proiectul
trebuie sã fie adoptat de Camera Deputaþilor, promul-
gat de preºedintele þãrii ºi publicat în Monitorul Oficial.

Deºi implementarea unui sistem de comunicare a
citaþiilor ºi actelor de procedurã preponderent digita-
lizat pare departe în acest moment, consider cã ne
aflãm la începutul unei reformei în acest sens, care
s-ar dovedi beneficã din perspectiva eficienþei ºi a cos-
turilor, câºtigurile fiind de toate pãrþile. Cu toate
acestea, este necesarã o reglementare unicã la nivelul
întregii þãri, pentru a se asigura respectarea principiului
liberului acces la justiþie ºi pentru a nu crea discrimi-
nãri între justiþiabilii care se adreseazã unei instanþe
sau alteia9.

2.3. Audierile prin intermediul videoconferinþei

Audierea prin intermediul videoconferinþei a
devenit des utilizatã, preponderent în procesul penal,

pentru a se limita contactul direct dintre judecãtor,
procuror, grefier, avocat, pe de o parte, ºi justiþiabili,
pe cealaltã parte. Cel mai frecvent ne întâlnim cu
videoconferinþa în cazul în care inculpaþii/condamnaþii
sunt privaþi de libertate ºi se regãsesc fie în centrele
de reþinere ºi arest preventiv, fie în penitenciare ºi se
urmãreºte stabilirea unei conexiuni fãrã a mai fi nece-
sarã deplasarea acestora la sediul instanþei.

În procesul penal a fost reglementatã aceastã mo-
dalitate de comunicare, care permite utilizarea video-
conferinþei ca modalitate de desfãºurare a cercetãrii
judecãtoreºti, prin intermediul art. 106 alin. 2, art. 204
alin. 7, art. 235 alin. 3, art. 364 alin. 1, art. 364 alin. 4
ºi art. 597 alin. 21 C. pr. pen.

Aceastã metodã a fost idealã pentru limitarea
rãspândirii virusului SARS-CoV-2, însã s-au remarcat
ºi alte beneficii. Prin utilizarea videoconferinþei nu se
mai procedeazã la deplasarea deþinutului, fiind
economisite diverse resurse, precum combustibilul ºi
forþa de muncã reprezentatã de personalul calificat ce
ar trebui sã însoþeascã persoana vizatã. Mai mult, s-a
restrâns incidenþa aºa numitor „afaceri judiciare”, care
implicau deplasarea deþinuþilor din centrul de detenþie
la sediul instanþei (în multe cazuri, fiind vorba de cereri
pe care nu ºi le însuºeau) ºi care ar fi avut implicaþii
negative în cazul în care aceºtia aveau un loc de
muncã, trebuind sã lipseascã uneori zile la rând pentru
a se prezenta în faþa unei instanþe din altã localitate.

Pe de altã parte însã, considerãm cã aceastã tehno-
logizare a modalitãþii de audiere trebuie analizatã ºi
prin prisma respectãrii dreptului la apãrare, mai ales
prin raportare la relaþia avocat-client. În ipoteza în care
avocatul se aflã în sala de judecatã, iar clientul în cen-
trul de detenþie, de cele mai multe ori nu poate fi asigu-
ratã o confidenþialitate a discuþiei. Cu toate cã avocatu-
lui îi poate permis sã rãmânã singur în sala de judecatã,
cu siguranþã justiþiabilul este în permanenþã urmãrit ºi
ascultat. În aceste condiþii, confidenþialitatea discuþiilor
este grav afectatã sau chiar inexistentã, ceea ce con-
duce la o încãlcare a dreptului la un proces echitabil,
aºa cum este prevãzut de art. 6 din Convenþia euro-
peanã a drepturilor omului.

Mai mult, nu de fiecare datã conexiunea realizatã
este excepþionalã, putând fi purtatã o discuþie fãrã
întreruperi sau dificultãþi de comunicare. În momentul
în care existã probleme de conectare sau pauze în
transmiterea sunetului, nu mai putem discuta despre
o comunicare eficientã între avocat ºi client, aceste
aspecte reprezentând de multe ori piedici în procesul
de realizare a unei apãrãri efective. Astfel, putem
asista la întreruperea cercetãrii judecãtoreºti din cauza
unor pene de curent sau a conexiunii slabe, împrejurãri
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care ar putea avea influenþe negative asupra desfãºu-
rãrii procesului judiciar.

În acest context, considerãm cã audierea prin inter-
mediul videoconferinþei prezintã anumite beneficii,
însã îºi poate atinge pe deplin scopul doar în mãsura
în care lipsa unei întrevederi fizice este înlocuitã de o
comunicare clarã între instanþã ºi justiþiabil, precum
ºi între avocat ºi client, în condiþii tehnice bune ºi care
sã asigure confidenþialitatea convorbirilor.

2.4. Avocatura în contextul digitalizãrii

În ultima perioadã, digitalizarea ºi inteligenþa arti-
ficialã au influenþat relaþiile de muncã, în foarte multe
sectoare de activitate. Printre inovaþiile ultimilor ani
se regãseºte ºi munca prin utilizarea platformelor
digitale. Platformele online reprezintã „o formã de
contractare care permite organizaþiilor sau persoanelor
fizice sã acceseze alte organizaþii sau persoane fizice
cu scopul de a îndeplini anumite sarcini sau de a oferi
servicii specifice în schimbul unei sume de bani”10.

Platformele sunt apreciate drept motoare potenþiale
ale inovaþiei ºi creºterii economice, care creeazã noi
metode, tehnici ºi date ce cresc eficienþa ºi productivi-
tatea ºi permit proiectarea de noi produse ºi servicii11.

Platformele digitale reprezintã practic aplicaþii
mobile sau site-uri unde oferta se întâlneºte cu cererea
de servicii, fiind întâlnite în mai multe domenii de
activitate, inclusiv în domeniul juridic12. În ceea ce
priveºte piaþa avocaturii, platformele online reprezintã
un beneficiu atât pentru avocaþii care sunt înregistraþi,
cât ºi pentru persoanele care au nevoie de consultanþã
juridicã online, oferind noi oportunitãþi pentru ambele
pãrþi.

Spre exemplu, în una dintre platformele juridice
existente pe piaþa româneascã13, consultaþiile juridice
se pot desfãºura atât prin videoconferinþã, cât ºi prin
mesaje scrise. Persoanele care acceseazã platforma
cautã avocaþi specializaþi care sã le ofere rãspunsuri
în funcþie de problema juridicã pe care au întâm-
pinat-o. În funcþie de specializarea fiecãrui avocat,
de zona þãrii în care activeazã, precum ºi de review-urile
acordate, clienþii aleg cu cine sã înceapã o conversaþie
online ºi, ulterior, o colaborare.

Un alt beneficiu oferit avocaþilor înregistraþi pe
platformã este reprezentat de centralizarea dosarelor
ºi actualizarea acestora dupã fiecare termen de
judecatã, în sincron cu portalul instanþelor de judecatã,
portaljust.

În aceastã erã a tehnologiei, avocaþii au la îndemânã
ºi spaþiul virtual, unde cãutarea informaþiilor se reali-
zeazã într-un mod facil, printr-un singur click. Existã
nenumãrate articole publicate în mediul online care

pot fi consultate, precum ºi grupuri dedicate comuni-
cãrii între avocaþi, unde sunt abordate diverse teme
de discuþie din zona problemelor juridice întâmpinate.
Astfel, volumul de muncã al avocaþilor este diminuat
în mod substanþial, tehnologia contribuind atât la creº-
terea calitãþii materialelor realizate, cât ºi la o rezolvare
mai rapidã a sarcinilor.

Pe lângã platformele online de asistenþã juridicã ºi
larga rãspândire a informaþiilor de ordin juridic în
mediul online, un alt beneficiu venit odatã cu digitali-
zarea este reprezentat de platformele de jurispru-
denþã14. Unele dintre aceste sisteme permit consultarea
liberã a legislaþiei româneºti în formã electronicã ºi
chiar a unei jurisprudenþe anonimizate în condiþiile în
care din ce în ce mai multe hotãrâri devin publice15.
Avocaþii au la dispoziþie baze de date cu hotãrâri
judecãtoreºti din toatã þara, ce pot fi consultate online.
Astfel, se poate construi cu o mai mare uºurinþã o
strategie de abordare a cazului, în urma cercetãrii
raþionamentelor ºi soluþiilor aplicate în dosare similare.

Cu toate acestea, avocaþii se pot lovi ºi de anumite
dezavantaje derivate din mediul online. Spre exemplu,
nu de fiecare datã se materializeazã conversaþiile
purtate prin intermediul platformelor online, în sensul
încheierii unui contract de asistenþã juridicã, cu
consecinþa achitãrii unui onorariu. Dupã ce persoanele
care abordeazã avocatul primesc rãspunsurile de care
au nevoie, de multe ori considerã cã problema lor a
fost rezolvatã, fãrã a mai fi nevoie sã încheie un con-
tract de asistenþã juridicã. De asemenea, justiþiabilii
sau posibilii justiþiabili îºi pot culege informaþiile ºi
singuri, prin accesarea internetului, considerând cã
nu mai au nevoie sã consulte un avocat ºi sã plãteascã
un onorariu.

Astfel, pe lângã nenumãratele beneficii, rãspân-
direa informaþiilor juridice în mediul online are ºi con-
secinþe negative atât asupra sistemului juridic, cât ºi
asupra profesiei de avocat. De câte ori nu aþi fost mar-
torii unor procese în care justiþiabilul se reprezintã sin-
gur, neavând însã cunoºtinþe juridice ºi necunoscând
procedura în faþa instanþei de judecatã?! În cazurile
acestea, întrucât instanþa trebuie sã repete de mai
multe ori problemele juridice puse în discuþie, proce-
dura este îngreunatã ºi judecãtorul este, de multe ori,
enervat de situaþia creatã ºi de atitudinea justiþiabilului,
timpul petrecut în sãlile de judecatã crescând în mod
semnificativ.

Aºadar, este evident impactul pozitiv pe care digi-
talizarea îl are asupra profesiei de avocat, însã accesul
la informaþie este o sabie cu douã tãiºuri, justiþiabilii
având tendinþa sã nu mai apeleze la serviciile de spe-
cialitate, ci sã încerce sã-ºi rezolve singuri problemele
juridice, prin intermediul internetului.
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Concluzii

Din punctul meu de vedere, inteligenþa artificialã
reprezintã o gurã de aer proaspãt pentru profesia de
avocat. Din teamã sau necunoaºtere însã, în urma im-
pactului noilor tehnologii, mulþi prevãd sfârºitul pro-
fesiei de avocat, ceea ce este profund neadevãrat.
Digitalizarea ajutã la amplificarea ºi simplificarea
factorului decizional uman ºi nicidecum la înlocuirea
acestuia de o maºinãrie sau un sistem. În acord cu o
altã opinie exprimatã16, consider cã un soft nu va oferi
niciodatã unui client un sentiment de încredere, dar
acea tehnologie îi va putea uºura foarte mult munca
avocatului, care se va putea concentra mai mult pe
relaþia sa umanã cu clientul.

Indiferent dacã acceptãm sau nu, inovaþiile tehno-
logice se vor întrepãtrunde cu înfãptuirea actului de
justiþie, iar ceea ce pot ºi trebuie sã facã avocaþii este
sã accepte schimbãrile, sã se adapteze acestora ºi sã
implementeze noile tehnologii, pentru a-ºi uºura mun-
ca ºi, implicit, viaþa. Schimbarea fireascã ºi naturalã a
justiþiei, dar ºi a modului în care se desfãºoarã profe-
siile juridice se va produce inerent, aceasta fiind indi-
solubil legatã de evoluþia societãþii.

Aºadar, pentru a nu ne plasa împotriva curentului
tehnologic, care indubitabil va acapara lumea juridicã,
trebuie sã schimbãm viziunea rigidã care este larg
rãspânditã ºi sã îmbrãþiºãm inteligenþa artificialã ºi
toate beneficiile cu care vine la pachet. Deºi schim-
barea poate fi privitã drept o mare provocare, consider
cã viitorul sistemului juridic ºi, implicit, al avocaturii
se va reflecta într-o sinergie perfectã între inteligenþa
artificialã ºi inteligenþa umanã, iar dãinuirea în timp
ºi succesul fiecãruia vor fi în legãturã directã cu modul
în care vom reuºi sã ne adaptãm acestor schimbãri.
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Introducere

Interprofesionalitatea este un subiect de mare
actualitate, menþionat tot mai des de profesioniºtii din
domeniul juridic1. De la îngrijorãri privind rolul avo-
catului în viitor ºi „comercializarea” profesiei2, pânã
la entuziasm privind evoluþia relaþiilor interprofesio-
nale în interesul clientului, pãrerile sunt împãrþite. Dar
dincolo de pãreri ºi scenarii pentru viitor, un lucru
este cert: relaþiile interprofesionale sunt tot mai întâlnite
ºi cerute în piaþã, iar serviciile integrate sunt doar o
manifestare a acestor tendinþe.

Deºi aceastã problemã se pune tot mai des, mai
ales odatã cu tehnologizarea rapidã a profesiilor juri-
dice, nu este vorba deloc de un subiect nou. Chestiunea
a fost ridicatã în cadrul UNBR încã de acum 7 ani,
când a fost adoptatã Rezoluþia privind principiile de
integritate în activitãþile desfãºurate de avocaþi în
profesii compatibile cu profesia de avocat ºi în conlu-
crãrile interprofesionale pentru furnizarea de servicii
profesionale, în ºedinþa Consiliului UNBR din data
de 7 martie 20153.

Iar interprofesionalismul se numãrã chiar printre
subiectele de discuþie pe care UNBR le recomandã
barourilor din þarã sã le includã în discuþiile cu avocaþii
lor, ca parte a strategiei de comunicare pe anul 20224.
Cererea de servicii integrate este un alt subiect de
mare interes, care a stat, printre altele, la baza recentei
Hotãrâri a Consiliului UNBR privind procedura de
avizare a înscrierii avocaþilor pe platformele online
de intermediere a serviciilor juridice5.

Sunt numeroase profesii care intrã în relaþie inter-
profesionalã cu avocaþii: de la experþi judiciari în
domeniul contabil, topografic ori construcþii, pânã la
traducãtori, psihologi sau chiar alþi juriºti precum
arbitrii ºi mediatorii. Iar în relaþiile dintre profesii, un
loc aparte îl au desigur legãtura cu judecãtorii ºi procu-
rorii, care se supun unor reguli de conduitã speciale
ºi trebuie mereu sã fie sub semnul imparþialitãþii6.

Pentru cã subiectul este foarte vast, ne vom con-
centra în continuare doar pe analiza a patru profesii ºi

relaþia lor cu avocatura: contabil, psiholog, traducãtor
ºi mediator.

Avocat vs. contabil

Una dintre profesiile cu care avocatul are cea mai
frecventã interacþiune, în special pe partea de drept
civil ºi avocaturã de business, este expertul contabil.

Profesiile de expert contabil ºi contabil autorizat
sunt reglementate de O.G. nr. 65/1994 privind orga-
nizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabil-
ilor, republicatã7. Similar avocaþilor, nu orice persoanã
poate desfãºura activitatea de contabil, ci trebuie
îndeplinite anumite condiþii legale8, inclusiv promo-
varea unui examen9 de profil. Aºa cum avocaþii sunt

INTERPROFESIONALITATEA ªI CEREREA DE SERVICII INTEGRATE.
ASPECTE LEGALE ªI DEONTOLOGICE

Interprofessionalism and the demand for integrated services. Legal and deontological issues

L’interprofessionnalisme et la demande de services intégrés. Questions juridiques et déontologiques

Avocat drd. Ruxandra VIªOIU
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membri în barouri, contabilii sunt membri in Corpul
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi10

(CECCAR) ºi îºi pot desfãºura activitatea individual
ori în societãþi de contabilitate11.

Principalele diferenþe le regãsim desigur în cadrul
activitãþii concrete pe care le desfãºoarã contabilii, faþã
de avocaþi. Pe de o parte, expertul contabil se ocupã
cu organizarea ºi þinerea contabilitãþii, precum ºi efec-
tuarea de expertize ºi alte lucrãri cu caracter finan-
ciar-contabil, conform art. 6 din O.G. nr. 65/1994.
iar, pe de altã parte, avocatul oferã consultanþã, asis-
tare ºi reprezentare în proceduri judiciare, conform
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat, republicatã12.

Profesia de contabil ºi cea de avocat sunt destul de
diferite13, dar se intersecteazã în numeroase momente.
Aºa cum a arãtat ºi doctrina14, soluþionarea adecvatã
ºi în timp util a lucrãrilor profesionale depinde, în bunã
mãsurã, de conlucrarea constantã a avocatului cu alþi
specialiºti, de regulã tot practicieni în cadrul profesiilor
liberale. Unul dintre cele mai comune cazuri este
necesitatea expertizei financiar-contabile ca probã în
dosar. La acel moment, deºi avocatul nu poate alege
contabilul cu care sã lucreze, deoarece acesta este
desemnat de instanþã în mod aleatoriu, este esenþial
ca cele douã profesii sã interacþioneze în mod eficient
pentru a se ajunge la soluþia corectã în dosar.

Pe de altã parte, necesitatea expertizelor extrajudi-
ciare pune avocatul în poziþia de a-ºi alege singur
expertul contabil cu care lucreazã, situaþie în care
devine relevant art. 7 din Legea nr. 51/1995: „Orice
avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei,
poate sã încheie convenþii de colaborare cu experþi
sau cu alþi specialiºti, în condiþiile legii”. Articolul în
cauzã pune mai degrabã accent pe convenþia încheiatã
cu experþi, având în vedere cu precãdere rapoartele
de expertizã în fazã litigioasã.

Dar o problemã neabordatã de acest text legal este
cea în care contabilul, în calitate de specialist, este
necesar pentru clientul avocatului pe partea de consul-
tanþã juridicã, nu litigii. Avocatura de business15 presu-
pune o legãturã apropiatã cu contabilul, care este
esenþialã pentru clienþii persoane juridice încã din pri-
mele momente ale înfiinþãrii societãþii. Aºa cum orice
avocat de drept civil ºi drept al afacerilor cunoaºte,
clientul va cere mereu avocatului o recomandare de
specialist care sã þinã contabilitatea societãþii dupã
înfiinþare. Iar avocatul nu poate face o astfel de reco-
mandare ºi, din diverse motive, clientul nu reuºeºte
singur sã gãseascã un contabil bun în timp util, tot
acesta va avea de suferit. Clientul poate avea probleme
de naturã fiscalã, începând cu o simplã amendã ºi
continuând cu sancþiuni mai aspre. Acesta este motivul

pentru care majoritatea avocaþilor au colaborãri cu
diverºi contabili, pe care îi recomandã persoanelor
juridice fie la momentul înfiinþãrii, fie ulterior pe par-
cursul desfãºurãrii activitãþii societãþii.

Din pãcate, legea nu oferã un cadru foarte clar
pentru aceste colaborãri. Textul articolului 7 este foarte
sumar ºi nu oferã nici mãcar niºte norme de aplicare,
având doar unele completãri succinte în art. 188 din
Statutul profesiei de avocat16. Acest articol oferã, din
nou, exprimãri foarte vagi ºi nu constituie o veritabilã
completare a art. 7, ci doar o reamintire (uºor derizorie,
îndrãznim sã spunem) a principiilor generale ale des-
fãºurãrii activitãþii de avocat. Independenþa profesio-
nalã este deja menþionatã în numeroase articole17 din
Legea nr. 51/1995, iar ideea de independenþã „profe-
sionalã ºi patrimonialã” nu sunt decât specii ale ace-
luiaºi gen.

Mai mult, respectarea „deontologiei” profesiei de
avocat este o altã menþiune uºor derizorie, în sensul
cã aºa cum independenþa profesiei trebuie respectatã
în baza legii ºi a statutului, avocaþii trebuie sã respecte
ºi Codul Deontologic al Avocatului Român18. Cu alte
cuvinte, chiar ºi în lipsa art. 188 din statut, alin. (1)
teza întâi, efecte juridice ar fi fost aceleaºi.

În ce priveºte teza a doua a art. 188 alin. (1) din
statut, aceasta cuprinde dispoziþii cu adevãrat relevante
ºi aratã cã „Verificarea îndeplinirii acestor condiþii
este de competenþa consiliului baroului.” Se aratã
astfel, în mod indirect, cã o convenþie de colaborare
între avocat ºi expert trebuie depusã ºi la barou pentru
aprobare. Ceea ce pune numeroase probleme practice:
de la ce moment se produc efectele convenþiei, de la
momentul semnãrii sale sau al aprobãrii de cãtre
barou? Dacã baroul analizeazã convenþia ºi poate sã
o respingã dacã nu se îndeplinesc aceste condiþii
legale, de ce nu propune legea un model al convenþiei?
Ne putem imagina situaþia neplãcutã în care pãrþile
semneazã convenþia de colaborare, chiar se presteazã
servicii ºi se plãtesc sume de bani în baza acesteia19,
iar ulterior consiliul apreciazã cã unele dispoziþii ale
actului nu sunt conforme.

O altã problemã des întâlnitã în colaborarea dintre
contabili ori experþi fiscali ºi avocaþi este în ce mãsurã
asocierea publicã între un cabinet de avocaturã ºi o
firmã de contabilitate încalcã sau nu dispoziþiile legale
stricte privind publicitatea profesiei ºi interzicerea
comisionului pentru clienþi recomandaþi avocatului.
În ce priveºte publicitatea, dispoziþiile din Statut sunt
foarte stricte. Conform art. 174 din Statut, avocatul
nu ar putea în mod legal sã ofere un comision sau altã
prestaþie bãneascã unei firme de contabilitate care îi
recomandã clienþi.
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Mai mult, art. 143 alin. (4) aratã cã mijloacele de
publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot
fi folosite ca reclamã în scopul dobândirii de clientelã.
Iar conform art. 144 lit. f) din Statut, este interzisã
prezentarea avocaþilor prin orice mijloace de publici-
tate realizate de un operator economic sau site-ul sãu.
Ceea ce ar face ilegalã orice menþiune online cã o
firmã de audit sau contabilitate lucreazã cu o anume
firmã de avocaturã. Chestiune pe care o considerãm
oarecum excesivã, mai ales fiindcã trãim într-o erã
digitalã, în care oferirea de servicii integrate clienþilor
este cât se poate de cãutatã. Iar genul acesta de serviciu
integrat, contabil ºi juridic, nu ar face decât sã faciliteze
clienþilor accesul la servicii de calitate ºi, implicit, posi-
bilitatea de a-ºi apãra mult mai eficient drepturile con-
form legii. Existã multe cazuri în care avocatul ºi
expertul fiscal fac echipã într-un proiect, fiind dificil
de separat contribuþia profesionalã a unuia faþã de
celãlalt.

Ca propunere de lege ferenda, apreciem cã dacã
Statutul oferã modele privind contractul de colaborare
între avocaþi20 ori convenþia de asociere a cabinetelor
de avocat21, ar fi util ca Statutul sã ofere ºi un model
pentru convenþia de conlucrare cu alþi experþi sau
specialiºti, prevãzutã de art. 7 din Legea nr. 51/1995.
Prin oferirea acestui model, s-ar completa în mod util
textul de lege, care este succint ºi nu foarte lãmuritor.
S-ar putea evita ºi situaþia neplãcutã în care un avocat
încheie un astfel de contract conform propriilor sale
aprecieri, dar ulterior este refuzat de cãtre consiliul
baroului, conform art. 188 din Statut.

De asemenea, dat fiind faptul cã avocaþii nu îºi pot
face publicitate decât în condiþii foarte restrictive ºi
nu pot plãti comision pentru clienþii recomandaþi, dar
în practicã aceste colaborãri strânse între avocaþi ºi
experþi fiscali sunt foarte întâlnite ºi chiar acceptate
implicit pe piaþã22, ar fi util ca genul acesta de colabo-
rãri sã aibã un cadru mai clar de desfãºurare.

Nu ar fi exclus ca art. 174 din Statut sã cuprindã o
excepþie pentru specialiºtii din domeniul fiscal, similar
soluþiei onorariilor retrocedate, practicate pentru avo-
caþi. Sau dacã aceastã variantã este apreciatã drept
prea „curajoasã”, ar fi util chiar ºi un text de lege
separat, care sã trateze problema specialã a colaborãrii
avocat-contabil, similar unei structuri de asociere în
participaþiune, un joint venture care permitã o structurã
hibridã, prin care avocaþii ºi contabilii sã poatã oferi
servicii integrate clientului, în mod legal ºi transparent.

Avocat vs. psiholog

O altã profesie cu care activitatea avocatului este
„intercalatã” de multe ori este cea de psiholog sau

psihoterapeut. Identificãm astfel douã aspecte impor-
tante: de pe o parte, avocatul se va gãsi de multe ori
în situaþia în care trebuie sã colaboreze cu un psiholog
în activitatea sa profesionalã. ªi, pe de altã parte,
avocatul ajunge de multe ori sã capete rolul de psiholog
neoficial al clientului sãu, care evitã sã apeleze în mod
separat la acest profesionist pentru a uºura povara pe
care o reprezintã un demers juridic ºi care, fãrã doar ºi
poate, îl apasã din punct de vedere mental ºi emoþional.

Psihologii îºi desfãºoarã activitatea conform Legii
nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog
cu drept de liberã practicã, înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Colegiului Psihologilor din România23.
Asemenea avocaþilor, pentru a-ºi putea practica
profesia, psihologii trebuie sã îndeplineascã anumite
condiþii24, inclusiv absolvirea unor studii superioare,
îºi desfãºoarã activitatea conform principiului inde-
pendenþei profesionale25, trebuie sã pãstreze confiden-
þialitatea clientului26, au anumite forme de organizare
a profesiei, inclusiv cabinete individuale27, au dreptul
sã fie remuneraþi pentru activitatea lor28 ºi au o organi-
zaþie profesionalã numitã Colegiul Psihologilor din
România29, similarã cu Uniunea Barourilor din
România.

Pe de o parte, activitatea în sine a celor douã
profesii este foarte diferitã. Conform art. 5 din Legea
nr. 213/2004, psihologii studiazã comportamentul
uman, recomandã cãi de soluþionare a proceselor psi-
hologice, realizeazã testãri psihologice ºi interpreteazã
rezultate acestor teste. Pe de altã parte, conform art. 3
din Legea nr. 51/1995, avocatul se ocupã în principal
cu acordarea de consultanþã juridicã, precum ºi asis-
tare ºi reprezentare în faþa instanþelor de judecatã30.
Dar în ciuda acestor diferenþe majore, prevãzute in-
clusiv de lege, nu puþine sunt cazurile în care avocatul
se vede nevoit sã „þinã loc” de psiholog pentru clientul
sãu, care pe lângã sfaturile juridice cautã ºi suport
emoþional din partea avocatului sãu.

Spre exemplu, în cauzele penale, datã fiind pre-
siunea psihologicã resimþitã de client, acesta va cãuta
asigurãri din partea avocatului cã respectiva cauzã va
fi soluþionatã în mod favorabil ºi cã nu se va ajunge
la pedeapsa închisorii. Ori va încerca în mod repetat
sã se asigure cã avocatul are încredere în versiunea
sa a evenimentelor ºi cã îl va apãra cu toate puterile
sale. În asemenea momente, care pot fi uºor inconfor-
tabile pentru avocat, este foarte posibil sã jucãm rolul
de psiholog deºi nu avem pregãtire în acest sens ºi sã
ascultãm poveºti lungi ale clientului, deºi acestea nu
au relevanþã juridicã ºi chiar sã încercãm sã îi aducem
cuvinte de alinare, când observãm stresul la care
acesta este supus.
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Aici se pune problema deontologicã – unde se ter-
minã efectiv limitele mandatului nostru, inclusiv
dorinþa noastrã de a empatiza cu clientul ºi a oferi
compasiune? ªi unde începe nevoia de a apela la un
psiholog profesionist, care ºtie sã gestioneze aceste
situaþii mult mai eficient ºi sã ofere rezultate concrete?

Considerãm cã acest moment se va aprecia de la
caz la caz, de cãtre avocat, potrivit experienþei sale ºi
istoricului cu clientul respectiv. Dar am vedea utilã o
includere, mãcar sumarã, a unor indicaþii oficiale cu
privire la colaborarea dintre avocat ºi psiholog în do-
cumente oficiale pe care avocatul sã le poatã consulta
ºi sã i se ofere o direcþie mai clarã în acest sens. Din
pãcate, singura menþiune din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat ce ar
duce în aceastã direcþie este art. 7, care menþioneazã
cã avocaþii pot încheia convenþii de colaborare cu
experþi sau alþi specialiºti, în condiþiile legii.

Textul de lege de mai sus este util, fiindcã deschide
poarta unei posibile colaborãri avocat-psiholog. Din
pãcate, însã, textul pune accent pe colaborarea cu ex-
perþii judiciari, în care includem ºi experþii psihologi31.
Este adevãrat cã expertizele psihologice sunt utile în
activitatea avocatului, spre exemplu când se solicitã
daune morale pentru suferinþa psihicã la care a fost
supus clientul în urma accidentelor auto sau în speþele
din domeniul defãimãrii.

În plus, legislaþia prevede în mod expres cã
psihologul trebuie implicat în anumite momente-cheie
atât în procesul civil, cât ºi în procesul penal. Potrivit
art. 111 alin. 6 lit. b) C. pr. pen. persoana vãtãmatã se
poate audia prin intermediul sau în prezenþa unui
psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor,
dacã este necesar. O mãsurã similarã se poate impune
ºi în cazul audierii martorului minor, potrivit art. 124
alin. (3). Se poate cere prezenþa unui psiholog ºi în
cazul executãrii hotãrârilor judecãtoreºti ºi a altor titluri
executorii referitoare la minori, aºa cum aratã art. 911
alin. (2). Iar dacã minorul refuzã sã se supunã hotãrârii
în cauzã, fiindcã refuzã sã îl pãrãseascã pe debitor
sau nu doreºte sã stea cu creditorul, intervenþia psiho-
logului va fi din nou necesarã pentru un program de
consiliere.

Dar dincolo de momentele când psihologul trebuie
sã redacteze rapoarte de expertizã, ca probe în dosar,
ori sã fie implicat în proces conform codurilor de pro-
cedurã, rãmâne problema susþinerii morale a clientului.
Deoarece, în lipsa acestei susþineri, toatã presiunea
cade tot pe umerii sãi, deºi nu are aceste obligaþii
profesionale în lege ori statutul profesiei. Este adevãrat
cã, aºa cum a arãtat ºi doctrina32, rolul avocatului nu
poate fi redus la apãrarea intereselor legitime ale jus-
tiþiabililor în faþa organelor judiciare. Dar existã anu-

mite momente când chiar ºi avocatul trebuie sã îºi
recunoascã limitele ºi sã trimitã clientul cãtre o per-
soanã specializatã, iar psihologul se încadreazã în
aceastã categorie.

Aºadar, revenind la subiectul relaþiilor interprofe-
sionale, ar fi utilã menþionarea în mod expres a psiho-
logului printre „specialiºtii” cu care avocatul poate
colabora, potrivit art. 7 din Legea nr. 51/1995. De
asemenea, pe lângã dreptul avocatului de a colabora
cu psihologul, am vedea utile ºi formularea unor reco-
mandãri, dacã nu chiar obligaþii în acest sens în cadrul
Statutului profesiei de avocat.

Dacã avocatul întâmpinã un client care pare a avea
suferinþe de naturã psihicã urmare a unui dosar de
judecatã, acesta ar avea nu doar facultatea, ci chiar
obligaþia moralã sã îl trimitã spre un specialist în
domeniu, pentru a evita consecinþe tragice33. ªi chiar
dacã necesitatea colaborãrii avocat-psiholog ar fi
consideratã prea specificã pentru a se include în legea
avocaturii ori statut, considerãm cã indicaþii ºi reco-
mandãri în acest sens ar fi utile cel puþin în zona de
educare a avocatului, ca parte a instruirii tinerilor
avocaþi în INPPA ºi ulterior în programe de educare
continuã, organizate de fiecare barou în parte.

Traducãtor

Pentru cã avem în vedere relaþia cu avocaþii ºi
înfãptuirea unui act de justiþie, ne vom referi în conti-
nuare doar la interpreþii ºi traducãtorii autorizaþi de
Ministerul Justiþiei. Desigur cã traducerile comune se
pot realiza de cãtre orice persoanã care cunoaºte limba
în cauzã, nu doar de traducãtori autorizaþi. Însã,
potrivit Legii nr. 178/199734, interpreþii ºi traducãtorii
trebuie sã fie autorizaþi pentru a lucra cu o serie de
entitãþi, mai exact: Consiliul Superior al Magistraturii,
Ministerul Justiþiei, Parchetul de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (inclusiv DIICOT), Direcþia
Naþionalã Anticorupþie, organele de urmãrire penalã,
instanþele judecãtoreºti, birourile notarilor publici,
avocaþi, executori judecãtoreºti.

În art. 1 alin. (4) din Legea nr. 178/1997 se menþio-
neazã expres cã avocaþii pot angaja ºi utiliza interpreþi
ºi traducãtori în scopul exercitãrii profesiei lor.
Aºadar, faþã de multe alte profesii în care legãtura cu
avocatul este doar implicitã, avem în cele din urmã
un text de lege clar, care aratã expres ideea de
interprofesionalitate.

Aºa cum aratã art. 12 C. pr. pen., limba oficialã în
procesul penal este limba românã ºi în cadrul
procedurilor judiciare se folosesc interpreþi autorizaþi,
potrivit legii. Iar codurile de procedurã civilã35 ºi
penalã36 fac numeroase alte trimiteri la activitatea
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traducãtorilor în proces, ceea ce nu face decât sã su-
blinieze importanþa covârºitoare a acestora în reali-
zarea actului de justiþie.

Principalul motiv pentru care apar relaþii de inter-
profesionalitate este cã avocatul nu poate avea în
acelaºi rând ºi cunoºtinþe pe zona de contabilitate,
inginerie a construcþiilor ori sã vorbeascã toate limbile
de origine ale clienþilor sãi. Dar un alt motiv important
este cã profesia de avocat este incompatibilã cu multe
alte profesii, potrivit art. 15 din Legea nr. 51/1995.

Conform acestui text legal, avocatul nu poate primi
un salariul în cadrul niciunei alte profesii37, cu excepþia
celei de avocat ºi nici nu poate realiza în mod nemij-
locit fapte materiale de comerþ38. Cu alte cuvinte,
legea39 îi interzice sã obþinã venituri din alte surse, pe
lângã avocaturã. Dar legea oferã în continuare ºi o
serie de excepþii în cadrul art. 16, considerate de
doctrinã40 ca fiind limitative. Enumerarea include ºi
profesia de traducãtor autorizat, ceea ce face ca unii
avocaþi sã prefere îmbinarea celor douã profesii41,
decât sã apeleze la relaþii interprofesionale.

Revenind la problema incompatibilitãþilor, acestea
au fost considerate de doctrinã42 drept o modalitate
de asigurare pentru avocat a independenþei specifice
profesiei, dar ºi de pãstrare a demnitãþii ºi prestigiului
corpului profesional. ªi nu vedem niciun impediment
pentru ca avocatul, aºa cum considerã de cuviinþã,
fie sã apeleze la un traducãtor ºi sã creeze raporturi
interprofesionale, fie sã „joace” ambele roluri, de
avocat ºi interpret, cât timp nu aduce atingere valorilor
sale de independenþã ºi demnitate în profesie.

Mediator

Pe lângã cea de traducãtor, o altã profesie compa-
tibilã conform legii cu avocatura este profesia de
mediator. Conform art. 1 din Legea nr. 192/2006 pri-
vind medierea ºi organizarea profesiei de mediator43,
medierea este o metodã de soluþionare amiabilã a
conflictelor, în condiþii de neutralitate, imparþialitate,
confidenþialitate ºi cu consimþãmântul pãrþilor.

Pentru ca o persoanã sã devinã mediator, ea trebuie
sã îndeplineascã anumite condiþii44 prevãzute de lege,
printre care ºi autorizarea de cãtre Consiliul de me-
diere. Aºadar, cum este ºi în cazul avocaturii, nu orice
persoanã poate deveni în mod automat mediator, ci
trebuie sã parcurgã un anume proces, inclusiv
absolvirea cursurilor aferente.

Interprofesionalitatea reiese în mod direct chiar din
legea medierii, care face multiple referiri la avocaþi45

în cuprinsul sãu ºi, în mod corelativ, mediatorul ºi
acordul de mediere sunt menþionate în mod repetat
atât în Codul de procedurã civilã46, cât ºi în Codul de

procedurã penalã47. Dar faþã de multe alte profesii,
este interesant cã activitatea de mediere nu este prezen-
tatã doar a fi compatibilã cu cea de avocat, ci chiar
inclusã în mod expres printre atribuþiile avocatului,
potrivit art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 51/199548.

Se pune astfel problema urmãtoare: este avocatul
în mod automat ºi mediator, în conformitate cu Legea
nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea ºi organi-
zarea profesiei de mediator?

Apreciem cã nu. Aceste douã profesii au anumite
particularitãþi ºi sunt prezentate în mod distinct în toate
textele de lege49. Mai mult, procedura medierii cu-
prinde anumite reguli specifice, cu care avocatul ar
trebui sã fie familiar, acest lucru fiind realizat cel mai
bine prin absolvirea unor cursuri de profil. ªi, nu în
mod întâmplãtor, numeroºi dintre colegii noºtri
avocaþi aleg sã îºi ia ºi titulatura de mediatori prin
absolvirea acestor cursuri ºi cumularea celor douã
calitãþi.

Cel mai probabil, textul din legea avocaturii a dorit
sã sublinieze cã avocatul trebuie sã stãruie pe cât
posibil ºi în împãcarea pãrþilor, fiind vorba de o me-
diere în fapt, conform sensului din limbajul comun50.
Ca propunere de lege ferenda, am gãsi foarte utilã
modificarea legii avocaturii fie prin eliminarea cu totul
a literei f) din art. 3 alin. (1) privind medierea, fie
înlocuirea cu exprimãri precum: mediere de facto,
activitãþi de intermediere între pãrþi ori mijlocire a
comunicãrii între pãrþi.

În loc de concluzii

Aºa cum am arãtat mai sus, considerãm cã încã
sunt numeroase lucruri ce se pot îmbunãtãþi în legis-
laþie, referit la relaþiile interprofesionale ºi serviciile
integrate. Dar, în ciuda acestui fapt, suntem cu sigu-
ranþã pe drumul cel bun – dacã nu mereu din punct
de vedere legislativ, cel puþin din punct de vedere
practic.

Avocaþii au început în ultimii ani sã colaboreze tot
mai strâns cu celelalte profesii pe proiecte de nume-
roase feluri, ceea ce nu poate decât sã fie în avantajul
clienþilor. În loc sã vedem în avocat un „om bun la
toate”, care poate sã ofere nu doar asistenþã juridicã,
ci ºi suport psihologic, consultaþii tehnice, sfaturi con-
tabile ºi sã medieze pãrþile, poate ar fi mai bine sã
tindem spre o specializare a fiecãrei profesii în propriul
sãu domeniu ºi o bunã colaborare între aceºti
specialiºti, într-un cadru legal clar.

În acest sens, s-au nãscut pe piaþã ºi o gamã largã
de serviciile integrate. Este adevãrat cã unii specialiºti
ºi-au manifestat îngrijorãrile, justificate poate, privind
interprofesionalismul ºi dereglementarea profesiei, dar
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credem cã toate acestea ar trebui mai degrabã vãzute
într-o luminã pozitivã. În loc sã privim cu scepticism
tendinþele actuale, accentuate ºi în contextul digitali-
zãrii avocaturii ºi a actului juridic cu titlu general51,
putem sã acceptãm aceastã schimbare ºi sã ne con-
centrãm pe a îmbunãtãþi cadrul legislativ actual.

Pentru cã, aºa cum afirma ºi filozoful american
Ralph Waldo Emerson: „Suntem la fel de puternici
pe cât suntem de uniþi, la fel de slabi pe cât suntem
divizaþi”.

NOTE
1 Pentru consideraþii cu privire la protecþia datelor cu

caracter personal ºi conlucrãrile interprofesionale pentru
furnizarea de servicii integrate, a se vedea G. Florea, Impactul
Regulamentului general privind protecþia datelor personale
asupra activitãþii avocaþilor. Noi responsabilitãþi, noi
oportunitãþi, publicat pe Juridice.ro: https://www.juridice.ro/
essentials/1957/impactul-regulamentului-general-privind-
protectia-datelor-personale-asupra-activitatii-avocatilor-
noi-responsabilitati-noi-oportunitati accesat la 15.04.2022.

2 A se vedea interviul dlui. Traian Briciu pentru Bizlawyer:
https://www.bizlawyer.ro/mobile/stiri/piata-avocaturii/
interviu-i-traian-briciu-presedintele-unbr-nu-cred-ca-
vreun-avocat-roman-care-cunoaste-bine-cum-functioneaza-
avocatura-intr-o-cultura-de-drept-continental-si-ar-putea-
dori-dereglementarea-profesiei accesat la 15.04.2022.

3 https://www.unbr.ro/propunere-de-rezolutie-privind-
principiile-de-integritate-in-activitatile-profesionale-
desfasurate-de-avocati-in-profesii-compatibile-cu-cea-
de-avocat-si-in-conlucrarile-interprofesionale-pen/ accesat la
15.04.2022.

4 https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2022/02/
Comunicat-privind-strategia-de-comunicare-a-UNBR-pentru-
anul-2022.pdf accesat la 15.04.2022.

5 https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2022/03/
Hotarare-Consiliu-241-2022_Regulament-inscriere-avocati-
platforme_comunicata.pdf accesat la 15.04.2022.

6 G. Baltag, Standarde de conduitã în relaþiile judecã-
tor-avocat, procuror-avocat ºi judecãtor-procuror, în Dreptul
nr. 9/2015, p. 69.

7 Publicatã în M.O. nr. 13/2008.
8 Art. 1 din O.G. nr. 65/1994: „Profesia de expert contabil

ºi de contabil autorizat se exercitã de cãtre persoanele care
au aceastã calitate, în condiþiile prevãzute de prezenta
ordonanþã”.

9 Art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 65/1994: „Accesul la profesia
de expert contabil ºi de contabil autorizat se face pe bazã de
examen de admitere, la care sã se obþinã cel puþin media 7 ºi
minimum nota 6 la fiecare disciplinã, efectuarea unui stagiu
de la unu la 3 ani ºi susþinerea unui examen de aptitudini la
terminarea stagiului, conform reglementãrilor Corpului
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România”.

10 Art. 18 alin. (1) din O.G. nr. 65/1994: „Se înfiinþeazã
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi,
persoanã juridicã de utilitate publicã ºi autonomã, din care
fac parte experþii contabili ºi contabilii autorizaþi, în con-

diþiile stabilite de prezenta ordonanþã, având sediul în
municipiul Bucureºti”.

11 Art. 11 alin. (1) din O.G. nr. 65/1994.
12 Publicatã în M.O. nr. 440/2018.
13 O altã problemã interesantã o reprezintã posibila

compatibilitate sau incompatibilitate între profesia de avocat
ºi cea de contabil. Deºi art. 16 din Legea nr. 51/1995 nu
cuprinde în enumerare ºi contabilii printre profesiile ce sunt
compatibile cu avocatura, precum calitatea de deputat, senator,
arbitru etc., chestiunea nu este foarte clarã. Deºi la o primã
vedere lipsa includerii ar însemna automat cã aceste profesii
sunt incompatibile, ICCJ a emis o hotãrâre contrarã într-un
dosar cu acest obiect. Prin Decizia nr. 3963/2014, ICCJ e
respins recursul împotriva sentinþa nr. 1463/2013 a Curþii de
Apel Bucureºti. Prin acea sentinþã, Baroul Bucureºti a fost
obligat sã emitã o decizie de înscriere a reclamantei în
evidenþele Baroului Bucureºti (Tabloul de avocaþi) ca avocat
stagiar ºi sã constate cã profesia de expert este compatibilã cu
profesia de avocat.

14 S. Naubauer, Legea organizãrii ºi exercitãrii profesiei
de avocat, ed. II, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2021,
p. 102.

15 Necesitatea acestor colaborãri a nãscut ºi situaþii hibrid
în care firme de contabilitate ºi audit se asociazã cu case de
avocaturã. Aici situaþia este invers decât cea expusã de noi,
fiindcã nu avocatul are nevoie de o colaborare cu un pro-
fesionist în domeniul fiscal, ci expertul în domeniul fiscal a
cãutat o colaborare cu avocaþi pentru clienþii sãi. Considerãm
aceastã asociere drept un lucru firesc, ce este în cele din urmã
în interesul clientului. Genul acesta de colaborare se realizeazã
de la nivel de avocaturã micã ºi medie, pânã la nivel înalt, de
Big Four.

16 Articolul 188 din Statutul profesiei de avocat: „(1)
Convenþiile de colaborare încheiate de avocat potrivit art. 7
din Lege vor asigura independenþa profesionalã, patrimo-
nialã ºi deontologia profesiei de avocat. Verificarea înde-
plinirii acestor condiþii este de competenþa consiliului
baroului. (2) În desfãºurarea activitãþilor prevãzute la art. 3
din Lege, avocatul decide unilateral alegerea notarilor
publici, experþilor, traducãtorilor, executorilor judecãtoreºti
ºi a altor specialiºti cu care poate sã colaboreze. (3) Cola-
borãrile avocatului în condiþiile art. 7 din Lege se vor desfã-
ºura cu respectarea de cãtre avocat a prevederilor Legii ºi
ale prezentului statut”.

17 Art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 47
alin. (1) etc.

18 Codul Deontologic al avocatului român este aprobat
prin Hotãrârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 https:/
/www.unbr.ro/publicam-hotararea-consiliului-unbr-nr-26817-
iunie-2017-prin-care-se-aproba-codul-deontologic-al-
avocatului-roman-prevazut-in-anexa/ accesat la 15.04.2022.

19 Deºi textul nu clarificã, ni s-ar pãrea excesiv ca o astfel
de convenþie sã producã efecte juridice doar de la momentul
aprobãrii de cãtre consiliu. Actul justiþiei presupune de multe
ori celeritate, iar drepturile clientului ar putea fi afectate de o
astfel de condiþie de validitate. Cel mult, apreciem cã dacã
apar observaþii din partea consiliului, pãrþile vor resemna con-
venþia conform indicaþiilor sale, dar actele produse anterior
nu vor fi lovite de nulitate.
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20 Anexa IX din Statutul profesiei de avocat.
21 Anexa XXIX din Statutul profesiei de avocat.
22 Acestea se întâlnesc la toate nivelurile, de la structuri de

tip Big Four, pânã la avocatura de nivel mic ori mediu.
23 Publicatã în M. Of. nr. 492/2004.
24 Art. 2 din Legea nr. 213/2004: „(1) Au dreptul sã exercite

profesia de psiholog: a) cetãþenii români; b) cetãþenii statelor
membre ale Uniunii Europene ºi ai celorlalte state din Spaþiul
Economic European, prin stabilire în România sau în regim
de servicii temporare; c) cetãþenii din alte þãri cu care
România are convenþii bilaterale în domeniu. (2) Exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã se face de
cãtre persoanele prevãzute la alin. (1), care au absolvit o
instituþie de învãþãmânt superior de specialitate, cu diplomã
de licenþã în psihologie sau asimilatã, obþinutã într-o instituþie
de învãþãmânt superior acreditatã, din România sau din
strãinãtate, recunoscutã sau echivalatã, dupã caz, potrivit
legii”.

25 Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 213/2004: „Psihologul cu
drept de liberã practicã îºi desfãºoarã activitatea pe baza
principiului independenþei profesionale, care îi conferã
dreptul de iniþiativã ºi decizie în exercitarea actului
profesional, cu asumarea deplinã a rãspunderii pentru
calitatea acestuia”.

26 Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 213/2004.
27 Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2004.
28 Conform art. 16 din Legea nr. 213/2004. Prin contrast,

þinem sã menþionãm cã problema onorariului avocaþial pune
mult mai mari probleme în practicã, în special datã fiind
chestiunea controversatã a reducerii onorariilor de cãtre
instanþa de judecatã. Pentru consideraþii suplimentare pe acest
subiect a se vedea L. Herghelegiu, Dreptul instanþei de jude-
catã de a reduce onorariul de avocat ºi în cauzele penale, în
Dreptul nr. 4/2004 ºi A. G. Alecu, A. Guricã, toate-s vechi ºi
noi sunt toate. Reducerea onorariului de avocat, din nou în
actualitate, publicat pe Juridice.ro https://www.juridice.ro/
675703/toate-s-vechi-s i -noi-sunt- toate-reducerea-
onorariului-de-avocat-din-nou-in-actualitate.html accesat la
15.04.2022.

29 Articolul 23 alin. (1) din Legea nr. 213/2004: „Colegiul
Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu,
este o organizaþie profesionalã, cu personalitate juridicã, de
drept privat, apoliticã, autonomã ºi independentã, de interes
public, cu patrimoniu ºi buget proprii. Colegiul are rolul de
a reprezenta ºi de a ocroti la nivel naþional ºi internaþional
interesele profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã”.

30 Pentru consideraþii pe tema rolului avocatului în
reprezentarea ºi asistarea pãrþilor, a se vedea I. Leº, S. Spinei,
Reprezentarea ºi asistarea pãrþilor prin avocat sau consilier
juridic în lumina noului Cod de procedurã civilã, în Dreptul
nr. 5/2013, pp. 13-28.

31 Pentru mai multe detalii a se vedea Tabloul Experþilor
Psihologi https://psihologiejudiciara.ro/tabloul-expertilor-
psihologi/ accesat la 15.04.2022.

32 I. Leº, D. Ghiþã, Instituþii juridice contemporane, ed. II,
Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2019, p. 271.

33 Din pãcate, de multe ori aceste presiuni psihologice pot
duce pe clientul avocatului spre decizii extreme, cum ar fi sã
îºi ia singur viaþa. Unul dintre cele mai recente cazuri, extrem
de mediatizate, este al preºedintelui Asociaþiei TATA, Bogdan
Drãghici, care fiind acuzat de pedofilie s-a sinucis intrând cu
maºina în Ambasada Rusiei ºi apoi dându-ºi singur foc https:/
/www.vice.com/ro/article/3abwpv/cine-e-bogdan-draghici-
intrat-cu-masina-in-ambasada-rusiei-pedofilie accesat la
15.04.2022. Inclusiv UNBR a luat poziþie faþã de acest caz,
dar din alte motive, mai exact cã respectivul ar fi fost prezentat
în presã drept avocat, în mod eronat: https://www.unbr.ro/
unbr-precizeaza-ca-barbatul-care-a-intrat-cu-masina-in-
gardul-unei-ambasade-si-s-a-autoincendiat-nu-a-fost-
niciodata-avocat/ accesat la 15.04.2022.

34 Publicatã în M. Of. nr. 305/1997.
35 Art. 18 alin. (3) C. pr. civ. privind limba desfãºurãrii

procesului; art. 150 alin. (4) privind înscrisurile anexate cererii;
art. 173 privind citarea; art. 213 privind procesul fãrã prezenþa
publicului; art. 225 privind folosirea traducãtorului ºi inter-
pretului; art. 241 alin. (5) privind asigurarea celeritãþii;
art. 292 privind proba cu înscrisuri; art. 444 alin. (3) privind
completarea hotãrârii; art. 570 privind limba arbitrajului;
art. 670 privind alin. (3) privind onorariul traducãtorului;
art. 1100 alin. (2) privind documentele ataºate la cerere; art. 1116
privind limba în care se desfãºoarã arbitrajul; art. 1128
alin. (2) privind documentele ataºate la cererea arbitralã.

36 Art. 81 alin. (1) lit. g2) C. pr. pen. privind drepturile
persoanei vãtãmate; art. 289 alin. (11) C. pr. pen. privind tradu-
cerea citaþiei pentru persoana vãtãmatã; art. 329 alin. (3) ºi (4)
C. pr. pen. ºi art. 344 alin. (2) C. pr. pen. privind traducerea
rechizitoriului; art. 456 alin. (3) C. pr. pen. privind traducerea
înscrisurilor ataºate la cererea de revizuire; art. 467 alin. (4) C.
pr. pen. privind traducerea înscrisurilor ataºate la cererea de
redeschidere a procesului penal.

37 Art. 15 lit. a) din Legea nr. 51/1995.
38 Art. 15 lit. c) din Legea nr. 51/1995.
39 Pe lângã interdicþia salarizãrii ºi realizãrii faptelor de

comerþ, legea interzice avocatului ºi exercitarea unor ocupaþii
care sã lezeze demnitatea ºi independenþa profesiei ori bunele
moravuri, conform art. 15 lit. b). Apreciem însã cã acest text
este mai puþin relevant, dacã nu chiar derizoriu, raportat la
celelalte douã litere din articol, fiind mai degrabã o reamintire
a valorilor pe care avocaþii trebuie sã le protejeze ºi nu o
veritabilã situaþie de incompatibilitate.

40 T. C. Briciu, Instituþii judiciare, Ed. C.H. Beck, Bucureºti,
2016, p. 393.

41 În acest caz, vorbesc atât din experienþa subsemnatei,
cât ºi a altor colegi avocaþi, care au ales sã devinã ºi traducãtori
autorizaþi. Motiv principal este posibilitatea de a-ºi ajuta
clienþii mai rapid ºi eficient, in proceduri precum semnãri
notariale ori asistare în relaþie cu autoritãþile publice. Acest
lucru se poate realiza printr-un examen organizat de Ministerul
Culturii ºi ulterior prin înscrierea în registrul traducãtorilor ºi
interpreþilor, þinut de Ministerul Justiþiei http://old.just.ro/
MinisterulJusti%C8%9Biei/Listapersoanelorautorizate/
Interpretisitraducatoriautorizati/tabid/129/Default.aspx
accesat la 16.04.2022
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42 D. Oancea, Legea privind organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2019, p. 95.

43 Publicatã în M.O. nr. 441/2006.
44 Art. 7 din Legea nr. 192/2006.
45 Art. 2 alin. (13) din Legea nr. 192/2006 privind procedura

de informare asupra avantajelor medierii; Art. 2 alin. (6) din
Legea nr. 192/2006 privind recomandarea medierii; Art. 52
din Legea nr. 192/2006 privind avantajele medierii etc.

46 Art. 21 alin. (1) C. pr. civ. privind împãcarea pãrþilor;
art. 227 alin. (1) C. pr. civ. privind prezenta pãrþilor pentru
soluþionarea amiabilã a litigiului, art. 916 alin. (4) C. pr. civ.
privind cererea de divorþ etc.

47 Art. 16 alin. (1) lit. g) C. pr. pen. privind punerea în
miºcare a acþiunii penale; Art. 23 alin. (1) C. pr. pen. privind
pretenþiile civile; Art. 275 alin. (1) pct. 1 lit. c) privind chel-
tuielile judiciare etc.

48 Art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 51/1995 pentru orga-
nizarea ºi exercitarea profesiei de avocat: „Activitatea avo-
catului se realizeazã prin (...) activitãþi de mediere”.

49 Pentru o discuþie amplã pe acest subiect a se vedea I.
Dorin, Avocaþii, mediatori de drept? Dar de facto?, publicat
pe Juridice.ro https://www.juridice.ro/246733/avocatii-
mediatori-de-drept-dar-de-facto.html accesat la 16.04.2022.

50 Aceastã problemã a fost ridicatã ºi ca punct de vedere
din partea UNBR: https://www.unbr.ro/este-necesara-
calificarea-profesionala-distincta-a-avocatului-pentru-a-
efectua-activitati-de-mediere/ accesat la 16.04.2022.

51 Tendinþe care au fost fãrã doar ºi poate accentuate ºi mai
mult de pandemia Covid19, care a mutat ºedinþele de judecatã
în online ºi a determinat avocaþii sã foloseascã videocall-uri
cu clienþii lor, decât întâlniri faþã în faþã.
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Capitolul I. Patrimoniul de afectaþiune profe-
sionalã

Patrimoniul, masele patrimoniale ºi patrimoniile
de afectaþiune – nu sunt simple construcþii de cuvinte,
ci reprezintã chiar titlul marginal al reglementãrii
legale2 aferente în materie din Legea nr. 287/ 2009
privind Codul civil, denumitã în cele ce urmeazã
(„Codul” sau „Codul civil”).

Totuºi, este incorectã abordarea în baza cãreia am
putea considera cã patrimoniul de afectaþiune profe-
sionalã este definit ºi reglementat doar în actul nor-
mativ cadru în materia dreptului subiectiv civil. Aºa-
dar, construcþia juridicã în cauzã este întâlnitã ºi în
alte normative. Cu titlu de exemplu, Legea nr. 95/
2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii reglemen-
teazã patrimoniul de afectaþiune ca fiind „totalitatea
bunurilor, drepturilor ºi obligaþiilor medicului afec-
tate scopului exercitãrii profesiei sale, constituite ca
o fracþiune distinctã a patrimoniului medicului,
separatã de gajul general al creditorilor acestuia”,
iar Ordonanþa nr. 86/ 2006 privind organizarea acti-
vitãþii practicienilor în insolvenþã cuprinde o definiþie
ce nu se diferenþiazã de cea anterior prezentatã decât
în ceea ce priveºte individul titular al patrimoniului,
în cazul acesta practicianul; profesia de mediator sau
asistent social se bucurã, de asemenea, de o astfel de
reglementare.

Nu este o eroare faptul cã nu am enumerat în cate-
goria celor de mai sus avocatul, ca titular al patrimo-
niului de afectaþiune profesionalã, reglementat de
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat, denumitã în cele ce urmeazã
(„Legea”) ºi Statutul profesiei de avocat din 3 de-
cembrie 2011 al Uniunii Naþionale a Barourilor din
România, denumit în cele ce urmeazã („Statutul”);
astfel, consider oportunã analiza acestora în Secþiunea

3 (trei) din prezentul capitol, þinând cont de natura
lucrãrii în cauzã ºi de complexitatea instituþiei avutã
în vedere.

Þinând cont de acestea, în cele ce urmeazã voi pre-
zenta noþiuni introductive în materia patrimoniului
(Secþiunea 1), perspectiva de drept comparat (Secþiu-
nea 2) ºi particularitãþile avocaturii ca profesie liberalã
pentru patrimoniul de afectaþiune profesionalã (Sec-
þiunea 3).

Secþiunea 1. Noþiuni introductive în materia patri-
moniului

Codul ne prezintã, încã de la începutul textului legal
aferent, faptul cã orice persoanã fizicã sau juridicã
este titularã a unui patrimoniu, care include drepturile

PATRIMONIUL DE AFECTAÞIUNE PROFESIONALÃ.
TRANSFORMAREA FORMEI DE ORGANIZARE ªI EXERCITARE

A PROFESIEI DE AVOCAT

Patrimoine professionnelle. Transformer la forme d’organisation et d’exercice de la profession d’avocat

Professional special-purpose reserve. Transforming the form of organization and exercise of the legal
profession1

Avocat stagiar Elisa-Florentina CRISTEA
Baroul Bucureºti
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ºi datoriile ce pot fi evaluate în bani ºi aparþin aces-
teia. Aºadar, este recunoscutã teoria unicitãþii patri-
moniului ca o expresie a personalitãþii, fãrã a exclude
posibilitatea divizãrii ºi afectaþiunii3, teoria nostrum
patrimonium4, în sensul în care patrimoniul este legat
de persoanã, precum ºi patrimoniul universalitatis
iuris, ca valoare a tuturor drepturilor ºi obligaþiilor
patrimoniale.

Totuºi, ce sunt masele patrimoniale ºi patrimoniile
de afectaþiune? Masele patrimoniale reprezintã divi-
ziuni ale patrimoniului, cu o afectaþiune proprie5. De
cealaltã parte, patrimoniul de afectaþiune ia naºtere
ca urmare a divizãrii patrimoniului, fiind l’objectif
final pentru operaþiunea de divizare în cauzã.

Aceastã calificare prezintã interes din punct de
vedere al rãspunderii patrimoniale, care este limitatã
la fiecare masã patrimonialã, în ceea ce priveºte
creanþa unui anumit creditor. Totuºi, în acord cu pre-
vederile Codului civil6 în materia garanþiei comune a
creditorilor, creditorii ale cãror creanþe s-au nãscut în
legãturã cu o anumitã diviziune a patrimoniului, auto-
rizatã de lege, trebuie sã urmãreascã mai întâi
bunurile care fac obiectul acestei mase patrimoniale,
iar în cazul în care acestea nu sunt suficiente, pot fi
urmãrite ºi celelalte bunuri ale debitorului – aºadar,
se poate observa faptul cã întinderea rãspunderii
patrimoniale este parþial limitatã în aceastã situaþie7.
În legãturã cu bunurile care fac obiectul unei diviziuni
ale patrimoniului afectate exerciþiului unei profesii
autorizate de lege, pot fi urmãrite numai de creditorii
ale cãror creanþe s-au nãscut în legãturã cu profesia
respectivã, neputând urmãri celelalte bunuri ale debi-
torului. Aºadar, în ceea ce priveºte o profesie auto-
rizatã de lege, creditorii profesionali nu pot urmãri
bunurile profesionale ale debitorului, fiind consacratã
autonomia diviziunii patrimoniale respective8.

Pentru bunã ordine, patrimoniul de afectaþiune nu
preia integral matricea geneticã, ADN-ul patrimoniului
mamã9, fiind o creaþie a titularului patrimoniului
general, un instrument în derularea afacerilor10, cu o
fracþiune de universalitate juridicã, ce conþine drepturi
ºi obligaþii cu un scop unic al afectãrii acestora.

Secþiunea 2. Perspectivã de drept comparat

Plecând de la urmãtorul citat „Nu numai sub raport
legislativ, dar ºi în ceea ce priveºte pregãtirea gene-
ralã de specialitate ºi practica profesiei la barã, avo-
catura ºi avocaþii români s-au format la umbra ºi sub
influenþa ºcolii franceze de profil.”11, voi realiza o
analizã comparativã cu sistemul de drept francez, în
ceea ce priveºte imaginea patrimoniului affecte à son

activité professionnelle. Patrimoniul de afectaþiune
profesionalã este prezentat pe larg, în sistemul de drept
francez, în Code de commerce12.

Analiza prevederilor cu privire la patrimoniul de
afectaþiune profesionalã din sistemul de drept francez
este cât se poate de oportunã la acest moment, þinând
cont de faptul cã Franþa va trece, iminent, la o nouã
abordare cu privire la separaþia maselor patrimoniale.
Aºadar, Legea nr. 2022-172 din 14 februarie 202213

din sistemul de drept francez, cu privire la activitãþile
profesionale independente, creeazã un cadru legal
diferit pentru l’entrepreneur individuel, adicã per-
soana fizicã ce desfãºoarã una sau mai multe activitãþi
profesionale independente în nume propriu. Regle-
mentarea este asemãnãtoare cu cea din sistemul de
drept românesc – întreprinzãtorul individual are o masã
patrimonialã distinctã destinatã activitãþilor profesio-
nale, pentru protejarea acestuia de riscurile ce apar în
desfãºurarea profesiei.

Totuºi, existã o diferenþã semnificativã cu privire
la garanþia creditorilor. În sistemul de drept românesc,
un creditor care are o creanþã raportatã la o diviziune
a patrimoniului afectatã exercitãrii profesiei autorizate
de lege, trebuie sã urmãreascã bunurile care fac obiec-
tul diviziunii în cauzã, fãrã a avea posibilitatea urmã-
ririi celorlalte bunuri ale debitorului. De cealaltã parte,
în sistemul de drept francez, un creditor care nu reu-
ºeºte sã îºi îndestuleze creanþa din bunurile personale,
neafectate exercitãrii unei profesii, îºi poate satisface
creanþa din bunurile profesionale, în limita cuantu-
mului profitului realizat la ultimul exerciþiu financiar
închis. De asemenea, de interes în sistemul de drept
francez este faptul cã autoritãþile în domeniul fiscal ºi
de asigurãri sociale au posibilitatea de a-ºi satisface
creanþele din bunurile profesionale ºi personale deo-
potrivã, în cazul în care întreprinzãtorul individual a
exercitat manevre frauduloase sau nu a plãtit obliga-
þiile fiscale sau de asigurãri sociale în mod repetat ºi
cu rea-credinþã.

Impactul modificãrilor din sistemul de drept francez
asupra avocaþilor este semnificativã. Înainte de adop-
tarea acestei reglementãri, profesiile liberale puteau
fi exercitate în urmãtoarele forme: (i) entreprise
individuelle – o formã simplificatã de societate, fãrã
personalitate juridicã, cu rãspundere nelimitatã; totuºi,
se poate realiza o declaraþie în faþa notarului pentru
insesizabilitatea bunurilor imobile neafectate scopului
profesional, procedurã rar întâlnitã întrucât presupune
costuri crescute ºi un formalism excesiv; (ii) entrepreneur
individuel à responsabilité limitée14 – procedura de
înfiinþare este similarã cu cea pentru entreprise
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individuelle, însã în acest caz se poate realiza o decla-
raþie pentru crearea unui patrimoniu de afectaþiune
profesionalã; totuºi, patrimoniul de afectaþiune
profesionalã nu ia naºtere automat cu crearea EIRL,
precum este în cazul entrepreneur individuel, noutatea
din luna februarie 2022, ci titularul trebuie sã opteze
pentru aceasta ºi sã þinã cont de mai multe condiþii,
printre care intervenþia unui expert contabil în cazul
în care bunul aportat depãºeºte 30.000 EUR; în cazul
EIRL, existã ºi o serie de „frâne” din punct de vedere
contabil, ce pot face obiectul unei analize ulterioare;
(iii) société par actions simplifiée – avantajele sunt cã
asociaþii stabilesc capitalul social ºi organizarea socie-
tãþii, rãspunderea asociaþilor este limitatã la aporturile
acestora, însã aceastã formã de organizare este
criticatã pentru formalismul excesiv ºi taxele ridicate;
(iv) société à responsabilité limitée15 – similarã cu
societatea cu rãspundere limitatã specificã sistemului
de drept român, SARL are ca avantaj major rãspun-
derea limitatã a asociaþilor la valoarea aporturilor
acestora, însã administrarea acesteia se poate realiza
doar de cãtre o persoanã fizicã, inconvenient major
pentru asociaþii care aveau în plan sã lase manage-
mentul SARL în sarcina unei societãþi specializate în
acest sens; (v) société d’exercice libéral16 – aceastã
societate specificã profesiilor liberale se apropie de
SARL, permiþând profesioniºtilor din acelaºi sector
sã se asocieze cu alþi profesioniºti din acelaºi sector;
totuºi, aceastã formã de organizare a fost criticatã
pentru formalismul excesiv; ºi (vi) société civile
professionnelle – aceastã formã de organizare cu
minim doi asociaþi se aseamãnã de SEL, însã presupune
o deosebire fundamentalã în ceea ce priveºte rãspun-
derea asociaþilor; aºadar, asociaþii în SCP au o rãs-
pundere nelimitatã pentru datoriile societãþii în cauzã.

Dupã intrarea în vigoare a prevederilor pentru
entrepreneur individuel ºi desfiinþarea entrepreneur
individuel à responsabilité limitée, sunt de pãrere cã
un avocat francez care doreºte sã practice avocatura
individual va opta spre aceastã formã de exercitare a
profesiei, din prisma avantajelor semnificative în
materia garanþiei creditorilor.

Secþiunea 3. Avocatura ºi particularitãþile patrimo-
niului de afectaþiune profesionalã

Patrimoniul de afectaþiune profesionalã este, astfel
cum am stabilit încã de la începutul lucrãrii, acea masã
patrimonialã afectatã exercitãrii unei profesii autori-
zate. În ceea ce priveºte constituirea formelor de exer-
citare a profesiei, avocaþii au posibilitatea de a-ºi stabili
un patrimoniu afectat exercitãrii profesiei.

Pentru bunã ordine, consider cã se impune o pre-
zentare a formelor de exercitare a profesiei de avocat.
Aºadar, formele de exercitare sunt: cabinetul indivi-
dual, cabinetele asociate, societãþile civile profesionale
ºi societãþile profesionale cu rãspundere limitatã. Cea
din urmã, societatea profesionalã cu rãspundere
limitatã, se bucurã, conform prevederilor din Legea
nr. 51/ 1995, de un patrimoniu propriu, asociaþii fiind
rãspunzãtori doar în mãsura aportului social al
fiecãruia.

Þinând cont de reglementare clarã pentru societatea
profesionalã de avocaþi cu rãspundere limitatã, cum
rãmâne cu societatea civilã profesionalã? În accep-
þiunea mea, patrimoniul profesional individual devine
un patrimoniu profesional comun raportat la exerci-
tarea profesiei cu caracter civil, iar fiecare bun din
patrimoniul comun face obiectul unui drept de pro-
prietate comunã pentru persoanele în asociere. Plus
de asta, Statutul prevede, la art. 183, la rang de prin-
cipiu, cã patrimoniul comun este afectat exclusiv
activitãþii profesionale ºi are regimul patrimoniului
de afectaþiune profesionalã.

În ceea ce priveºte posibilitatea constituirii unei
mase patrimoniale afectate exercitãrii profesiei de
avocat, aceasta meritã o analizã concretã cu incidenþã
asupra instrumentului-cadru în materie, anume re-
gistrul electronic al evidenþei patrimoniului de afecta-
þiune al avocaþilor, având ca efect opozabilitatea faþã
de terþi. Acest registru a fost înfiinþat prin Decizia
nr. 212 din 30 martie 2017 a Comisiei Permanente
UNBR, iar regulamentul sãu de organizare ºi funcþio-
nare a fost aprobat prin hotãrârea nr. 325 din 17 fe-
bruarie 2018 a Consiliului UNBR. Cel mai recent
raport cu privire la care a luat act Comisia Permanentã,
în legãturã cu registrul electronic al evidenþei patri-
moniului de afectaþiune al avocaþilor, este prezentat
în Minuta ºedinþei Comisiei Permanente din 16 iulie
2020. Aºadar, pentru perioada mai 2018 – iulie 2020,
au fost 59.403 înregistrãri la nivel naþional, între 2018
ºi 2019 constatându-se o creºtere de 229% în ceea ce
priveºte numãrul de înregistrãri la nivel naþional17.
Sunt de pãrere cã apetitul pentru înregistrarea patri-
moniului de afectaþiune între 2018-2019 apare ca ur-
mare a implementãrii registrului electronic ºi aprobãrii
regulamentului acestuia, pânã la acel moment opera-
þiunea de divizare patrimonialã fãcându-se prin decla-
raþie scrisã în statutul societãþii civile profesionale, în
actul de înfiinþare al cabinetului individual de avocat,
în convenþia de asociere a cabinetelor individuale de
avocaþi sau prin declaraþie separatã întocmitã în formã
scrisã ºi înregistratã la baroul din care face parte
avocatul18.
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În materia patrimoniului de afectaþiune profesio-
nalã destinat exercitãrii profesiei de avocat, consider
cã prezintã interes ºi hotãrârea nr. 1777/ 2021 a
Tribunalului Bucureºti, una dintre problemele deduse
judecãþii fiind plata de cãtre partea adversã a unui
onorariu avocaþial, în condiþiile în care reclamantul
în speþã se identificã cu calitatea de avocat, fiind una
ºi aceeaºi persoanã. Instanþa a considerat cã avocatul
nu poate fi propriul sãu client þinând cont de faptul
cã patrimoniul acestuia este unul ºi acelaºi cu al
persoanei sale, neexistând dovezi în sensul cã s-a
realizat o divizare a patrimoniului personal de cel
profesional al cabinetului de avocat. Aºadar, docu-
mentul financiar prin care s-a probat plata onorariului
din patrimoniul personal în patrimoniul profesional
nedovedit al avocatului atestã o operaþiune financiarã
imposibilã, prezumându-se cã un astfel de transfer
financiar nu a fost efectiv realizat19.

Capitolul II. Transformarea formei de exerci-
tare a profesiei de avocat

Transformarea formei de exercitare a profesiei de
avocat reprezintã o procedurã ce garanteazã principiul
libertãþii avocatului, principiu care poate fi înþeles prin
dreptul avocatului de a-ºi schimba opþiunea în orice
moment în ceea ce priveºte formele de exercitare a
profesiei prevãzute de Lege. În cele ce urmeazã, voi
prezenta noþiuni introductive în materia transformãrii
ºi cadrul legal (Secþiunea 1), modalitãþile de transfor-
mare a formei de exercitare a profesiei de avocat
(Secþiunea 2) ºi l’image du futur în materia insolvenþei
profesiilor liberale (Secþiunea 3).

Secþiunea 1. Noþiuni introductive ºi cadrul legal
în materie

Transformarea formei de exercitare a profesiei de
avocat este reglementatã expres de Statutul20 ca fiind
o operaþiune de schimbare a formelor de exercitare a
profesiei, separat sau deodatã cu reorganizarea
formelor de exercitare a profesiei de avocat, prin
fuziune, absorbþie, divizare totalã sau divizare par-
þialã. În ceea ce priveºte raportul dintre Statut ºi Codul
civil, putem observa cã acesta din urmã considerã
drept modalitãþi de reorganizare a persoanei juridice
fuziunea, divizarea ºi transformarea, pe când Statutul
reglementeazã, astfel cum am prevãzut deja, transfor-
marea în accepþiunea fuziunii, absorbþiei, divizãrii
totale sau parþiale. În accepþiunea mea, terminologia
de transformare din Codul civil nu se confundã cu
cea de transformare din Statutul Avocatului, având

finalitãþi distincte; putem considera ca fiind o opera-
þiune de transformare în reglementarea Codului civil
aceea intervenitã prin desfiinþarea Uniunii Avocaþilor
din România ºi înlocuirea, ca succesoare universalã,
a Uniunii Naþionale a Barourilor din România.

Secþiunea 2. Modalitãþi de transformare a formei
de exercitare a profesiei de avocat

Dupã cum am stabilit la secþiunea anterioarã,
transformarea formei de exercitare a profesiei de
avocat se poate realiza în modalitãþile fuziune, ab-
sorbþie, divizare totalã sau divizare parþialã.

În ceea ce priveºte fuziunea, aceastã constã în
absorbþia unei forme de exercitare a profesiei în altã
formã sau prin contopirea mai multor forme de
exercitare a profesiei de avocat, sub condiþia aprobãrii
din partea Consiliului Baroului. Aceste fuziuni apar
frecvent, fiind o formã de parteneriate, anunþate adesea
pe portalele cu noutãþi în domeniul juridic, având ca
scop creºterea domeniilor de activitate, consolidarea
financiarã a societãþii sau alte considerente. Un exem-
plu de fuziune foarte cunoscutã21 este aceea dintre
CMS UK, Nabarro ºi Olswang în 2017 – CMS, cea
mai mare dintre acestea, a fuzionat cu Nabarro ºi
Olswang, douã societãþi de avocaturã mai mici în
dimensiune, dar foarte competente în anumite arii de
practicã, consolidând poziþia acestora pe piaþa avoca-
turii de business22.

Divizarea23 reprezintã operaþiunea inversã fuziunii,
care constã în împãrþirea patrimoniului societãþii în
cauzã cãtre mai multe societãþi, existente sau
nou-constituite. Similar cu procesul de divorþ, divi-
zarea reprezintã o operaþiune pe care asociaþii nu o
au în vedere întotdeauna la începutul colaborãrii.
Gãsirea unui spaþiu nou pentru desfãºurarea activitãþii,
construirea unui nou brand ºi, implicit, website, orga-
nizarea angajaþilor societãþii – acestea reprezintã
probleme comune ºi costisitoare pentru asociaþi, atunci
când traverseazã o astfel de procedurã anevoioasã.
Un exemplu cunoscut ºi mediatizat de divizare este
între Cellino and Barnes, în anul 2020, urmare a unei
colaborãri de peste 30 de ani în statul New York, în
domeniul recuperãrii prejudiciilor în domeniul vãtã-
mãrilor corporale. Aceºtia au ales divizarea ºi au mers
pe cont propriu, sub Cellino Law ºi The Barnes Firm24.

Secþiunea 3. L’image du futur în materia insol-
venþei profesiilor liberale

În prezent25, România este în proces de transpu-
nere a Directivei nr. 1023/ 2019 privind cadrele de
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restructurare preventivã, remiterea de datorie ºi decã-
derile, precum ºi mãsurile de sporire a eficienþei pro-
cedurilor de restructurare, de insolvenþã ºi de remitere
a datoriei, prin Proiectul de Lege nr. 194/ 2022 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de insolvenþã.

Þinând cont de evoluþia proiectului de lege în cauzã
ºi de forma adoptatã de Senat, este de analizat even-
tualul impact al acestora în ceea ce priveºte insolvenþa
profesiilor liberale. Actualmente, Legea nr. 85/2014
exclude de la aplicabilitatea acesteia profesiile libe-
rale26, în privinþa cãrora cunoaºtem faptul cã reprezintã
acele ocupaþii exercitate pe cont propriu de persoane
fizice, potrivit actelor normative speciale care regle-
menteazã organizarea ºi exercitarea profesiei respec-
tive27, în categoria cãrora includem profesiile de
avocat, notar, medic, contabil, arhitect, iar lista nu se
încheie aici.

Proiectul de lege amintit anterior modificã articolul
de interes, care exclude profesiile liberale, încadrând
în aplicabilitatea legii în cauzã ºi pe acestea din urmã,
cu privire la care se menþioneazã faptul cã procedurile
prevãzute de prezenta lege vizeazã întreprinderea
acestora, iar nu statutul profesional. Bineînþeles,
pentru rigurozitate, acelaºi proiect de lege modificã,
în finele acestuia, ºi Legea nr. 188/2000 privind
executorii judecãtoreºti, introducând un nou alineat
ce prevede dispoziþiile legale privind procedurile de
insolvenþã nu se aplicã executorilor judecãtoreºti,
precum ºi Legea nr. 36/1995 a notarilor publici ºi a
activitãþilor notariale, aducând în completare urmã-
torul alineat ce prevede dispoziþiile legale privind
procedurile de insolvenþã nu sunt aplicabile notarilor
publici. Aºadar, dupã cum se poate observa, în cate-
goria excepþiilor de la aplicabilitatea procedurilor de
insolvenþã nu se încadreazã ºi avocaþii, respectiv
Legea nr. 51/ 1995 pentru organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat.

Conceptul de întreprindere28 este întâlnit la
începutul Codului civil, în raportul cu profesioniºtii.
Aºadar, sunt consideraþi profesioniºti toþi cei care ex-
ploateazã o întreprindere, iar exploatarea întreprin-
derii este exercitarea sistematicã, de cãtre una ori
mai multe persoane, a unei activitãþi organizate ce
constã în producerea, administrarea sau înstrãinarea
de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacã
are ori nu un scop lucrativ. Distinct de asta, întreprin-
derea este definitã expres în Legea nr. 21/1996 a
concurenþei, ca fiind orice entitate angajatã într-o
activitate economicã constând în oferirea de bunuri
sau de servicii pe o piaþã datã, indiferent de statutul

sãu juridic ºi de modul de finanþare, astfel cum este
definitã în jurisprudenþa Uniunii Europene.

Pot fi consideraþi avocaþii29 întreprinderi? Curtea
de Justiþie a Uniunii Europene este de pãrere cã da. În
J.C.J. Wouters and Others, Curtea a considerat cã
„membrii baroului desfãºoarã o activitate economicã
ºi sunt, prin urmare, întreprinderi”30. Aºadar, consider
cã eventuala modificare a cadrului legal în materie
este binevenitã. În Baroul Bucureºti sunt înregistrate
ºi funcþioneazã 610 societãþi31, multe dintre acestea
fiind destul de numeroase – în eventualitatea în care
acestea trec printr-o situaþie de imposibilitate de platã
a creanþelor acumulate, inclusiv creanþe salariale, asi-
gurarea existenþei unei proceduri care sã permitã
restructurarea într-un stadiu timpuriu, pentru a restabili
rapid viabilitatea activitãþii, este cât se poate de bine
primitã.
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NOTE
1 Traducerile sunt realizate pentru bunã-ordine, fãrã a

garanta faptul cã aceastã terminologie este utilizatã fidel în
sistemele de drept aferente.

2 Articolul 31 C. civ.
3 Instanþa reþine faptul cã deºi este numit „patrimoniu de

afectaþiune” nu rezultã din aceasta cã o persoanã care ar opta
pentru aceastã soluþie ar avea de fapt douã patrimonii – un
patrimoniu de afectaþiune ºi un patrimoniu simplu, personal
– extras din hotãrârea nr. 1060/ 2021 a Judecãtoriei Râmnicu
Sãrat.

4 V. Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale,
 Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2021, p. 20

5 A se vedea hotãrârea nr. 225/2017 a Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, prin intermediul cãreia instanþa a statuat cã
patrimoniul persoanelor juridice este distinct de patrimoniul
persoanelor fizice sau persoanelor juridice care intrã în
componenþa sa, acesta permiþând persoanei juridice sã aibã
o rãspundere patrimonialã proprie ºi sã participe la circuitul
civil în nume propriu.

6 Articolul 2.324 C. civ., considerat ca fiind o adevãratã
cheie de boltã în materia garanþiilor; pentru mai multe detalii
a se vedea Fl. A. Baias et al, Codul civil, comentariu pe articole,
ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2021, p. 2669.

7 Pentru o hotãrâre de respingere a contestaþiei la executare
prin care s-a solicitat declararea nulitãþii executãrii silite, a se
vedea hotãrârea nr. 4652/ 2021 a Judecãtoriei Sectorului 6
Bucureºti, unde instanþa a statuat, într-o speþã ce implicã un
Cabinet Individual de Avocat, chiar dacã existã aceastã
afectaþiune specialã, rãspunderea juridicã în raporturile cu
terþii o are în continuare titularul patrimoniului, persoana
fizicã. Deºi creanþa deþinutã în temeiul titlului executoriu
este împotriva debitorului cabinet de avocat, în temeiul
dispoziþiilor legale, executarea silitã se poate realiza ºi
împotriva persoanei fizice, motivat de faptul cã acesta este
titularul patrimoniului de afectaþiune.

8 V. Stoica, op. cit., p. 20
9 Expresie folositã de Luminiþa Tuleaºcã, Patrimoniile de

afectaþiune ºi teoria personalistã a patrimoniului, articol de
specialitate disponibil pe Juridice.ro (https://www.juridice.ro/
425343/patrimoniile-de-afectatiune-si-teoria-personalista-
a-patrimoniului.html)

10 Expresie folositã de Luminiþa Tuleaºcã, Patrimoniile
de afectaþiune – instrument în derularea afacerilor, articol
de specialitate disponibil pe Juridice.ro (https://
www.juridice.ro/353902/patrimoniul-de-afectatiune-
instrument-in-derularea-afacerilor.html)

11 Mircea Duþu, avocat, citat preluat din Agenda Avocatului
2022, Ed. Universul Juridic, p. 25

12 În România, Codul comercial este în vigoare din 1997,
fiind înlocuit parþial prin Codul civil din 2009, în prezent
având reglementãri legale doar în ceea ce priveºte comerþul
maritim ºi navigaþia. Pentru mai multe informaþii, a se vedea
Smaranda Angheni, Dreptul comercial – între tradiþionalism
ºi modernism, în Curierul Judiciar nr. 9/ 2010.

13 Legea în cauzã intrã în vigoare la 3 luni de la promulgarea
acesteia, pentru modificãrile ce vizeazã întreprinzãtorul
individual (l’entrepreneur individuel). Pentru mai multe
informaþii, a se vedea https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000045167536.

14 Pentru mai multe informaþii, a se vedea https://
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/creation-
entreprise/eirl/statut-eirl.

15 Pentru mai multe informaþii, a se vedea V. Magnier, Droit
des sociétés, Ed. Dalloz, 2022.

16 Pentru mai multe informaþii, a se vedea https://
bpifrance-creation.fr/encyclopedie/structures-juridiques/
entreprendre-a-plusieurs/sel-societe-dexercice-liberal.

17 Pentru mai multe informaþii, a se vedea https://
www.unbr.ro/minuta-sedintei-comisiei-permanente-din-
16-iulie-2020/.

18 Pentru mai multe detalii privind regimul patrimoniului
de afectaþiune profesionalã înainte de implementarea
registrului electronic, a se vedea Dan Oancea (coord.), Legea
privind organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat,
comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2015,
p. 48.

19 Pentru mai multe informaþii, a se vedea https://lege5.ro/
App/Hotarare/gmydambqgaydaojyga2dimrz/?pid=12551
05111&expression=patrimoniu%20de%20afectatiune%20
profesionala%20avocat%20#p-1255105111.

20 Articolul 182 din Statutul Profesiei de Avocat.
21 Merger, în limba englezã.
22 Pentru mai multe informaþii, a se vedea https://cms.law/

en/chl/news-information/cms-nabarro-and-olswang-
complete-largest-ever-merger-in-uk-legal-sector.

23 Cunoscutã sub terminologia popularã de break-up, în
limba englezã.

24 Nefast, la nici 3 luni distanþã de divizare, Domnul Barnes
a murit într-un accident aviatic. Pentru mai multe informaþii,
a se vedea https://www.nytimes.com/2020/10/02/nyregion/
stephen-barnes-dead-plane-crash.html.

25 La 10 mai 2022, PL-X nr. 194/ 2022 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenþei ºi de insolvenþã ºi a altor acte
normative a fost adoptat de Senat, aflându-se în faþa Camerei
Deputaþilor, camera decizionalã în speþã. Proiectul de lege ºi
evoluþia acestuia sunt disponibile la acest link – http://
www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=194&
an=2022.

26 Prin art. 3 alin. (1) Procedurile prevãzute de prezenta
lege se aplicã profesioniºtilor, astfel cum sunt definiþi la art. 3
alin. (2) C. civ., cu excepþia celor care exercitã profesii liberale,
precum ºi a celor cu privire la care se prevãd dispoziþii speciale
în ceea ce priveºte regimul insolvenþei lor.
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27 Articolul 7 punctul 34 din Codul fiscal, parte integrantã
din Legea nr. 227/2015.

28 Întreprinderea nu se confundã cu fondul de comerþ.
Fondul de comerþ se referã doar la bunurile afectate activitãþii
comerciale, pe când întreprinderea are o aplicabilitate mult
mai largã, ce include nu numai bunurile, ci ºi capitalul ºi
munca, toate orientate în scopul obþinerii de profit. Pentru
mai multe informaþii, a se vedea F. Popa, Câteva reflecþii
asupra regimului juridic al fondului de comerþ, Universul
Juridic Premium nr. 7/ 2019

29 Prin utilizarea termenului de avocaþi am avut în vedere
formele de exercitare a profesiei de avocat, astfel cum sunt

reglementate de Legea nr. 51/ 1995 pentru organizarea ºi
exercitarea profesiei de avocat.

30 Members of the Bar carry on an economic activity and
are, therefore, undertakings for the purposes of Articles 85, 86
and 90 of the Treaty (now Articles 81 EC, 82 EC and 86 EC),
and the complexity and technical nature of the services they
provide and the fact that the practice of their profession is
regulated cannot alter that conclusion. Pentru mai multe
informaþii, a se vedea https://curia.europa.eu/juris/showPdf.
jsf?docid=102167&doclang=EN

31 Informaþie valabilã la data de 10 mai 2022, prin inter-
mediul https://www.baroul-bucuresti.ro/tablou-societati
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EFECTELE IMPLEMENTÃRII INTELIGENÞEI ARTIFICIALE ÎN JUSTIÞIE
ASUPRA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ªI ASUPRA DREPTURILOR

PROCEDURALE

The effects of the implementation of artificial intelligence in justice on fundamental rights
and procedural rights

Les effets de la mise en œuvre de l intelligence artificielle en justice sur les droits fondamentaux
et les droits procéduraux

Av. stagiar Ioana CIUTACU
Baroul Bucureºti

Partea I – Ce este inteligenþa artificialã?

Inteligenþa artificialã (prescurtatã în continuare
„IA”) este aptitudinea unei maºini de a imita com-
portamentul uman, fiind programatã sã gândeascã ºi
sã acþioneze asemenea unui om. Una dintre caracteris-
ticile esenþiale ale IA este învãþarea continuã, pe baza
stimulilor externi ºi a informaþiilor colectate din mediul
înconjurãtor. IA observã realitatea înconjurãtoare ºi
acþioneazã în consecinþã, fãrã a avea nevoie de aju-
torul sau asistenþa umanã1.

Deºi aceastã definiþie este una actualã, trebui sã
avem în vedere cã standardul la care ne raportãm
pentru a stabili ce este IA se aflã într-o evoluþie con-
tinuã, asemenea tehnologiei. Astfel, este posibil ca
peste câþiva ani acestea atribute sã nu mai caracterizeze
inteligenþa artificialã, fiind doar funcþii de bazã ale dis-
pozitivelor pe care le vom folosi în viaþa de zi cu zi.

Inteligenþa artificialã a fost clasificatã în literatura
de specialitate în: i) IA analiticã, ii) IA inspiratã de
om ºi iii) IA umanizatã. În scopul dezvoltãrii prezen-
tului articol, vom considera cã inteligenþa artificialã
la care ne referim ºi care ar putea fi implementatã în
sistemul judiciar este o IA umanizatã. Aceasta din
urmã „prezintã caracteristicile tuturor tipurilor de com-
petenþe (de exemplu, inteligenþa cognitivã, emoþionalã
ºi socialã), este capabilã sã fie conºtientã de sine atât
ca atare, cât ºi în interacþiunile cu ceilalþi2”.

Ideea unor maºini care pot gândi asemenea oame-
nilor nu este noua, ci a apãrut încã din Grecia Anticã,
însã aceasta a început sã prindã cu adevãrat contur în
anii ’50. Aceasta este perioada în care a fost inventat
chiar ºi un test pentru a determina abilitatea unei maºini
de a gândi ca un om3. De atunci ºi pânã în zilele
noastre, tehnologia a evoluat neîncetat, cu o vitezã
alarmantã. Chiar dacã în anii 2020 nu avem (încã)
maºini zburãtoare, aºa cum preziceau cercetãtorii ºi

filmele SF din anii ’70-’80, tehnologia a devenit parte
din viaþa noastrã mai mult decât ne dãm seama.

Uitându-ne la evoluþiile tehnologice recente, nu este
prea îndrãzneþ sã afirmãm faptul cã în curând IA va
evolua pentru a fi utilizatã la o scarã tot mai largã,
inclusiv în domeniul judiciar.

Partea a II-a – Cum ar putea fi implementatã
inteligenþa artificialã în sistemul judiciar?

Pentru a avea o imagine unitarã pe tot parcursul
acestui articol, ipoteza de lucru este urmãtoarea –
profesioniºtii dreptului ar putea fi înlocuiþi de IA uma-
nizatã, care are toate cunoºtinþele ºi aptitudinile unui
practicant cu cel puþin zece ani de experienþã în dome-
niul juridic (fie cã este vorba de judecãtori, procurori,
avocaþi etc.)

Având în vedere toate acestea, este momentul sã
încercãm sã rãspundem la întrebarea „Cum ar putea
face parte IA din sistemul judiciar?”

Mai întâi de toate, cel mai probabil primul rãspuns
la aceastã întrebare care ne vine în minte este jude-
cãtorul-robot. Cum ar fi ca peste câþiva ani pe scaunul
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judecãtorului sã stea un robot umanoid ca Sofia?4 Sau
poate chiar sã nu mai fie nevoie de instanþele fizice,
litigiile fiind soluþionate folosind doar un program?
Cu toate cã aceste idei pot provoca o oarecare neliniºte
în rândurile practicienilor dreptului, trebuie sã recu-
noaºtem cã existã avantaje incontestabile. De exem-
plu, cazurile mai puþin complexe (contestaþiile la pro-
cesele-verbale de contravenþie, succesiunile, divorþu-
rile, rectificãrile de carte funciarã ºi alte asemenea)
ar putea fi soluþionate mai rapid ºi mai eficient de
cãtre IA5.

Dacã ideea de a înlocui judecãtorii cu roboþi pare
extremã, IA ar putea fi cel puþin folositã pentru dis-
tribuirea aleatorie a dosarelor într-un mod care sã
excludã de la repartizare judecãtorii cu eventuale
preconcepþii legate de uni anumit subiect, cu interese
în cauzã, afinitãþi sau antipatii faþã de pãrþile litigante
sau de avocaþilor acestora. Prin folosirea unui astfel
de sistem instituþia incompatibilitãþii judecãtorului6 nu
ar mai fi aplicabilã. Astfel, ideea de judecãtor imparþial
ar fi dusã la un alt nivel.

Pe aceeaºi linie de idei, IA ar putea face chiar ºi
munca unui procuror sau a organelor de cercetare
penalã. Maºinile pot lucra neobosite la orice orã,
strângând dovezi în mod obiectiv. Acestea pot fi pro-
gramate sã respecte cu stricteþe protocoalele de prelu-
crare a probelor, iar riscul de contamina probele cu
propriul ADN este inexistent. Procesarea probelor ar
deveni mai simpla ºi mai eficientã dacã ar fi realizatã
prin intermediul unor programe bazate pe IA.

Nici avocaþii nu sunt în afara pericolului de a fi
înlocuiþi de IA. Chiar ºi în prezent, existã tot mai multe
programe care sunt capabile sã analizeze contracte,
sã facã analize de tipul due dilligence ºi chiar sã eva-
lueze rata de succes a unui caz, toate acestea mult
mai rapid, eficient ºi ieftin decât un avocat. Maºinile
inteligente sunt capabile de a se dedica mai mult clien-
þilor din moment ce nu au nevoie de odihnã, nu au
viaþã personalã ºi bineînþeles toate aceste pentru costuri
semnificativ mai reduse.

Un alt mod în care IA ar putea fi implementatã în
justiþie se referã la activitãþile desfãºurate de grefieri.
Maºinile ar putea foarte uºor sã efectueze toate acti-
vitãþile premergãtoare unei ºedinþe de judecatã (cita-
rea, pregãtirea listei de dosare, întocmirea dosarelor,
º.a.m.d.). Chiar mai mult, IA ar putea înregistra ºi con-
semna aproape în mod instantaneu ºi exact aspectele
petrecute în ºedinþa de judecatã.

Nici sistemul de executare al pedepselor nu ar putea
scãpa de influenþa maºinilor. IA ar putea înlocui comi-
siile care decid asupra cererilor de eliberare condiþio-
natã, fiind mult mai obiective decât oamenii. Ar fi

posibil chiar ca în viitor penitenciarele sã fie în între-
gime controlate pe baza inteligenþei artificiale.

În ciuda faptului cã implementarea IA în sistemul
judiciar ar avea aparent numeroase avantaje (printre
care cele mai evidente sunt reducerea costurilor ºi efi-
cienþa) este necesarã o analizã detaliatã atât a
avantajelor, cât ºi a dezavantajelor pentru a ajunge la
o concluzie. În cele ce urmeazã vom prezenta o astfel
de analizã, cu referire la cei trei actori principali ai
sistemului de justiþie care ar putea fi înlocuiþi de IA –
judecãtorii, procurorii ºi avocaþii.

Partea a III-a – Care ar putea fi efectele im-
plementãrii inteligenþei artificiale în justiþie asupra
drepturilor fundamentale?

Capitolul 1 – Înlocuirea judecãtorilor cu inte-
ligenþa artificialã

Secþiunea 1 – Dreptul la un proces echitabil
conform exigenþelor Convenþiei Europene a
Drepturilor Omului

Conform Art. 6 alin (1) din Convenþia Europeanã
a Drepturilor Omului „Orice persoanã are dreptul la
judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public
ºi în termen rezonabil, de cãtre o instanþã independentã
ºi imparþialã, instituitã de lege, care va hotãrî fie asupra
încãlcãrii drepturilor ºi obligaþiilor sale cu caracter
civil, fie asupra temeiniciei oricãrei acuzaþii în materie
penalã îndreptate împotriva sa.” În ce mãsurã sunt
compatibile aceste cerinþe cu o instanþã formatã din
IA?

§ 1. Accesul la o instanþã

Trebuie sã avem în vedere existenþa unui echilibru
între dreptul fundamental de acces la o instanþã ºi
cerinþele formale procedurale. În acest sens, Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului a stabilit cã „instan-
þele trebuie, în aplicarea normelor de procedurã, sã
evite un formalism excesiv care ar aduce atingere
caracterului echitabil al procedurilor”7, o interpretare
prea restrictivã a normelor de procedura putând afecta
însãºi dreptul de acces la o instanþã8.

Aºadar, simpla aplicare mecanicã a unor norme
procedurale nu satisface condiþiile impuse de juris-
prudenþa CEDO, ci este necesarã o apreciere de la
caz la caz a incidenþei acestor norme. Pentru realizarea
unei astfel de aprecieri factorul decizional uman este
indispensabil. IA nu poate þine cont de multitudinea
diferenþelor aparent minore dintre cauze. Existã astfel
riscul de a aplica normele de procedurã fãrã luarea în
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orice factor exterior.9 În aparenþã, IA este indepen-
dentã faþã de oameni, aceasta fiind chiar una dintre
caracteristicile de bazã pentru ca o maºinã sã fie
consideratã IA. Cu toate acestea, trebuie sã þinem cont
de faptul cã IA este creatã de oameni, evoluând
ulterior în mod independent printr-un proces de învã-
þare continuã. Programatorul IA, poate, teoretic, sã
intervinã asupra modului în care acþioneazã/gândeºte
IA oricând.

Din moment ce unul sau mai mulþi oameni au
posibilitatea de a accesa ºi modifica codul ce stã la
baza funcþionãrii maºinii care este chiar judecãtorul,
în ce mãsurã mai existã garanþia independenþei? Dacã
pentru judecãtori independenþa este asiguratã printr-un
cadrul legal ºi prin valorile morale ºi etice, aceasta nu
se poate aplica ºi în cazul roboþilor. În timp ce un
judecãtor poate rezista influenþelor externe, un calcu-
lator/robot nu poate sã acþioneze altfel decât a fost
programat.

Prin urmare, standardul independenþei IA este
diferit de cel al unui judecãtor. Pe când „judecãtorii
sunt independenþi ºi se supun numai legii”10, am putea
spune cã IA este independentã ºi se supune numai
legii ºi programatorului.

Secþiunea 2 – Discriminarea, egalitatea ºi im-
parþialitatea

Toþi cetãþenii au dreptul de a fi trataþi în mod egal
de cãtre instituþiile statului. Interzicerea discriminãrii,
consacratã de art. 14 din Convenþia Europeanã a Drep-
turilor Omului ºi de art. 16 din Constituþia României,
este cu atât mai importantã în cazul unui proces. Este
de neconceput ca o persoanã sã fie tratatã diferit pe
simple considerente legate de naþionalitate, rasã, sex,
orientare sexualã º.a.m.d.

Chiar dacã discriminarea ar pãrea un defect uman,
ºi IA este capabilã de discriminare. Un exemplu în
acest sens este sistemul de predictibilitate a gradului
de recidivã folosit în Statele Unite ale Americii. Acest
sistem, numit COMPAS, a fost conceput pentru a ajuta
judecãtorii sã individualizeze pedepsele inculpaþilor,
þinând cont de posibilitatea ca aceºtia sã recidiveze.
S-a dovedit cã acest sistem acorda un scor mai mare
de recidivã indivizilor Afro-Americani decât celor-
lalþi11. Chiar dacã a fost argumentat în literatura de
specialitate faptul cã aceastã disproporþie nu a fost
bazatã pe rasã, ci pe statisticile conform cãrora persoa-
nele de culoare recidiveazã într-o proporþie mai mare
decât alþi indivizi12, existenþa unui anumit grad de dis-
criminare nu poate fi trecutã cu vederea.

Concluzionând, nu putem considera cã un jude-
cãtor cu IA care încalcã dreptul fundamental al ega-
litãþii dintre cetãþeni este o instanþã imparþialã.

considerare a situaþiei concrete a pãrþilor sau într-o
manierã prea formalistã.

Prin urmare, implementarea IA ca instanþã ar crea
dificultãþi cu privire la respectarea dreptului de acces
la o instanþã.

§ 2. Echitatea

Art. 6 din Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului face referire ºi la judecarea cauzei într-un mod
echitabil, lucru greu de realizat în ipoteza unui jude-
cãtor cu IA. Se ridicã în primul rând întrebarea dacã
este echitabil ca o maºinã sã decidã soarta unui om.
Cu toate cã IA ar fi mai obiectivã decât o persoanã,
fiind lipsitã preconcepþii, înclinaþii religioase, politice
sau alte trãsãturi subiective ce caracterizeazã omul,
IA este de asemenea lipsitã de empatie ºi de eticã.

În al doilea rând, judecãþile IA în aparenþã obiec-
tive, bazate doar pe situaþia de fapt ºi actele normative
incidente, ar putea fi totuºi lipsite de echitate. Aceasta
se datoreazã faptului cã echitatea este un concept nu
poate fi cuprins doar în norme de drept ºi raþionamente
juridice, ci variazã de la speþã la speþã. Echitatea este
lãsatã la aprecierea judecãtorului care se bazeazã în
luarea deciziei sale ºi pe anumite însuºiri inerente
omului – compasiune, empatie, integritate.

Astfel, chiar dacã IA este un judecãtor imparþial,
aceasta nu înseamnã cã poate judeca o cauzã în mod
echitabil.

§ 3. Termenul rezonabil

Respectarea unui termen rezonabil este esenþialã
pentru desfãºurarea procesului în conformitate cu exi-
genþele impuse de Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului. Întrucât oamenii sunt limitaþi din punct de
vedere al capacitãþii de muncã, timpul lor este de ase-
menea limitat. Aceasta este principala cauzã a
supra-aglomerãrii instanþelor ºi implicit a duratelor
lungi ale proceselor. În schimb, IA nu este limitatã
din punct de vedere al timpului de lucru, putând sã
funcþioneze aproape neîntrerupt. Am putea avea în
acest fel un judecãtor care nu oboseºte, care are
ºedinþe în fiecare zi ºi redacteazã hotãrâri fãrã pauze.
O astfel de instanþã ar reduce în mod semnificativ
durata procesului, respectând cu siguranþã standardul
termenului rezonabil.

§ 4. Independenþa instanþei

Independenþa este una dintre cele mai importante
atribute ale unei instanþe. Acest aspect are în vedere
independenþa individualã a oricãrui judecãtor faþã de
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Secþiunea 3 – Dublul grad de jurisdicþie

§ 1. Instanþa superioarã

Un proces cu adevãrat just nu poate fi imaginat
într-o societate democraticã fãrã dublul grad de
jurisdicþie, mai ales în materie penalã. Art. 2 alin (1)
din Protocolul 7 al Convenþiei Europene a Drepturilor
Omului prevede cã „Orice persoanã declaratã vinovatã
de o infracþiune de cãtre un tribunal are dreptul sã
cearã examinarea declaraþiei de vinovãþie sau a con-
damnãrii de cãtre o jurisdicþie superioarã”.

În ipoteza unei instanþe cu IA, se mai justificã
controlul jurisdicþional, având în vedere riscul redus
al unei greºeli judiciare? Consider cã rãspunsul este
afirmativ. Necesitatea unui al doilea grad de jurisdicþie
se impune atâta timp cât existã posibilitatea ca primul
verdict sã fie greºit, oricât de redusã ar fi aceastã posi-
bilitate. În acest caz, cine va efectua controlul: IA sau
o persoanã?

Dacã am admite ca deciziile IA sã fie cenzurate de
o altã IA, se pune problema efectivitãþii acestui control.
În jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului
a fost consacratã ideea cã pentru un mijloc de apel
valabil, instanþa ce efectueazã controlul jurisdicþional
trebuie sã poatã anula decizia atacatã, aceasta ducând
fie la pronunþarea unei noi decizii de cãtre instanþa de
control, fie la o retrimitere cãtre instanþa de fond13.
Aceastã exigenþã nu poate fi respectatã în ipoteza a
douã maºini cu IA, din moment de instanþa de control
judiciar raþioneazã într-un mod foarte asemãnãtor sau
chiar identic cu instanþa de fond. Neexistând diferenþe
majore între modul de gândire al celor douã instanþe,
aproape toate cãile de atac ar fi respinse, iar dublul
grad de jurisdicþie ar deveni doar o formã fãrã fond.

O soluþie ar fi ca deciziile IA sã fie cenzurate de
instanþe umane. Însã, oamenii ar avea tendinþa de a
modifica hotãrârile emise de IA, chiar dacã existã sau
nu motive reale de cenzurã, datã fiind neîncrederea
oamenilor în algoritmul folosit14. Aversiunea oame-
nilor faþã de deciziile IA ar duce la admiteri nefondate
ºi excesive ale cãilor de atac.

Prin urmare, controlul jurisdicþional al deciziilor
emise de IA ar genera probleme, ducând fie la respin-
geri excesive ale cãilor de atac, fie la admiteri ºi modi-
ficãri nefondate. În oricare dintre cele douã extreme,
dreptul fundamental la justiþie, ce include ºi un control
jurisdicþional, ar fi afectat.

§ 2. Transparenþa decizionalã

Pentru ca decizia unei instanþe sã poatã fi con-
testatã, este necesar ca raþionamentul din spatele

deciziei sã poatã fi explicat. Acest lucru se transpune
nu numai în motivarea din cuprinsul unei hotãrâri
judecãtoreºti, dar ºi în operaþiunile de logicã juridicã
ce duc la o anumitã concluzie.

Un profesionist al dreptului, sau chiar ºi un jus-
tiþiabil, poate sã înþeleagã raþionamentul unui jude-
cãtor, dar ar avea dificultãþi în a îl înþelege pe cel al
unui sistem de IA. Neînþelegerea argumentelor ºi a
conexiunilor logice ce au fundamentat o decizie,
creeazã o problemã din perspectiva posibilitãþii de a
ataca hotãrârea judecãtoreascã. Cu alte cuvinte, cum
poþi contesta ceva ce nu înþelegi?

Principiul explicabilitãþii este esenþial pentru o IA
ce poate fi implementatã în realitate15. Prin urmare,
este important ca mecanismele ºi procesele din spatele
deciziilor maºinilor sã poatã fi explicate ºi înþelese, în
special de cãtre justiþiabili.

Capitolul 2 – Înlocuirea procurorilor cu inte-
ligenþa artificialã

Mergând mai departe cu scenariul în care IA este
implementatã în diferite etape ale procesului, dupã ce
am analizat ipoteza unei instanþe cu IA, trecem mai
departe ºi ne imaginãm ce s-ar întâmpla dacã procu-
rorii ar fi înlocuiþi cu maºini inteligente. În timp ce,
dupã cum am vãzut, exercitarea funcþiei de judecatã
de IA ar aduce serioase ingerinþe drepturilor funda-
mentale, exercitarea funcþiei de acuzare de IA, deºi
ar avea un impact important asupra drepturilor funda-
mentale, acesta ar fi semnificativ mai redus.

Una dintre cele mai importante garanþii în cadrul
unui proces penal este prezumþia de nevinovãþie.
Aceasta reprezintã în acelaºi timp ºi un drept fun-
damental, consacrat de art. 6 alin. (2) din Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului, art. 23 alin. (11) din
Constituþia României ºi art. 4 C. pr. pen.

Pentru a se asigura respectarea acestei prezumþii,
au fost reglementate anumite mecanisme legale,
printre care ºi libertatea aprecierii probelor de cãtre
judecãtor. Art. 103 alin. (1) C. pr. pen. impune ca
toate probele sã fie considerate egale. Prin urmare, în
momentul de faþã, probele strânse de procuror au
aceeaºi valoare ca ºi cele prezentate de cãtre inculpat.

Totuºi, aceastã situaþie s-ar putea schimba în cazul
în care probele acuzãrii sunt strânse de IA. Un jude-
cãtor, fie el om sau IA, ar putea avea mai multã încre-
dere în probele propuse de o acuzare cu IA decât în
cele propuse de un individ. În acest mod, existã posi-
bilitatea ca judecãtorii sã porneascã cu preconcepþia
cã faptele prezentate de acuzare reflectã o realitate
obiectivã, încãlcând în mod flagrant prezumþia de
nevinovãþie.
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Capitolul 3 – Înlocuirea avocaþilor cu inteligenþa
artificialã

Dreptul la apãrare este prevãzut expres atât în
art. 6 alin. (3) lit. c) din Convenþia Europeanã a Drep-
turilor Omului16, cât ºi în art. 24 din Constituþia
României. O laturã importantã a dreptului la apãrare
este reprezentatã ºi de dreptul la un avocat.

Secþiunea 1 – Costuri reduse ale apãrãrii

Pentru persoanele care nu au mijloacele materiale
necesare pentru angajarea unui avocat existã posibi-
litatea acordãrii ajutorului public judiciar17. Cu toate
acestea, existã cazuri în care o persoanã nu se înca-
dreazã în cerinþele pentru obþinerea ajutorului public
judiciar, dar nu îºi poate permite sã încheie un contract
de asistenþã juridicã.

Elementul financiar nu ar mai reprezenta o pro-
blema pentru justiþiabili, dacã avocatul ar fi de fapt
un robot cu IA. Astfel, costurile apãrãrii ar fi reduse
semnificativ, putând fi aproape egale cu zero.

Secþiunea 2 – Asistenþã judiciarã concretã ºi
efectivã

Exercitarea dreptului la apãrare prin intermediul
IA nu ar echivala întotdeauna cu o apãrare concretã
ºi efectivã. Un avocat îºi poate apãra clientul chiar
ºtiind cã nu va câºtiga. Spre deosebire de acesta IA,
anticipând un rezultat nefavorabil al cauzei, poate
decide cã nu existã motive pentru a mai face o apãrare
a justiþiabilului.

Mai mult, pentru ca o apãrare sã fie efectivã,
conform jurisprudenþei CEDO18, confidenþialitatea
discuþiilor dintre avocat ºi client este esenþialã. În
ipoteza unui avocat cu IA pãstrarea confidenþialitãþii
ridicã anumite probleme. Acestea decurg din faptul
cã discuþiile confidenþiale avocat IA-client pot fi înre-
gistrate ºi accesate de terþi, încãlcându-se astfel secretul
profesional19 ºi dreptul la asistenþã judiciarã concretã
ºi efectivã.

Partea a IV-a – Care ar putea fi efectele
implementãrii inteligenþei artificiale în justiþie
asupra drepturilor procedurale?

Dupã ce am vãzut posibilul impact al implementãrii
IA în justiþie asupra drepturilor fundamentale, este
timpul sã ne îndreptãm atenþia ºi asupra drepturilor
procedurale. În cele ce urmeazã, vom analiza modul
în care drepturile procedurale ar putea fi afectate de
înlocuirea principalilor participanþi în sistemul judiciar
(judecãtorii, procurorii ºi avocaþii) cu IA.

Capitolul 1 – Înlocuirea judecãtorilor cu
inteligenþa artificialã

Secþiunea 1 – Jurisprudenþã unitarã

În prezent, existã cazuri în care anumite norme
legale sunt interpretate în moduri diferite de cãtre
instanþele de judecatã, ducând uneori la soluþii juris-
prudenþiale diferite în cauze asemãnãtoare. Remediul
pentru jurisprudenþa neunitarã este reprezentat de
pronunþarea unui recurs în interesul legii20 sau a unei
hotãrâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept21. Având în vedere importanþa menþinerii unei
jurisprudenþe unitare, îi revine Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie, ca instanþã supremã, rolul de a asigura o
practicã unitarã.

Cu toate acestea, jurisprudenþa neunitarã continuã
sã existe întrucât condiþiile pentru intervenþia ICCJ
prin mecanismele procedurale menþionate sunt destul
de restrictive. Înlocuirea instanþelor clasice cu cele
bazate pe IA ar putea reprezenta o soluþie. Întrucât
maºinile inteligente vor avea un algoritm asemãnãtor
sau identic, acestea vor raþiona în acelaºi mod, inter-
pretând la fel normele juridice ºi prin urmare pronun-
þând hotãrâri asemãnãtoare în speþe asemãnãtoare.

Interpretãrile concordante ale textelor de lege vor
conduce la o jurisprudenþã unitarã ºi constantã. În
acest fel, justiþia va reuºi sã ofere cetãþenilor un anumit
grad de certitudine ºi previzibilitate, datoritã faptului
cã interpretarea unei norme juridice în funcþie de
opinia judecãtorului nu va mai fi un factor care sã
influenþeze hotãrârea finalã.

Secþiunea 2 – Dificultãþi de încadrare juridicã

În procesul penal, prima etapã a fazei judecãþii este
reprezentatã de stabilirea încadrãrii juridice. Prin
încadrare juridicã se înþelege stabilirea textului de lege
care prevede ºi sancþioneazã fapta penalã22. Aceasta
este o operaþiune complexã, bazatã o serie de raþio-
namente juridice. Pentru a identifica în mod corect
norma de drept incidentã în funcþie de situaþia de fapt,
judecãtorul trebuie sã þinã cont de toate detaliile
relevante în speþã.

Acest proces poate ridica uneori dificultãþi, chiar
ºi pentru judecãtori cu o vastã experienþã, mai ales în
ipotezele în care anumite detalii ºi împrejurãri de fapt
pot influenþa încadrarea juridicã.

Având în vedere aceasta, este posibil ca încadrarea
faptei sã reprezinte o problemã pentru IA, întrucât maºi-
nile funcþioneazã în mare parte pe baza anumitor tipare
ºi algoritmi. Astfel, unele detalii importante din situaþia
de fapt ar putea fi ignorate de judecãtorul cu IA, datoritã
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faptului cã algoritmul sãu nu încadreazã acel detaliu în
tiparul folosit pentru identificarea faptei penale.

Aºadar, multitudinea ipotezelor ce pot intrã sub
incidenþa unui text din legea penalã, precum ºi diver-
sele detalii ce pot influenþa încadrarea juridicã a unei
fapte pot reprezenta o problemã pentru IA. Imposi-
bilitatea de a încadra corect o faptã va conduce auto-
mat ºi la o aplicare greºitã a pedepselor.

Secþiunea 3 – Aplicarea pedepselor

Cea de-a doua etapã a fazei judecãþii este aplicarea
pedepsei. Aceasta este influenþatã decisiv de prima
etapã – încadrarea judiciarã – prezentatã în secþiunea
anterioarã. Totuºi, nu numai încadrarea judiciarã poate
avea impact asupra cuantumului final al pedepsei, ci
ºi individualizarea judiciarã a acesteia.

Criteriile generale de individualizare a pedepsei
sunt prevãzute de art. 74 alin. (1) C. pen.23. Dupã cum
se poate observa din lectura acestui text, se face refe-
rire la aspecte de fapt ºi anumite împrejurãri pe care
legiuitorul le-a considerat suficient de importante
pentru a influenþa într-o anumitã mãsurã rezultatul pro-
cesului penal.

Consider cã aceastã apreciere este indisolubil legatã
de factorul uman. Pentru a evalua situaþia concretã
prin raportare la criteriile stabilite de legiuitor, jude-
cãtorul trebuie sã facã apel la o serie de calitãþi – empa-
tia, gândirea criticã, compasiunea, integritatea ºi etica.
IA nu deþine aceste atribute ºi prin urmare nu ar putea
sã le foloseascã pentru a face o individualizare corectã
a pedepselor.

Un aspect important este reprezentat ºi de incidenþa
circumstanþelor atenuante judiciare, menþionate în
alin. 2 al art. 75 C. pen., ºi anume: „a) eforturile
depuse de infractor pentru înlãturarea sau diminuarea
consecinþelor infracþiunii; b) împrejurãrile legate de
fapta comisã, care diminueazã gravitatea infracþiunii
sau periculozitatea infractorului”. Incidenþa acestor
circumstanþe este apreciatã de judecãtor, de asemenea
prin prisma empatiei ºi a altor calitãþi intrinsec legate
de fiinþa umanã. Efectul acestor circumstanþe este
reducerea limitelor speciale ale pedepsei prevãzute
de lege cu o treime, respectiv înlocuirea detenþiunii
pe viaþã cu închisoarea de la 10 la 20 de ani24.

În ipoteza în care IA nu ar aprecia în mod corect
existenþa acestor circumstanþe atenuante, s-ar ajunge
la aplicarea unor pedepse semnificativ mai mari.

Secþiunea 4 – Atacurile cibernetice

Probabil cel mai mare dezavantaj al unui judecãtor
cu IA este posibilitatea de a fi victima unui atac ciber-
netic. În contextul actual în care numeroase instituþii

ale statului, atât din România, cât ºi din alte þãri, se
confruntã cu tot mai multe ingerinþe asupra securitãþii
cibernetice, existenþa unei instanþe care poate fi
afectatã de aceste atacuri nu pare o idee foarte bunã.

Posibilitatea ca sistemele ce ar susþine funcþionarea
judecãtorilor-roboþi sã fie atacate de hackeri nu poate
fi ignoratã. Cu toate acestea, odatã cu evoluþia tehno-
logicã a sistemelor de IA probabil se vor dezvolta ºi
anumite mecanisme pentru a reduce sau chiar elimina
acest risc.

Capitolul 2 – Înlocuirea procurorilor cu inte-
ligenþa artificialã

În ceea ce priveºte procurorii-roboþi, modul de
colectare ºi analizã al probelor ar avea cel mai mare
impact asupra cadrului procedural actual.

Procurorul are obligaþia legalã de a strânge ºi
administra probe atât în favoarea, cât ºi împotriva sus-
pectului sau a inculpatului, conform art. 100 alin. 1
C. pr. pen. Chiar dacã scopul acestei reglementãri este
asigurarea unei oarecare obiectivitãþi a organelor de
cercetare penalã în vederea respectãrii prezumþiei de
nevinovãþie, în practicã lucrurile stau diferit. În majo-
ritatea situaþiilor, cele mai multe dintre probele admi-
nistrate sunt în defavoarea inculpatului, fapt ce se
datoreazã parþial ºi lipsei de obiectivitate a procuro-
rilor. Oamenii, indiferent de funcþia pe care o exer-
citã, nu pot fi în totalitate imparþiali, ceea ce se reflectã
în acþiunile lor.

Un procuror cu IA ar avea o atitudine mult mai
obiectivã decât aceea a oamenilor, ceea ce ar duce la
respectarea într-o mai mare mãsurã a obligaþie de a
strânge probe pro ºi contra suspectului sau inculpatului.

În plus, IA poate fi programatã pentru respectarea
anumitor protocoale în procesarea probelor. În acest
fel, posibilitatea ca anumite probe sã fie excluse dato-
ritã modalitãþii de administrare ar fi aproape inexis-
tentã. Acest aspect este crucial în privinþa probelor ce
conþin materiale biologice ºi în modalitatea de colec-
tare ºi procesare a acestora. Astfel, ºansele de distru-
gere sau de administrare incorectã a unor probe deter-
minante ar fi redusã semnificativ sau chiar eliminatã.

Capitolul 3 – Înlocuirea avocaþilor cu inteligenþa
artificialã

Secþiunea 1 – Super-avocatul

Chiar ºi în zilele noastre, IA are deja un rol im-
portant în activitatea avocaþilor, fiind folositã pentru
revizuirea contractelor, research ºi chiar pentru antici-
parea rezultatului unor litigii25. Având în vedere toate
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acestea, ar pãrea cã IA poate înlocui cu succes avo-
caþii, transformând acest actor indispensabil al justiþiei
într-un robot eficient.

Totuºi, dupã cum am arãtat ºi mai sus, IA nu este
capabilã sã empatizeze cu un client. Prin urmare,
aceasta va prezenta în faþa instanþei cauza într-un mod
total obiectiv, fie cã acesta este sau nu în favoarea
pãrþii pe care o reprezintã. Obiectivitatea exageratã
poate duce la o apãrare simulatã.

Secþiunea 2 – Rãspunderea profesionalã

Atunci când un avocat este responsabil pentru
prejudiciul cauzat unu client, este incidentã rãspun-
derea avocatului. Pe lângã simpla rãspundere bazatã
pe asigurarea de rãspundere profesionalã, acesta poate
rãspunde disciplinar, civil ºi chiar penal, în funcþie de
gravitatea situaþiei.

Spre deosebire de indivizi, IA nu poate rãspunde
pentru faptele sale, neexistând anumite criterii în
funcþie de care o maºinã sã fie trasã la rãspundere
pentru pagubele cauzate26. Imposibilitatea unei astfel
de rãspunderi decurge ºi din faptul cã IA nu are liber
arbitru, ci acþioneazã pe baza unui cod de programare.

Prin urmare, avocaþii cu IA vor putea cauza preju-
dicii pentru care nu sunt þinuþi responsabili.

Partea a V-a – Concluzii cu privire la implemen-
tarea IA în sistemul judiciar

Având în vedere toate situaþiile prezentate cu privire
la implementarea IA în sistemul judiciar prin înlo-
cuirea unor actori din procesul civil sau penal, luând
în considerare atât avantajele cât ºi dezavantajele,
putem concluziona cã implementarea acestei ipoteze
în realitate nu este de dorit, cel puþin la momentul
actual. Folosirea exclusiv a IA în locul judecãtorilor,
procurorilor sau avocaþilor nu prezintã suficiente
garanþii pentru respectarea drepturilor fundamentale
ºi a celor procesuale.

Cu toate acestea, este indiscutabil cã evoluþia teh-
nologiei se va reflecta ºi în domeniul juridic. Totuºi,
IA implementatã în justiþie ar putea sã reprezinte un
ajutor de nãdejde, însã nu sã înlocuiascã în totalitate
profesioniºtii dreptului. În concluzie, exercitarea pro-
fesiilor juridice trebuie sã rãmânã o activitate desfãºu-
ratã de cãtre oameni, nu de maºini.
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în raport cu gravitatea infracþiunii sãvârºite ºi cu periculozi-
tatea infractorului, care se evalueazã dupã urmãtoarele criterii:

a) împrejurãrile ºi modul de comitere a infracþiunii, precum
ºi mijloacele folosite;

b) starea de pericol creatã pentru valoarea ocrotitã;
c) natura ºi gravitatea rezultatului produs ori a altor

consecinþe ale infracþiunii;

d) motivul sãvârºirii infracþiunii ºi scopul urmãrit;
e) natura ºi frecvenþa infracþiunilor care constituie ante-

cedente penale ale infractorului;
f) conduita dupã sãvârºirea infracþiunii ºi în cursul proce-

sului penal;
g) nivelul de educaþie, vârsta, starea de sãnãtate, situaþia

familialã ºi socialã.
24 Art. 76 alin. (1)-(2) C. pen.
25 https://businesslawtoday.org/2022/02/how-ai-is-

reshaping-legal-profession/.
26 https://www.industry.gov.au/data-and-publications/

australias-artificial-intelligence-ethics--framework/australias-
ai-ethics-principles.



R E V I S T A   A V O C A T U L  2 0 2258

Profesia de avocat în viziunea tinerilor

Introducere

Inteligenþa artificialã1 este un subiect care a sus-
citat ºi continuã sã suscite multe dezbateri aprinse,
însã nu doar în cadrul conferinþelor tech din Silicon
Valley. Departe de a fi doar un nou progres înregistrat
în domeniul tehnologic, inteligenþa artificialã a cu-
noscut un interes crescut, datoritã potenþialului sãu
impresionant (ºi, probabil, încã nebãnuit în comple-
xitate), în domenii dintre cele mai variate.

Mediul juridic nu a fãcut excepþie. Într-un articol
purtând un nume sugestiv, „The winter, the summer
and the summer dream of artificial intelligence in law”
(în traducere: „Iarna, vara ºi visul de varã al inte-
ligenþei artificiale în drept”)2, sunt amintite debuturile
timide ale preocupãrii pentru potenþiale utilizãri ale
inteligenþei artificiale în drept, plasate la începutul
anilor 1980, odatã cu seria de conferinþe „Logica,
Informatica ºi Dreptul” organizate de Consiliul Naþional
de Cercetare al Italiei ºi, mai apoi, cu înfiinþarea Aso-
ciaþiei Internaþionale pentru Inteligenþã Artificialã ºi
Drept3. La acel moment, inteligenþa artificialã era
privitã cu scepticism, din cauza utilizãrilor limitate ºi,
în mare mãsurã, circumstanþiate unor scopuri speci-
fice, inspirate din funcþiile inteligenþei umane. Este ºi
motivul pentru care, termenul de „inteligenþã artifi-
cialã” pãrea excesiv de avangardist pentru funcþiona-
litãþile limitate ale proceselor automate deductive sau
interpretative concepute pânã la acel moment.

ªi, totuºi, câteva decenii mai târziu, titluri precum
„Pot roboþii fi avocaþi?”4 sau „Poate inteligenþa arti-
ficialã înlocui judecãtorii din instanþe?”5, din ce în
ce mai frecvente atât în mediul academic, cât ºi pu-
blicistic, aduc în atenþie posibilitatea ca progresul teh-
nologic sã atingã la un moment dat, cel puþin ipotetic,
idealul replicãrii inteligenþei umane, cu toate funcþio-
nalitãþile sale cognitive, înlocuind, astfel, actori cheie
(la momentul actual) ai sistemului judiciar. În articolul
citat anterior6, una dintre ipotezele lansate pentru
„visul de varã” al inteligenþei artificiale în drept este

posibilitatea conceperii unui „judecãtor automat”, ca-
pabil sã interpreteze nu doar date ºi informaþii obiec-
tive, ci ºi emoþii ºi intuiþii, necesare pentru dezvoltarea
unui raþionament bazat pe conºtiinþã, similar celui spe-
cific uman.

Sunt aceste scenarii plauzibile? Cât de aproape sau
de departe am fi de ele? ªi, mai ales, ce ar însemna un
astfel de punct de cotiturã pentru evoluþia umanitãþii,
iar nu doar a sistemului judiciar? S-a scris mult pe
aceste teme ample, fãrã a se gãsi un rãspuns. ªi e firesc.
Întrebãrile ce tind sã înlãture vãlul ce acoperã fereastra
spre viitor nu pot primi rãspunsuri opace. Articolul
de faþã, cu atât mai puþin, îºi propune sã ofere rãs-
punsuri sau sã tranºeze dezbateri. Dimpotrivã, þelul
modest pe care ºi-l asumã este de a contura cadrul
pentru deschiderea unei dezbateri, pornind de la pre-
zentarea stadiului actual al utilizãrii inteligenþei artifi-
ciale în domeniul justiþiei.

În cele ce urmeazã, pentru o înþelegere cât mai fa-
cilã a tematicii, vor fi avute în vedere câteva referinþe
introductive despre inteligenþa artificialã, dintr-o

TRANSFORMAREA JUSTIÞIEI ªI AVOCATURII ÎN ERA INTELIGENÞEI
ARTIFICIALE

The transformation of justice and legal practice in the artificial intelligence era

La transformation de la justice et de la practique du droit à l èpoque de l intelligence artificielle

Av. Angelica-Georgiana ALECU
Baroul Bucureºti
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perspectivã generalã (Secþ. II). Ulterior, vor fi ana-
lizate progresele înregistrate ºi riscurile semnalate în
privinþa utilizãrii inteligenþei artificiale (i) în sistemul
judiciar (Secþ. III) ºi (ii) în avocaturã (Secþ. IV), pentru
ca, în final, sã fie prezentate cele mai recente îndrumãri
în domeniu ale forurilor internaþionale competente
(Secþ. V) ºi o serie de concluzii (Secþ. VI).

Aspecte introductive privind inteligenþa arti-
ficialã

Excede scopului prezentului articol o prezentare
exhaustivã, tehnicã, exprimatã într-un jargon riguros
a conceptului de inteligenþã artificialã, însã câteva
explicaþii prealabile sunt necesare pentru o corectã
înþelegere a exemplelor de AI amintite în capitolele
subsecvente. Definirea sintagmei de „inteligenþã arti-
ficialã” se dovedeºte dificilã, întrucât nici mãcar cu
privire la definirea conceptului de „inteligenþã” nu
existã consens. În celebra lucrare „Artificial
Intelligence: A Modern Approach” (în traducere:
„Inteligenþa Artificialã: O Abordare Modernã”)7,
profesorii Stuart J. Russell ºi Peter Norvig considerã
cã un sistem este cu adevãrat inteligent când are capa-
citatea de a acþiona în lumea realã ca entitate inde-
pendentã, cu propriile seturi de valori ºi propria raþiu-
ne (definite în diverse forme).

Termenul de inteligenþã este, de altfel, intim legat
de abilitatea de a explica mediul înconjurãtor ºi de a
acþiona în consecinþã. Pânã în prezent, oamenii sunt
singurele fiinþe universal inteligente, în sensul în care
pot gãsi explicaþii extrem de precise ale fenomenelor
(fizice, sociale, economice º.a.) care sunt validate de
experienþã. Raþiunea idealã fiind întotdeauna bazatã
pe argumentaþie ºi explicaþie, un sistem ar putea fi
inteligent numai dacã poate oferi explicaþii precise
asupra înþelegerii lumii, asupra deciziilor pe care le va
lua, ºi nu în ultimul rând, asupra propriei inteligenþe8.

Sistemele software pe care le numim astãzi „inte-
ligente” nu se apropie de descrierea unei inteligenþe
cu capacitate universalã de explicaþie, raþionament,
decizie ºi acþiune. Aceste sisteme sunt „inteligente”
doar într-un sens restrâns, având o funcþionalitate spe-
cificã ºi, implicit, capacitatea de a da soluþii doar
pentru probleme punctuale, clar delimitate, cu para-
metri cunoscuþi sau uºor de reprezentat în software.

Întrebarea subsecventã fireascã este ce diferenþiazã
un sistem software „inteligent” de un sistem software
obiºnuit. În termeni cât mai simpli, diferenþa poate fi
explicatã prin faptul cã un sistem software obiºnuit
aºteaptã întotdeauna acþiuni sau informaþii din partea
operatorului, ca mai apoi sã urmeze paºii care i-au

fost programaþi. Spre exemplu, ori de câte ori opera-
torul apasã tasta pentru espresso a aparatului de cafea,
aparatul va executa operaþiunile asociate acelei taste
ºi va livra cafeaua. Dar acesta nu va face niciodatã un
espresso, dacã niciun factor extern nu a acþionat tasta
corespunzãtoare (în condiþii optime de funcþionare ale
aparatului). Prin comparaþie, un sistem „inteligent”
(chiar ºi în sensul restrâns pe care îl folosim astãzi)
are capacitatea de a-ºi colecta propriile informaþii ºi/
sau de a lua propriile decizii, fãrã intervenþie din partea
unui operator uman. În exemplul dat, dacã aparatul
de cafea ar colecta date istorice cu privire la momentul
în care operatorul ºi-a fãcut cafeaua în dimineþile ante-
rioare ºi preferinþele de cafea ºi ar lua decizia, fãrã a
fi programat sau acþionat extern, de a face un espresso
la ora la care în mod frecvent îºi fãcea operatorul ca-
feaua, aparatul de cafea nu ar mai fi un simplu software,
întrucât nu doar a executat o operaþiune, ci a luat o
decizie.

Aºadar, algoritmii AI, astfel cum sunt cunoscuþi
astãzi, nu reprezintã o formã de inteligenþã artificialã
„generalã”, însã sunt mai mult decât simple sisteme
software. În aceastã categorie se regãsesc ºi exemplele
prezentate în capitolele urmãtoare.

Inteligenþa artificialã în sistemul judiciar

Într-un discurs recent din luna martie 20229,
susþinut în cadrul conferinþei „The Future for Dispute
Resolution: Horizon Scanning” (în traducere „Viitorul
soluþionãrii disputelor: Scanarea Orizontului”), Sir
Geoffrey Vos, Master of the Rolls al Marii Britanii10,
anticipeazã cã în anul 2040 justiþiabilii din Marea
Britanie vor putea apela la justiþie printr-un sistem
online integrat, compus din portale pre-litigioase ce
vor soluþiona variate tipuri de diferende, susþinut, toto-
datã, de sistemul judiciar online de soluþionare a dispu-
telor civile ºi de familie. Având în vedere acelaºi ori-
zont de timp, cu privire la anumite tipuri de cauze cu
un impact mai scãzut, Sir Geoffrey Vos se aºteaptã ca
pãrþile sã fie din ce în ce mai puþin dispuse sã inves-
teascã resurse importante financiare ºi de timp pentru
a se angrena în litigii în faþa instanþelor naþionale, pre-
ferând ca aceste cauze sã fie soluþionate de portale
online bazate pe inteligenþã artificialã.

Prefigurând potenþiala reticenþã a avocaþilor sau a
opiniei publice faþã de astfel de hotãrâri judecãtoreºti
pronunþate cu ajutorul AI, Sir Geoffrey Vos este încre-
dinþat cã acest impediment va putea fi depãºit printr-o
înþelegere corectã a ce este ºi ce nu este supus deciziei
AI ºi, mai ales, dacã în final justiþiabilii vor avea posi-
bilitatea sã critice aceste decizii în faþa unor judecãtori
umani.
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Fiind proiectat nu tocmai departe în viitor, scenariul
propus de Sir Geoffrey Vos are în vedere ipoteza în
care întregul proces de luare a deciziei este delegat
unui algoritm, chiar dacã pentru cauze cu un potenþial
impact minor. Însã inteligenþa artificialã este deja pre-
zentã, sub diverse forme ºi pentru diverse funcþiona-
litãþi în sistemul judiciar.

Printre utilizãrile concepute pentru optimizarea ºi
eficientizarea interacþiunii dintre justiþiabili ºi sistemul
judiciar, putem aminti11:

a) Ghiduri inteligente de completare online a unor
formulare,

b) Sisteme inteligente de revizuire a documentelor,
c) Chatbots (programe ce simuleazã conversaþiile

cu un interlocutor uman) care sprijinã cetãþenii cu in-
formaþii ºi îndrumare în domeniul juridic,

d) Programe de auto-transcripþie,
e) Platforme interactive pentru a urmãri statusul

soluþionãrii unui dosar º.a.
Dar utilizãrile nu se opresc la o experienþã mai prie-

tenoasã a justiþiabililor în interacþiunea cu organele
judiciare. Scopurile pentru care este folositã în prezent
inteligenþa artificialã în justiþie includ ºi funcþionalitãþi
mai complexe precum12:

a) Identificarea informaþiilor relevante în procesul
de administrare electronicã a probatoriului (procedurã
cunoscutã sub numele de e-discovery), inclusiv pro-
cesarea imaginilor pentru recunoaºterea unor per-
soane, obiecte sau locuri,

b) Dezvoltarea unor politici de prevenþie a crimi-
nalitãþii prin distribuirea echipajelor de poliþie în dife-
rite zone ale unei localitãþi, unde se anticipeazã cã
existã o probabilitate mai mare de sãvârºire a unor
noi infracþiuni, bazat pe predicþiile unor algoritmi ce
fac conexiuni între date de localizare, evenimente ºi
rate anterioare ale criminalitãþii13,

c) Analiza ºi interpretarea sunetelor de împuºcãturã
pentru identificarea tipului de armã de foc cu care s-a
tras, calibrul ºi clasa armei de foc, numãrul de împuº-
cãturi ºi direcþia din care s-a tras,

d) Evaluarea potenþialului infracþional sau de reci-
divã a unui infractor, în cauzele penale, pentru a lua
decizii cu privire la dispunerea arestului preventiv sau
pentru a cuantifica durata pedepsei cu închisoarea14,

e) Identificarea infractorilor în cadrul unor spaþii
publice sau în mulþimi prin recunoaºtere facialã15.

Astfel, deºi nu a fost conceput încã un algoritm
care sã soluþioneze (integral) o cauzã printr-un raþio-
nament similar celui efectuat de un judecãtor uman,
existã deja decizii importante (particularizate la as-
pecte punctuale) ce sunt luate prin intermediul sau cu
ajutorul inteligenþei artificiale.

Una dintre cele mai sensibile ºi disputate utilizãri
dintre cele listate mai sus este evaluarea potenþialului
infracþional sau de recidivã al unui infractor, întrucât
dreptul fundamental la libertate al unei persoane
(reale) ajunge sã depindã de scorul calculat în mod
automat de un algoritm (abstract, cel puþin în înþele-
gerea unui non-specialist). Problema esenþialã în
aceastã situaþie rezidã în înþelegerea corectã a meca-
nismului prin care se iau astfel de decizii de cãtre un
algoritm, în general.

Astfel, într-un mod cât mai simplu ºi concis, func-
þionarea unui algoritm de învãþare automatã super-
vizatã poate fi rezumatã în douã etape principale de
dezvoltare, respectiv etapa de antrenare (experimen-
talã) ºi etapa de predicþie (operaþionalã):

a) Astfel, în prima etapã (experimentalã), este
necesarã colectarea ºi procesarea unui volum cât mai
mare de date, structurate cu ajutorul unor parametri.
Aceste date includ atât „problema” la care trebuie sã
rãspundã algoritmul, cât ºi „soluþia” corectã. Spre
exemplu, dacã este vorba despre un algoritm conceput
pentru recunoaºterea unor tipuri diferite de fructe
dintr-o imagine, aceastã etapã presupune punerea la
dispoziþie a unui numãr cât mai mare de imagini (cu
sau fãrã fructe), precum ºi precizarea, pentru fiecare
imagine, dacã este prezent un fruct, precum ºi numele
fructului.

b) În cea de-a doua etapã (operaþionalã), pe baza
experienþei cãpãtate în etapa de antrenare, algoritmul
este capabil sã facã predicþii cu privire la date nou
inserate. De aceastã datã, algoritmul primeºte doar
„problema” pe care trebuie sã o rezolve, iar el încearcã
sã gãseascã „soluþia”. Revenind la exemplul dat, în
aceastã etapã, algoritmul primeºte o serie de fotografii
ºi încearcã sã recunoascã ºi sã numeascã fructele, pe
baza similitudinilor cu exemplele din etapa de antre-
nare, când soluþia îi era oferitã.

Când „problema” pe care trebuie sã o rezolve algo-
ritmul este însã mult mai complexã decât recunoaºte-
rea unui mãr într-o fotografie, precum evaluarea poten-
þialului infracþional sau de recidivã al unui infractor,
implicaþiile practice ale unor potenþiale erori într-una
dintre cele douã etape devin mult mai însemnate. Ce
se întâmplã, spre exemplu, când, în etapa de antre-
nare, algoritmul primeºte exemple de soluþii injuste
prezentate ca fiind corecte? Algoritmul nu poate dis-
cerne între moral ºi imoral, legal sau ilegal, just sau
injust, ci doar învaþã ceea ce i s-a prezentat ca fiind corect.

Astfel se poate ajunge în situaþia ca soluþii injuste
ºi tratamente discriminatorii, disproporþionate ºi frau-
duloase sã serveascã drept bazã de învãþare pentru
algoritmi ce vor lua apoi decizii, cel puþin în aparenþã,
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obiective. Existã suspiciuni cã o astfel de situaþie nu
este doar ipoteticã.

Mai exact, în anul 2010, Departamentul de Justiþie
al Statelor Unite ale Americii a investigat activitatea
Departamentului de Poliþie din New Orleans, publicând
apoi un raport în care a constatat încãlcãri repetate
ale dispoziþiilor legale federale ºi constituþionale prin
folosirea excesivã a forþei împotriva persoanelor de
culoare, minoritãþilor rasiale, membrilor comunitãþii
LGBTQ, precum ºi prin nesoluþionarea cauzelor
privind violenþa domesticã ºi agresiunile sexuale16.
Un an mai târziu, autoritãþile locale au contractat ser-
viciile unei companii pentru dezvoltarea unui algoritm
de „predictive policing” pentru predicþii referitoare
la potenþiale activitãþi infracþionale17. Existã însã
acuzaþii în spaþiul public cu privire la faptul cã dez-
voltatorii algoritmului respectiv nu au înlãturat datele
din istoria Departamentului de Poliþie din New Orleans
despre care Departamentul de Justiþie al Statelor Unite
ale Americii a constatat cã erau rezultatul unor com-
portamente abuzive ºi contrare dispoziþiilor legale18.

Acest exemplu ilustreazã riscurile semnificative pe
care le implicã folosirea inteligenþei artificiale în astfel
de scopuri ºi, mai ales, consecinþele extrem de grave
la care se poate ajunge dacã aceste tehnologii nu sunt
înþelese ºi aplicate corespunzãtor de toþi actorii im-
plicaþi (fie autoritãþi publice, fie agenþi privaþi). Practic,
în acest fel, prejudecãþile, abuzurile ºi nedreptãþile
sãvârºite în trecut de cãtre oameni aflaþi în funcþii cu
rol decizional ar fi perpetuate ºi amplificate cu ajutorul
unor programe care beneficiazã de aparenþa obiecti-
vismului ºi legitimitãþii unui aºa-zis mecanism deci-
zional incoruptibil. De vreme ce un calculator nu are
emoþii, sentimente, preferinþe sau prejudecãþi, nu i s-ar
putea imputa cã este subiectiv în analizele ºi predicþiile
fãcute. Dar ce se întâmplã dacã prejudecãþile sunt înci-
frate în datele furnizate în etapa de antrenament? Dacã
în imaginile folosite în etapa de antrenament, merele
sunt, de fapt, stricate? Ce va învãþa algoritmul ºi ce
predicþii va face apoi? Ura de rasã sau mãsurile dispro-
porþionate vor fi mult mai greu de depistat ºi de do-
vedit printre linii de cod sau ºiruri nesfârºite de 0 ºi 1,
de necuprins cu mintea unui singur om ºi cu atât mai
puþin de înþeles de cãtre cei ce suportã consecinþele
acestor predicþii.

Luând în considerare riscurile utilizãrii necorespun-
zãtoare a uneltelor bazate pe AI ºi pe alte tipuri de
algoritmi avansaþi, Comitetul de Justiþie ºi Afaceri
Interne al Marii Britanii a publicat pe 30 martie 2022
un raport numit „Technology rules? The advent of
new technologies in the justice system” (în traducere:
„Reguli în tehnologie? Apariþia unor noi tehnologii
în sistemul judiciar”)19. Printre mãsurile propuse în

cadrul acestui raport pentru a maximiza potenþialul
tehnologic ºi a minimiza riscurile asociate se numãrã:

a) crearea unui registru obligatoriu de algoritmi
utilizaþi de poliþie ºi organele judiciare, alãturi de
introducerea unei obligaþii de onestitate („duty of
candour”),

b) sporirea importanþei acordate principiului trans-
parenþei pentru dezvãluirea informaþiilor referitoare
la folosirea soluþiilor tehnologice avansate (tipul de
tehnologie, durata utilizãrii, scopul utilizãrii, garanþiile
aferente pentru respectarea drepturilor ºi libertãþilor
º.a.), astfel încât acestea sã poatã fi supuse dezbaterii
publice ºi eventual contestate,

c) reglementarea acestui domeniu prin adoptarea
unor acte normative, pe douã nivele: legislaþie primarã
care sã fixeze principiile generale ºi legislaþie secun-
darã care sã conþinã prevederi detaliate,

d) introducerea obligativitãþii efectuãrii unor
training-uri prealabile pentru utilizatorii acestor teh-
nologii din sistemul judiciar,

e) constituirea la nivel naþional a unui organism
central de autorizare ºi supraveghere a respectãrii unor
standarde minime de protecþie, precum ºi organizarea
la nivel local a unor comitete de eticã în cadrul inspec-
toratelor de poliþie.

 Astfel, progresele înregistrate de tehnologia AI pot
avea efecte benefice asupra sistemului judiciar, atât
în cauzele civile, cât ºi în cele penale, precum facili-
tarea interacþiunii justiþiabililor cu sistemul judiciar,
reducerea timpului ºi costurilor pentru soluþionarea
anumitor tipuri de dispute, combaterea fenomenului
infracþional ºi eficientizarea investigaþiilor crimina-
listice. Cu toate acestea, dupã cum spune un proverb
englezesc: „the devil is in the details” (în traducere:
„rãul sãlãºluieºte în detalii”). În absenþa unui cadru
legislativ ºi instituþional bine puse la punct, care sã
þinã pasul cu progresul tehnologic, drepturile ºi liber-
tãþile fundamentale ale cetãþenilor, precum libertatea
individualã, accesul la justiþie ºi dreptul la viaþã privatã
sunt periclitate.

Pe cale de consecinþã, înainte de a gãsi rãspuns la
întrebarea dacã ºi în ce mãsurã vor exista judecãtori
AI în sãlile de judecatã ºi de a considera eventual
aceastã ipotezã un scenariu science-fiction, plasat
într-un moment îndepãrtat din viitor, avem responsa-
bilitatea de a rãspunde ºi a face faþã unor provocãri
mai stringente cu care sistemele judiciare deja se con-
fruntã într-o formã sau alta.

Inteligenþa artificialã în avocaturã

AI nu a exceptat nici activitatea avocaþialã. Dimpo-
trivã, progresul înregistrat a condus chiar la noutãþi
lingvistice, începând sã fie utilizaþi termeni precum
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„lawbot” sau „lawyer bot”20. Încã de acum 2 ani, o
societate de avocaturã anunþa lansarea primului
lawyer bot în Georgia, despre care fondatorul societãþii
afirma estima ca va putea automatiza 30% din activi-
tatea unui avocat.

Mai recent, la finalul anului trecut, banca de
investiþii Morgan Stanley21 anunþa cã a economisit 10
milioane de dolari pentru onorarii avocaþiale ºi 50.000
de ore de muncã folosind „robot Libor lawyers”, în
loc de servicii prestate exclusiv de avocaþi umani,
pentru procesul de analizã ºi revizuire a clauzelor din
contractele de credit referitoare la Libor (London
Interbank Offered Rate)22. În acelaºi articol, este dat
un alt exemplu al ING, care a apelat, de asemenea, la
AI pentru revizuirea a 1.4 milioane de pagini de
contracte de credit ºi care analizeazã posibilitatea de
a extinde utilizarea software-ului ºi la aprobarea
creditelor.

Studiind piaþa serviciilor bazate pe AI în domeniul
avocaturii, se poate constata existenþa a douã tendinþe
principale de dezvoltare: pe de o parte, algoritmi care
înlocuiesc activitãþi ale avocaþilor umani, iar pe de
altã parte, algoritmi care eficientizeazã activitatea avo-
caþilor umani.

Prima categorie este cea care suscitã dezbaterile
cele mai aprinse, aducând în atenþie întrebarea anta-
matã încã de la debutul prezentului articol, ºi anume
în ce mãsurã poate un algoritm AI sã înlocuiascã un
avocat. Exemplele practice demonstreazã cã au fost
deja fãcuþi paºi în aceastã direcþie.

Cu un nume sugestiv, Do Not Pay (în traducere
„Nu plãti”) se autoproclamã pe prima paginã a
website-ului propriu „primul avocat robot din lume”,
îndemnând vizitatorii „sã lupte împotriva corpora-
þiilor, sã învingã birocraþia ºi sã dea în judecatã pe
oricine cu apãsarea unui singur buton”23. Aplicaþia
pretinde sã acorde utilizatorilor facilitatea de a reda
în cuvinte proprii problema de drept cu care se con-
fruntã, urmând ca software-ul dezvoltat pe modelul
de învãþare automatã sã traducã în limbaj juridic ºi sã
completeze documentele necesare pentru soluþionarea
problemei. Printre serviciile listate pe website se
regãsesc sarcini ce sunt în mod previzibil relativ uºor
de automatizat, precum contestarea amenzilor pentru
parcãri ilegale sau rezilierea unor contracte de prestare
servicii, dar ºi servicii cel puþin surprinzãtoare sau de
o complexitate sporitã, precum „annul my marriage”
(în traducere „anuleazã-mi cãsãtoria”) sau „make
money online” (în traducere „fã bani online”).

Interesantã este ºi povestea din spatele platformei
Do Not Pay. În urmã cu câþiva ani, pe vremea când
avea 18 ani, fondatorul Joshua Browder obiºnuia sã

ia amenzi pentru parcare, a cãror platã nu ºi-o per-
mitea. Cãpãtând o experienþã nedoritã, dar vastã, a
învãþat care sunt argumentele pe care le putea utiliza
pentru a contesta cu succes amenzile. Ulterior, pentru
a nu copia conþinutul contestaþiilor, a creat prima ver-
iune a Do Not Pay pentru a automatiza acest proces ºi
pentru a-ºi impresiona familia, ca efect colateral24.
Cinci ani mai târziu, aplicaþia sa a fost premiatã de
American Bar Association25 cu premiul Louis M.
Brown Award for Legal Access26.

În timp ce Do Not Pay este o aplicaþie destinatã
utilizatorilor finali (potenþialilor clienþi ai serviciilor
avocaþiale), alte unelte care înlocuiesc rolul avocaþilor
în diverse activitãþi se adreseazã chiar societãþilor de
avocaturã sau departamentelor juridice ale diverselor
companii, pentru automatizarea anumitor sarcini. Un
astfel de exemplu este Neota Logic27. Prin interme-
diul acestei platforme, la cererea unor societãþi de avo-
caturã, au fost dezvoltate aplicaþii precum:

a) Automatizarea încheierii acordurilor de confi-
denþialitate (“non disclosure agreements”), integrând
în aceeaºi aplicaþie procesul de redactare, negociere,
semnare electronicã ºi înregistrare,

b) O aplicaþie web gratuitã pusã la dispoziþie de
echipa de litigii Allen & Overy Hong Kong victimelor
fraudelor informatice pentru a parcurge paºii imediaþi
ce trebuie urmaþi pentru blocarea contului accesat în
mod neautorizat ºi sesizarea autoritãþilor competente,

c) O aplicaþie pentru îndrumarea persoanelor fizice
din Australia ce nu ºi-au putut desfãºura activitatea
din cauza pandemiei, pentru a înþelege criteriile de
eligibilitate ºi a parcurge procedura pentru acordarea
ajutorului financiar guvernamental.

 Cea de-a doua categorie amintitã anterior se referã
la algoritmi care eficientizeazã activitatea avocaþilor
umani, iar lista este una lungã ºi acoperã o gamã
variatã de activitãþi punctuale „delegate” algoritmilor,
dintre care amintim cu titlu de exemplu: KM Stan-
dards (pentru redactarea unor template-uri de con-
tracte), Kira Systems (pentru management-ul sarci-
nilor în cadrul unei echipe), Fast Case (pentru
cercetare juridicã). Spre deosebire de categoria ante-
rioarã, aceste aplicaþii nu sunt destinate neapãrat util-
izatorilor finali, ci chiar avocaþilor, ocupându-se de
sarcini punctuale ce pot fi automatizate pentru efi-
cientizarea muncii acestora.

Din acelaºi registru face parte ºi aplicaþia ROSS
ce utilizeazã procesarea de limbaj natural ºi algoritmi
de învãþare automatã pentru a facilita cercetarea juri-
dicã prin: (i) sistem de cãutare pe bazã de întrebãri,
iar nu simple cuvinte-cheie, (ii) identificarea unor speþe
relevante cu limbaj similar, iar nu doar identic cu cel
introdus, (iii) rezumarea jurisprudenþei identificate, pe
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baza întrebãrilor introduse, (iv) transmiterea unor
notificãri în cazul unor modificãri legislative relevante
pentru cercetãrile efectuate. Întrebat despre relaþia
dintre computere ºi oameni când vine vorba despre
executarea unor sarcini, Andrew Arruda, CEO-ul
ROSS, declara în urmã cu câþiva ani cã atunci când
aduni laolaltã calculatoarele ºi oamenii, rezultatul este
cu mult mai bun decât atunci când alegi între oameni
ºi calculatoare28. În plus, cu o privire specialã asupra
mentalitãþii avocaþilor, Andrew Arruda preciza cã
„atunci când auzim cã avocaþilor nu le place schim-
barea, nu e tocmai corect. Avocaþii acceptã schimba-
rea, ceea ce nu le place sunt riscurile”29.

În final, din aceeaºi categorie poate fi amintit ºi
software-ul despre care Bruce Braude, CTO-ul Deloitte
Legal, menþiona cã poate prezice cu o ratã de precizie
de 70% ºansele de succes ale unui potenþial litigiu
fiscal, pe baza datelor referitoare la jurisprudenþa rele-
vantã în cazuri similare30.

Sunt aceste exemple suficiente sau concludente
pentru a putea trage concluzia cã avocaþii vor fi în
curând înlocuiþi de algoritmi? Într-un articol dedicat
acestei teme31, autorii analizeazã pe rând tipurile de
sarcini îndeplinite de avocaþi, estimând potenþialul
impact al AI asupra forþei de muncã umane sub trei
categorii: impact minor, impact moderat ºi impact
major. În timp ce printre activitãþile incluse în categoria
de impact minor se regãsesc, în opinia autorilor, exem-
plificativ consultanþa acordatã clienþilor, negocierea
ºi reprezentarea în instanþã, la polul opus, printre acti-
vitãþile cu impact major se regãseºte revizuirea docu-
mentelor. La graniþa între cele douã, în categoria
activitãþilor cu impact moderat sunt listate: redactarea
de documente, efectuarea de due diligence, cercetarea
juridicã ºi stabilirea strategiei32.

În viziunea aceloraºi autori, departe de a fi automa-
tizatã în viitorul apropriat este reprezentarea clienþilor
în instanþã de cãtre avocaþii de litigii. Pe lângã rigoarea
normelor procedurale ºi restricþiile mult mai severe
din sãlile de judecatã, un impediment principal pentru
o astfel de automatizare este componenta emoþionalã
implicatã în procesul de luare a deciziei. Nu doar argu-
mentele sunt cele care contribuie la convingerea unui
judecãtor, ci ºi emoþiile transmise de avocatul pledant,
iar trãirile afective sunt departe de a fi codate ºi pro-
cesate prin algoritmi. Cel puþin în prezent.

Astfel, într-o mãsurã mai micã sau mai mare, în
funcþie de domeniul de activitate ºi de aria de practicã,
munca avocaþilor suferã ºi va continua sã sufere
transformãri din nevoia de adaptare la cerinþele pieþei
ºi la progresul tehnologic. Dar, similar riscurilor
generate de utilizarea AI în sistemul judiciar, apelarea

la aceste unelte pentru a înlocui sau eficientiza servicii
avocaþiale presupune la rândul sãu provocãri specifice.

În special în privinþa algoritmilor care înlocuiesc
activitãþile avocaþilor umani, de cele mai multe ori,
intenþia declaratã este de a facilita accesul cetãþenilor
(cu venituri reduse) la servicii avocaþiale ºi, atunci
când este cazul, la justiþie. Însã dreptul la apãrare ar
putea fi periclitat dacã serviciile avocaþiale sunt oferite
de personal necalificat (uman sau computerizat). Auto-
rizarea sub diverse forme a profesioniºtilor care pres-
teazã astfel de activitãþi garanteazã un anumit standard
de pregãtire ºi formare profesionalã care, în final,
reprezintã o garanþie a protecþiei drepturilor ºi intere-
selor cetãþenilor ce apeleazã la aceºti profesioniºti.
Liberalizarea completã a acestui domeniu, sub dezi-
deratul garantãrii dreptului la apãrare, ar putea con-
duce tocmai la consecinþa contrarã, întrucât apãrarea
trebuie sã fie ºi calificatã, iar nu doar la îndemânã.

Aceasta este, de altfel, ºi raþiunea pentru care (i)
anumite activitãþi specifice sunt rezervate prin lege
avocaþilor, iar (ii) calitatea de avocat este obþinutã pe
baza unui examen. Spre exemplu, în dreptul româ-
nesc, dispoziþiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat
precizeazã expres care sunt activitãþile rezervate prin
lege avocaþilor. Apare astfel întrebarea în ce mãsurã
un algoritm AI care presteazã una sau mai multe dintre
aceste activitãþi poate fi considerat o persoanã neauto-
rizatã. Învestite cu judecarea unei pricini a cãrei solu-
þionare depindea de rãspunsul la aceastã întrebare33,
instanþele din Statele Unite ale Americii au fãcut o
distincþie între activitãþi de practicare a dreptului ºi acti-
vitãþi de îndrumare prin kit-uri de tipul „do-it-yourself”
(„ocupã-te singur”).

Mai exact, în speþa menþionatã, compania
Legalzoom (deþinãtoarea website-ului cu acelaºi
nume) a fost acþionatã în instanþã pentru practicarea
neautorizatã a dreptului, potrivit legislaþiei din statul
Missouri, întrucât oferea clienþilor sãi formulare ºi
servicii legale. Website-ul avea douã funcþionalitãþi
principale: pe de o parte clienþii puteau descãrca
formulare tipizate legale necompletate, pe care mai
apoi sã le printeze ºi completeze singuri, iar pe de
altã parte clienþii puteau completa un chestionar
online, urmând ca un angajat Legalzoom sã pregã-
teascã documentele legale prin inserarea informaþiilor
furnizate de client într-un template ºi sã verifice conþi-
nutul, astfel încât informaþiile sã fie complete.

În dezvoltarea raþionamentului lor, judecãtorii s-au
raportat la precedente judiciare în situaþii de practici
potenþial neautorizate, recunoscând însã cã acestea
nu sunt direct aplicabile, luând în considerare nou-
tatea tehnologiei în disputã. Concluzia judecãtorilor
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a fost în sensul cã portalul online prin care utilizatorii
Legalzoom completau un chestionar ºi primeau în
schimb formulare completate ºi verificate de angajaþii
Legalzoom reprezintã mai mult decât un simplu
produs (un kit „do-it-yourself”), prestând cu aceastã
ocazie ºi un serviciu, respectiv pregãtirea de docu-
mente legale. Pe cale de consecinþã, având în vedere
cã persoanele care prestau acest serviciu nu erau
autorizate sã practice dreptul în statul Missouri, exista
un risc evident ca publicul sã fie consiliat în probleme
juridice de persoane necompetente.

Astfel, similar utilizãrilor din sistemul judiciar,
utilizarea AI în practicarea avocaturii prezintã beneficii
însemnate atât pentru avocaþi, prin creºterea eficienþei
muncii avocaþilor, reducerea timpului dedicat activi-
tãþilor de rutinã ce pot fi automatizate ºi îmbunãtãþirea
rezultatelor cercetãrii juridice, cât ºi pentru clienþi, prin
îndrumare în parcurgerea unor proceduri legale lipsite
de complexitate ºi pentru care nu au nevoie de ajutor
de specialitate.

Cu toate acestea, dezvoltarea acestor tehnologii de
o manierã iresponsabilã sau liberalizarea fãrã bariere
a serviciilor avocaþiale ascund pericole despre care
utilizatorii finali este posibil sã nu fie conºtienþi. Dupã
cum corect s-a reþinut într-o altã cauzã din Statele
Unite ale Americii34, scopul reglementãrii unor
activitãþi rezervate prin lege avocaþilor „nu este sã
protejeze baroul de concurenþã, ci sã protejeze pu-
blicul de pericolul de a fi consiliat sau reprezentat în
probleme legale de persoane incompetente sau
neserioase”35.

Îndrumãri ºi tendinþe legislative cu privire la
utilizarea inteligenþei artificiale în domeniul juridic

Dupã cum se poate observa, utilizarea iresponsa-
bilã a inteligenþei artificiale în justiþie sau în avocaturã,
în absenþa unor direcþii clare de dezvoltare ºi a unor
garanþii corespunzãtoare, poate conduce la grave atin-
geri aduse drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale
cetãþenilor. În aceeaºi mãsurã, teama producerii unor
erori nu trebuie sã împiedice progresul, astfel cã soluþia
rãmâne atingerea unui echilibru printr-o evoluþie teh-
nologicã dirijatã. În acest sens, vestea bunã este cã
existã o preocupare tot mai crescutã pentru trasarea
unor linii diriguitoare care sã diminueze riscurile ºi
sã maximizeze potenþialul de progres.

În decembrie 2018, Comisia Europeanã pentru
Eficienþã în Justiþie (CEPEJ) din cadrul Consiliului
Europei a adoptat „Carta Eticã Europeanã în privinþa
utilizãrii inteligenþei artificiale în sistemele judiciare
ºi domeniile adiacente” (denumit în continuare „Carta

Eticã Europeanã”)36. primul document european rele-
vant în aceastã materie. În cadrul acesteia, au fost
stabilite urmãtoarele cinci principii fundamentale, cu
explicaþiile aferente, dupã cum urmeazã:

a) Principiul respectãrii drepturilor fundamentale
– utilizarea AI în sistemele judiciare trebuie sã se-
rveascã scopuri precise, în completã armonie cu
respectarea drepturilor fundamentale garantate de
Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului ºi a drep-
tului la protecþia datelor ºi sã nu aducã atingere garan-
þiilor accesului la justiþie, dreptului la un proces echi-
tabil, principiului ordinii de drept sau a independenþei
judecãtorului,

b) Principiul nediscriminãrii – prevenirea dez-
voltãrii sau intensificãrii oricãror discriminãri între
indivizi sau grupuri de indivizi, cu o grijã sporitã în
etapa de dezvoltare ce poate presupune procesarea
directã sau indirectã de date sensibile (rasã, origine
etnicã, profil socio-economic, opinii politice, religie,
apartenenþã la sindicate, date genetice, date biome-
trice, orientare sexualã º.a.),

c) Principiul calitãþii ºi securitãþii – folosirea unor
surse certificate ºi a unor date intacte cu modele con-
cepute într-o manierã multidisciplinarã, colectând
ariile de expertizã ale mai multor profesioniºti din
domeniu (judecãtori, procurori, avocaþi), în special
în privinþa procesãrii hotãrârilor judecãtoreºti ºi a
datelor,

d) Principiul transparenþei, imparþialitãþii ºi echi-
tãþii – facilitarea accesului la informaþii ºi a înþelegerii
metodelor de procesare a datelor, autorizarea unor
auditori externi, precum ºi atingerea unui echilibru
între protecþia drepturilor de proprietate intelectualã
ºi nevoia de transparenþã,

e) Principiul „under user control” (“sub controlul
utilizatorului”) – asigurarea cã subiecþii sunt actori
informaþi ºi cã au controlul propriei decizii. Aceºtia
trebuie sã fie informaþi în limbaj cât mai simplu ºi
uºor de înþeles dacã soluþiile oferite de uneltele AI
sunt obligatorii sau nu ºi trebuie sã li se aducã la cu-
noºtinþã dreptul la asistenþã juridicã ºi dreptul de acces
la o instanþã. De asemenea, trebuie sã fie informaþi
despre orice potenþialã procesare a cauzei de cãtre
AI, fie anterior, fie chiar în timpul procesului, având
posibilitatea de a face obiecþii ºi a fi ascultaþi direct
de cãtre o instanþã judecãtoreascã în sensul art. 6 din
Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului.

Totodatã, în anexa II, Carta Eticã Europeanã oferã
anumite indicaþii de orientare cu privire la direcþiile
în care progresul ar trebui urmãrit, catalogând utili-
zãrile AI în patru clase:

a) Utilizãri încurajate: îmbunãtãþirea cercetãrii
jurisprudenþiale prin procesarea limbajului natural,
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generarea unor template-uri de documente, utilizarea
chatbots pentru oferirea informaþiilor relevante
utilizând limbaj natural,

b) Utilizãri posibile ce necesitã precauþii metodo-
logice considerabile: sprijinirea unor mãsuri de
soluþionare alternativã a disputelor în materie civilã,
soluþionarea disputelor prin intermediul platformelor
online, utilizarea AI pentru predicþii cu privire la zo-
nele în care se comit infracþiuni,

c) Utilizãri de avut în vedere dupã studii ºtiinþifice
suplimentare: crearea unor profiluri ale judecãtorilor,
generarea unor predicþii cu privire la decizia instan-
þelor judecãtoreºti,

d) Utilizãri de privit cu cele mai extreme rezerve:
utilizarea în materie penalã a unor algoritmi AI pentru
crearea de profile ale indivizilor (precum se întâmplã
în cazul COMPAS utilizat în Statele Unite ale Americii
sau HART în Marea Britanie), orientarea judecãtorilor
cãtre decizii luate pe criterii cantitative (punând la
dispoziþie numãrul de decizii emise de alþi judecãtori
în speþe similare ºi „blocând” judecãtorul în aceastã
masã de aºa-zise precedente).

O altã iniþiativã salutarã, foarte recentã, pentru
crearea unor principii cãlãuzitoare în acest domeniu
este publicarea la finalul lunii martie 2022 a „Ghidului
pentru utilizarea de cãtre avocaþi ºi firmele de avo-
caturã din Uniunea Europeanã a uneltelor bazate pe
inteligenþa artificialã” (în continuare „Ghidul CCBE”)
de cãtre Consiliul Barourilor ºi Societãþilor de Drept
din Europa (CCBE) ºi Fundaþia Europeanã a Avoca-
þilor (ELF), în cadrul programului AI4Lawyers37. Pe
lângã descrierea (de o manierã didacticã, iar nu
comercialã) a unor tipuri de unelte bazate pe inteli-
genþa artificialã relevante pentru activitatea avocaþialã,
Ghidul CCBE include potenþiale scenarii privind
modul în care va fi folositã inteligenþa artificialã în
viitor de cãtre avocaþi, precum ºi principalele riscuri
ale utilizãrii AI de care avocaþii ar trebui sã fie
conºtienþi, atât cu privire la aspectele tehnice, cât ºi
cu privire la obligaþiile profesionale ale acestora faþã
de clienþi.

Conform Ghidului CCBE, printre activitãþile des-
fãºurate de avocaþi cu cel mai mare potenþial de a fi
eficientizate prin intermediul inteligenþei artificiale,
sunt enumerate: redactarea de documente, analiza de
documente, cercetarea legislaþiei ºi jurisprudenþei,
transcrierea automatã a unui discurs, utilizarea de
chatbots ºi asistenþa în organizarea internã a activitãþilor
administrative.

În privinþa riscurilor, este amintit, cu titlu de exemp-
lu, riscul de încãlcare a obligaþiei de confidenþialitate
faþã de client, în cazul în care dezvoltatorii instrumen-
telor bazate pe AI utilizate transmit datele puse la

dispoziþie de avocaþi pentru procese de antrenare sau
de analizã efectuate de cãtre terþe companii. În plus,
pe lângã astfel de riscuri ce privesc mai degrabã aspec-
tele tehnice ºi garanþiile unei funcþionalitãþi conforme
cu standardele legale, Ghidul CCBE aminteºte ºi de
riscuri prezente mai degrabã la nivel psihologic ºi
deontologic, precum „frica de a fi lãsat deoparte”
(prescurtatã în englezã ca FOMO, de la „fear of
missing out”) ce îi poate determina pe avocaþi sã se
prezinte public drept pionieri ai unor noi tehnologii,
pentru a cãror utilizare corespunzãtoare nu deþin însã
competenþa profesionalã necesarã.

În final, redactorii ghidului menþioneazã cã nu
suntem în stadiul în care profesiile juridice sã devinã
redundante, însã avocaþii trebuie sã îºi ajusteze acti-
vitatea ºi competenþa conform transformãrilor prin
care întreaga societate trece ca urmare a utilizãrii noilor
tehnologii.

Totodatã, cu un interes crescut deopotrivã pentru
a deveni un competitor puternic pe piaþa globalã în
domeniul AI, dar ºi pentru a þine riscurile aferente
sub control, la nivelul Uniunii Europene, Comisia
Europeanã a propus noi reguli ºi acþiuni pentru a
transforma Uniunea Europeanã într-un hub global
pentru tehnologii de AI sigure ºi fiabile. Astfel, în
aprilie 2021 a publicat „Pachetul AI”38, în care se regã-
seºte inclusiv o propunere de Regulament în domeniul
AI39, ce prevede o listã de practici interzise, clasifi-
carea sistemelor AI în funcþie de gradul de risc (îm-
preunã cu cerinþele aferente de conformitate), obligaþia
desemnãrii la nivel naþional a unei autoritãþi de noti-
ficare, instituirea Comitetului European pentru Inteli-
genþa Artificialã, crearea unei baze de date UE pentru
sisteme autonome de AI cu grad ridicat de risc, insti-
tuirea unui mecanism de monitorizare ulterioarã ºi alte
astfel de mãsuri.

Cu o privire specialã asupra utilizãrii AI de cãtre
autoritãþile poliþieneºti ºi judiciare în procedurile
penale, în octombrie 2021, Parlamentul European a
emis o Rezoluþie prin care ºi-a manifestat îngrijorarea
faþã de „o serie de riscuri potenþiale mari ºi, în anumite
cazuri, inacceptabile pentru protejarea drepturilor
fundamentale ale persoanelor, cum ar fi opacitate în
luarea deciziilor, diferite tipuri de discriminare ºi erori
inerente în algoritmul de bazã care pot fi consolidate
prin bucle de feedback, precum ºi riscuri pentru pro-
tejarea vieþii private ºi a datelor cu caracter personal,
a libertãþii de exprimare ºi de informare, a prezumþiei
de nevinovãþie, a dreptului la o cale de atac ºi la un
proces corect, precum ºi pentru libertatea ºi securitatea
persoanelor”40.

În cadrul acestei rezoluþii, Parlamentul European
a solicitat Agenþiei pentru Drepturi Fundamentale a
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UE ca, în colaborare cu CEPD ºi AEPD, sã elaboreze
orientãri cuprinzãtoare, recomandãri ºi bune practici
pentru a detalia criteriile ºi condiþiile pentru dezvol-
tarea, utilizarea ºi implementarea aplicaþiilor ºi solu-
þiilor IA care sã fie utilizate de autoritãþile de aplicare
a legii ºi judiciare. Totodatã, ºi-a asumat misiunea de
a efectua un studiu privind punerea în aplicare a Direc-
tivei privind protecþia datelor în materie de asigurare
a respectãrii legii pentru a identifica modul în care a
fost asiguratã protecþia datelor cu caracter personal în
activitãþile de prelucrare de cãtre autoritãþile de apli-
care a legii ºi judiciare. În final, Parlamentul European
a invitat, de asemenea, Comisia sã analizeze dacã este
necesarã o acþiune legislativã specialã pentru specifi-
carea mai detaliatã a criteriilor ºi condiþiilor pentru
dezvoltarea, utilizarea ºi implementarea aplicaþiilor ºi
soluþiilor AI de cãtre autoritãþile de aplicare a legii ºi
judiciare.

Astfel, deºi nu existã încã un set de reglementãri
specifice cu caracter imperativ la nivel intern sau inter-
naþional, în perioada recentã au fost publicate îndru-
mãri care sã vinã în ajutorul profesioniºtilor din sistemul
judiciar ºi din avocaturã, ce se confruntã cu provocãri
inedite generate de dezvoltarea acceleratã a tehnologiei
AI. Iniþiativa este mai mult decât binevenitã nu doar
din perspectiva oferirii unui sprijin celor implicaþi în
prezent în utilizarea uneltelor AI (prin facilitarea înþe-
legerii mecanismelor de funcþionare ale acestora ºi a
riscurilor aferente), dar mai ales din perspectiva orien-
tãrii direcþiei potrivite înspre care sã fie îndreptat pro-
gresul tehnologic în acest domeniu în viitor.

Concluzii

Astfel cum a fost precizat încã din debutul pre-
zentului articol, pânã la momentul actual nu a fost
conceputã o inteligenþã artificialã „generalã”, în
sensul de entitate cu capacitatea de a acþiona în lumea
realã în mod independent, având propriile seturi de
valori ºi propria raþiune. Câtã vreme inteligenþa
umanã, în toatã complexitatea sa, nu este explicatã,
nu va fi posibilã nici replicarea sa41. Din acest punct
de vedere, probabilitatea ca în viitorul apropiat avo-
caþii, judecãtorii sau alþi actori-cheie din sistemul judi-
ciar sã fie înlocuiþi de algoritmi bazaþi pe AI pare sã
fie una redusã.

Dar acest fapt nu trebuie sã conducã la concluzia
cã inteligenþa artificialã este un domeniu ºtiinþifi-
co-fantastic, plasat într-un viitor îndepãrtat ºi incert
ºi, prin urmare, nu ar merita sã îi fie acordatã o atenþie
însemnatã. Dimpotrivã, instrumentele bazate pe inte-
ligenþã artificialã pentru funcþionalitãþi restrânse sunt
deja o realitate ºi sunt folosite în activitatea de zi cu zi

a profesioniºtilor din domeniul juridic. Tocmai de
aceea, preocuparea ar trebui sã fie orientatã cãtre
modul în care astfel de tehnologii funcþioneazã deja
ºi asupra consecinþelor pe care le produc în prezent
sau le pot produce în viitor. Numai o dezvoltare res-
ponsabilã a acestor tehnologii poate conduce deo-
potrivã la eficientizarea muncii umane ºi la respectarea
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale.

În caz contrar, în absenþa unor direcþii clare de
orientare, sub cupola unor intenþii declarate dintre cele
mai nobile precum facilitarea accesului la justiþie,
combaterea criminalitãþii sau eficientizarea costurilor,
se poate ascunde, în realitate, un cal troian al riscurilor
nebãnuite. Justiþia ºi avocatura, la fel ca orice alt
domeniu, vor suferi treptat transformãri semnificative,
dar dacã acestea vor fi într-o direcþie pozitivã sau nega-
tivã depinde de înþelegerea ºi acceptarea a douã idei:
(i) progresul nu poate fi oprit, (ii) dar poate fi dirijat.
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La 31 martie 2022 a avut loc conferinþa Consiliului
Barourilor ºi Societãþilor de Drept din Europa (CCBE)
ºi a Fundaþiei Europene a Avocaþilor (ELF) de lansare
oficialã a Ghidului privind utilizarea inteligenþei
artificiale (AI) de cãtre avocaþi ºi societãþile de avocaþi
(în continuare „Ghidul”).

Redactarea Ghidului a fãcut parte din proiectul
AI4Lawyers, la care au participat Consiliul Barourilor
ºi Societãþile de Avocaþi din Europa (CCBE) ºi
Fundaþia Avocaþilor Europeni (ELF), în cadrul Planului
European e-Justice 2019-2023.

Proiectul a început la 1 aprilie 2020 ºi a fost fina-
lizat cu lansarea Ghidului privind utilizarea inteligenþei
artificiale (IA) de cãtre avocaþi în Europa. Odatã cu
Ghidul au mai fost redactate douã rapoarte separate.
Primul raport1 a identificat noile soluþii tehnologice
adaptate domeniului juridic ºi comparaþia bunele prac-
tici rezultate din utilizarea acestora în Regatul Unit,
Statele Unite ale Americii ºi Canada. Al doilea raport2

a oferit o analizã tehnicã a oportunitãþilor ºi a limitelor
rezultate din utilizarea aplicaþiilor utilizând inteligenþã
artificialã în activitatea societãþilor mici de avocaþi
(între 1 ºi 9 avocaþi, incluzând cabinetele individuale
de avocaþi).

Scopul Ghidului este mai mult didactic, de a con-
þine informaþii practice despre cum avocaþii ºi socie-
tãþile mici de avocaþi/cabinetele individuale de avocaþi
pot integra aplicaþiile ce utilizeazã IA în munca lor de
zi cu zi, fãrã a încãlca obligaþiile profesionale3.

De asemenea, Ghidul realizeazã ºi o analizã a situa-
þiei profesionale ºi financiare a societãþilor mici de
avocaþi/cabinetelor individuale pe baza cãreia apre-
ciazã succesul sau nu al utilizãrii aplicaþilor IA ºi în
final concluzioneazã despre modul în care acestea vor
transforma profesia de avocat. Astfel, transformãrile
profesiei de avocat se vor reflecta prin saltul tehno-
logic pe care îl vor realiza societãþile mici de avocaþi/
cabinetele individuale deoarece în Europa acestea au

cea mai mare pondere4, o persoanã din 3 fiind anga-
jatã într-o societate cu mai puþin de 10 angajaþi (avocaþi
ºi personal auxiliar).

CCBE5 a considerat cã este necesar un Ghid care
sã fie dedicat în special activitãþii societãþilor mici de
avocaþi/cabinetelor individuale deoarece instrumentele
de IA pot sã aducã un plus de valoare activitãþii avo-
caþilor, sã creascã volumul de informaþii procesate de
avocat ºi în final sã livreze un produs superior calitativ
clienþilor, având ºi o perspectivã umanã de înþelegere
a contextului expus de client.

CCBE a recunoscut rolul foarte important pe care
îl au societãþile mici de avocaþi/cabinetele individuale
în susþinerea statului de drept6, ce a reieºit din sta-
tisticile realizate în cadrul proiectului AI4Lawyers ºi
exprimat sugestiv în Ghid prin citatul lui Frank
Pasquale în cartea sa „New Laws of Robotics:
Defending Human Expertise in the Age of AI”: „one

CONSIDERAÞII RELATIVE LA RECENTUL GHID PRIVIND UTILIZAREA
INTELIGENÞEI ARTIFICIALE (IA) ÎN ACTIVITATEA AVOCAÞILOR DIN
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way to alliviate the democratic crisis of expertise –
the tension between aloof technocrats and passionate
populists – is to empower local professionals”7.

În acelaºi timp, societãþile mici de avocaþi au multe
dificultãþi în a face faþã concurenþei pe piaþa internã
deoarece nu au resurse financiare pentru alocarea unui
buget IT ºi nu au acces la consultanþi IT. CCBE a mai
constatat cã profesia de avocat se va adapta ca urmare
a schimbãrilor ce vor surveni în activitatea instanþelor
judecãtoreºti ºi a altor autoritãþi publice, precum noi
tipuri de dovezi digitale sau un nou senzor încorporat
în fluxul de lucru al instanþelor judecãtoreºti ºi a altor
autoritãþi publice.

Preocupãrile CCBE faþã de capacitatea societãþilor
mici de avocaþi de a-ºi dezvolta infrastructura IT sunt
similare celor ale Comisiei Europene8, de a facilita
accesul întreprinderilor mici ºi mijlocii, al companiilor
din sectoarele non-tehnice ºi al administraþiei publice
la cele mai recente tehnologii ºi de a testa IA prin
intermediul centrelor de inovare digitalã.

În prima parte a articolului voi prezenta pe scurt
aplicaþiile IA destinate activitãþii avocaþilor (Capitolul
1) pentru ca apoi sã prezint avertismentele Consiliului
Barourilor ºi Societãþilor de Drept din Europa (CCBE)
privind riscurile rezultate din utilizarea aplicaþiilor IA
de cãtre avocaþi (Capitolul 2). La final voi prezenta
concluziile articolului privind modul în care digita-
lizarea activitãþii avocaþilor va evalua în România
(Capitolul 3).

Capitolul 1. Oportunitãþile rezultate din utili-
zarea aplicaþiilor IA de cãtre avocaþi

Autorii Ghidului au specificat faptul cã nu doresc
sã orienteze societãþilor mici de avocaþi/cabinetele
individuale spre achiziþia anumitor produse, fãrã a
oferi recomandãri referitoare utilizarea anumitor apli-
caþii utilizând IA. Aceºti au arãtat cã doresc sã ofere
informaþii despre ce aºteptãri realiste pot avea avocaþii
de la aplicaþiile IA, ce pot livra în concret ºi care sunt
limitele lor.

Toate aplicaþiile IA sunt construite folosind baze
de date introduse de juriºti, în care fiecare noþiune
are o definiþie juridicã pentru ca apoi aplicaþia sã gener-
eze text juridic, de exemplu contracte, cereri de che-
mare în judecatã etc. Acest mecanism funcþioneazã ºi
invers, prin creare unui text simplu dintr-un text juridic
specializat, pe baza noþiunilor predefinite de cãtre
autorul programului9.

Aplicaþiile IA au fost dezvoltate sã aplice ºi învã-
þarea automatã10 (sau învãþarea profundã11), prin ide-
ntificarea modelelor din datele disponibile ºi apoi prin
aplicarea cunoºtinþelor asupra datelor noi, ceea ce este

posibil doar dacã datele sunt digitalizate ºi nu se regã-
sesc exclusiv pe suport de hârtie.

Deºi unele aplicaþii IA destinate domeniului juridic
sunt folosite deja ºi în România totuºi acestea nu sunt
utilizate de cãtre societãþile mici de avocaþi/cabinetele
individuale care nu îºi permit de multe ori costul
acestora ºi nici angajarea unui specialist IT.

În Ghid12 sunt clasificate ºase categorii de instru-
mente tehnice ce sunt relevante în activitatea avoca-
þilor ºi anume:

1. Programe de redactare a documentelor, ce
includ ºi opþiuni specifice precum verificarea grama-
ticalã, verificarea dacã documentul are similitudini cu
sursele online etc., ºi care sunt de obicei incluse în
procesoarele word ºi ce sunt folosite pe scarã largã în
prezent de cãtre avocaþi.

2. Programe de generare automatã a docu-
mentelor juridice, prin redactarea unor texte – ºablon
ce vor fi utilizate ulterior la generarea automatã a
contractelor sau a cererilor de chemare în judecatã
(similare programelor prin care sunt construite
website-uri). Aceste programe au fost folosite încã din
anii 1990 în Europa dar nu au fost utilizate la scarã
largã pentru cã textele – ºablon conþin prevederi ge-
nerale ºi nu au fost construite programe care sã creeze
un conþinut complex, adaptat practicii ºi nici nu au
fost adaptate lingvistic pentru alte jurisdicþii decât
francezã, germanã sau olandezã.

3. Programe ce genereazã un text juridic por-
nind de la introducerea unor date, de exemplu gene-
rarea automatã a unei plângeri contravenþionale, în
program fiind introduse datele referitoare la coordo-
natele de timp, loc, situaþia de fapt, argumentele avo-
catului iar programul ar genera plângerea contraven-
þionalã ce poate fi semnatã electronic ºi expediatã la
instanþã. Aproape nicio societate micã de avocaþi din
Europa nu foloseºte un astfel de program. Trecerea
de la procesoarele word la acest tip de program va
avea loc cât de curând, aceasta ºi în contextul Reco-
mandãrilor Comisiei Europene pentru eficientizarea
justiþiei, formulate în Ghidul de introducere electro-
nicã a cererilor de chemare în judecatã (e-filling) ºi
de digitalizare a instanþelor judecãtoreºti13. Acesta
recomandã crearea unui program care sã prelucreze
automat sau semiautomat datele introduse de avocat,
printr-un mecanism ce verificã automat calitatea ºi
caracterul complet al acestora, în raport cu o bazã de
date externã (de exemplu, verificarea datelor de iden-
titate ale unei persoane din sistemul DEPAB), va
încorpora fiºiere mari ºi multimedia (precum inter-
ceptãri sau fiºiere video) ºi o modalitate de calcul
automat ºi de platã online a taxelor de timbru, integratã
în sistemul e-filing. Totuºi, aceste instrumente IA,
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adaptate unei limbi ºi jurisdicþii specifice, nu vor putea
înlocui expertiza umanã, fiind necesarã verificarea de
cãtre avocat a îndeplinirii tuturor condiþiilor de formã
ºi de fond ale documentului trimis instanþei.

4. Programe de analizã ale documentelor juri-
dice, în care programul analizeazã documentele trimise
de avocat ºi extrage argumentele esenþiale, realizeazã
un rezumat al documentului în ordinea argumentelor
invocate, subliniazã prevederi ce au fost omise de
avocat sau chiar propune revizuirea unor clauze
dintr-un contract.

5. Programe de analizã a documentelor juridice,
hotãrârilor judecãtoreºti, a legislaþiei ºi de cãutarea
calitativã a informaþiilor într-un text juridic, denu-
mite ºi „justiþie analiticã”, prin cãutarea argumen-
telor dintr-un text ºi nu doar o simplã cãutare
semanticã. Alte programe au mers mai departe ºi au
dezvoltat chiar ºi instrumente de analizã predictivã,
în care în raport de jurisprudenþa introdusã ºi pot oferi
o estimare a rezultatului litigiului, de exemplu dozarea
unei pedepse sau cuantumul despãgubirilor ce pot fi
acordate în cazul vãtãmãrii corporale. Aceste instru-
mente existã ºi pe piaþa autohtonã, însã sunt accesate
într-o micã mãsurã de cãtre avocaþii care lucreazã indi-
vidual. Avocaþii îºi vor asuma responsabilitatea inter-
pretãrii datelor rezultate din utilizarea programelor
astfel cã nu existã riscul ca profesia de avocat sã se
transforme într-o profesie redundantã, precum aceea
a operatorilor de lift14. Programele bazate pe IA au un
rol important ºi în dreptul continental, în care existã
un complex sistem de codificare a legislaþiei, deoarece
de multe ori apar în practicã situaþii ce nu au fost
prevãzute în legislaþie15. De exemplu, avocaþii pot
studia jurisprudenþa utilizând programele IA pentru a
afla ce probe sunt acceptate de instanþã în cazul conce-
dierii nelegale a unui salariat aflat în concediu medi-
cal. În Statele Unite ale Americii analiza IA merge
chiar mai departe, prin analizarea activitãþii avocaþilor
ºi judecãtorilor, precum istoricul cazurilor, admiterea/
respingerea cererilor, clienþii reprezentaþi etc, ceea ce
nu se întâmplã în Europa, unde hotãrârile judecãtoreºti
sunt anonimizate deoarece se considerã cã altfel ar fi
afectatã imparþialitatea judecãtorilor.

În Franþa existã totuºi o statisticã în cazul avoca-
þilor, în care sunt furnizate informaþii referitoare la
numãrul ºi obiectul dosarelor gestionate, aria de prac-
ticã ºi informaþii biografice16.

6. Alte programe sunt deja în uzul avocaþilor,
precum cele care transformã discursul în text, cele ce
simuleazã o discuþie precum un utilizator uman, bine-
înþeles pe baza unui limbaj predefinit ºi programele
utilizate de avocaþi cu scop administrativ, de monito-
rizare a timpului lucrat ºi a documentelor redactate.

Aceste instrumente nu sunt utilizate frecvent de cãtre
societãþile mici de avocaþi/cabinetele individuale.

Capitolul 2. Avertismentele Consiliului Barou-
rilor ºi Societãþilor de Drept din Europa (CCBE)
privind riscurile rezultate din utilizarea aplicaþiilor
IA de cãtre avocaþi

Ghidul prezintã o realitate a activitãþii avocaþilor
din prezent, în care sunt obligaþi sã analizeze un volum
din ce în ce mai mare de date, în acelaºi timp respec-
tând obligaþiile profesionale prevãzute de Carta prin-
cipiilor fundamentale17 ale avocatului european a
CCBE18 ºi al Codului Deontologic al Avocaþilor din
Uniunea Europeanã ºi analizeazã riscurile19 ce pot
interveni din utilizarea instrumentelor IA:

1. Riscuri privind asigurarea confidenþialitãþii
datelor clienþilor de cãtre avocaþi, rezultate din admi-
nistrarea infrastructurii IT a societãþilor de avocaþi de
cãtre un furnizor de servicii „cloud computing”,
precum ºi utilizarea aplicaþiilor IA, ce includ servere,
reþele, software, analize, baze de date cu informaþiile
sensibile ale clienþilor.

Pe lângã riscurile legate de accesul facil al auto-
ritãþilor la datele clienþilor atunci când avocaþii utili-
zeazã servicii de cloud computing existã ºi riscuri
specifice rezultate din reutilizarea datelor de cãtre
furnizorii de servicii în cloud, aspecte ce nu sunt pe
deplin lãmurite cu aceºtia. Asigurarea confidenþialitãþii
datelor clienþilor nu constituie doar o problemã tehnicã
ci ºi una de avantaj strategic pentru avocaþi atunci
când îºi aleg instrumentele ºi arhitectura IT. Noile pro-
grese în materie de securitate ciberneticã au de-
monstrat faptul cã uneori clienþii sunt mai bine protejaþi
dacã activitatea lor rãmâne complet „offline”, în ciuda
promisiunilor companiilor IT.

2. Riscuri rezultând din lipsa de transparenþã a
producãtorilor de aplicaþii IA pentru avocaþi, deoa-
rece aceºtia nu informeazã avocaþii despre limitele
produselor promovate ºi despre fragilitatea sistemului
IA. Aplicaþiile IA funcþioneazã eficient doar în para-
metrii unui model setat, ce corespunde datelor intro-
duse dintr-o anumitã perioadã. Aplicaþiilor IA nu pot
oferi soluþii în afara modelului prestat astfel cã nu se
poate adapta de exemplu schimbãrilor economice.

3. Riscuri legate de dificultatea asigurãrii clien-
tului a unei competenþe profesionale adecvate de
cãtre avocat20, rezultate din preluarea de cãtre
acesta a datelor furnizate de cãtre aplicaþiile IA fãrã
a le interpreta sau fãrã a explica de ce predicþiile
furnizate nu se aplicã unui caz specific. O societate
de avocaþi tradiþionalã încã presupune o înþelegere
umanã a ceea ce necesitã clienþii, ceea ce nu este întot-
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deauna cu ceea ce clienþii doresc. Deºi instrumentele
IA pot sã ajute la multiplicarea volumului de muncã a
unei mici societãþi de avocaþi/cabinet individual totuºi
nu pot fi depãºite barierele umane rezultate din valori-
ficarea a unui numãr limitat de ore de muncã. Aceasta
constituie diferenþa dintre o companie care oferã
servicii juridice standardizate ºi modelul tradiþional
de a oferi servicii juridice. Ghidul concluzioneazã21

cã o capacitate sporitã de analizã a informaþiei de cãtre
avocaþi nu este echivalentã cu o calitate superioarã a
muncii acestora, cu un grad de probabilitate mai ridicat
de succes în promovarea unui litigiu ºi nici cu infor-
matizarea practicii judiciare.

De altfel, Regulamentul general privind protecþia
datelor22 prevede cã o persoanã are dreptul de a nu
face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare
automatã (cu unele excepþii), astfel cã nici avocaþii
nu pot consilia un client privind soluþionarea unui
dosar exclusiv în urma predicþiilor oferite de aplicaþiile
IA.

4. Riscuri de naturã sã afecteze independenþa
avocatului, rezultate din acceptarea fãrã informare
asupra riscurilor a termenelor ºi condiþiilor apli-
caþiilor IA, similare celor descrise în Ghidul CCBE
privind utilizarea platformelor online de cãtre
avocaþi23.

La acestea Raportul European Lawyers Foundation24

mai adaugã câteva riscuri rezultate din introducerea
instrumentelor IA în activitatea instanþelor ºi par-
chetelor:

1. utilizarea unor date ce nu au fost supuse dez-
baterii contradictorii a pãrþilor;

2. preluarea în hotãrârile judecãtoreºti a unor raþio-
namente ce nu au fost dezvoltate de un judecãtor,
ceea ce implicã transferul parþial de putere cãtre instru-
mentele IA;

3. lipsa de transparenþã a procesului deliberãrii
instanþei, deoarece nu va putea fi stabilitã o delimitare
între argumentele rezultate din utilizarea aplicaþiilor
IA ºi a celor atribuite judecãtorului;

4. încãlcarea principiului egalitãþii armelor,
deoarece unitãþile de parchet ar putea beneficia de
programe capabile sã analizeze un volum imens de
date, ceea ce nu este accesibil ºi apãrãrii, ºi astfel s-ar
crea un dezechilibru semnificativ între apãrare ºi
acuzare;

5. lipsa de obiectivitate a rezultatelor generate de
aplicaþiile IA, deoarece nu poate fi cunoscutã doza
de subiectivism a producãtorului aplicaþiilor IA prin
introducerea doar a unui anumit tip de date ce
furnizeazã un anume rezultat la cãutare, de exemplu;

6. încãlcarea dreptului la apãrare ºi a dreptului
la un proces echitabil, rezultate din lipsa de explica-

bilitate a procesului de furnizare a unui anumit rezultat
(de exemplu probabilitatea de recidivã), ºi faptul cã
nu poate fi contestat ºi procesul automat de selectare
a unui anumit rezultat. Acesta nu este specific siste-
melor de drept continental, în care algoritmii nu
evalueazã niciun aspect al procesului.

Capitolul 3 – Concluzii privind tendinþele actuale
de digitalizare în România

În Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã al
României este prevãzut un buget total de 2.558,63
mil de euro în cadrul componentei C9 – Suport pentru
sectorul privat, cercetare, dezvoltare ºi inovare25

pentru un total de 5.400 de contracte de finanþare prin
schema de ajutor de stat pentru digitalizarea
IMM-urilor ºi transformare digitalã ºi tehnologicã.

Din pãcate, profesiile liberale nu sunt menþionate
în mod expres ca beneficiare ale fondurilor alocate în
cadrul Planului Naþional de Redresare ºi Rezilienþã
deºi anterior prin Ordonanþa de Urgenþã nr. 130/2020
privind unele mãsuri pentru acordarea de sprijin
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente
Programului operaþional Competitivitate 2014-2020,
în contextul crizei provocate de COVID-19, precum
ºi alte mãsuri în domeniul fondurilor europene, avo-
caþii au putut accesa fondurile europene nerambur-
sabile alãturi de IMM-uri.

În Raportul European Lawyers Foundation26 este
prezentatã tendinþa societãþilor mici de avocaþi/cabi-
netelor individuale de a avea dificultãþi economice în
a întreprinde investiþii în digitalizare ºi instruire a per-
sonalului pentru a se adapta schimbãrilor tehnologice.

O digitalizare cât mai rapidã a serviciilor juridice
prestate de avocaþi ar fi beneficã nu numai pentru acti-
vitatea acestora ci ar determina ºi un control fiscal
eficient al autoritãþilor fiscale ceea ce s-ar reflecta ºi
în creºterea veniturile încasate de stat, scenariu ima-
ginat ºi în Ghid27.

Ghidul28 recomandã barourilor ºi uniunilor naþio-
nale ale barourilor din fiecare þarã sã ia în considerare
acordarea de asistenþã avocaþilor în folosirea instru-
mentelor de IA, prin contractarea unor firme speciali-
zate pentru a evalua produsele juridice de IA ºi chiar
de a introduce produse standardizate pentru a evita
scurgerea neautorizatã de date, concomitent cu acþiuni
de apãrare a principiilor fundamentale ale profesiei
de avocat, mai ales în cazurile în care aplicaþiile IA ar
putea aduce atingere independenþei avocatului. În
acest context, CCBE noteazã cã societãþile mici de
avocaþi ºi cabinetele individuale sunt cele mai expuse
unor astfel de riscuri.
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Paradoxal, numãrul avocaþilor29 se mãreºte cu
cât o societate este mai digitalizatã, fãrã a avea în
vedere suprafaþa þãrii, cu atât creºte numãrul avo-
caþilor din acea þarã, ceea ce înseamnã cã digitali-
zarea sporeºte complexitatea problemelor pe care avo-
caþii trebuie sã le gestioneze.

Este benefic pentru profesia de avocat ca aceasta
sã îmbrãþiºeze digitalizarea dar cu precauþiile expuse
în articol.
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Consideraþii preliminare

De-a lungul ultimelor trei decade, sub influenþa
dezideratelor europene ºi datoritã intensificãrii schim-
burilor internaþionale, profesia de avocat a devenit din
ce în ce mai internaþionalizatã. La originea acestei ten-
dinþe nu au stat doar motive ce þin de alegerile profe-
sionale ºi personale ale avocaþilor, ci ºi natura transna-
þionalã ºi cadrul economic în care sunt prestate serviciile
juridice. De altfel, nu trebuie pierdut din vedere cã
globalizarea ºi fenomenul migraþiei au avut ºi au un
impact direct asupra strategiilor de afaceri, iar firmele
de avocaturã nu pot sã ignore aceastã realitate. În mod
particular, pe fondul crizei din Ucraina, situaþia avo-
caþilor ucraineni care migreazã în statele membre ale
Uniunii Europene („UE”) ºi care doresc sã se integreze
pe piaþa muncii ºi în mediul de afaceri au nevoie de
adoptarea unor mãsuri sau instrumente legislative ad
interim care sã faciliteze aceastã integrare pânã când
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Rezumat
Prezenta lucrare îºi propune expunerea ºi analiza reglementãrilor comunitare ºi naþionale în vigoare, care dau expresie
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naþionale se juxtapun, nevoile justiþiabililor, dar ºi migrãrile, cãsãtoriile transfrontaliere ºi oportunitãþile de a studia în strãinãtate
au justificat adoptarea unei serii de mãsuri de integrare ºi liberalizare ca rãspuns la tendinþele actuale de mobilitate a avocaþilor.

Abstract
This paper aims to expose and analyze Community and national regulations in force, which give expression to the principle of

the free movement of lawyers and the exercise of the profession, occasionally and permanently, beyond the borders of the State of
origin. The increasing trade flows, cross-border transactions in which international law and/or Community law and domestic
laws juxtapose, the litigant‘s needs, as well as migrations, cross-border marriages and study opportunities abroad have justified
the enactment of a series of integration and liberalization measures in response to current mobility trends of lawyers.

Résumé
Cette œuvre a pour objectif de présenter et d’analyser les réglementations communautaires et nationales en vigueur, qui

expriment le principe de la libre circulation des avocats et de l’exercice de la profession, occasionnellement et de façon permanente,
au-delà des frontières de l’Etat d’origine. Les flux d affaires croissants, les transactions transfrontalières dans lesquelles le
droit international et/ou communautaire et le droit national se juxtaposent, les besoins des justiciables, mais aussi la migration,
les mariages transfrontaliers et les possibilités d’étudier à l’étranger ont justifié l’adoption d’une série de mesures d’intégration
et de libéralisation en réponse aux tendances actuelles en matière de mobilité des avocats.

Ucraina va deveni stat membru UE, aceasta repre-
zentând una din cele mai urgente provocãri ale mo-
mentului.
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 Din perspectiva clienþilor, activitatea avocatului
se circumscrie, fireºte, nevoilor clientului, iar relaþia
dintre cei doi, în contextul internaþionalizãrii, este ca-
racterizatã printr-o miºcare dublã, centripetã ºi centri-
fugã: clienþii locali care doreau sã-ºi dezvolte activi-
tãþile pe pieþele internaþionale au avut nevoie de
serviciile avocaþilor, iar clienþii strãini care s-au integrat
sau au dorit sã se integreze pe piaþa internã au gãsit în
avocat un partener indispensabil. Avocaþii sunt simul-
tan o punte pentru clienþii „de-ai casei”, care doresc
sã-ºi extindã activitãþile în strãinãtate, ºi un contact
local pentru clienþii strãini care încearcã sã înþeleagã
particularitãþile unui sistem juridic strãin, pentru a-ºi
contura perspectivele economice într-un anumit sector
de afaceri. Pe fondul acestor tendinþe, s-a conturat un
sistem general de recunoaºtere a diplomelor, recu-
noaºtere a calificãrilor profesionale ºi de integrare a
acestor profesii, iar avocaþii au fost printre primii care
au pretins drepturi ºi au vrut sã facã uz de garanþiile
dreptului UE nu numai în favoarea clienþilor lor, ci ºi
în beneficiul propriu.

Capitolul I. Cadrul legislativ în Uniunea
Europeanã

Piatra de temelie a libertãþii de stabilire a avocaþilor
într-un alt stat membru decât cel de origine ºi liberul
acces la activitãþi independente se regãseºte în art. 49
din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene
(„TFUE”)1. În baza acestuia, la ora actualã, integra-
rea, libera circulaþie ºi dreptul de stabilire a avoca-
þilor, alãturi de armonizarea procedurilor de accedere
în profesie ca avocat strãin sunt asigurate la nivelul
UE de douã directive („Directivele Avocaþilor”),
Directiva Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare
a exercitãrii efective a libertãþii de a presta servicii de
cãtre avocaþi („Directiva 77/249/CEE”), respectiv
Directiva 98/5/CE a Parlamentului European ºi a
Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exerci-
tãrii cu caracter permanent a profesiei de avocat
într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obþinut
calificarea („Directiva 98/5/CE”), însã avocaþii pot
beneficia ºi de prevederile Directivei 2006/123/CE din
12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieþei
interne („Directiva 2006/123/CE”) ºi ale Directivei
2005/36/CE privind recunoaºterea calificãrilor profe-
sionale („Directiva 2005/36/CE”). Raþiunea adoptãrii
acestui pachet de directive rezidã în necesitatea ate-
nuãrii diferenþelor care caracterizeazã exercitarea
profesiei de avocat în statele membre. Dupã cum au
constatat ºi organele legislative ale UE, aºa-zisa diver-
sitate „se traduce prin inegalitãþi ºi denaturãri ale
concurenþei între avocaþii din statele membre ºi

constituie un obstacol în calea liberei circulaþii2”.
Consiliului Barourilor ºi al Ordinelor de Avocaþi din
Europa („CCBE”) evidenþiazã cã îmbinarea Directi-
velor 98/5/CE ºi 77/249/CEE a creat un sistem simplu,
nebirocratic ºi foarte liberal care a stimulat mobilitatea
ºi libera circulaþie a avocaþilor în UE ca în niciun alt
loc din lume. De altfel, CCBE subliniazã cã regimul
aplicabil avocaþilor este cu mult avansat faþã de
regimul aplicabil altor profesii liberale în UE3.

Totuºi, regimul implementat de aceste directive,
chiar dacã este unul dintre cele mai radicale regimuri
din lume cu privire la avocaþi4, are doar un rol de
facilitare a liberei circulaþii a avocaþilor, de armonizare
ºi de stabilire a punctelor de convergenþã a legislaþiilor
statelor membre. Ca atare, acest sistem nu trebuie
perceput ca garantând o piaþã viabilã ºi primitoare
pentru avocaþii care doresc sã facã uz de prevederile
directivelor.

Secþiunea 1. Exercitarea profesiei de avocat cu
titlu permanent

Libertatea de stabilire, astfel cum CJCE a definit-o
în cazul Factortame, reprezintã „exercitarea efectivã
a unei activitãþi economice printr-un sediu fix în alt
stat membru pe o perioadã nedeterminatã5”.

Concret, Directiva 98/5/CE are ca obiectiv inte-
grarea avocatului în profesie într-un stat membru gaz-
dã ºi nu urmãreºte sã modifice normele profesionale
aplicabile în acel stat ºi nici sã sustragã avocatul res-
pectiv de la aplicarea acestor norme. Acordarea posi-
bilitãþii avocaþilor sã îºi exercite profesia cu caracter
permanent sub titlul profesional din statul de origine
într-un stat gazdã, astfel cum se precizeazã ºi în
Preambulul Directivei 98/5/CE, vine în principal în
întâmpinarea nevoilor clienþilor care, datoritã valurilor
comerciale ºi a elementelor de extraneitate care împân-
zesc piaþa internã, fac din consilierea juridicã un ele-
ment indispensabil în instrumentarea tranzacþiilor
transfrontaliere în care dreptul internaþional, dreptul
comunitar ºi drepturile naþionale se suprapun.

Astfel, un avocat care doreºte sã profeseze într-un
alt stat membru decât cel în care ºi-a obþinut calificarea
profesionalã este obligat sã se înregistreze la autori-
tatea competentã din acel stat6, în baza unui certificat
care atestã înregistrarea avocatului la autoritatea com-
petentã din statul de origine, autoritatea competentã
din statul gazdã având facultatea de a solicita un certi-
ficat emis cu cel mult 3 luni în urmã. Este important
de subliniat cã titlul sub care un avocat profeseazã în
statul gazdã este titlul profesional din statul de origine,
iar acest lucru trebuie indicat (în limba oficialã din
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statul de origine) pentru a nu se face confuzii cu titlul
profesional din statul gazdã.

Un aspect cheie pe care Directiva 98/5/CE îl pre-
vede este domeniul de activitate în care poate profesa
un avocat în alt stat decât statul de origine. Mai precis,
avocatul poate exercita aceleaºi activitãþi profesionale
precum un avocat care profeseazã sub titlul profe-
sional corespunzãtor din statul gazdã ºi poate, în spe-
cial, sã acorde consultanþã juridicã cu privire la dreptul
din statul membru de origine, dreptul comunitar,
dreptul internaþional ºi dreptul din statul gazdã, cu
respectarea normelor de procedurã aplicabile înaintea
instanþelor naþionale. Totuºi, statele membre nu sunt
private de dreptul de a reglementa diferit reprezentarea
în justiþie prin condiþionarea ca avocatul din alt stat
membru sã lucreazã în colaborare cu un avocat care
profeseazã sub titlu din statul membru gazdã7.

Mai mult, statul gazdã are întotdeauna obligaþia
de a recunoaºte experienþa profesionalã dobânditã pe
teritoriul sãu de un avocat dintr-un alt stat membru,
astfel încât, dupã trei ani de activitate efectivã ºi regu-
latã în statul membru gazdã ºi în dreptul acelui stat,
inclusiv dreptul comunitar, sã se poate prezuma cã
aceºti avocaþi au dobândit aptitudinile necesare pentru
a accede complet în profesia de avocat din acel stat.
Ca atare, candidatul la titlul profesional în respectivul
stat trebuie sã probeze desfãºurarea unei activitãþi în
condiþiile Directivei 98/5/CE ºi sã se supunã verificã-
rilor suplimentare din statul gazdã. În acelaºi context,
candidatul poate, în orice moment, sã cearã ca diploma
lui sã fie recunoscutã. Finalmente, candidatul admis
are dreptul sã profeseze atât în baza titlului profesional
statul gazdã, cât ºi în baza titlului profesional din statul
de origine.

Secþiunea 2. Exercitarea profesiei de avocat în
mod ocazional

Pe lângã oportunitatea de a profesa cu titlu perma-
nent într-un stat membru, care poate fi privitã cu sce-
pticism tocmai datoritã radicalitãþii sale, avocaþii au
la dispoziþie ºi norme care sã le permitã sã facã uz de
titlul pe care l-au dobândit în statul de origine într-un
alt stat membru, de manierã spontanã la libera lor
alegere, nefiind necesarã parcurgerea unei proceduri
care sã ducã la recunoaºterea calificãrii profesionale
ºi nici susþinerea unui examen de aptitudini.

Astfel, Directiva 77/249/CEE, la baza cãreia au
stat hotãrârile CJCE în cazurile Reyners8 ºi van
Binsbergen9, cuprinde norme care înlesnesc exer-
citarea profesiei de avocat în alte state membre prin
implementarea unor mãsuri menite sã punã capãt for-
malitãþilor ºi, în definitiv, sã elimine cerinþele care ar

fi condus la restrângerea libertãþii de circulaþie a avo-
caþilor. Directiva creeazã în sarcina statelor membre
obligaþia de a recunoaºte un avocat venit din alt stat
membru10 pentru reprezentarea ºi apãrarea unui client
în justiþie sau în faþa autoritãþilor publice, fãrã a avea
obligaþia de ºedere sau de înscriere într-o organizaþie
profesionalã în statul gazdã11. Cu toate acestea, în
virtutea marjei de libertate a statelor membre, pot exista
obligaþii suplimentare pentru avocat, precum prezen-
tarea în faþa preºedintelui jurisdicþiei ºi, dupã caz,
decanului competent în statul gazdã, sau ca avocatul
sã acþioneze în colaborare fie cu un avocat din juris-
dicþia sesizatã, fie cu un „avoué” sau „procuratore”
care profeseazã pe lângã aceastã jurisdicþie12. În plus,
directiva permite autoritãþilor competente din statul
gazdã sã solicite dovedirea calitãþii de avocat celui
care presteazã servicii sub acest titlu13.

Chiar dacã Directiva 77/249/CEE a fost adoptatã
în contextul mai larg al armonizãrii verticale, aceasta
nu prevede niciun criteriu minim cu privire la forma-
rea educaþionalã a avocaþilor, întrucât uniformizarea
sistemelor de învãþãmânt ar fi un obiectiv cvasi impo-
sibil14, astfel cum nu s-a reglementat un astfel de
standard nici în cazul Directivei Arhitecþilor15.

Secþiunea 3. Interpretãri jurisprudenþiale cu
privire la Directivele Avocaþilor

Evoluþia jurisprudenþei Curþii de justiþie ilustreazã
contribuþia ºi rolul sãu nelipsit în crearea unui spaþiu
juridic în care avocaþii sã îºi poatã exercita drepturile
conferite de legislaþia UE în mod liber, fãrã restricþii
nejustificate, atât cu privire la dreptul de a presta ser-
vicii în alte state membre, cât ºi cu privire la exercitarea
cu caracter permanent a profesiei.

Una dintre deciziile de cãpãtâi ale Curþii a fost
pronunþatã în cazul Comisiei c. Germaniei16, din 1988,
cu privire la îndeplinirea de cãtre Republica Federalã
Germanã a obligaþiei ce îi incumbã în aplicarea dispo-
ziþiilor Directivei 77/249/CEE pentru facilitarea exerci-
tãrii efective a libertãþii de a presta servicii de cãtre
avocaþi. În fapt, autoritãþile germane au condiþionat
posibilitatea unui avocat strãin de presta servicii,
conform calificãrii sale profesionale, de obligaþia de
a lucra întotdeauna cu un avocat german care sã aibã
rolul de avocat principal în instrumentarea cazurilor.
Aceastã obligaþia trebuia respectatã de cãtre avocaþii
strãini chiar ºi în cazurile în care legea germanã nu
prevedea necesitatea reprezentãrii de cãtre un avocat.
Mai mult decât atât, autoritãþile germane solicitau un
numãr considerabil de dovezi care sã probeze coope-
rarea dintre avocatul strãin ºi cel german. Cu privire
la toate acestea, CJCE a decis cã unui avocat strãin
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trebuie sã i se permitã sã lucreze ºi singur în statul
gazdã, dacã reprezentarea de cãtre un avocat nu este
obligatorie conform legii. De asemenea, o lege naþio-
nalã care ar impune exercitarea rolului de avocat
principal de cãtre avocatul naþional, atunci când acesta
colaboreazã cu un avocat strãin, este contrarã drep-
tului comunitar. Pe baza acestui raþionament s-a funda-
mentat ulterior ºi Decizia din cazul Comisia c.
Franþa17.

Cu privire la recuperarea cheltuielilor de judecatã
reprezentând onorariul avocaþilor care lucreazã împre-
unã, unul fiind strãin, iar altul naþional, în cazul
AMOK,18 CJCE a considerat cã Directiva 77/249/CEE
se opune hotãrârilor jurisdicþionale care prevãd cã
partea câºtigãtoare a unui litigiu, în care acea a fost
reprezentatã de cãtre un avocat stabilit într-un alt stat
membru, nu poate recupera de la partea care cade în
pretenþii, pe lângã onorariile avocatului respectiv, ono-
rariile unui avocat din statul membru în a cãrui juris-
dicþie se judecã litigiul, care, conform legislaþiei naþio-
nale, trebuia sã lucreze împreunã cu primul avocat.

În cazul Comisia c. Luxembourg19, CJCE a reþinut
cã legislaþia comunitarã, respectiv Directiva 98/5/CE,
are ca obiectiv facilitarea avocaþilor imigranþi de a-ºi
exercita libertatea fundamentalã de stabilire, fãrã ca
statele membre sã aibã opþiunea organizãrii unui
sistem care sã le evalueze cunoºtinþele în prealabil.
Astfel, Directiva 98/5/CE se opune ca înregistrarea
avocaþilor strãini la autoritãþile competente din statele
gazdã sã fie condiþionatã de un interviu care sã stabi-
leascã cã avocatul solicitant este fluent în limba oficialã
a statului membru gazdã. De asemenea, Curtea a
subliniat motivele enumerate chiar în preambulul
directivei care justificã aceastã reglementare, respectiv
acoperirea unei nevoi a clienþilor care, datoritã creºterii
fluxurilor comerciale, solicitã consiliere atunci când
efectueazã tranzacþii transfrontaliere, mai ales când
reglementãrile naþionale ºi cele internaþionale se
suprapun. Astfel de cazuri, aºa cum a constatat ºi
CJCE, nu implicã un grad ridicat de cunoaºtere a limbii
statului membru gazdã.

Una din cele mai recente decizii a fost cea pronunþatã
de CJUE în cauzele conexate C-58/13 ºi C-59/1320, cu
privire la comportamentul abuziv în raport cu normele
UE ce vizeazã avocaþii. În fapt, resortisanþii italieni
Angelo Alberto Toressi ºi Pierfrancesco Toressi, dupã
obþinerea diplomei universitare în Drept în Italia ºi,
ulterior, în Spania, au fost înscriºi la 1 decembrie
2011, în tabloul Baroului spaniol Santa Cruz de
Tenerife. Cei doi avocaþi au solicitat, la data de 17
martie 2012, Consiliului Baroului italian Macerata sã
fie înscriºi în secþiunea specialã a tabloului avocaþilor
al baroului respectiv. Cererile acestora nu au fost

soluþionate în termenul legal, aºa cã avocaþii Toressi
au sesizat Consiliul Uniunii Naþionale a Barourilor din
Italia. Aceºtia au argumentat cã înscrierea în Baroul
din Italia este supusã unei singure condiþii, respectiv
prezentarea unui certificat care sã ateste înregistrarea
la autoritatea competentã din statul de origine, respectiv
Spania. Consiliul a suspendat judecarea celor douã
acþiuni pentru a adresa CJUE douã întrebãri
preliminare: (1) Interzice Directiva 98/5/CE statelor
membre sã refuze înscrierea în Barou a unor avocaþi
din alt stat membru, chiar dacã aceºtia au avut un com-
portament abuziv în raport cu dreptul UE? ºi (2) În
eventualitatea unui rãspuns negativ la prima întrebare,
ar trebui considerat cã art. 3 din Directiva 98/5/CE
este nevalid în lumina art. 4 alin. (2) Tratatului Uniunii
Europene („TUE”)21, care consfinþeºte identitatea
naþionalã, dacã directiva conduce la eludarea normelor
care condiþioneazã accesul la profesia de avocat de
promovarea unui examen de stat, în cazul în care acest
examen este prevãzut în Constituþia statului respectiv?

1. Pentru a rãspunde la prima întrebare, CJUE a
statuat cã art. 3 alin. (1) din Directiva 98/5/CE vizeazã
facilitarea exercitãrii cu caracter permanent a profesiei
de avocat într-un alt stat membru decât cel în care s-a
obþinut calificarea profesionalã, sens în care condiþia
exclusivã pe care un resortisant al unui stat trebuie sã
o îndeplineascã este prezentarea unui certificat care
sã ateste înregistrarea acestuia la autoritatea compe-
tentã din statul de origine. De asemenea, potrivit juris-
prudenþei constante a Curþii, justiþiabilii nu se pot pre-
vala în mod fraudulos sau abuziv de normele
Uniunii22, iar un stat membru are posibilitatea sã regle-
menteze mãsuri menite sã împiedice ca, profitând de
posibilitãþile create de TFUE, unii dintre resortisanþii
sãi sã încerce sã se sustragã în mod abuziv de la
aplicarea normelor din legislaþia lor naþionalã. Totuºi,
CJUE a reþinut cã situaþia avocaþilor Torresi constituie
una dintre ipotezele în care obiectivul Directivei 98/
5/CE este atins ºi nu poate constitui în sine o exercitare
abuzivã a dreptului de stabilire rezultat din art. 3 din
Directiva 98/5/CE, iar împrejurarea cã resortisantul
unui stat membru a ales sã dobândeascã o calificare
profesionalã în alt stat membru decât cel în care
locuieºte în scopul de a beneficia de o legislaþie mai
favorabilã nu permite, în sine, sã se retinã existenta
unui abuz de drept. Totodatã, Curtea a reþinut cã nu
are relevanþã perioada de timp scurtã de la obþinerea
titlului profesional, deoarece Directiva 98/5/CE nu
condiþioneazã dovedirea unei perioade de experienþã
în practicã în calitate de avocat în statul membru de
origine. Mai mult, este important de reþinut cã nu tre-
buie acordatã relevanþã faptului cã avocatul este cetã-
þean al statului membru gazdã, deoarece legiuitorul
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unional nu a intenþionat sã permitã statelor membre
sã practice o discriminare inversã, împiedicând-ºi pro-
prii cetãþeni sa beneficieze de drepturile create de
Directiva 98/5/CE. În concluzie, Marea Camerã a
CJUE a conchis cã nu poate constitui o practicã abu-
zivã deplasarea unui resortisant al unui stat membru
în alt stat membru pentru a obþine în acesta calificarea
profesionalã de avocat în urma promovãrii unor
examene universitare ºi revenirea sa în statul membru
al cãrui resortisant este pentru a exercita în acesta pro-
fesia de avocat sub titlul profesional dobândit în statul
membru în care s-a obþinut aceastã calificare pro-
fesionalã.

2. Referitor la cea de-a doua întrebare, CJUE a
reþinut cã art. 3 din Directivã nu este susceptibil sã
afecteze structurile fundamentale politice ºi constitu-
þionale ºi nici funcþiile esenþiale ale statului membru
gazdã în sensul art. 4 alin. (2) din TUE. Directivã nu
reglementeazã accesul la profesia de avocat ºi nici
exercitarea acestei profesii sub titlul profesional
eliberat în statul membru gazdã, astfel cã solicitarea
de înscriere în tabloul destinat avocaþilor care practicã
sub titlul obþinut în statul de origine nu este de naturã
sã permitã sã se eludeze aplicarea legislaþiei statului
membru gazdã referitoare la accesul la profesia de
avocat. În concluzie, Directiva 98/5/CE, aºa cum
reiese chiar din obiectul sãu de reglementare, nu are
ca obiect armonizarea reglementãrii statelor membre
cu privire la dobândirea calitãþii de avocat. Aceastã
chestiune rãmâne în întregime în competenþa statelor
membre. Ea nu stabileºte reguli referitoare la situaþii
de naturã strict internã ºi nu aduce atingere legislaþiei
naþionale care reglementeazã accesul la exercitarea
profesiei de avocat sub titlul profesional utilizat în
statul membru gazdã.

Anterior cazului Toressi, Curtea s-a pronunþat
într-un caz foarte similar, respectiv cazul Koller23, care
se diferenþiazã de cazul Toressi prin faptul cã se
invocau dispoziþiile Directivei 89/48/CEE (succedatã
de Directiva 2005/36) privind recunoaºterea califi-
cãrilor profesionale. Dupã ce a obþinut o diplomã în
drept în Austria, cetãþeanul austriac Koller s-a stabilit
în Spania. Ulterior finalizãrii cursurilor suplimentare
ºi examinãrii de rigoare, acesta a obþinut echivalarea
diplomei sale cu titlul spaniol care îi permitea sã folo-
seascã titulatura de „abogado”. Totuºi, autoritãþile din
Austria i-au respins cererea de a fi admis la proba de
aptitudini pentru primirea în profesie, motivând cã în
Spania, spre deosebire de Austria, nu era necesarã
experienþa practicã pentru exercitarea profesiei de
avocat. Astfel Comisia de autorizare austriacã a consi-
derat cã solicitarea urmãrea eludarea condiþiei celor
5 ani de experienþã practicã impusã de dreptul austriac.

Totuºi, Curtea a decis cã dl. Koller se încadra în dome-
niul de aplicare a Directivei 89/48/CEE ºi, drept
urmare, nu i se poate refuza posibilitatea de a participa
la proba de aptitudini din simplul motiv cã nu fina-
lizase perioada de experienþã impusã de legislaþia
austriacã. În concluzie, Curtea a decis cã, în mãsura
în care îºi face apariþia un „element UE”, resortisanþii
se pot prevala de art. 49 din TFUE în propriul stat.

Vis-à-vis de sfera de aplicare a Directivei 98/5/CE,
CJCE s-a pronunþat în cazul Christine Morgenbesser24,
caz în care a conchis cã Directiva 98/5/CE vizeazã
exclusiv avocaþii definitivi, calificaþi ca atare în statul
de origine. Cu toate acestea, autoritãþile unui stat
membru trebuie sã þinã cont de calificarea profesio-
nalã a unei persoane în baza certificatelor, diplomelor
ºi a experienþei profesionale atunci când evalueazã
cererea unui resortisant al unui alt stat membru pentru
autorizarea exercitãrii profesiei. Curtea a amintit cã,
aºa cum s-a argumentat în cazul Hocsman25, statele
au obligaþia de a recunoaºte experienþa relevantã a
persoanelor indiferent dacã aceastã practicã a fost
dobânditã într-un stat membru sau într-un stat terþ. În
definitiv, CJCE a decis cã un stat membru trebuie sã
recunoascã unei persoane stagiul de practicã efectuat
în alt stat ºi sã o înscrise în registrul persoanelor care
efectueazã stagiul pentru admiterea la barou, urmând
ca aceasta sã efectueze doar perioada rãmasã pânã la
completarea stagiului. Pe cale de consecinþã, Directiva
98/5/CE se aplica exclusiv avocaþilor definitivi, ale
cãror calificãri sunt enunþate de art.1 al Directivei.

Secþiunea 4. Dubla Deontologie

Avocaþii care îºi exercitã profesia sub regimul
liberei circulaþii a avocaþilor în UE sunt condiþionaþi
simultan de douã coduri profesionale de conduitã, cel
al statului de origine ºi cel al statului gazdã cu privire
la activitãþile desfãºurate în cel din urmã, astfel cum
prevede art. 6 din Directiva 98/5/CE ºi art. 4 din
Directiva 77/249/CEE. Dubla deontologie suscitã,
cum este ºi firesc, întrebãri precum ce se întâmplã în
cazul în care apar conflicte între aceste norme sau
dacã ºi cum se vor aplica sancþiuni în ambele state
pentru aceeaºi abatere disciplinarã.

Din corelarea articolelor amintite mai sus ºi din
interpretarea oficialã a CCBE, rezultã cã în cazul unui
atare conflict, regulile din statul gazdã vor prevala.26

Totuºi, statistica demonstreazã cã astfel de cazuri sunt
improbabile ºi se ivesc rareori în practicã,27 dovadã a
faptului cã scopul Codului de Conduitã elaborat de
CCBE, anume „minimizarea ºi eliminarea completã,
dacã este posibil, a problemelor ce ar putea apãrea
în urma dublei deontologii, care reprezintã aplicarea
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într-o anumitã situaþie a mai mult de un set de reguli
naþionale care pot intra în conflict”28 a fost atins.

Cu privire la sancþiunile care se pot aplica avoca-
tului care se face vinovat de abateri disciplinare, se
face o distincþie între (i) un avocat stabilit într-un stat
membru gazdã în baza art. 3 din Directiva 98/5/CE ºi
(ii) un avocat care acordã servicii juridice temporare
într-un stat membru gazdã în baza Directivei 77/249/
CEE. Astfel, cel dintâi poate fi supus unor proceduri
disciplinare, atât de cãtre Baroul din þara de origine,
cât ºi de cãtre Baroul din þara gazdã, pentru aceeaºi
încãlcare a normelor deontologice, iar sancþiunile
impuse de cãtre fiecare barou pot fi diferite sau aplicate
diferit, de la caz la caz29. Pe de altã parte, unui avocat
care acordã servicii juridice temporare într-un stat
membru gazdã i se pot aplica sau nu sancþiuni pentru
abaterile disciplinare potrivit regulilor ºi procedurilor
din statul membru gazdã30.

Capitolul II. Cadrul legislativ naþional pentru
exercitarea în România a profesiei de cãtre avocaþii
care au obþinut calificarea profesionalã într-un alt
stat membru

Secþiunea 1. Transpunerea Directivelor Avoca-
þilor în Legea nr. 51/1995 privind exercitarea profe-
siei de avocat („Legea 51/1995”)

Aderarea României la UE a marcat o nouã etapã
în exercitarea profesiei de avocat. Începând cu anul
2007, profesia de avocat a putut fi exercitatã de
avocaþii români în oricare din statele membre ale UE,
dar ºi în statele care sunt parte la Acordul privind
Spaþiul Economic European („SEE”). Aceastã posi-
bilitate o au ºi avocaþii proveniþi din statele amintite
pentru a-ºi exercita profesia pe teritoriul României.
În cadrul legislativ naþional, Directiva 98/5/CE a fost
integratã prin Legea nr. 201/200431 privind comple-
tarea Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei
de avocat.

Art. 92 din Legea nr. 51/1995 prevede cã „Avocaþii
care profeseazã în România sub titlul profesional din
statul membru de origine pot desfãºura aceleaºi act-
ivitãþi profesionale ca ºi avocaþii care profeseazã sub
titlul profesional obþinut în România, pot acorda
asistenþã juridicã ºi pot reprezenta persoane fizice
sau persoane juridice în faþa instanþelor române,
referitor la dreptul statului membru de origine, dreptul
comunitar, dreptul internaþional, precum ºi dreptul
românesc, cu respectarea regulilor de procedurã apl-
icabile în faþa instanþelor române”, dispoziþia fiind
preluatã ca atare din Directiva 98/5/CE. Avocatul care
doreºte sã profeseze în România se înscrie în tabloul

special þinut de barourile române, pe baza prezentãrii
unui certificat care atestã înregistrarea lui la autoritatea
competentã din statul de origine. De asemenea, acesta
beneficiazã de reprezentare în asociaþiile profesionale
ale avocaþilor din România ºi de dreptul de a participa
la alegerea organelor de conducere ale acestor aso-
ciaþii. În plus, avocaþii înscriºi în România sub titlul
profesional din statul membru de origine pot profesa
ca salariaþi în oricare dintre formele de organizare a
profesiei permise în România.32 Aceºtia se supun
aceloraºi reguli de conduitã profesionalã prevãzute
în prezenta lege ºi în statutul profesiei ca ºi avocaþii
care profeseazã sub titlul profesional obþinut în
România.

În cazul iniþierii unei proceduri disciplinare împo-
triva unui avocat care profeseazã sub titlul profesional
din statul membru de origine, autoritatea românã com-
petentã este obligatã sã informeze autoritatea compe-
tentã din statul membru de origine. Cele douã autoritãþi
coopereazã pe tot parcursul desfãºurãrii acestei proce-
duri. Retragerea permanentã sau temporarã de cãtre
autoritatea competentã din statul membru de origine
a autorizaþiei de exercitare a profesiei are ca efect obli-
gatoriu interdicþia temporarã sau permanentã ca
avocatul în cauzã sã profeseze în România sub titlul
profesional din statul membru de origine.

De asemenea, avocaþii care profeseazã sub titlul
profesional din statul membru de origine pot solicita
oricând recunoaºterea diplomelor, în vederea admiterii
în profesia de avocat ºi a practicãrii acesteia sub titlul
profesional din România, iar „în vederea recunoaºterii
diplomelor în România, solicitantul va trebui sã
susþinã, la alegere, un examen de verificare a cunoºtin-
þelor sau sã efectueze un stagiu de 3 ani în domeniul
dreptului românesc”33. Totodatã, comisia de evaluare,
a cãrei competenþã este stabilitã de U.N.B.R., „va
verifica în prealabil dacã experienþa profesionalã
dobânditã de solicitant este de naturã sã acopere în
tot sau în parte diferenþele existente între dreptul româ-
nesc ºi cel al statului membru de origine în care a
fost obþinutã diploma, în vederea exceptãrii parþiale
sau totale”34 de la examenul de verificare a cunoºtin-
þelor sau stagiul de 3 ani.

Legea nr. 51/1995 a transpus ºi prevederile Direc-
tivei 77/249/CEE prin art. 104 ºi art. 105, stabilind cã
avocaþii provenind din statele membre ºi SEE pot
desfãºura în România activitãþi profesionale care pot
fi exercitate ocazional sub forma prestãrii de servicii
juridice. Aceastã activitate se exercitã prin reprezen-
tarea drepturilor ºi intereselor legitime ale persoanelor
fizice ºi persoanelor juridice în justiþie sau în faþa auto-
ritãþilor publice, în condiþiile prevãzute pentru avocaþii
stabiliþi în acest stat, fãrã a fi necesarã înscrierea în
barou.
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Secþiunea 2. Jurisprudenþa instanþelor naþionale

În anul 2003, Curtea Constituþionalã a României
(„CCR”) a fost chematã sã se pronunþe asupra art. 7
alin. (4) din Legea nr 51/199535, care prevedea, la
acel moment, condiþiile în care avocaþii strãini îºi pot
exercita profesia pe teritoriul României, respectiv prin
forme specifice de exercitare a acestor activitãþi,
înfiinþate în strãinãtate (societãþi de exerciþiu liberal
al activitãþilor de consultanþa, asistenþa ºi reprezentare
juridicã tip societate cu rãspundere limitatã sau so-
cietate pe acþiuni). Autorul excepþiei pretindea cã
aceste dispoziþii încalcã prevederile art. 16 din Consti-
tuþie, referitoare la egalitatea în drepturi, ºi pe cele ale
art. 14 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale („CEDO”)36,
referitoare la interzicerea discriminãrii, prin consacra-
rea unui statut privilegiat pentru avocaþii strãini în exer-
citarea activitãþilor profesionale de asistenþã ºi repre-
zentare juridicã, faþã de alte categorii de juriºti care
exercitã activitãþi profesionale în România.

CCR nu a reþinut aceste critici de constituþiona-
litate,37 reamintind cã modificarea legislativã a avut
loc în urma unui studiu complex al legislaþiilor similare
ale altor state europene, precum ºi a dispoziþiilor din
acestea referitoare la drepturile omului ºi dreptului
muncii. Astfel, textul criticat nu este de naturã sã
instituie o formã de discriminare între avocaþii strãini
ºi cei naþionali. Faptul cã autorul excepþiei înfiinþase
în anul 1991, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, o societate care avea ca obiect,
printre altele, acordarea de consultanþã juridicã, nu îl
absolvã de rãspundere pentru nerespectarea Legii
nr. 51/1995, conform opiniei CCR.

Prin raportare la evoluþia jurisprudenþei constituþio-
nale din ultimii ani, adãugãm ºi faptul cã, potrivit prin-
cipiului nediscriminãrii, pentru situaþii sociale care,
în mod obiectiv, sunt diferite trebuie asigurate regimuri
juridice adaptate specificului fiecãreia dintre ele, adicã,
în esenþã, regimuri juridice diferite38. Pe de altã parte,
principiul egalitãþii în faþa legii trebuie interpretat în
sensul în care acesta presupune instituirea unui trata-
ment egal pentru situaþii care, în funcþie de scopul
urmãrit, nu sunt diferite.

Curtea de Apel Braºov s-a pronunþat într-o decizie
recentã39 asupra condiþiilor pe care un avocat dintr-un
stat membru trebuie sã le îndeplineascã pentru a
exercita profesia de avocat în România. Instanþa a
reþinut cã în vederea exercitãrii profesiei în România
de cãtre un avocat strãin, acesta are obligaþia de a se
înscrie în tabloul special þinut de fiecare barou ºi de a
se supune prevederilor legii, ale statutului profesiei ºi
ale codului deontologic. În speþã, avocatul strãin, care

reprezenta una dintre pãrþi, nu a fãcut dovada înscrierii
sale în tabloul special al avocaþilor strãini din
România, neîndeplinind condiþiile prevãzute art. 110
alin. (2) de Legea 51/1995. Dat fiind cã avocatul vizat
nu a fãcut dovada titlului profesional de avocat în
Bulgaria sau în alt stat UE, respectiv cã i s-ar fi re-
cunoscut diploma ºi calificarea profesionalã de avocat
de cãtre statul bulgar sau alt stat UE, instanþa a
considerat cã în mod greºit acesta a invocat dispoziþiile
art.110 din Legea 51/1995. Prin faptul cã în certificat
se menþionase cã poate sã practice profesia sub
denumirea de avocat nu însemna cã i s-a recunoscut
ºi calificarea profesionalã de avocat. Pe cale de con-
secinþã, împuternicirea avocaþialã în formã neautenticã
nu a întrunit condiþiile prevãzute de art. 83 C. pr. civ.
pentru a fi valabilã ca mandat convenþional, iar instanþa
a admis excepþia lipsei calitãþii de reprezentant.

Printr-o decizie recentã,40 Curtea de Apel Timiºoara
s-a pronunþat într-o cauzã în care Baroul Timiº nu
distingea între ipoteza în care un avocat dintr-un alt
stat membru exercitã profesia sub titlul obþinut în acel
stat ºi ipoteza în care un avocat dintr-un alt stat
membru doreºte exercitarea profesiei sub titlul pro-
fesional din statul gazdã. De asemenea, acesta a aplicat
prioritar dispoziþiile din acte administrative normative
naþionale care încãlcau Directiva 98/5/CEE, dând curs
unei decizii nelegale. În fapt, reclamanta obþinuse
titlul de avocat în Franþa. La data de 16.02.2017,
aceasta s-a adresat pârâtei UNBR cu o cerere de
înregistrare în Baroul Timiº, pentru a profesa ca avocat
strãin sub titlul obþinut în statul de origine. În Avizul
Conform privind atestarea calificãrii de avocat pentru
înscrierea în Tabloul Baroului Timiº, s-a precizat cã
se avizeazã înscrierea reclamantei dupã îndeplinirea
condiþiilor prevãzute în Anexa nr. XXXI la Statutul
profesiei de avocat, care prevedeau necesitatea ca
avocatul respectiv sã fie evaluat printr-un examen de
verificare cunoºtinþelor reclamantei, dar ºi cã aceasta
nu va profesa în drept românesc. La data de
24.07.2017, reclamanta a solicitat modificarea acestui
Aviz cerând sã i se acorde dreptul de a acorda asistenþã
juridicã inclusiv în dreptul românesc ºi de a asigura
reprezentarea clienþilor în faþa instanþelor române.
Solicitarea sa a fost respinsã printr-o decizie pe care
aceasta a atacat-o la Curtea de Apel Timiºoara. Instanþa
a apreciat cã îi revine obligaþia de a interpreta legislaþia
naþionalã în conformitate cu Directiva 98/5/CE, în
lumina textului ºi finalitãþii acesteia41. Procedând
astfel, instanþa a constatat cã sunt întemeiate alegaþiile
reclamantei potrivit cãrora Legea 51/1995 îi consacrã
în mod necondiþionat dreptul de a exercita avocatura
pe teritoriul României sub titlul profesional obþinut în
statul de origine, inclusiv cu privire la dreptul
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românesc. Interpretând sistematic normele Legii 51/
1995, instanþa a observat cã dispoziþiile invocate de
pârâta Baroul Timiº, potrivit cãrora reclamanta ar
putea exercita pe teritoriul României avocatura sub
titlul profesional obþinut în statul membru de origine
doar dupã susþinerea unui examen de verificare a
cunoºtinþelor ori parcurgerea unui stagiu de adaptare
de 3 ani, nu se aplicã în speþã. În concluzie, art. 13
alin. (1) ºi (2) din Legea 51/1995, care prevede cã
„membrul unui barou dintr-o altã þarã poate exercita
profesia de avocat în România, în cazul îndeplinirii
condiþiilor prevãzute de prezenta lege. Pentru a
acorda consultanþã juridicã privind dreptul românesc,
avocatul strãin are obligaþia de a susþine un examen
de verificare a cunoºtinþelor de drept românesc ºi de
limbã românã, organizat de UNBR”, are un caracter
general, vizând avocaþii strãini lato sensu, iar acest
articol este „în vãditã contradicþie” cu prevederile
art. 98 ºi art. 102 alin. (1) din aceeaºi lege. Acestea
din urmã pot fi calificate ca norme speciale ce se aplicã
cazului în care avocaþii strãini provin din state membre
UE. În ceea ce priveºte marja de apreciere a statelor
membre, instanþa naþionalã a constatat cã singurele
aspecte lãsate la aprecierea statelor pe care Directiva
98/5/CEE le admite sunt cele prevãzute în art. 5
alin. (2)42 ºi alin. (3)43.

Capitolul III. Avocaþii ucraineni în România ºi
în UE

În contextul actualei crize din Ucraina, este firesc
sã ne întrebãm cum pot avocaþii refugiaþi din Ucraina
sã profeseze în România sau într-un alt stat membru.

Cum Ucraina nu se regãseºte printre statele membre
ale UE, prin urmare sediul materiei din dreptul româ-
nesc este art. 13 din Legea nr. 51/1995. Aºa cum am
amintit la Secþiunea I a Capitolului II, avocatul strãin
are obligaþia de a susþine un examen de verificare a
cunoºtinþelor de drept românesc ºi de limba românã
pentru a putea acorda consultanþã juridicã privind
dreptul românesc. Chiar ºi trecând de aceste verificãri,
avocatului strãin nu i se va permite sã punã concluzii
orale sau scrise în faþa instanþelor judecãtoreºti ºi a
celorlalte organe jurisdicþionale ºi judiciare, cu ex-
cepþia celor de arbitraj internaþional. Observãm cã obli-
gaþiile impuse avocaþilor proveniþi din state nemembre
nu sunt lesne de îndeplinit, astfel cã este imperioasã
gãsirea unei alternative. Considerãm cã, într-o situaþia
de crizã fãrã precedent ºi atât de fulminantã, precum
cea din Ucraina, se pot oferi douã soluþii: (i) integrarea
Ucrainei în Uniunea Europeanã, fapt ce ar avea ca
urmare posibilitatea exercitãrii activitãþii profesionale
în baza titlului din Ucraina prin procedura stabilitã de

Directiva Avocaþilor, sau (ii) încheierea unui acord
între România ºi Ucraina sau între UE ºi Ucraina care
sã prevadã condiþii rezonabile ce pot fi satisfãcute
într-un termen scurt pentru a facilita integrarea pro-
fesionalã a avocaþilor refugiaþi veniþi din Ucraina. În
cel de-al doilea caz, acordul bilateral ar trebui sã fie
bazat pe reciprocitate, sã stabileascã care sunt aptitu-
dinile indispensabile exercitãrii profesiei de avocat în
România (i.e. licenþã în drept, deþinerea unui titlu în
statul de origine, cunoaºterea limbii engleze etc) ºi
domeniile în care avocatul din Ucraina poate profesa
în România (i.e. drept internaþional public ºi privat,
dreptul naþional ucrainean, dreptul românesc).

La nivel UE, nu existã norme de armonizare cu
privire la integrarea profesionalã a avocaþilor proveniþi
din state nemembre. Pentru formarea unei imagini de
ansamblu, CCBE a elaborat o panoramã a condiþiilor
pentru prestarea în mod temporar a serviciilor juridice
de cãtre avocaþi proveniþi din state nemembre în
virtutea titlurilor obþinute în respectivele state44.

Capitolul IV. Aspecte finale

Secþiunea 1. Impedimente în exercitarea pro-
fesiei de avocat fãrã limite transfrontaliere

Deºi posibilã, reglementatã ºi facilitatã, libera cir-
culaþie a avocaþilor în cadrul UE rãmâne îngenun-
cheatã de impedimente practice, precum:

- Avocaþii trebuie sã rãmânã înregistraþi în Baroul
corespunzãtor din statul de origine45;

- Asigurarea profesionalã trebuie plãtitã atât în
statul de origine cât ºi în statul gazdã46;

- Dubla deontologie;
- Directivele Avocaþilor nu se aplicã avocaþilor

stagiari/care încã nu sunt complet calificaþi (a se vedea
cazul Morgenbesser)47;

- Exercitarea profesiei de avocat în regim
„in-house” nu este permisã în anumite state membre
(i.e. Franþa, Italia, Belgia), fiind necesarã suspendarea
din barou în prealabil48. Rãmâne aºadar neclarã situaþia
unui avocat care pleacã din statul de origine în care
era interzis regimul profesional de „in-house”, iar în
statul gazdã este nevoit sã asigure un astfel de
serviciu49;

- Barierele lingvistice inerente (deºi CJCE a statuat
în cazul Wilson50 cã impunerea unui test de limbã nu
este permisã în aplicarea art. 3 din Directiva 98/5/CE,
abilitãþile lingvistice interactive sunt, totuºi, testate
zilnic prin provocãrile pe care le presupune prestarea
de servicii juridice);

- Cunoºtinþe juridice limitate cu privire la sistemul
legislativ al statului gazdã (deºi CJCE a precizat în
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cazul Vlassopoulou51 cã un stat membru prejudiciazã
libera circulaþie a persoanelor de manierã nejustificatã
dacã nu reuºeºte sã ia în considerare cunoºtinþele
dobândite de respectiva persoanã într-un alt stat
membru);

- Necesitatea parcurgerii unui stagiu de 3 ani, în
general, în baza art. 10 din Directiva 98/5/CE, de cãtre
avocaþii care doresc sã fie admiºi în profesia de avocat
în statul membru gazdã, caz în care îºi vor putea exer-
cita profesia sub douã titluri profesionale, cel al statului
de origine, respectiv cel al statului gazdã. Activitatea
din cadrul acestui stagiu trebuie desfãºuratã efectiv ºi
cu regularitate, adicã „fãrã nici o altã întrerupere
decât cele care rezultã din evenimentele vieþii de zi
cu zi52”. Mai mult, practica de specialitate trebuie sã
se circumscrie dreptului statului gazdã.

Secþiunea 2. Avantajele liberei circulaþii a
avocaþilor

Mobilitatea avocaþilor dincolo de graniþele naþio-
nale presupune beneficii demne de luat în considerare
de cãtre casele de avocaturã cu profil internaþional.
În cazul Reyners53, CJCE a argumentat cã libera
circulaþie a avocaþilor duce de fapt la îmbunãtãþirea
accesului la justiþie de cãtre justiþiabili, prin îmbinarea
unor cunoºtinþe cu privire la diferite sisteme de drept,
prin asigurarea asistenþei juridice într-o limbã nativã
a justiþiabilului ºi prin reprezentarea compatrioþilor în
alte jurisdicþii în care avocatul care instrumenteazã
cazul a cãpãtat experienþã. De altfel, s-a constatat cã
mobilitatea avocaþilor conduce la lãrgirea spectrului
de servicii pe care îl poate oferi o grupare de avocaþi
ºi, totodatã, expertiza pe care se bazeazã aceste servicii
devine mai vastã54. Expertiza internaþionalã este apre-
ciatã ºi, adeseori, de nelipsit îndeosebi pentru asistarea
în tranzacþiile transfrontaliere, activitãþile de comerþ
internaþional, dreptul fiscal internaþional, proiecte in-
vestiþionale, guvernanþa corporativã, litigii transfronta-
liere ºi arbitraj internaþional, sprijinirea comunitãþilor
migratoare etc. Toate aceste domenii, alãturi de alte
ramuri de drept adiacente, reclamã o viziune cosmo-
politã ºi o deosebitã capacitate de adaptare cu privire
la elementele de extraneitate.

Pe plan individual, statisticile aratã cã la baza deci-
ziei de a profesa într-un alt stat membru stau în prin-
cipal motive personale ºi familiale. Aparte de acestea,
avocaþii care aleg sã facã uz de Directivele Avocaþilor
sunt motivaþi de avantaje precum oportunitãþi de anga-
jare mai numeroase ºi mai variate, nivelul mai ridicat
al calitãþii vieþii, condiþii de muncã mai atrãgãtoare,
îmbunãtãþirea competenþelor profesionale ºi consoli-
darea unei clientele variate.55 În particular, cei care

doresc sã se califice ca avocaþi ºi în statul gazdã în
baza art. 10 din Directiva 98/5/CE56 iau în conside-
rare un statut profesional mai stabil, drepturi depline
de a profesa în statul respectiv, sporirea oportunitãþilor
de carierã ºi ºansa de a lucra pe cont propriu57. Este
demn de reamintit ºi faptul cã UE, prin art. 4 din
Directiva 77/249/CEE, oferã une carte blanche avo-
caþilor care reprezintã sau aparã un client în justiþie
sau în faþa altor autoritãþi publice ale unui alt stat
membru decât cel de origine, „cu excluderea oricãrei
condiþii de ºedere sau de înscriere într-o organizaþie
profesionalã în statul respectiv.”

Cu privire la înãsprirea concurenþei dintre avocaþii
de pretutindeni, cei mai curajoºi ar considera-o un
avantaj ºi o oportunitate de a lichida prejudecãþile
populare ºi chiar promovate în timpul anilor de studiu,
potrivit cãrora o persoanã nu poate deveni avocat
într-un alt stat decât cel în care a absolvit o facultate
de drept.

Concluzie

Piaþa internã comunitarã presupune un spaþiu fãrã
frontiere interne ºi, întrucât eliminarea între statele
membre a obstacolelor din calea liberei circulaþii a
persoanelor ºi serviciilor constituie unul dintre obiecti-
vele UE, aceasta presupune, în special, posibilitatea
ca avocaþii sã-ºi exercita profesia, în mod liber ºi de
manierã flexibilã, într-un alt stat membru decât cel în
care ºi-au obþinut calificãrile profesionale.

Totuºi, în pofida internaþionalizãrii clienþilor, a for-
mãrii educaþionale multijurisdicþionale ºi a implemen-
tãrii structurilor profesionale de organizare a avoca-
þilor, profesia aceasta îºi menþine caracteristicile locale,
în special în urmãtoarele privinþe: munca avocaþilor
se desfãºoarã într-o limbã autohtonã, în cadrul unui
sistem juridic naþional, sub condiþionarea apartenenþei
la un barou a cãrui extindere geograficã nu depãºeºte
în general câteva zeci de kilometri. Aºadar, dacã inter-
naþionalizarea profesiei este o tendinþã incontestabilã
în ziua de azi, ar fi totuºi judicios sã considerãm cã
profesia de avocat este internaþionalã ca atare.
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„Secolul XXI va fi dominat de algoritmi.
Algoritmul este, fãrã îndoialã, cel mai important

concept din lume1”.
Yuval Noah Harari, Homo Deus

1. Inteligenþã artificialã. Generalitãþi

Când ne gândim la inteligenþa artificialã, mintea
noastrã face conexiunea cu imaginea unui robot.
Apoi, pentru fiecare dintre noi, în funcþie de percep-
þiile pe care le-am dezvoltat asupra subiectului, robotul

este fie un bun prieten, fie Spânul din basmul cu
Harap-Alb, reprezentant al rãului.

Realitatea în care ne desfãºurãm activitãþile astãzi
constã în faptul cã inteligenþa artificialã dominã ºi
preia, într-un mod complex ºi perfecþionist, atribuþiile
ºi activitãþile noastre. Cel mai probabil, roboþii nu vor
cuceri lumea ºi nici nu vor înlocui fiinþele umane, însã
va trebui sã învãþãm sã colaborãm ºi sã profitãm de
avantajele pe care aceºtia le pot aduce oamenilor.

Într-un mod accelerat, am parcurs ºi depãºit pro-
cesele greoaie de accesare a informaþiilor, de rezolvare
a problemelor ºi am transferat totul în puterea unui
singur „click”. Viitorul este unul al eficientizãrii ºi al
inteligenþei artificiale.

1.1. Inteligenþa artificialã

Nu aº putea începe sã parcurg subiectul ales al
temei mele, fãrã a puncta, în termeni cât mai lesne de
înþeles, ce sunt de fapt roboþii ºi ce este inteligenþa
artificialã.

Inteligenþa artificialã reprezintã capacitatea unei
maºini de a reproduce anumite funcþii umane, precum
raþionamentul, creativitatea, planificarea2.

ÎN CE MÃSURÃ AVOCAÞII AR PUTEA FI ÎNLOCUIÞI DE ROBOÞI?

Can lawyers be replaced by robots?

Peut-on remplacer les avocats par des robots?

Avocat definitiv Andreea Simona CEAUªU
Baroul Bucureºti
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Roboþii, deþinând acest tip de inteligenþã, sunt capa-
bili sã facã conexiuni prin intermediul propriilor
senzori, sã identifice probleme ºi sã le rezolve. Ei pre-
lucreazã ºi acþioneazã, învaþã continuu ºi au capaci-
tatea de a fi prezenþi pentru o perioada nelimitatã de
timp, douãzeci ºi patru de ore din douãzeci ºi patru.

Printre cele mai importante elemente care o carac-
terizeazã regãsim viteza, permanenþa ºi nivelul de
adaptabilitate.

Noþiunea de inteligenþã artificialã sau AI îºi are
originile în science-fictions, fiind probabil cel mai bine
descrisã în filmul anglo-american din 1968, intitulat
2001: O odisee spaþialã. Astfel, susþinãtorii AI cred
cã, la un moment dat în viitor, computerele vor fi
capabile sã îndeplineascã orice sarcinã mintalã pe care
o îndeplineºte ºi o fiinþã umanã3.

AI sau inteligenþa artificialã are la bazã colectarea
unui cumul cât mai mare de date ºi algoritmi, prelu-
crarea lor ºi acþionarea în consecinþã, în funcþie de
datele colectate.

Aºadar, ne putem pune întrebarea, ce sunt de fapt
aceste date. Explicaþia este chiar la îndemâna noastrã,
pentru cã de mai bine de un deceniu suntem acaparaþi
de date, fie cã ele provin de la computere, device-uri
mobile, camere foto – iar acum chiar de la ceasuri ºi
alte tehnologii pe care le purtãm. Datele sunt generate
prin fiecare interacþiune pe social media pe care o
avem, fiecare document salvat, fiecare pozã fãcutã ºi
fiecare întrebare pe care o adresãm; datele sunt gene-
rate chiar ºi în momentul în care folosim un motor de
cãutare pentru a întreba care este cel mai apropiat ma-
gazin ce vinde îngheþatã4.

Inteligenþa artificialã este integratã adânc în viaþa
de zi cu zi, începând de la telefoanele mobile de tip
smartphone, smart TV-urile pânã la interacþiunile
bancare prin aplicaþiile pe care le pun la dispoziþie.

Acestea fiind spuse, inteligenþa artificialã, respectiv
roboþii, funcþioneazã în baza unui sistem de progra-
mare, prin care se colecteazã anumite date specifice,
având ca scop final efectuarea unui anumit tip de
serviciu sau soluþionarea unor probleme.

1.2. Provocãrile inteligenþei artificiale

Deºi regãsim inteligenþa artificialã ºi roboþii într-o
poziþie dominantã sau, mai degrabã, de mare interes
pe piaþã, totuºi aceasta parcurge ºi o serie de provocãri.

În primul rând, în acest moment inteligenþa artifi-
cialã este îmbrãþiºatã în principal de un sector de vârstã
tânãr, familiarizat cu conceptul de inteligenþã arti-
ficialã.

Pentru sceptici, cu siguranþã, inteligenþa artificialã
nu prezintã suficientã încredere. Cum inteligenþa arti-
ficialã nu este un obiect în sine, nu poate fi materiali-
zatã, desenatã, imaginatã în concret, este dificil de
înþeles cum o serie de date poate acorda soluþii, crea
conþinut ºi optimiza procese.

În al doilea rând, cum nimic nu este absolut, nici
inteligenþa artificialã nu este absolutã. Cunoºtinþele
unui robot sunt limitate, în funcþie de obiectul pentru
care acesta a fost creat. Colectarea datelor ºi sistemul
de învãþare al robotului sunt interdependente de
acþiunea umanã.

Problemele legate de securitate ºi data privacy,
reprezintã ºi ele o provocare pentru implementarea
inteligenþei artificiale. Existã riscul ca informaþiile pe
care un robot le deþine sã fie afectate de atacuri ciber-
netice, iar informaþiile sã fie folosite în scopuri care
aduc atingere anumitor branºe, sectoare, intimitãþii
persoanelor etc.

De exemplu, ce ar presupune utilizarea inteligenþei
artificiale în avocaturã ºi cum ne-am raporta dacã
robotul care efectueazã diverse operaþiuni este victima
unui atac cibernetic. Într-un scenariu deloc optimist,
datele clienþilor, informaþiile personale despre ei,
informaþii financiare ale acestora etc. ar ajunge sã fie
publice fãrã consimþãmântul lor. Împotriva cui s-ar
putea întoarce clientul, dacã robotul este victima unui
asemenea atac? Împotriva atacatorului, al avocatului/
cabinetului de avocat, împotriva robotului? Rãspunsul
la aceastã întrebare va fi analizat în capitolul 3,
secþiunea 3.3.

Cu siguranþã, pentru a putea fi utilizat un robot
într-o planºã largã de servicii ale unor anumitor
domenii (juridic, bancar, financiar) va fi nevoie ca în
paralel sã fie implementate sisteme de control ºi
securitate a datelor, în cazul pierderii sau furturilor
acestora.

Costurile pe care inteligenþa artificialã le are în
acest moment, reprezintã un alt dezavantaj, nefiind
de ignorat faptul ca un blocaj major în introducerea
roboþilor pe piaþã îl constituie chiar acest lucru.

Pe de altã parte, tehnologia, respectiv inteligenþa
artificialã poate da naºtere ºi unor erori – fiind de multe
ori imprevizibilã. Erorile generate pot avea efecte pe
termen lung, producând o posibilã indisponibilizare
a robotului pe o perioadã nedefinitã pânã când eroarea
poate fi soluþionatã ºi robotul repus în funcþiune în
parametrii sãi normali.

Aºa cum oamenii au defecte sau prejudecãþi, atunci
când lucreazã la implementarea de algoritmi, acele
pãrtiniri ºi defecte se pot strecura în rezultate. Acest
tip de defecte au fost gãsite ºi vãzute în lumea algorit-
milor ºi a inteligenþei artificiale5.
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Un exemplu cunoscut de eroare a inteligenþei artifi-
ciale este cazul maºini autonome UBER, care a pro-
vocat accidentarea ºi uciderea unei femei, deoarece
maºina nu a putut recunoaºte femeia ca pieton sau
persoanã6.

Accidentul mortal a survenit ca urmare a faptului
cã Uberul automatizat nu are capacitatea de a clasifica
un obiect drept pieton decât dacã acel obiect se aflã
în apropierea unei treceri de pietoni. Maºina nu ºi-a
putut prezice corect traseul ºi a ajuns la concluzia cã
trebuie sã frâneze cu doar 1,3 secunde înainte de
obstacol (n.a. femeia), lovind-o în timp ce îºi ducea
bicicleta peste stradã – printr-un loc neautorizat, puþin
înainte de ora 22:00.

O altã provocare a inteligenþei artificiale, anume a
roboþilor, este datã de lipsa lor de simþuri, sentimente,
expresivitate ºi conºtiinþã de sine. Roboþii nu pot înþe-
lege sarcasmul, ironia, umorul, tonul vocii ºi nici nu
pot acþiona corespunzãtor, în lipsa acestor aptitudini,
de aceea se pune accentul de altfel pe termenul
artificialã.

Nu în ultimul rând, în literatura de specialitate, un
motiv de temere îl reprezintã faptul cã progresele teh-
nologice vor conduce la situaþia în care inteligenþa
artificialã va depãºi nivelurile de inteligenþã ale fiin-
þelor umane, acest fenomen fiind denumit ca singula-
ritate. Susþinãtorii singularitãþii cred cã în viitor se va
vedea o explozie a inteligenþei artificiale, când maºi-
nile suprainteligente vor începe sã se proiecteze sin-
gure, sã construiascã alte maºini, din ce în ce mai inteli-
gente, pânã când vor depãºi cu mult fiinþele umane.
Previziunile sunt cã acest moment va fi atins în anul
20457.

1.3. Avantajele inteligenþei artificiale

Parcurgând provocãrile inteligenþei artificiale,
pentru a putea pune în balanþã ºi concluziona dacã
într-adevãr inteligenþa artificialã poate juca un rol
demn de a fi luat în considerare, în ceea ce priveºte
serviciile juridice avocaþiale, în mod particular, vom
analiza ºi avantajele generale ale inteligenþei arti-
ficiale.

Încep prin a identifica ca prim avantaj, productivi-
tatea. Faptul cã un robot, neavând nevoie de pauze ºi
acþionând în baza unor algoritmi specifici, în mod
mecanic, poate munci ºi produce conþinut, reprezintã
un avantaj cãruia omul nu îi poate face concurenþã.

Legat în mod direct de productivitate este ºi
factorul de minimizare a greºelilor, respectiv al erorilor
manuale. Roboþii pot executa sarcinile repetitive, ce
consumã timp ºi energie, crescând astfel productivi-
tatea angajaþilor.

Rapiditatea în luarea deciziilor ºi rezolvarea anu-
mitor probleme complexe, reprezintã un alt avantaj
al roboþilor. De exemplu, în situaþia unei fraude infor-
matice a serverelor unui cabinet de avocaturã, robotul
poate bloca accesul persoanelor neautorizate ºi identi-
fica mult mai rapid existenþa acestui pericol. De aseme-
nea, inteligenþa artificialã se bucurã de capacitatea de
a analiza multiple perspective, astfel încât poate previ-
ziona punctele slabe ale unui sistem ºi poate lua cele
mai bune decizii pentru a asigura funcþionalitatea
acestuia în mod corespunzãtor.

Pe termen lung, deºi reprezintã o investiþie consi-
derabilã, inteligenþa artificialã aduce un aport conside-
rabil în ceea ce priveºte abilitãþile în cadrul muncii.
Nemaifiind nevoie sã te concentrezi pe problemele
standard, care necesitã ºi ele o atenþie sporitã, te poþi
concentra mai mult pe dobândirea de noi abilitãþi, pe
alte activitãþi care necesitã în mod imperios prezenþa
umanã.

Inteligenþa artificialã nu trebuie privitã ca pe un
înlocuitor al oamenilor ºi ca un risc existent pe piaþa
muncii.

 În cadrul analizei pe care am fãcut-o pentru a rea-
liza aceastã lucrare, am regãsit opinia conform cãreia
piaþa muncii va fi destabilizatã prin introducerea inte-
ligenþei artificiale în câmpul muncii, deoarece va
conduce la un numãr ridicat de ºomeri. Nu sunt de
acord cu aceastã opinie, apreciez cã schimbãrile, cu
atât mai mult cele care pot aduce avantaje semnificative
trebuie îmbrãþiºate. Apreciez cã odatã cu introducerea
inteligenþei artificiale, oamenii se vor dezvolta ºi se vor
orienta cãtre alte meserii, vor dobândi alte aptitudini ºi
se va crea nevoie de forþã de muncã în alte sectoare.

Valoarea roboþilor ºi implicit a inteligenþei artifi-
ciale constã tocmai în faptul cã îmbunãtãþeºte capaci-
tãþile umane ºi permite angajaþilor sã se concentreze
pe activitãþi de mai mare importanþã. Sã nu uitãm cã,
tehnologia are nevoie în primul rând de oameni pentru
a se dezvolta ºi în aceeaºi mãsurã are nevoie de oameni
pentru a fi utilã.

În organizaþiile internaþionale, potrivit Harvard
Business Review8, se utilizeazã deja inteligenþa arti-
ficialã în proporþii foarte mari pentru a asigura securi-
tatea sistemelor informatice (44%), a rezolva problemele
tehnice (41%), pentru a reduce gestionarea producþiei
(34%), dar în mai micã mãsurã ºi în domeniul marke-
tingului, contabilitãþii ºi în relaþia cu clienþii. Inclusiv
Netflix utilizeazã inteligenþa artificialã pentru a oferi
utilizatorilor o experienþã personalizatã pe platforma
lor – „Netflix oferã conþinut original pentru cã ºtie ce
vor oamenii înainte ca ei sã ºtie”9.
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Mai mult decât atât, a fost dovedit faptul cã, în
practicã, în activitatea de lucru a ziariºtilor, de exem-
plu, prin utilizarea inteligenþei artificiale, care scria
automat anumite relatãri de o uºoarã dificultate, a per-
mis ziariºtilor sa se concentreze pe relatãri mai apro-
fundate. În acest context, niciun jurnalist nu ºi-a
pierdut un loc de muncã, deoarece inteligenþa artifi-
cialã a eliberat personalul pentru a scrie articole mai
aprofundate ºi astfel producþia a crescut în mod con-
siderabil, compania reuºind sã publice de 12 ori mai
multe articole10.

1.4. Poate fi logica juridicã, sine qua non al
profesiei, înlocuitã de inteligenþa artificialã?

Înainte de a ne opri sã furnizãm rãspunsul întrebãrii
din titlul acestei secþiuni, voi începe, din aproape în
aproape, prin a defini, pe scurt, ce este de fapt logica.

Logica reprezintã procesul de gândire pe care un
om îl parcurge în luarea unei decizii, în parcursul unor
activitãþi ce solicitã prezenþa acesteia. La baza ei stã
consecvenþa, capacitatea de argumentare ºi are ca
finalitate exactitatea, claritatea ºi continuitatea în
gândire.

Altfel spus, limbajul verbal, de exemplu, îl învãþãm
încã de mici, însã îl aprofundãm ºi îl utilizãm corect
numai dupã ce stãpânim sensul cuvintelor ºi învãþãm
gramatica limbii respective. În aceeaºi mãsurã putem
privi ºi logica, pe care la un anumit nivel o avem sau
dobândim toþi, însã dacã nu o aprofundãm ºi nu
cunoaºtem principiile logice, putem face, cu siguranþã
mult mai multe greºeli.

Revenind la logica juridicã, aceasta reprezintã
ºtiinþa raþionamentului juridic ºi este procesul fãrã de
care gândirea juridicã nu se poate forma, dupã cum
Ilmar Tammelo spune în Drept, logicã ºi comunicare
umanã „pe planul gândirii juridice interne, numeroºi
teoreticieni renumiþi ai dreptului au adoptat punctul
de vedere cã stringenþa logicã este o virtute a drep-
tului ºi cã importanþa logicii pentru gândirea juridicã
este neîndoielnicã11”.

Logica juridicã ne ajutã pe noi, profesioniºti ai
dreptului, sã gândim exact ºi sã parcurgem un proces
de argumentare corect. Apreciez cã este o condiþie
sine qua non a profesiei de avocat cunoaºterea logicii
juridice ºi aplicarea acesteia în practicã prin parcurge-
rea proceselor de deducþie, inducþie, analogie, analizã,
sintezã, generalizare, abstractizare etc.

În profesia unui avocat litigant, logica juridicã îl
va ajuta sã îºi dezvolte discursul profesional coerent
ºi argumentat, îºi va amplifica capacitatea de
convingere ºi va reuºi sã combatã argumentele pãrþii
adverse mai eficient.

Adunând toate informaþiile de mai sus, apare între-
barea de la care am pornit iniþial: Poate fi logica juri-
dicã, sine qua non-ul profesiei, înlocuitã de inteli-
genþa artificialã?. Poate inteligenþa artificialã sã
înlocuiascã procesul de argumentare, sã combatã
argumentele pãrþii adverse ºi sã punã în aplicare
efectivã logica juridicã?

Nu cred cã existã un rãspuns potrivit cu da sau nu
pentru aceastã întrebare. Cu siguranþã, roboþii cu
inteligenþã artificialã pot parcurge procesul de gândire
logicã, însã apreciez cã problema constã în adaptarea
rapidã a speþelor nou intervenite, în capacitatea de a
trece de la o speþã la alta într-un timp foarte scurt ºi în
principal, în modalitatea ºi aptitudinea unui robot de
a avea putere de convingere ºi de a combate argu-
mentele unei pãrþi adverse.

Apreciez cã la acest nivel, roboþii pot juca un rol
în ceea ce priveºte avocatura de consultanþã ºi sar-
cinile ce prezintã un nivel mai mare de tehnicitate,
însã nu pot substitui, în mod complet, logica juridicã,
roboþii fiind posesorii mai degrabã a unei logici
mecanizate, neputând înlocui nevoia de gândire criticã.

2. Privire practicã asupra modului în care avo-
caþii pot fi înlocuiþi sau nu de roboþi

Parcurgând partea introductivã a lucrãrii ºi fami-
liarizându-ne cu termenul de inteligenþã artificialã,
respectiv roboþi, în aceastã parte a lucrãrii voi analiza
din perspectivã practicã posibilitatea realã a intro-
ducerii în profesia de avocat a inteligenþei artificiale
ºi în particular a roboþilor.

2.1. Avocaþi specializaþi sau roboþi specializaþi?
Abrupt, dar o întrebare care persistã pe buzele

tuturor când ne gândim la roboþi ºi la avocaturã, este
dacã vom putea vreodatã vorbi despre roboþi specia-
lizaþi într-un anumit domeniu al dreptului, respectiv
al avocaturii, aºa cum putem vorbi despre avocaþi
specializaþi.

Termenul de specializare, la care fac referire în
cuprinsul acestei secþiuni, cuprinde atât ramura ce
distinge avocaþii litiganþi de cei care practicã activitatea
de consultanþã, cât ºi domeniile de practicã specifice
avocaturii, precum drept societar/comercial, drept
bancar, drept fiscal, drept penal, drept administrativ
etc.

În prezent, în urma cercetãrilor realizate, am
descoperit faptul cã numeroase companii precum
Blackstone Discovery, Clearwell, Autonomy ºi
Chenope au adoptat tehnologii care uºureazã munca
paralegalilor, economisind firmelor de avocaturã timp
ºi bani.
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Unele firme de avocaturã folosesc o simplã cãutare
a cuvintelor cheie sau o recunoaºtere mai complexã a
frazeologiei pentru a aduna potenþialele mii de
documente individuale pentru sute de cazuri simultan.
Aceastã tehnologie prezintã pentru ele un avantaj
deoarece oamenii pot obosi sau pot trece cu vederea
anumite detalii care ar putea determina un caz12.

Cu toate acestea, nu am observat sã existe, pânã la
acest moment un robot care reuºeºte sã deþinã abilitãþi
în toate domeniile ºi cred cã în viitor va fi dificil de
proiectat unul care sã poatã rãspundã tuturor
întrebãrilor juridice.

Apreciez cã dacã vom înlocui avocaþii cu roboþii,
va fi necesarã o investiþie considerabilã, în mai mulþi
roboþi specializaþi, care nu vor colabora niciodatã ca
o echipã, lucru care va conduce la o fragmentare a
serviciilor juridice ºi va crea necesitatea adoptãrii unui
sistem care sã verifice totuºi munca roboþilor. Pentru
sarcinile mai grele, „robotul superior” sau liderul va
fi tot omul, care va trebui sã stabileascã dacã munca
robotului este într-adevãr corectã. Iar pentru a putea
face acest lucru, va fi necesar sã avem persoane foarte
bine pregãtite profesional.

Putem ajunge la concluzia cã, in extenso, pânã la
un anumit nivel ºi grad de dificultate, roboþii pot fi ºi
este chiar obligatoriu sã fie specializaþi pentru anumite
domenii, cercetãri specifice, însã vor exista ºi specia-
lizãri unde ei nu vor putea aduce niciun aport, cel
puþin atât timp cât sistemul juridic în care ne aflãm
rãmâne neschimbat.

2.2. Roboþi în avocatura de consultanþã

Un bun exerciþiu imaginativ este sã ne gândim cum
ar arãta o zi de muncã obiºnuitã (cercetarea cazurilor,
redactarea de documente, consilierea clienþilor) alãturi
de un robot sau o zi de muncã realizatã doar de roboþi.

Înainte de asta, e important sã ne gândim ce calitãþi
sau activitãþi sunt necesare unei zile de muncã. Astfel,
un avocat utilizeazã, printre altele, pe parcursul unei
zile, anumite competenþe sau calitãþi specifice ce þin
de natura profesiei ºi fãrã de care nu ar putea avea un
parcurs profesional complet, dupã cum urmeazã:

 abilitãþi de negociere – reconciliazã, adapteazã
în interesul clientului;

 abilitãþi de convingere;
 percepþie socialã – este conºtient de reacþiile oa-

menilor ºi înþelege de ce ei reacþioneazã într-o anumitã
manierã;

 originalitate – abilitatea de a furniza idei inteli-
gente ºi mai puþin comune despre un anumit subiect
sau o anumitã situaþie ºi de a rezolva probleme într-un
mod creativ.

Un sistem de inteligenþã artificialã este conceput
pentru a stimula gândirea umanã, dar nu gândirea crea-
tivã sau independentã. Ambele calitãþi sunt esenþiale
pentru profesia de avocat ºi pentru îndeplinirea obli-
gaþiilor noastre profesionale legale de a menþine statul
de drept ºi buna administrare a justiþiei13.

Acestea fiind spuse, cu siguranþã, nu cred cã un
robot poate sa conducã singur o tranzacþie sau sã reali-
zeze de unul singur etapele preliminare acesteia, pre-
cum un due diligence (audit juridic), însã acesta poate
ajuta la îndeplinirea în mod mai eficient a deadline-urilor,
cu atât mai mult cu cât, spre exemplu costurile poten-
þiale ale nerespectãrii termenului de finalizare ale unui
audit juridic sunt foarte mari.

2.2.1. Despre research-ul juridic
Existã, în mod real, sisteme software, precum Kira

Systems (software patentat de învãþare automatã care
analizeazã contractele ºi documentele cu o precizie
ridicatã), care scad utilizarea de avocaþi stagiari, spre
exemplu, pentru cercetãrile juridice.

În acest context, avocaþii au raportat faptul cã eco-
nomisesc pana la 82% din timp, atunci când folosesc
automatizarea documentelor pentru a genera contracte
ºi alte documente juridice, în comparaþie cu persoa-
nele fizice.

Un alt exemplu este sistemul Clearwell de la
Symantec, care utilizeazã analiza limbajului pentru a
identifica concepte generale în documente ºi s-a
dovedit capabil sã analizeze ºi sã sorteze peste 570.000
de documente în douã zile.

Gândindu-ne în perspectivã, dacã aceste sisteme
ar fi implementate ºi îmbrãþiºate în piaþa avocaturii
româneºti, avocaþii stagiari ar reuºi sã înveþe mai
devreme nevoile de afaceri ale clienþilor ºi ar putea sã
îºi asume o responsabilitate mai mare în gestionarea
altor sarcini mai complexe, reprezentând un factor care
le poate stimula cariera.

2.2.2. Aspecte din domeniul avocaturii care pot
fi înlocuite de roboþi

Deoarece clienþii refuzã din ce în ce mai mult sã
plãteascã pentru sarcinile de rutinã, insistând sã fie
taxaþi de avocaþi doar pentru munca de nivel înalt,
roboþii pot ajuta la reducerea acestui decalaj de fac-
turare.

Automatizarea anumitor tipuri de documente asi-
gurã consecvenþa ºi eliminã erorile, comparativ cu
procesele manuale care nu pot procesa într-un termen
la fel de scurt volume mari de date. Roboþii pot traduce
într-un mod rapid documente, contracte, le pot adapta
oricãrei limbi strãine ºi pot compara documente cu o
rapiditate la care oamenii nu pot accede.
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Beneficiile pot fi resimþite, în ceea ce priveºte avo-
catura românã, de exemplu în domenii precum dreptul
muncii, în realizarea contractelor standard de muncã.
Un robot, poate prelucra datele fiecãrei persoane care
urmeazã sã fie angajate într-o anumitã companie,
urmând ca apoi sã prelucreze aceste date în cuprinsul
unui contract de muncã standardizat (poate fi util
pentru companiile care desfãºoarã activitãþi de muncã
sezonierã ºi angajeazã la anumite intervale de timp
un numãr mare de oameni). De asemenea, ºi în alte
tipuri de contracte, din alte domenii, cu o mizã mai
micã, contracte standardizate, ce necesitã doar intro-
ducerea datelor de identificare ale persoanelor.

În timp ce avocaþii ar putea sã nu se mai ocupe de
munca de rutinã, bazate pe elemente standardizate,
furnizarea acestor servicii va permite unui numãr mai
mare de persoane sã apeleze la servicii juridice ºi sã
achite costuri mai mici. Rezultatul final fiind o creºtere
a volumului total de muncã ºi al numãrului de ore
facturate pentru o muncã ce presupune o mizã mai
mare sau mai mult timp liber pentru avocaþi. În
schimb, pe piaþa concurenþialã, firmele prea lente
pentru a se adapta la inteligenþa artificialã ºi auto-
matizare vor suferi un dezavantaj competitiv.

2.3. Roboþi în instanþã

Dacã tu ai fi un client ce are nevoie de servicii juri-
dice, ai vrea sã fii reprezentat în instanþã de un robot?

Pornind în primul rând de la nevoile clienþilor ºi
dispoziþia lor de a-ºi asuma erorile/limitãrile unui
robot, cred cã aceºtia, cel puþin în ceea ce priveºte
activitatea de instanþã, vor prefera întotdeauna varianta
clasicã de a susþine o pledoarie.

Roboþii, dupã cum menþionam ºi anterior, nu pot
fi capabili sã dezvolte argumentele juridice necesare
în materie litigioasã, ei având o capacitate limitatã de
a interpreta datele.

Deºi „roboþii” ar putea veni în mod rapid cu o listã
scurtã de jurisprudenþã, legislaþie ºi reglementãri
relevante, aceºtia nu pot furniza un argument persuasiv
care sã ia în considerare tot contextul, circumstanþele
individuale ale unui client ºi, cel mai important, expe-
rienþa umanã.

Mai mult decât atât, este important de reþinut aspec-
tul conform cãruia doar pentru cã un algoritm poate
funcþiona eficient, nu înseamnã cã el va fi corect.
Oamenii nu vor sã fie reprezentaþi de un algoritm.

Pe de altã parte, este posibil ca oamenii, în faþa
roboþilor sã fie mai sinceri decât în faþa avocaþilor,
pentru cã roboþilor le lipseºte inteligenþa emoþionalã
ºi mai mult decât atât, aceºtia nu judecã oamenii, dupã
acþiunile lor14.

Aºadar, pentru claritatea cazului ºi gãsirea unei
soluþii reale pentru client, este important sã cunoaºtem
adevãrul, motiv pentru care roboþii se pot dovedi utili,
cu singura condiþie ca oamenii sã se simtã suficient
de confortabil pentru a relata faptele reale unei maºi-
nãrii, lucru care în practicã, în mod real, apreciez cã
nu se va întâmpla nici mãcar în viitorul apropiat.

Un exemplu mai aproape de realitate, îl reprezintã
aplicaþia DoNotPay care ajutã utilizatorii sãi sã for-
muleze cereri legale în faþa instanþelor. Aºadar, vorbim
strict de activitatea de redactare.

Ea funcþioneazã în urma interacþiunii clientului cu
un chatbot, care dupã relatarea faptelor, acesta
sugereazã care crede cã este cel mai bun limbaj legal
ce trebuie folosit pentru a formula o plângere. Oame-
nii introduc propriile argumente, iar software-ul cu
un model de învãþare automatã îl adapteazã astfel încât
sa fie corect din punct de vedere legal. Aplicaþia ajutã
utilizatorii sã gestioneze o serie de probleme precum
reclamaþii cu privire la societãþile de asigurare, obþine-
rea de vize, plângeri cãtre autoritãþi, rambursarea
banilor pentru o vacanþã ce nu a mai putut fi conti-
nuatã sau anularea abonamentului la salã.

Fondatorul a afirmat într-un interviu cã utilizarea
aplicaþiei a crescut în timpul pandemiei ºi cã în anul
2020 aplicaþia a câºtigat un premiu de la American
Bar Association pentru creºterea accesului la justiþie.

De asemenea, acesta afirmã cã aplicaþia are o ratã
generalã de succes de la 80% pânã la 65% pentru bile-
tele de parcare, pentru cã „unii oameni sunt vinovaþi”15.

Tot cu titlu de exemplu, prezint cazul unui avocat
care lucreazã în cazuri penale ºi a folosit AI într-un
proces complex de crimã. Cazul presupunea nevoia
de a analiza rapid peste 10.000 de documente.

Software-ul a realizat sarcina cu patru sãptãmâni
mai repede decât ar fi fost realizatã de oameni,
economisind 50.000 de lire sterline în acest proces.

Prin folosirea inteligenþei artificiale, a încãrcat
datele necesare – anume rezumatul cazului ºi propriile
pledoarii, iar robotul a stabilit elementele cheie ale
speþei, a reunit informaþiile ºi le-a ordonat cronologic,
realizând inclusiv o explicaþie a ceea ce se întâmplã
la fiecare datã menþionatã.

2.3.1. Dreptul comun
În ceea ce priveºte dreptul comun, dreptul aplicabil

ºi pe teritoriul României, cred cã poate exista posi-
bilitatea ca în viitor (unul destul de îndepãrtat) anumite
cazuri minore sã fie externalizate cãtre roboþi. De
exemplu, în ceea ce priveºte dreptul contravenþional,
în faþa instanþei se poate prezenta un robot pentru a
susþine cauzele.
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Este posibil ca sãlile de judecatã sã se transforme,
odatã cu progresul tehnologiei, astfel încât cazurile
care nu prezintã probleme deosebite sau cazurile care
se judecã rapid datoritã importanþei mai reduse sã fie
preluate de cãtre inteligenþa artificialã, în mod eficient.

Pe de altã parte, prezentând contrariul, în cauzele
care implicã minori, nu cred cã roboþii vor putea vreo-
datã suplini activitatea unui avocat, aceste reprezen-
tând cazuri nu neapãrat dificile, cât cazuri ce conþin o
mizã emoþionalã mult prea puternicã pentru a fi lãsate
în baza pledoariei unui robot.

Aºadar, în problemele de eticã, speþe cu implicare
emoþionalã locul avocatului este bine definit în com-
paraþie cu cel al robotului, iar în celelalte speþe accesul
la justiþie se va extinde pentru mai multe persoane,
iar litigiile se vor soluþiona mai rapid ºi cu costuri mai
reduse.

2.3.2. Common-law
Dupã cum este bine cunoscut, sistemul de

common-law, sistem bazat pe dreptul jurisprudenþial,
foloseºte în luarea deciziilor, în cazurile penale, sis-
temul proceselor cu un juriu format din 12 membri
(în America).

Aºa cum citeam într-un articol publicat în revista
Forbes16, se considerã cã inteligenþa artificialã poate
ajuta, în primul rând, la selecþia juriului. Roboþii,
colectând rapid datele ºi informaþiile importante, pot
culege date despre potenþialii juraþi, inclusiv istoricul
cazurilor lor, dacã au mai îndeplinit aceastã calitate,
verdictele proceselor respective, precum ºi afilierile
politice ale unui jurat.

Inteligenþa artificialã ar putea fi, de asemenea, utili-
zatã pentru a analiza reacþiile faciale ºi limbajul corpu-
lui, indicând modul în care un potenþial jurat se simte
cu privire la o problemã. Înainte ca un potenþial jurat
sã rãspundã la o întrebare, miºcarea ochilor sau o
schimbare a poziþiei corpului ar putea comunica în
mod nonverbal un rãspuns emoþional care demon-
streazã o pãrtinire pozitivã sau negativã. Astfel de date
ar putea fi utilizate pentru selecþia optimã a juriului,
facilitând o mai mare corectitudine, dar, adaug eu,
ele ar putea fi utilizate ºi în sens invers de cãtre avocat,
având în vedere cã aceºtia se concentreazã pe ple-
doarie iar un robot poate surprinde în instanþã ceea ce
avocatul nu a putut observa.

În acelaºi articol17 se menþioneazã faptul cã pentru
moment, capacitatea unui om de a crea empatie cu
juraþii ºi cu judecãtorii este de neînlocuit, iar avocaþii
sunt totuºi indispensabili dezbaterilor juridice.

2.4. Adaptarea la nou. Suntem într-un tranzit de
la munca de la birou la munca de acasã ºi munca
împreunã cu roboþii?

Sã nu uitãm faptul cã pe lângã exerciþiile de ima-
ginaþie de mai sus, avocatura deja colaboreazã cu
roboþii, dupã cum este cazul cunoscutului robot Ross.

Acesta a fost angajat de cabinetul de avocaturã
Baker Hostetler ºi este capabil sã citeascã ºi sã înþeleagã
limbajul ºi ipotezele, precum ºi sã înveþe din propriile
sale experienþe: cu cât interacþioneazã mai mult cu
oamenii, cu atât capãtã o mai mare vitezã de prelucrare
a datelor ºi aprofundeazã cunoºtinþele18. De asemenea,
Ross reuºeºte sã observe toate modificãrile legislative
intervenite cu privire la o lege.

Un alt exemplu de colaborare cu roboþi îl are firma
de avocaturã Winston & Strawn din SUA, care a
adoptat „o tehnologie de analizã legislativã cunoscutã
drept codificare predictivã19”. Avocaþii marcheazã
informaþii relevante dintr-un subset de documente ºi
îl încarcã într-un program informatic ce foloseºte res-
pectivul subset drept bazã pentru analizarea întregului
set de documente.

Firma a constatat cã robotul are o eficienþã mult
mai mare, comparativ cu oamenii care realizau cerce-
tarea documentelor, astfel cã robotul i-a ajutat sã
parcurgã etapa de cercetare într-o treime din timp.

În prezent, sistemul juridic se bazeazã pe o mul-
titudine de paralegali – persoane care realizeazã cerce-
tarea juridicã pentru a descoperi ºi procesa informaþii.
Aceastã dependenþã a firmelor de avocaturã faþã de
un proces pe care noi, avocaþii nu îl putem omite,
poate fi ajutat prin colaborarea cu roboþi specializaþi
pentru acest tip de muncã.

Dupã un context pandemic, în care am vãzut cã
avocatul poate lucra de acasã ºi îºi poate asigura pre-
zenþa prin videoconferinþã în faþa instanþelor de jude-
catã, exercitând cu succes reprezentarea clienþilor,
oare ne îndreptãm spre un tranzit la munca alãturi de
roboþi?

Într-o opinie a unui profesor asistent de la Colegiul
de Drept South Texas20 se susþine ideea conform cãreia
în viitorul nu prea îndepãrtat roboþii vor avea capaci-
tatea de a oferi consultanþã cu privire la deschiderea
sau nu a unei acþiuni în justiþie ºi vor putea sã estimeze
cum poate fi soluþionat litigiul.

Sunt sigurã cã avocaþii pot fi pregãtiþi sã înþeleagã
inteligenþa artificialã ºi implicaþiile acesteia, cum de
altfel deja s-a întâmplat cu robotul Ross, astfel cã paºii
fiind deja fãcuþi, nu ne mai rãmâne decât sã ne gândim
când va fi un moment oportun ºi pentru avocatura
din România sã implementeze astfel de mãsuri ºi sã
începem colaborarea cu inteligenþa artificialã.
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2.4. Algoritmi electronici sau algoritmi umani în
avocaturã?

Într-o lume a vitezei, grãbitã, în care e important
ca lucrurile sã se desfãºoare într-un timp de lucru cât
mai alert, inteligenþa artificialã reprezintã o soluþie
pentru a oferi servicii juridice bune, rapide ºi eficiente.

Însã, cum nimic nu vine într-un format atât de
simplu, trebuie luat în calcul aspectul cã este necesar
sã fie realizate investiþii de amploare, atât în soft-ul
ce trebuie implementat, pentru a avea calitatea doritã,
cât ºi în resursele umane, în oameni care se pot adapta
schimbãrilor ºi care pot lucra în mod eficient alãturi
sau împreunã cu inteligenþa artificialã a roboþilor.

Software-ul are avantajul în vitezã ºi memorie, dar
interpretarea datelor ºi perfecþionarea argumentelor
este încã un efort uman.

Aºadar, independenþa câºtigatã prin utilizarea ro-
boþilor, va trebui în continuare supravegheatã ºi îmbu-
nãtãþitã prin eforturile inteligenþei umane.

Desigur, în final, se pune întrebarea dacã nu cumva
în contextul în care research-ul juridic ºi deciziile din
domeniul dreptului ar fi luate/realizate automat de algo-
ritmi, acest aspect va diminua nevoia de a avea avo-
caþi umani?

Probabil cã nu. Deºi au multe atuuri, un avocat
uman are anumite calitãþi pe care un robot nu le poate
înþelege ºi replica în prezent. Poate cã în viitor, ver-
dictul acestei dezbateri ar putea fi diferit, dar astãzi,
rãspunsul este nu.

Pe de altã parte, este adevãrat cã unele activitãþi
din sectorul juridic sunt puse în pericol de apariþia
roboþilor – de exemplu asistenþii juridici (paralegalii),
datoritã modalitãþilor avansate prin care roboþii pot
produce cercetãri juridice, acestea fiind mai eficiente
ºi precise.

Pentru un avocat, apariþia roboþilor, în acest mo-
ment, nu poate decât sã îi permitã sã îºi concentreze
abilitãþile mai mult cãtre client ºi cãtre perfecþionare.

Conform unui studiu realizat de un economist,
roboþii vor putea sã înlocuiascã aproximativ douã
milioane de muncitori pânã în anul 2025, fiind multe
locuri de muncã care necesitã în mod inerent sarcini
mai repetitive, liniare, astfel cã nu este în afara dome-
niului posibilitãþii ca inteligenþa artificialã sã continue
sã se strecoare în profesia de avocat.

În opinia exprimatã, se specificã cã inteligenþa
umanã ºi inteligenþa artificialã au o diferenþã majorã
– anume capacitatea de a întreba de ce. Astfel, roboþii
pot învãþa cu uºurinþã anumite sarcini, dar nu au
curiozitatea sã întrebe „de ce”21.

Desigur, odatã ce o parte din avocaþi vor fi înlocuiþi
ºi automatizarea anumitor sarcini va fi implementatã,
costurile serviciilor juridice vor putea fi reduse, fã-
cându-le mai accesibile pentru persoanele care nu îºi
pot permite un avocat.

Multe persoane, renunþã la judecarea cauzelor lor,
tocmai din lipsa posibilitãþilor de a angaja un avocat
sau preferã sã se reprezinte singure, având rezultate
nefavorabile în instanþã. Dacã introducerea parþialã a
roboþilor în piaþa avocaturii înseamnã cã un avocat,
anterior copleºit de research-ul juridic, are acum timp
sã preia cazurile mai multor clienþi sau clienþii îºi pot
permite sã angajeze un avocat, schimbarea nu poate
fi decât binevenitã.

Avocaþii ar trebui sã foloseascã în continuare inte-
ligenþa artificialã pentru a-ºi îmbunãtãþi activitatea –
în digitizarea documentelor sau în cercetarea juridicã,
deoarece acestea genereazã eficienþã, mãresc acura-
teþea, ajutã la reþinerea clienþilor, au potenþialul de a
reduce cheltuielile generale ºi de a genera profituri
mai mari.

Instrumentele de cercetare juridicã, precum ROSS,
sunt foarte utile însã nu pot înlocui o intervenþie juri-
dicã a unui avocat profesionist.

Într-un articol studiat22, se specificã totuºi cã va
trebui sã implementãm cu atenþie inteligenþa artificialã
în domeniul juridic, deoarece inteligenþa artificialã
porneºte, în primul rând, de la ceea ce noi, oamenii o
învãþãm sã efectueze, astfel încât aceasta poate fi doar
la fel de obiectivã ca ºi oamenii care o predau.

Originile datelor utilizate în procesul de învãþare
automatã are valenþele sale, deoarece un robot care a
primit iniþial instrucþiunile greºite va persista în mod
perpetuu în greºealã.

3. Relaþia dintre avocat/robot ºi client. Persoana
responsabilã.

Într-un secol în care impactul tehnologiei schimbã
metodele clasice de abordare a problemelor, este
justificat sã analizãm în cuprinsul acestui eseu o
problemã ce este strâns legatã de profesia de avocat
ºi care este reglementatã inclusiv în legislaþia apli-
cabilã profesiei, relaþia dintre avocat ºi client ºi dacã
ea poate fi duplicatã de un robot-avocat.

Pentru a putea implementa inteligenþa artificialã în
sistemul juridic avocaþial va trebui sã cunoaºtem dacã
cumpãrãtorii serviciilor juridice vor dori ca activitatea
pe care o contracteazã sã fie prestatã de un robot.

De asemenea, în situaþia implementãrii roboþilor
în avocaturã va fi necesar sã analizãm ºi raportul dintre
avocat-robot ºi client, precum ºi cine este persoana
responsabilã în cazul unor greºeli ale robotului.



R E V I S T A   A V O C A T U L  2 0 22 93

Profesia de avocat în viziunea tinerilor

3.1. Relaþia dintre avocat ºi client

Înainte de a vorbi despre relaþia dintre avocat ºi
client, în prealabil clientul parcurge etapa preliminarã
a alegerii furnizorului de servicii juridice.

Alegerea avocatului/societãþii de avocaturã cu care
doreºti sã colaborezi este în prezent facilitatã de
apariþia tehnologiei (review-uri realizate de clienþi în
mediul online, dosare câºtigate într-o anumitã arie
specificã, publicarea de cercetãri juridice în anumite
reviste etc.), iar avocaþii concureazã sã fie relevanþi
pe piaþã, cunoscuþi, astfel încât sã atragã cât mai mulþi
clienþi în baza competenþelor de care dispun.

În prezent, clienþii avocaþilor „nu se mulþumesc
doar cu avocaþi care citeazã ºi interpreteazã legislaþia
sau contractul redactat23”. În acelaºi articol citat, se
specificã faptul cã în sectorul corporativ, clienþii au
nevoie ca avocaþii sã se adapteze ºi sã înþeleagã mediul
de afaceri în care clientul este implicat.

Clienþii îºi doresc ca avocaþii sã joace ºi un rol de
proiect manager, având cerinþa ca aceºtia din urmã sã
cunoascã toate schimbãrile mediului de afaceri, sã
prevadã provocãrile ºi riscurile, aºadar cerinþele în
alegerea unui avocat pe mãsurã.

Mai mult decât atât, clienþii îºi doresc sã fie cu-
noscuþi cât mai bine de cãtre avocat, sã fie înþeleºi ºi
„sã li se livreze ceea ce îºi doresc, unde, când ºi cum
îºi doresc”24.

Cu asemenea cerinþe ridicate este firesc ca achi-
zitorii de servicii juridice sã urmãreascã încheierea
unor contracte de asistenþã juridicã cu cei mai perfor-
maþi ºi activi avocaþi de pe piaþã.

Ulterior încheierii contractului de asistenþã juridicã,
conform art. 6 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat
adoptat prin Hotãrârea Consiliului UNBR nr. 64 din
3 decembrie 2011, relaþia dintre avocat ºi client se
bazeazã pe onestitate, probitate, corectitudine, since-
ritate, loialitate ºi confidenþialitate.

Relaþiile se construiesc pe bazã de încredere, în
urma unor interacþiuni constante ºi susþinute de ambele
pãrþi ºi se bucurã de un cadru reglementat care asigurã
confidenþialitatea datelor pe care avocatul le prelu-
creazã (corespondenþã, documente etc.)

Cum oare ar putea un client sã aleagã un robot,
pentru a se ocupa de speþa sa sau de probleme corpo-
rative pe care le are, fãrã sã aibã nicio interacþiune
prealabilã cu acesta, rãmâne discutabil.

3.2. Ce tip de relaþii profesionale pot avea clienþii
cu roboþii?

Când ne gândim la roboþi, avem imaginea unei
structuri dintr-un material neprietenos, rece, care în-
cearcã sã imite cât mai veridic forma umanã sau nu.

Aºadar, aspectul care îi diferenþiazã în mod cert de
noi, îl reprezintã capacitatea de a fi umani.

Elon Musk, spune într-un interviu cã ceea ce ne
deosebeºte pe noi de roboþi este acel love quotien,
adicã abilitatea unei persoane de a fi bunã ºi iubitoare
atât faþã de sine, cât ºi faþã de ceilalþi.

În mod sigur, un robot destinat unor analize ºi
task-uri specifice, nu va reuºi sa empatizeze cu
clientul.

Mai mult decât atât, în general, clienþii îºi doresc
sã aibã parte de interacþiuni directe, tete a tete, sã punã
întrebãri ºi acestea sã le fie explicate într-o manierã
pe care o pot înþelege, adaptatã lor. Clienþii îºi doresc
din partea avocatului o soluþionare a problemelor lor
într-un mod uman, într-un mod în care noi, avocaþii,
dacã am fi fost în locul lor, am acþiona în aceeaºi
manierã ºi pentru noi. Aºadar, poate un robot sã ofere
toate aceste lucruri?

Dupã cum menþionam ºi anterior în cuprinsul
lucrãrii, roboþilor le lipseºte capacitatea de a transmite
încredere, siguranþã, convingere clienþilor.

În cele din urmã, empatia ºi construirea încrederii
cu un client este o calitate esenþialã pentru avocaþi,
iar sistemele de inteligenþã artificialã au aceastã lacunã.

Sã nu omitem faptul cã avem, în calitate de avocaþi,
responsabilitãþi morale ºi etice în munca pe care o
facem, în timp ce roboþii nu au ºi nici nu vor putea
avea.

Poate exista conflict de interese în relaþia client –
robot – avocat? Pentru cã roboþii sunt programaþi în
mod obiectiv ºi imparþial, posibilitatea unui conflict
de interese nu cred cã ar putea exista.

Concluzionând cele de mai sus, nu cred cã putem
vorbi despre specificul relaþiei dintre client ºi avocatul
robot, deoarece roboþii nu au simþuri, ei sunt progra-
maþi în mod tehnic sã execute anumite sarcini speci-
fice, fãrã sã fie necesar sã performeze activitãþi sociale,
de naturã sã creeze o relaþie bazatã pe încredere. Prac-
tic, roboþii câºtigã încrederea din momentul incipient
în care clientul face alegerea de a colabora cu ei.

Onestitatea, probitatea corectitudinea, sinceritatea
ºi loialitatea nu cred cã pot fi implementate în
software-ul unui robot, prin natura lui tehnicã el va
avea o abordare cât mai concisã ºi repetitivã, în ceea
ce priveºte clienþi similari.

Apreciez totuºi cã un câºtig al inteligenþei artificiale
este cel legat de capacitatea de a menþine confidenþiale
datele, deoarece roboþii pot preveni mai uºor eventuale
periclitãri ale securitãþii datelor ºi le pot preconiza din
timp.

Totuºi, este necesarã o atenþie sporitã, deoarece
aceºtia prelucreazã date private, cu caracter personal
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ºi sensibil care pot fi extrase ºi transmise cãtre per-
soane neautorizate, dacã este cazul unei erori de
sistem, de exemplu.

3.3. Persoana responsabilã

Pentru cã ne-am imaginat cum ar fi meseria de
avocat prestatã de cãtre roboþi sau de avocaþi împreunã
cu roboþi, este de la sine înþeles cã pentru orice serviciu
prestat, va fi necesar sã existe o persoanã responsabilã,
în situaþia creãrii anumitor erori, în situaþia necesarã
achitãri anumitor taxe º.a.m.d.

Readuc în atenþie cazul maºinii automate Uber, care
a fost retrasã de pe piaþã dupã accidentul produs. Cine
este responsabil pentru acest accident? Proprietarul
maºinii? Producãtorul acesteia? Programatorul?

Concluzia, în aceastã speþã, a fost cã nu poate fi
identificatã vinovãþia pilotului-automat, vinovatul
fiind persoana care a trecut în mod neregulamentar
strada.

În cazul concret, al meseriei de avocat, un robot
nu poate fi acuzat cã nu ºi-a îndeplinit obligaþiile faþã
de client. Un robot este programat sã ruleze algoritmi
ºi sã urmeze paºii pe care oamenii l-au învãþat cã
trebuie sã îi parcurgã. Fiind lipsiþi de emoþii, nu existã
niciun scop sau motiv pentru care poate greºi în mod
intenþionat.

În acest moment nu existã reglementari care sã
reglementeze rãspunderea legalã în caz de eroare,
defecþiune a robotului etc., însã trebuie sã existe întot-
deauna o persoanã responsabilã pentru orice acþiuni
sau rãni cauzate de robot ca urmare a acþiunilor
acestuia.

Aºadar, conform opiniilor majoritare cu privire la
acest subiect, apreciez ºi eu cã rãspunzãtor poate fi
producãtorul, aplicându-se aceleaºi reguli ca ºi pentru
alte produse defecte25.

Conform rezoluþiei Parlamentului UE din 16 f-
ebruarie 2017 (denumitã în cele ce urmeazã „Rezo-
luþia”)26, este necesarã integrarea unor garanþii ºi a
unor posibilitãþi de control ºi verificare umane în pro-
cesele decizionale automatizate ºi algoritmice.

În cuprinsul Rezoluþiei se prevede faptul cã roboþii
nu pot fi traºi la rãspundere pentru acte sau omisiuni
care cauzeazã daune terþilor. În normele existente cu
privire la rãspunderea roboþilor, acestea acoperã cazu-
rile în care un agent uman, precum producãtorul, ope-
ratorul, proprietarul sau utilizatorul ar fi putut sã pre-
vadã ºi sã evite comportamentul dãunãtor al robotului.

În ceea ce priveºte rãspunderea delictualã,
Directiva 85/374/CEE a Consiliului nu poate acoperi
decât daunele provocate de defectele de fabricaþie ale
roboþilor, cu condiþia ca persoana vãtãmatã sã poatã

dovedi prejudiciul real, defectul produsului ºi raportul
cauzal dintre prejudiciu ºi defect, drept pentru care
cadrul rãspunderii stricte sau al rãspunderii fãrã culpã
ar putea fi insuficient.

Mai mult decât atât, se apreciazã cã având în vedere
capacitatea roboþilor de a lua decizii autonome, nor-
mele tradiþionale nu pot fi suficiente pentru atragerea
rãspunderii juridice, fiindcã nu permit identificarea
pãrþii în sarcina cãreia ar cãdea rãspunderea despãgu-
birii ºi impunerea reparãrii prejudiciului provocat.

Rezoluþia vine cu o idee interesantã ºi anume faptul
cã roboþii ar trebui sã fie echipaþi cu o „cutie neagrã”
care sã înregistreze date privind toate tranzacþiile
efectuate de aceºtia precum ºi date referitoare la logica
care a contribuit la luarea deciziilor respective, astfel,
am putea ajunge sã identificãm mai rapid persoana
responsabilã. Aºadar, cutia neagrã poate fi o mãsurã
de garanþie pentru acþiunile roboþilor.

De asemenea, în ceea ce priveºte roboþii avocaþi,
o altã garanþie a activitãþii lor profesionale, poate fi
asigurarea profesionalã obligatorie (aºa cum este în
prezent pentru actualii avocaþi), prin care clienþii
prejudiciaþi îºi vor putea recupera prejudiciul de la
firma de asigurare.

În aceastã privinþã se ridicã o întrebare crucialã,
odatã identificatã persoana responsabilã, oare respon-
sabilitatea acesteia ar trebui sã fie proporþionalã cu
„gradul de autonomie” al robotului?

În articolele studiate, unele persoane considerã cã
folosirea unei personalitãþi „cvasi-legale” pentru roboþi
(e-Person), care ar putea proteja producãtorii ºi utili-
zatorii împotriva daunelor ºi prejudiciilor pe care le
pot crea27.

Din pãcate, în acest moment nu existã reglementãri
specifice cu privire la persoana responsabilã, însã
acest aspect va fi mai mult decât relevant dacã vom
ajunge la situaþia în care roboþii vor interacþiona cu
fiinþele umane.

În una dintre afirmaþiile fãcute de Av. Veronica
Dobozi, în cadrul unui interviu, aceasta a afirmatã
faptul cã oamenii tind sã judece mult mai asupra
tehnologia decât pe ei înºiºi28. Astfel, existã riscul ca
oamenii în urma colaborãrii cu un avocat robot sã
aibã aºteptãri mult mai mari ºi sã reacþioneze mai dur,
în situaþia unor erori.

Concluzii

În plin context al celei de-a 4-a revoluþii industriale,
apreciez cã rãspunsul la întrebarea din titlu este atât
pozitiv, cât ºi negativ, este un “depinde”.

Da, avocaþii pot fi înlocuiþi de roboþi, pentru anu-
mite activitãþi repetitive ºi/sau standard, la fel cum nu
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pot fi înlocuiþi de roboþi pentru activitãþi specifice/
particulare.

Un sistem hibrid, de muncã în echipã, între avocaþi
ºi roboþi ar putea fi soluþia pentru eficientizarea muncii
ºi oferirea unor servicii valorificate la nivel maxim.
Utilizarea roboþilor/ inteligenþei artificiale trebuie pri-
vitã ca pe o îmbunãtãþire a productivitãþii ºi a calitãþii
muncii persoanelor care lucreazã. Soluþia nu poate fi
concedierea unui numãr de avocaþi ºi înlocuirea lor
permanentã, ci perfecþionarea muncii acestora.

Aºadar, cel puþin în acest moment, profesia de
avocat nu este pusã în pericol de apariþia inteligenþei
artificiale ºi de implicarea ºi utilizarea roboþilor în
cadrul profesiei. Avocaþii vor putea colabora în mod
eficient cu roboþii, astfel încât aceºtia sã îºi poatã con-
centra munca ºi resursele cãtre alte aspecte – întâlniri
mai îndelungate cu clienþii, asistenþã ºi reprezentare
în faþa instanþelor de judecatã, precum ºi în faþa altor
negocieri prealabile încheierii contractelor.

Cu siguranþã, un robot nu va putea înlocui avocatul
pledant, care este implicat în mod activ în procesul
de justiþie ºi care trebuie sã participe prin luarea cuvân-
tului, prin a lua poziþie faþã de partea adversã ºi a oferi
replici ºi contra replici.

Avocaþii vor fi întotdeauna mai buni la negocierea
tranzacþiilor, comunicarea cu clienþii ºi medierea
disputelor în comparaþie cu algoritmii, motiv pentru
care este mai puþin probabil sã-ºi piardã locul de
muncã.

Roboþii, pe de altã parte, nu vor putea înlocui nicio-
datã nevoia de gândire criticã, astfel cã judecata, luarea
deciziilor rãmân atribute pe care doar oamenii le pot
oferi.

Dacã evoluþia roboþilor va ajunge mai departe ºi ei
vor reuºi sã suplineascã anumite caracteristici speci-
fice avocaþilor, poate va exista un risc al înlocuirii
avocaþilor cu roboþi, însã în acest moment cred ca sun-
tem departe de acest lucru, chiar ºi în ceea ce priveºte
viitorul apropiat.

Mai mult decât atât, pentru a putea vorbi, în mod
real, de o înlocuire a avocaþilor cu roboþii, va trebui
sã fie implementate cadre legale specifice pentru
roboþi, astfel încât schimbarea sã poatã fi realizatã în
mod ordonat, clar ºi concis ºi sã nu mai existe semne
de întrebare, precum persoana responsabilã cu privire
la activitatea lor.

În lumina unor astfel de preocupãri, poate fi de
interes ca facultãþile noastre de drept sã colaboreze
cu profesioniºti din domeniul roboticii ºi sã provoace
curiozitatea avocaþilor de mâine cu privire la inteli-
genþa artificialã ºi ce poate oferi aceasta.
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1. Introducere

Dubito, ergo cogito, cogito, ergo sum – „îndoiala
ca metodã este o datorie voluntarã, raþionalã ºi activã,
al cãrei scop este de a ajunge la certitudini, pe baza
cãrora poate fi reconstruitã o lume sigurã, moralã ºi
dreapta, în care individul sã fie liber ºi respon-
sabil...”.1

Menirea profesiei de avocat este nobilã ºi dincolo
de orice suspiciune cu privire la eticã ºi profesio-
nalism. În sistemul judiciar, avocatul este piatra preþi-
oasã, cu mai multe faþete, care strãluceºte din orice
unghi o priveºti. Astfel, a fi avocat este o onoare ºi o
mare responsabilitate totodatã.

Rãspunderea penalã a avocatului reprezintã cea
mai gravã formã de rãspundere, cu consecinþe deosebit
de grave – irecuperabile din punct de vedere etic ºi
moral.

În sfera academicã, rãspunderea penalã a avoca-
tului este o temã dezbãtutã în detaliu, ea fiind deja
abordatã minuþios, în special în doctrina penalã2.

2. De lege lata

Rãspunderea penalã a avocatului întruneºte trãsã-
turile generale ale rãspunderii penale, ca formã a rãs-
punderii juridice. Abordarea specificitãþii rãspunderii
penale a avocatului presupune analizarea trãsãturilor
esenþiale ale rãspunderii penale din perspectiva legii
penale ºi a legii pentru organizarea ºi exercitarea pro-
fesiei de avocat, inclusiv a statutului profesiei de avocat.

Infracþiunea este unicul temei al rãspunderii penale,
care genereazã raportul juridic penal de rãspundere
penalã, potrivit adagiului „nullum crimen, nulla poena
sine praevia lege poenali”.

Subiectul pasiv al rãspunderii penale implicã
calitatea specialã de avocat. Reþinem faptul cã din
punct de vedere al calitãþii de subiect activ al unei
infracþiuni, respectiv subiect pasiv al rãspunderii
penale, avocatul se bucurã de un tratament egal cu al
oricãrui alt subiect, rãspunderea penalã fiind antrenatã
în condiþiile normei generale.

Existã douã excepþii, expres prevãzute în Legea
nr. 51/1995, cu privire la calitatea de subiect activ al

unei infracþiuni a avocatului, respectiv infracþiunea
specialã privind secretul profesional, stipulatã în
art. 45 alin. 6, ºi infracþiunea privind nedenunþarea
unor infracþiuni, stipulatã în art. 45 alin. 8.

Conform art. 45 alin. 6, divulgarea de cãtre avocat,
fãrã drept, a unei informaþii confidenþiale din sfera
privatã a clientului sãu ori care priveºte un secret ope-
raþional sau comercial, care i-a fost încredinþat în vir-
tutea aceleiaºi calitãþi sau de care a putut sã ia cu-
noºtinþã în timpul desfãºurãrii activitãþilor specifice
profesiei, constituie infracþiune.

Conform alin. 8 al aceluiaºi articol, nu constituie
infracþiune fapta avocatului de nedenunþare a unor
infracþiuni despre care ia cunoºtinþã în exercitarea
profesiei, cu excepþia infracþiunilor enumerate taxativ,
exempli gratia omor, infracþiuni contra umanitãþii,

DESPRE ETICA PROFESIEI DE AVOCAT ªI RÃSPUNDEREA PENALÃ
A AVOCAÞILOR

Av. Carmen-Maria CAPRÃ
Baroul Alba
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infracþiuni privind prevenirea ºi combaterea teroris-
mului (prevãzute de art. 32-38 din Legea nr. 535/
2004). Totodatã, în toate cazurile prevãzute în alin. 8,
este exonerat de rãspundere avocatul care previne
sãvârºirea infracþiunii sau consecinþele acesteia în alt
mod decât denunþarea fãptuitorului.

Din punct de vedere al conþinutului rãspunderii
penale, legea pentru organizarea ºi exercitarea pro-
fesiei de avocat conferã o protecþie specialã avocatului
ca subiect activ al raportului juridic de rãspundere
penalã ºi în consecinþã îl exonereazã de rãspundere
penalã în urmãtoarele situaþii expres prevãzute în
art. 38 alin. 3 din Legea nr. 51/1995:

Avocatul nu rãspunde penal pentru susþinerile
fãcute oral sau în scris, în forma adecvatã, în faþa
instanþelor de judecatã, a organelor de urmãrire penalã
sau a altor organe administrative de jurisdicþie ºi nici
dacã sunt în legãturã cu consultaþiile oferite justiþia-
bililor ori cu formularea apãrãrii în acea cauzã ori
pentru susþinerile fãcute în cadrul consultaþiilor verbale
sau consultaþiilor scrise acordate clienþilor, dacã ele
sunt fãcute cu respectarea normelor de deontologie
profesionalã.

Alin. 1 al art. 38 reþine cu un caracter indicativ cã
avocaþii – în exercitarea profesiei – sunt „parteneri
indispensabili ai justiþiei, ocrotiþi de lege, fãrã a putea
fi asimilaþi funcþionarilor publici, cu excepþia situa-
þiilor în care atestã identitatea pãrþilor, a conþinutului
sau datei unui act”.

Apreciez cã aceastã protecþie specialã a avocatului
este pe deplin justificatã prin prisma principiilor funda-
mentale ale profesiei de avocat, respectiv principiul
libertãþii, independenþei ºi pãstrãrii secretului profe-
sional, acestea reprezentând principii generale de drept
recunoscute de naþiunile civilizate3.

Din punct de vedere al raportului juridic procesual
penal, rãspunderea penalã a avocatului implicã o
competenþã speciala a organelor judiciare.

Din perspectiva normelor de drept procesual penal,
avocatul ca subiect activ al unei infracþiuni, este pus
sub „umbrela” unei competenþe speciale, dupã calitatea
persoanei. Potrivit art. 38 alin. 1 lit. d) C. pr. pen.,
infracþiunile sãvârºite de avocaþi sunt judecate de
curþile de apel.

Sub aspectul urmãririi penale, aceste infracþiuni
sunt cercetate exclusiv de procurorul de la parchetele
de pe lângã curþile de apel – în urmãrirea penalã
propria normã de competenþã fiind una peremptorie,
conform art. 56 alin. 3 lit. a) C. pr. pen., iar încãlcarea
acesteia atrãgând nulitatea absolutã a urmãririi penale.

Avocatul nu este un „Zeus”, ci este un om cu
propria lui viaþã, supus greºelilor – Nam vitiis nemo

sine nascitur (Horaþiu). Atunci când ajunge sã rãs-
pundã penal, faptele sãvârºite de avocat sunt analizate
de cãtre magistraþi cu o vechime în profesie de cel
puþin 8 ani. Astfel, gravitatea faptelor comise fiind
supusã cenzurii unui judecãtor cu vastã experienþa
profesionalã ºi umanã.

Specificitatea pedepsei aplicate avocatului ca obiect
al rãspunderii lui penale poate fi sintetizatã în felul
urmãtor:

Condamnarea definitivã prin aplicarea unei
pedepse este o cauzã de încetare a calitãþii de avocat,
conform art. 26 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 51/1995,
întrucât acesta devine nedemn pentru exercitarea
profesiei.

Potrivit art. 14 lit. a) din susmenþionata lege, este
nedemn cel condamnat definitiv prin hotãrâre judecã-
toreascã la pedeapsa cu închisoare pentru sãvârºirea
unei infracþiuni intenþionate, de naturã sã aducã
atingere prestigiului profesiei.

Prin Decizia Curþii Constituþionale nr. 225/2017
publicatã în Monitorul oficial nr. 468 din 22 iunie
2017, s-a admis o excepþie de neconstituþionalitate,
constatându-se cã sintagma „de naturã sã aducã
atingere prestigiului profesiei” de avocat din cuprinsul
art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea
ºi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, este
neconstituþionalã.

În esenþã motivarea Curþii se raporteazã la lipsa
unui cadru legal, predictibil, privind procedura admi-
nistrativã a structurilor profesionale în situaþia premisã
a textului legal criticat. Astfel, Curtea reþine: „21.
Faptul cã dispoziþiile legale criticate nu stipuleazã
care sunt acele infracþiuni intenþionate pentru a cãror
sãvârºire ºi, implicit, condamnare avocatul este
nedemn a mai exercita profesia în cauzã conduce la
împrejurarea ca un aspect esenþial, care este de
naturã sã influenþeze gravitatea sancþiunilor disci-
plinare aplicate, sã nu fie prevãzut în mod explicit
prin lege, ci lãsat la aprecierea subiectivã a structu-
rilor profesionale competente4”.

Precizãm cã la data de 28.04.2022, Curtea Constit-
uþionalã, prin decizia nr. 230 a admis excepþia de
neconstituþionalitate ºi a constatat cã sunt neconstitu-
þionale prevederile art. 14 lit. a) din Legea nr.51/1995
pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat
ºi a respins, ca neîntemeiatã, excepþia de neconstituþio-
nalitate ºi a constatat cã prevederile art. 26 lit. d) din
acelaºi act normativ sunt constituþionale în raport de
criticile formulate. Aºadar instanþa de contencios
constituþional reitereazã neconstituþionalitatea textului
de lege privind nedemnitatea avocatului condamnat
definitiv printr-o hotãrâre penalã.
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3. Abordarea în practica judiciarã

Pânã în prezent, Decizia Curþii Constituþionale
nr. 225/2017 nu se regãseºte în modificarea legislativã
a art. 14 lit. a), împrejurare ce creeazã arbitrariu ºi
impredictibilitate în aplicarea ºi interpretarea art. 26
alin. 7 din statut, privind demnitatea profesiei. Decizia
Consiliului Baroului de excludere din profesie a avoca-
tului, în condiþiile art. 14 lit. a), este supusa controlului
Consiliului UNBR, care decide cu majoritate de voturi.
Hotãrârea UNBR rãmasã definitivã are autoritate de
lucru judecat faþã de pãrþi ºi de organele profesiei.

Din punct de vedere etic ºi deontologic, profesia
de avocat are un cadru legal foarte bine definit. Existã
un cod deontologic al profesiei, un cod deontologic
european, normele cuprinse în legea specialã precum
ºi cele din statut. Aºadar, cadrul legal pentru antre-
narea rãspunderii profesionale ºi disciplinare este unul
cuprinzãtor ºi, în general, complet.

Din punct de vedere al rãspunderii penale, opinãm
ca se impune o reevaluare a cadrului legal. La o ana-
lizã practicã amãnunþitã, se ridicã întrebarea: care sunt
standardele ºi reperele concrete care trebuie avute în
vedere de organele profesionale în decizia de exa-
minare a demnitãþii profesionale versus condamnarea
penalã definitivã a avocatului?

Privitã obiectiv, orice condamnare penalã defini-
tivã a unui avocat este o chestiune gravã, care lezeazã
onoarea profesiei ºi care justificã excluderea din
aceastã profesie. Privitã subiectiv, de la caz la caz,
intervine aspectul emoþional ºi sentimentul de solida-
ritate profesionalã.

Subliniez cã existã o solidaritate aparte în aceasta
breaslã profesionalã la nivelul întregii Uniuni Europene,
reflectatã prin formula de adresare „stimate confrate”,
expresie care defineºte apartenenþa, nu doar la valorile
profesionale, ci ºi relaþia umanã de apropriere.

4. Concluzii

În opinia mea, conceptul de demnitate a profesiei
de avocat, prin prisma art. 14 alin. 1 lit. a) din Legea
nr. 51/1995 coroborat cu normele stipulate în statutul
avocatului trebuie în primul rând analizat sub mai
multe aspecte:

(1) natura infracþiunii ºi consecinþele produse prin
prisma gradului de lezare a relaþiilor sociale care sunt
ocrotite prin norma penalã;

(2) felul pedepsei ºi cuantumul acesteia;
(3) principiile fundamentale ale rãspunderii penale:

legalitatea, umanismul, personalitatea ºi individua-
lizarea rãspunderii penale;

(4) situaþia personalã a avocatului (starea de
sãnãtate, dacã are minori în întreþinere, dacã exercitã

ºi alte activitãþi ºi funcþii, cum ar fi cele didactice, tra-
ducãtor autorizat, conduita generalã anterioarã a
avocatului în relaþiile cu colegii, justiþiabilii ºi organele
judiciare etc., antecedentele acestuia privind eventuale
sancþiuni disciplinare aplicate de cãtre barou).

Consider cã este imperios necesar a se face o dez-
batere profesionalã la nivelul Consiliului Barourilor
ºi a Consiliului UNBR cu privire la emiterea unor
standarde privind demnitatea profesiei de avocat în
raport de o condamnare penalã definitivã.

Atât timp cât legiuitorul condiþioneazã calitatea de
avocat de demnitatea „omului-avocat”, reperele
demnitãþii unui avocat prin prisma unei hotãrâri
definitive de vinovãþie penalã trebuie definite. Aceste
repere sunt necesare, nu numai pentru a exista o
viziune unitarã, dar ºi pentru a se evita arbitrariu ºi
impredictibilitatea.

Un avocat condamnat definitiv pentru o infracþiune
la regimul de circulaþie este sau nu nedemn de a
exercita în continuare profesia? Respectiv, un avocat
condamnat la o infracþiune privind regimul armelor
ºi muniþiilor este demn pentru profesarea avocaturii?
Exemplele pot continua, în spiritul zicalei populare
„viaþa bate filmul”.

În loc de concluzii, vã invit la reflexie. Ronald
Myles Dworkin, filosoful ºi juristul american, un
oponent vehement al pozitivismului juridic al lui Hart,
susþinea în teoria sa cã dreptul are doua componente:
reguli ºi principii. Regulile sunt normele prescrise care
se aplicã în maniera „totul sau nimic” – aceste norme
pot fi drepte sau nedrepte. În schimb, principiile sunt
„cãrþile câºtigãtoare”, ele „pot fi doar drepte, întrucât
ele decurg din cerinþele justiþiei ºi constituie funda-
mentele morale ºi juridice ale ordinii”.

Astfel, profesia de avocat meritã a fi ocrotitã prin
propriul sistem de reguli ºi mai ales principii.

NOTE
1 Rene Descartes, Discurs asupra metodei, Ed. Gramar,

2012.
5 I.A. Toader, Particularitãþile rãspunderii penale a avo-

catului, Revista Universul Juridic nr. 5, mai 2021, pp.72-77;
Claudiu Constantin Dinu, Rãspunderea penalã a avocatului,
Blog Hamangiu (https:// bloghamangiu.ro/raspunderea-
penala-a-avocatului-claudiu-constantin-dinu/, 2 mai 2022);
Ulrich Schellenberg, Avocatul – subiect de anchetã a
autoritãþilor de urmãrire penalã; rãspunderea penalã ºi
urmãrirea penalã a avocaþilor europeni, Revista Berliner
Anwaltsverein e.V., Berlin, 7 noiembrie 2014.

3 A se vedea ºi articolul 38 al Statutului Curþii Interna-
þionale de Justiþie.

4 A se vedea în acest sens Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 667 din 11 septembrie 2014.
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Sã scriu aceste rânduri a fost o provocare, nu pentru
cã nu aº ºti ce sã spun despre avocaturã. Motivul este
teama cã ce voi scrie poate fi considerat „desuet”.

Voi începe cu o mãrturisire.
 …Am avut ºansa ca, în urmã cu aproape 41 de

ani, atunci când pãºeam cu paºi stângaci în avocaturã,
sã întâlnesc avocaþi care de câte ori vorbeau,
demonstrau cã sunt mari oratori ºi oameni de o valoare
deosebitã. Atunci când îºi þineau pledoariile, îþi era
teamã sã respiri, sã nu cumva sã pierzi ceva din ceea
ce spuneau. Oameni de mare culturã, artiºti în ale
cuvântului, de o fineþe ºi o sensibilitate deosebite,
eleganþi, politicoºi, niºte adevãraþi cuceritori, în sensul
cel mai frumos al cuvântului.

Mã întreb dacã astãzi ne îndepãrtãm de acest ideal,
dacã ceea ce spun acum rãmâne doar la nivel de
portret, de poveste?

Am spus mereu cã în orice profesie avem nevoie
de modele care sã ne inspire, sã ne formeze ºi sã ne
impulsioneze sã fim mai buni.

Astãzi provocarea lansatã omenirii de digitalizare,
cu schimbãrile pe care le aduce aceasta, cu instanta-
neitatea ºi criza de timp perpetuã dã naºtere unor între-
bãri: Încotro mergem? Cum procedãm? Ce facem cu
tradiþiile? Cum vedem viitorul? Cum va aratã avoca-
tura în urmãtorii ani ? ªi nu în ultimul rând… compu-
terele vor înlocui oamenii?

Este esenþial sã nu uitãm faptul cã avocatura a
rezistat tuturor vremurilor datoritã tradiþiei sale, care
i-au asigurat stabilitatea ºi puterea de a merge înainte.

Nu aº spune cã avocatura este în schimbare, aº
spune cã avocaturã este în continuã evoluþie.

Tradiþia se îmbinã perfect cu viitorul, cu progresul,
cu noul. În asta constã puterea avocaturii!

Noi, avocaþii, suntem precum olarii, legea este lutul
care prinde viaþã în mâinile noastre. Atunci când îl
modelãm, ºtim cã între coperþile dosarelor nu sunt
simple speþe, sunt vieþile oamenilor. Iatã de ce avoca-
tura nu poate fi altfel decât ceea ce este! Înseamnã
tradiþie ºi noutate, înseamnã pasiune, înseamnã un mod
de viaþã, înseamnã sã te trezeºti dimineaþa ºi sã simþi
cã nu poþi sã respiri fãrã sã fii avocat.

Mirosul prafului de pe paginile cãrþilor a fost înlo-
cuit treptat cu informaþia obþinutã pe calculator, dar
nu a dispãrut cu desãvârºire.

Pledoariile nu mai sunt atât de lungi, dar ele existã
ºi vor exista. Ele trebuie sã fie cât mai bine structurate
ºi mai aduse spre perfecþiune. Nu mai avem timp sã
ne expunem ideile ºi de aceea ele trebuie expuse cât
mai bine într-un timp mult mai scurt.

Scrisul a înlocuit uneori pledoaria, dar ea rãmâne
pentru cã numai prin ea poþi sã transmiþi ºi sentimente,
trãiri …

Avocatura rãmâne între tehnicitate ºi elocinþã.
Avocatul va rãmâne sfãtuitorul clientului sãu, confi-
dent, specialist ºi nu în ultimul rând om.

Nu cred cã, în epoca digitalizãrii avocatul poate fi
înlocuit de un computer, factorul uman nu poate fi
înlocuit cu o maºinã.

Este real faptul cã profesia, asemeni întregii ome-
niri, trece printr-o perioada de tranziþie, încãrcatã cu
tensiuni, nesiguranþã ºi îngrijorare.

Cu toate acestea, consider cã esenþa profesiei a
rãmas aceeaºi. Avocaþii au fost ºi vor rãmâne specia-
liºti care au menirea de a le oferi oamenilor suportul
necesar pentru a înþelege ºi aplica legea.

Ei sunt incontestabil cei care îi vor sfãtui, îi vor
îndruma ºi apãra, sunt persoanele care vor lua decizii
pentru ºi în favoarea clienþilor lor.

AVOCATUL ESTE ÎN PRIMUL RÂND OM

Av. Doina STUPARIU
Consilier UNBR, Baroul Iaºi
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Avocaþii au fost ºi vor rãmâne cei care vor desfãºura
un serviciu public, în condiþii de independenþa ºi
confidenþialitate.

Aceste lucruri nu se pot schimba, ele vor rãmâne,
indiferent de mersul societãþii, avocaþii fiind atât teo-
reticieni ai dreptului, persoane care modeleazã textul
de lege, practicieni care vor pune în discuþie mereu
problemele controversate, contribuind la lãmurirea lor.

Se vorbeºte despre preluarea problemelor clienþilor
de cãtre computer care pot oferi consultanþã, în spatele
ecranului.

Este un mod de a privi lucrurile, însã, din nou spun
cã factorul uman nu poate fi înlocuit. Fiecare situaþie
are specificul ei, complexitatea unei probleme nu
poate sã-ºi gãseascã un rãspuns oferit de un calculator.
Însãºi legea este interpretabilã.

Nu întâmplãtor legiuitorul a creat pedepse ce se
înscriu într-o scarã, lãsând la aprecierea fiecãrui
judecãtor aplicarea sancþiunii, þinând cont de cir-
cumstanþe, avocatul fiind cel care are menirea sã ev-
idenþieze nuanþele fiecãrei situaþii juridice.

Avocatura are la baza principii care, în opinia mea,
vor rãmâne peste ani. Avocaþii vor avea întotdeauna
responsabilitãþi faþã de clienþii lor, de lege, de societate
ºi de propria lor organizaþie.

Ele þin de natura profesiei, una în slujba oamenilor,
o profesie liberalã în care principii precum cel al inde-
pendenþei, secretului profesional ºi… sunt funda-
mentale exercitãrii activitãþii.

Dacã societatea a avut nevoie întotdeauna de
avocaþi, este o certitudine cã în perioada urmãtoare
rolul avocatului va spori.

În amalgamul de legi, de situaþii ce nu-ºi gãsesc
corespondent în textele elaborate, avocatul are un rol

din ce în ce mai mare în gãsirea mijloacelor de a
rezolva aceste situaþii, în a iniþia acte normative,
menite sã acopere întreaga gamã de situaþii practice,
în a desluºi aspecte controversate ºi a încerca sã lãmu-
reascã neclaritãþile dintr-un act normativ. Avocatul,
va avea rolul de a educa tinerii, ajutându-i sã înþeleagã
normele juridice, sã gestioneze situaþiile conflictuale,
sã înþeleagã pânã unde se întinde libertatea.

Avocatul viitorului, trebuie sã ºtie sã gestioneze
un conflict, sã fie mediator ºi arbitru, sã fie capabil sã
rãspundã tuturor problemelor de orice naturã, uneori
nu numai juridice.

Avocatul viitorului este psiholog, prieten, nego-
ciator, tehnician ºi un maestru în arta de a convinge.

Avocatul viitorului trebuie sã iubeascã trecutul, sã
fie ancorat în prezent ºi sã fie deschis spre a înþelege
ºi a stãpâni viitorul.

Argumentul nu mai poate fi folosit doar în sens
juridic, el trebuie sã capete valenþe în contextul unei
viziuni interdisciplinare, bazate, mai mult ca oricând,
pe vaste cunoºtinþe de culturã generalã.

Avocatul viitorului trebuie sã fie un bun partener,
sã ºtie sã lucreze în echipã ºi da… trebuie sã fie un
om complex, în care principiile sã se îmbine armonios
cu menirea sa de apãrãtor al oamenilor.

Iatã de ce, privesc cu încredere spre viitor, fãrã
teamã ºi fãrã îngrijorare!

Pentru cã, baza solidã acumulatã de atâtea secole
ne va face puternici, ne va ajuta sã trecem cu bine de
perioada dificilã în care trãim ºi ne va face sã privim
viitorul ca un progres, care are temelia în trecut ºi
prezent.
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Avocatura ca orice altã profesie se identificã cu
societatea din care face parte, preluând în mod cores-
punzãtor acele trãsãturi caracteristice acesteia. Gradul
de educaþie ºi culturã se rãsfrâng proporþional în orice
domeniu de activitate, iar nivelul inteligenþei sociale
influenþeazã armonia din interiorul unei profesii. De
asemenea, gradul de performanþã al sistemului de învã-
þãmânt va reprezenta un barometru pentru bunãstarea
membrilor profesiei.

 Orice schimbare care se încearcã a se realiza la
nivelul unei profesii va fi sortitã eºecului dacã este
incompatibilã cu valorile, tradiþiile ºi principiile comu-
nitãþii, evoluþia acesteia aflându-se într-o interdepen-
denþã cu nivelul de dezvoltare al societãþii din care
face parte.

 Avocatura este o profesie dinamicã aflatã într-o
permanentã transformare. Periodic se modificã speci-
ficul situaþiilor juridice ce necesitã concursul avocaþilor
iar aceºtia din urmã sunt nevoiþi sã se adapteze realitãþii
sociale, proces care trebuie realizat încã de la primele
semne de schimbare.

 În raport de diverºi factori, într-o societate
predominã anumite tipologii cazuistice, astfel încât
anumite activitãþi precum consultanþa juridicã devin
mai cãutate în detrimentul altor servicii juridice, cum
ar fi asistarea sau reprezentarea persoanelor în diverse
procese civile sau penale.

 Specializarea avocatului pe un anumit tip de acti-
vitãþi juridice este beneficã acestuia din perspectiva
timpului alocat pentru actualizarea ºi aprofundarea
cunoºtinþelor juridice din domeniul respectiv, dar ºi
în ceea ce priveºte celeritatea în realizarea activitãþilor
asumate de cãtre avocat. Inclusiv din perspectiva
relaþiilor dintre avocat ºi client o astfel de specializare
este beneficã datoritã adaptãrii avocatului la specificul
clienþilor. Nu în ultimul rând, beneficiile pot fi substan-
þiale ºi pe plan financiar. Cu toate acestea existã riscul
ca la un anumit moment activitatea juridicã în care
s-a specializat avocatul sã nu mai fie de interes, fapt
ce va genera acestuia un disconfort profesional. Într-o
asemenea situaþie, este necesarã reorientarea spre alte
activitãþi juridice ce implicã reluarea ºi actualizarea
cunoºtinþelor teoretice ºi practice, dar ºi o nouã clientelã
care nu poate fi realizatã într-un termen scurt.

Sunt voci care susþin cã într-un viitor apropiat inte-
ligenþa artificialã va înlocui avocatul ºi alþi profesio-
niºti ai dreptului. Personal, apreciez cã acest lucru este
puþin probabil. În primul rând trebuie avut în vedere
faptul cã legile sunt elaborate ºi adoptate de oameni,
care prin natura lor sunt imperfecþi, ceea ce conduce
în mod evident la o lipsã a impecabilitãþii normelor
juridice. În al doilea rând, aplicarea legislaþiei la nivel
naþional ºi nu numai, implicã o serie de interpretãri ºi
corelãri care se realizeazã într-o anumitã mãsurã ºi
dintr-o perspectivã emoþionalã specificã fiinþei umane.
În cele din urmã, destinatarul normelor juridice este
tot o fiinþã umanã care nu va accepta soluþia adoptatã
ºi impusã de o inteligenþã artificialã.

Avocatul spre deosebire de un program de calcu-
lator oferã clientului nu doar o soluþie juridicã, dar ºi
un sprijin emoþional prin modalitatea în care recepþio-
neazã informaþia comunicatã de client, rãspunsurile
oferite acestuia, profesionalismul de care dã dovadã
la care se adaugã interacþiunea umanã care se
transpune printr-o tonalitate calmã a vocii, exprimarea
unui gând pozitiv, o privire optimistã ºi sincerã, o strân-
gere fermã de mânã, un zâmbet schiþat la momentul
potrivit.

 Atunci când avocatul se preocupã în egalã mãsurã
de efectele cu caracter emoþional ale cauzei ce i-a fost
încredinþatã de client ºi nu doar de situaþia juridicã
generatã de aceasta, atunci avocatul este un învingãtor
indiferent de soluþia obþinutã în cauza respectivã.

AVOCATURA CA REFLECÞIE A SOCIETÃÞII

Avocat Danny Gabriel BÂRDAN-RAINE
consilier UNBR, Baroul Bucureºti
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Scurt Istoric. Evoluþia Avocatului

Primii avocaþi din istorie ar putea fi numiþi probabil,
oratorii din vechea Atena, oratorii atenieni confrun-
ându-se cu serioase obstacole structurale, având în
vedere cã existã regula ca oamenii trebuiau sã-ºi
pledeze singuri cauza, regulã care datoritã tendinþei
de creºtere a cazurilor în care oamenii cereau asistenta
unui „prieten”, a început sã fie eludata, astfel încât,
pe la jumãtatea secolului 5 î.Hr., atenienii puteau sã
solicite formal unui prieten, sã-l asiste. Un alt obstacol
pe care oratorii atenieni nu au reuºit niciodatã sã-l
depãºeascã complet a fost regula ca nimeni nu putea
percepe un onorariu pentru a pleda în cauzã altuia,
lege ignoratã în practicã, dar niciodatã abrogata, astfel
încât, oratorii nu au putut niciodatã sã se prezinte ca
juriºti sau experþi, menþinând ficþiunea juridicã cã ei
sunt doar niºte cetãþeni care ajutã cu generozitate un
prieten gratis ºi de aceea nu au putut sã se organizeze
într-o adevãratã profesie. De aceea, vorbind în sensul
strict al definiþiei de avocat, primii avocaþi aveau sã
fie oratorii din Roma Anticã1.

Din cele mai vechi timpuri, în Grecia ºi Roma, ofi-
ciau deja apãrãtori, potrivit codului lui Solon, învi-
nuitul trebuia sã-ºi pledeze cazul în instanþã, folosind

„AVOCATUL IN LUMEA JUSTITIEI PREDICTIVE.
AVOCAT UMAN VERSUS AVOCAT ROBOT”

L‘avocat dans le monde de la justice prédictive. Avocat humain contre avocat robot

The lawyer in the world of predictive justice. Human lawyer versus robot lawyer

Av. Master ªtiinþe Penale Georgeta POPESCU
Baroul Bucuresti

Abstract
L’avocat et son rôle dans une société fondée sur le respect de la justice sont mis en lumière par la “Charte des principes

fondamentaux de l’avocat européen”, qui contient les dix principes généraux régissant l’ensemble de l’activité de l’avocat
européen, le lien entre ces principes étant la fondement du droit à l’autodéfense, noyau de tous les droits démocratiques. Ces
principes fondamentaux expriment l’essentiel de toutes les règles nationales et internationales régissant la déontologie des
avocats européens: «Dans une société fondée sur le respect de la justice, l’avocat a un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à
l’exécution fidèle d’un mandat au sein de la L’avocat doit veiller à ce que l’État de droit et les intérêts de ceux dont les droits et
libertés sont protégés soient respectés et d’une société démocratique. » Par conséquent, l’avocat défend non seulement les intérêts
privés de ses clients, mais agit également en tant qu’avocat pour l’intégrité du système judiciaire, devenant un soutien dans le
respect et la protection de la justice, de l’État de droit.

Abstract
The lawyer and his role in a society based on respect for justice is highlighted by the “Charter of Fundamental Principles of

the European Lawyer”, which contains the ten general principles governing the entire activity of the European lawyer, the link
between these principles being the basis for the right to self-defense, the core of all democratic rights. These basic principles
express the essence of all national and international rules governing the conduct of European lawyers: “In a society based on
respect for justice, the lawyer has an eminent role. His mission is not limited to the faithful execution of a mandate within The
lawyer must ensure that the rule of law and the interests of those whose rights and freedoms are protected are respected. and of a
democratic society. “ Therefore, the lawyer not only defends the private interests of his clients, but also acts as a lawyer for the
integrity of the legal system, becoming a support in respecting and protecting justice, the rule of law.
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serviciile logografului, dacã se simþea incapabil sã
producã un discurs adecvat. La Roma, intervenþia
avocaþilor devine obiºnuinþa în ultimele secole ale
Republicii. Orice vorbitor strãlucit putea deveni
avocat, iar în secolul al VI-lea, împãratul Iustinian a
creat pentru prima datã corporaþia de avocaþi, „Aso-
ciaþia Baroului”. În istoria dreptului roman, în Roma
anticã, profesia de avocat a fost foarte râvnita datoritã
implicaþiilor pe care le-a avut în domeniul politic ºi
multe personalitãþi celebre, precum Quinto Ortensio
Ortalo ºi Marco Tullio Cicero s-au remarcat în sãlile
de judecatã.

În Evul mediu, în dreptul barbar, capitularii lui
Carol cel mare ºi celelalte documente care au urmat
invaziei atestã cã funcþiile de avocat au continuat sã
fie exercitate de mulþi de origine galicã, de exemplu,
avocaþi, tutores, actores, causidici, clamatores. Abia
în secolul al XIII-lea, odatã cu apariþia lui Ludovic al
IX-lea pe tronul Franþei, profesia a început sã aibã o
anumitã disciplinã juridicã. La acea vreme, în ciuda
faptului cã existau avocaþi în toate instanþele, avocaþi
oficiali ai parlamentului, ai prepostului din Paris, ai
justiþiei domnilor, etc., nici astãzi condiþiile în care ar
putea fi definit ca avocat nu sunt certe. Philippe de
Remi ne spune doar cã executorul judecãtoresc avea
dreptul sã excludã de la tribunalul sau persoanele care
au apãrut acolo fãrã a avea caracteristicile cerute de
exercitarea profesiei de avocat. Mai mult, o ordonanþã
a lui Filip cel Frumos, din 23 aprilie 1299, confirma
convingerea cu aceste cuvinte: ad patrocinandum
excommunicatos non recepiatis2.

O ordonanþã a lui Filip cel îndrãzneþ, publicatã la
Paris pe 23 octombrie 1274, cerea avocaþilor sã jure
pe sfintele Evanghelii cã vor lua doar cauze juste ºi
cã vor abandona imediat pe cei pe care i-au descoperit
cã sunt rãi, totodatã dispune ca avocaþilor care nu au
depus acest jurãmânt sã li se interzicã orice activitate
legatã de profesia lor pânã când nu au fãcut acest
lucru. Avocaþii aveau barba rasã, pãrul lung, care
cãdea pe umeri ºi pe frunte, modul de a se îmbrãca
nu era nimic special. Philippe de Remil, în capitolul
V al cãrþii sale, în care se ocupã de avocaþi, ne oferã
numeroase ºi interesante informaþii despre aceºtia, de
exemplu, cã existau avocaþi ºi avocaþi, care puteau
oferi doar sfaturi juridice clienþilor lor.

Unii dintre avocaþii din Evul Mediu erau clerici,
purtând o rochie neagrã, care rãmâne costumul acestei
profesii în Franþa, practica baroului (ordo) a început
doar odatã cu înfiinþarea Parlamentului Parisului în
1320 de cãtre Philippe de Valois. Apar apoi primele
reguli de eticã ºi în 1344, un decret de reglementare
al Parlamentului din Paris oficializeazã statutul de

avocat a cãrui profesie numãra 51 de membri în 1340.
Mai târziu, în anul 1539 Ordonanþa Villers-Cotterêts
limiteazã rolul avocatului în materie penalã, acuzatul
fiind lipsit de apãrãtor în timpul anchetei ºi la ºedinþa
de judecatã. Revoluþia francezã reafirmã rolul avoca-
tului, care autorizeazã prezenþa acestuia în timpul
anchetei, fãrã dreptul de a interveni ºi memoriul.

În epoca modernã ºi contemporanã, figura avoca-
tului este disciplinatã în diferite moduri, în aproape
toate þãrile lumii pentru a exercita profesia de avocat,
fiind necesarã o calificare adecvatã, apartenenþa obli-
gatorie la un anumit ordin profesional, reglementarea
înregistrãrii fiind diferitã de la stat la stat. În general,
asociaþia profesionalã cãreia aparþine avocatul, este
denumitã în general, „Baroul Avocaþilor”, multe
sisteme juridice, pentru a respecta ºi garanta exerci-
tarea dreptului la apãrare, prevãzând numirea unui
avocat într-un proces al unui „apãrãtor oficial”, în
favoarea celor care nu dispun de mijloacele necesare.

Avocatul ºi rolul sãu într-o societate bazatã pe
respectul faþã de justiþie este pus în evidenþã de „Carta
principiilor fundamentale ale avocatului european”,
care conþine cel zece principii generale care regle-
menteazã întreaga activitate a avocatului european,
legãtura dintre aceste principii constituind baza drep-
tului la legitimã apãrare, nucleul tuturor drepturilor
democratice. Aceste principii de bazã, exprima fondul
tuturor regulilor naþionale ºi internaþionale care guver-
neazã conduita avocaþilor europeni: „Într-o societate
bazatã pe respectul faþã de justiþie, avocatul are un
rol eminent. Misiunea sa nu se limiteazã doar la execu-
tarea fidelã a unui mandat în cadrul legii. Avocatul
trebuie sã vegheze la respectarea Statului de drept ºi
a intereselor persoanelor cãrora le aparã drepturile ºi
libertãþile. Este de datoria avocatului nu numai sã ple-
deze cauza clientului sau, ci sã ºi îl consilieze. Respec-
tarea misiunii avocatului este o condiþie esenþialã a
Statului de drept ºi a unei societãþi democratice”. Prin
urmare, avocatul nu aparã doar interesele private ale
clienþilor sãi, ci se comportã ºi ca un avocat al integri-
tãþii sistemului juridic, devenind un sprijin în respec-
tarea ºi ocrotirea justiþiei, a statului de drept3.

I. Avocatul în lumea Justiþiei Predictive. Inte-
ligenþa Artificialã.

Inteligenþa artificialã s-a nãscut cu mulþi ani în
urmã, cel care a introdus expresia inteligenta artifi-
cialã fiind John McCarthy, marcând naºterea efectivã
a acestei discipline, în anul 1956, în New Hampshire
în cadrul unei conferinþe ce a avut loc la Colegiul
Dartmouth, conferinþa la care au participat cele mai
reprezentative figuri ale câmpului naþional de calcul
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dedicat dezvoltãrii sistemelor inteligente, respectiv
Marvin Minsky, Claude Shannon ºi Nathaniel
Rochester.

Alãturi de proiectul prezentat de McCarthy, în
cadrul cãruia o echipã de 10 oameni trebuia sã creeze
o maºinã care în douã luni sã simuleze fiecare aspect
al învãþãrii ºi inteligenþei umane, a mai existat un pro-
gram, al cercetãtorilor Allen Newel ºi Herbert Simon,
capabil de o anumitã formã de raþionament, cunoscut
sub numele de teoreticul logicii sau LP, care era ca-
pabil sã demonstreze teoreme pornind de la principiile
matematicii, însã cel care a introdus noþiunea de inte-
ligenta artificial, IA aparþine lui J. McCarthy, IA fiind
fondatã ca disciplina academicã în anul 1956.
Domeniul a fost întemeiat pe afirmaþia cã, „inteligenþa
umanã, poate fi descrisã atât de precis încât poate fi
fãcutã o maºinã pentru a o simula”.

Deºi nu existã o definiþie universal acceptatã a IA,
„Inteligenta artificialã (IA) se referã la sistemele care
manifestã comportamente inteligente prin analizarea
mediului lor înconjurãtor ºi care iau mãsuri – cu un
anumit grad de autonomie – pentru a atinge obiective
specifice. Sistemele bazate pe IA se pot baza exclusiv
pe software-uri, acþionând în lumea virtualã (de exem-
plu, asistenþi vocali, software de analizã a imaginii,
motoare de cãutare, sisteme de recunoaºtere vocalã
ºi facialã), sau IA poate fi încorporatã în dispozitive
hardware (de exemplu, roboþi avansaþi, vehicule auto-
nome, drone sau aplicaþii pentru internetul obiec-
telor)4”.

Constatãrile FRA aratã cã utilizarea sistemelor de
IA implica un spectru larg de drepturi fundamentale,
indiferent de domeniul de aplicare. Acestea includ,
fãrã limitare, protecþia vieþii private ºi a datelor, nedis-
criminarea ºi accesul la justiþie. Cu toate acestea, atunci
când se abordeazã impactul IA asupra drepturilor
fundamentale, interviurile aratã cã domeniul de apli-
care este adesea delimitat la anumite drepturi. Atunci
când se utilizeazã IA, trebuie luatã în considerare o
gamã mai largã de drepturi, în funcþie de tehnologie
ºi de domeniul de utilizare. Pe lângã drepturile privind
viaþa privatã ºi protecþia datelor, egalitatea ºi nediscri-
minarea, precum ºi accesul la justiþie, ar putea fi luate
în considerare ºi alte drepturi. Printre acestea se
numãrã, de exemplu, demnitatea umanã, dreptul la
securitate socialã ºi asistenþã socialã, dreptul la o bunã
administrare (în cea mai mare parte relevant pentru
sectorul public) ºi protecþia consumatorilor. În funcþie
de contextul utilizãrii IA, trebuie luat în considerare
orice alt drept protejat în cartã.

Accesul la justiþie este atât un proces, cât ºi un
obiectiv ºi este esenþial pentru persoanele care doresc

sã beneficieze de alte drepturi procedurale ºi ma-
teriale.

Acesta cuprinde o serie de drepturi fundamentale
ale omului. Printre acestea se numãrã dreptul la un
proces echitabil ºi la o cale de atac eficientã în temeiul
articolelor 6 ºi 13 din CEDO ºi al articolului 47 din
Carta drepturilor fundamentale a UE. În consecinþã,
noþiunea de acces la justiþie obligã statele sã garanteze
dreptul fiecãrei persoane de a se adresa justiþiei – sau,
în anumite circumstanþe, unei entitãþi de soluþionare
alternativã a litigiilor – pentru a obþine o cale de atac
în cazul în care se constatã cã drepturile persoanei în
cauzã au fost încãlcate.

În conformitate cu aceste standarde, unei victime
a unei încãlcãri a drepturilor omului care decurge din
dezvoltarea sau utilizarea unui sistem de IA de cãtre
o entitate publicã sau privatã trebuie sã i se ofere acces
la cai de atac în faþa unei autoritãþi naþionale. În
conformitate cu jurisprudenþa relevanþã în temeiul
art. 47 din carta ºi al art. 13 din CEDO, calea de atac
trebuie sã fie „efectivã atât sub aspect practic, cât ºi
sub aspect juridic”5.

Inteligenþa artificialã genereazã o serie de incer-
titudini majore, la nivel tehnologic, dar mai ales la
nivel juridic ºi etic. Dintre drepturile ºi libertãþile
omului care ar putea fi suprimate în mod special se
evidenþiazã, dreptul la confidenþialitate, dreptul la
protecþia datelor cu caracter personal ºi demnitatea
umanã, libertatea de exprimare ºi altele. În ciuda
riscurilor deciziilor robotizate, predictibilitatea ºi jus-
tiþia predictivã pot fi considerate oportunitãþi de a pre-
zice rezultatul procesului, prin utilizarea algoritmilor.
Se naºte întrebarea: poate fi înlocuit un judecãtor cu
un robot? Una din tezele propuse este cã decizia robo-
ticã, la fel ca ºi cea umanã, pot conþine erori ºi cã
deciziile robotizate nu pot fi considerate corecte, chiar
ºi atunci când sunt logic corecte, întrucât nu existã
maºini infailibile.

Cu toate acestea, trebuie evaluat pozitiv faptul cã
automatizarea procesului decizional, permite obþinerea
unor avantaje semnificative în ceea ce priveºte unifor-
mitatea, fiabilitatea ºi capacitatea de control adecvatã
a deciziei.

În domeniul justiþiei existã stimulente puternice
pentru utilizarea inteligenþei artificiale. Autoritãþile
publice au identificat deja beneficiile bugetare care
ar putea fi obþinute prin înlocuirea unei pãrþi a perso-
nalului judiciar cu sisteme automatizate.

Utilizarea posibilã a sistemelor automatizate în pro-
cesele de luare a deciziilor judiciare, prin permiterea
unor rezultate judiciare programabile ºi previzibile
atrage, de asemenea, o mulþime de provocãri ºi riscuri
semnificative pentru dreptul la proces echitabil ºi



R E V I S T A   A V O C A T U L  2 0 22 107

Reflecþii cu privire la profesie

pentru administrarea justiþiei. În regimurile demo-
cratice, introducerea IA poate fi justificatã ºi de dorinþa
de a creºte nivelul de furnizare a justiþiei, de a face
justiþia mai accesibilã, mai rapidã ºi mai puþin costi-
sitoare.

Pentru acele categorii de persoane pentru care
accesul la justiþie rãmâne un lux inaccesibil, posibi-
litatea de a-ºi judeca cazul cu ajutorul unei maºini
poate fi consideratã progres.

Anumite categorii de justiþiabili, cum ar fi cei din
recursurile colective sunt cu siguranþã pregãtiþi, de
îndatã ce fiabilitatea acestor programe va fi declaratã
ca fiind suficientã, sã promoveze utilizarea acestor
sisteme în scopuri contabile. Utilizarea potenþialã a
IA ca instrument de luare a deciziilor ar putea permite,
totodatã, judecãtorilor sã facã judecaþi mai coerente
ºi de calitate superioarã mai rapid, raþional ºi eficient.

O astfel de utilizare, în cadrul sistemului judiciar
este deja menþionatã în rezoluþia Parlamentului
European din 12 februarie 2019 pentru „O politicã
industrialã europeanã completã privind Inteligenta
Artificialã ºi roboticã”6.

Prin urmare, nu existã nici o îndoialã asupra fap-
tului cã IA va fi utilizatã în domeniul justiþiei. Cum se
raporteazã avocatul uman la aceastã situaþie? În Statele
Unite ale Americii folosirea inteligenþei artificiale este
deja un subiect discutat de peste cinci ani, firmele de
avocaturã americane folosind instrumente care utili-
zeazã tehnologia (technology-assisted review) pentru
a parcurge documente de mari dimensiuni ºi pentru a
analiza contracte cu mii de pagini. De exemplu,
instrumente precum RAVN de la iManage sunt
utilizate pentru a clasifica ºi sumariza documente, iar
aplicaþii precum LawGeex au fost adoptate pentru a
asigura consistenþa contractelor. Tot în SUA existã ºi
instrumente care au þinut prima paginã a revistelor de
tehnologie, datoritã complexitãþii ºi ineditului, de
exemplu ROSS a fost primul avocat robot, avocat
bazat pe IA lansat în SUA, care reuºeºte sã analizeze
diferite cazuri ºi sã redacteze drafturi de soluþii în doar
câteva minute.

Inteligenþa artificialã este foarte puþin folositã de
firmele de avocaturã din România. În condiþiile în care
legal tech este încã un subiect la început în þara noastrã,
piaþa fiind în creºtere abia în ultimii ani, printre apli-
caþiile care au început sã implementeze procese bazate
pe inteligenta artificialã în legal tech românesc
aflându-se ºi KeyVisionPro, care utilizeazã aceste
procese în funcþionalitate clienþilor sãi, în planurile
de dezvoltare a aplicaþiei care vã cunoaºte o mai mare
dezvoltare7.

La 15 octombrie 2021, în cadrul cooperãrii
franco-argentiniene dezvoltate de Universitatea

Naþionalã din Cuyo, specialistul Soraya Amrani-Mekki
din Franþa, a susþinut o conferinþã cu tema “Prelegere
despre Justiþia predictivã dictatã de un expert francez”.

Platforma digitalã unicã a statului peruan la data
de 7 octombrie 2021 „Justiþie predictivã în rezoluþiile
ºi hotãrârile emise în procesele Habeas Datã în Tc.”,
anunþa cã sistemul expert este aproape gata, fiind vorba
despre o aplicaþie informaticã dezvoltatã de Programul
de Îmbunãtãþire a Serviciilor de Justiþie AXA
NON-PENALÃ pentru Curtea Constituþionalã. Prin
aceastã cerere vor fi arãtate criteriile folosite de însãºi
Curtea pentru soluþionarea unui anumit caz, conform
cazuisticii ºi conform jurisprudenþei sale existenþe, ºi
va sugera o propunere semiautomatã de prezentare.
„Sistemul nu exonereazã consilierul de a fi studiat
dosarul, ceea ce permite este sã aibã un nivel de pre-
dictibilitate care sã nu se ciocneascã de ceea ce a fost
stabilit anterior de cãtre TC. Adicã acesta este prece-
dentul pe care îl are TC ºi nu poþi ieºi din acest cadru
conceptual”, a comentat dr. Alan Martínez, avocat
consultant angajat de Programul de Îmbunãtãþire
pentru dezvoltarea sistemului.

În Peru, Habeas Data este un proces prin care orice
cetãþean poate depune o acþiune în justiþie atunci când
dreptul sãu la autodeterminare informativã sau acces
la informaþii a fost afectat. Rezolvarea unui dosar
Habeas Data la Curtea Constituþionalã dureazã între
un an ºi un an ºi jumãtate. Odatã cu dezvoltarea acestei
aplicaþii informatice cu model logic pentru propuneri
de prezentare semi-automate, sau numitã ºi sistem
expert, acest timp poate fi redus considerabil întrucât
cazului i se va oferi o propunere de soluþie bazatã pe
precedente, care este cunoscutã sub numele de pre-
dictibilitate sau justiþie predictivã. Acest concept apare
ca o oportunitate de a rezolva cazurile mult mai rapid.

De exemplu, a fost analizat cazul unui justiþiabil,
„Am analizat cazul unei femei din Arequipa care a
solicitat informaþii pentru o datorie în dolari la o enti-
tate bancarã. Acest caz este de 6 luni în TC, cu sistemul
expert, l-am rezolvat în 1 ora”, a spus avocatul consul-
tant. Tari precum Statele Unite, de exemplu, au
sisteme similare care, prin întrebãri, arunca criteriile
jurisprudenþiale stabilite pentru a rezolva cazurile în
mod predictiv. „Aºa-numitul sistem Expert este
alcãtuit din douã lucrãri: un model logic de identificare
a condiþiilor legale necesare pentru construirea unei
propuneri de prezentare semiautomatã, bazatã pe
studiul mai multor fiºiere de cazuri habeas datã ºi
implementarea unei aplicaþii informatice, pentru a
încãrca modelul logic, a alimenta cu întrebãri juridice
ale cazului ºi a construi o propunere de prezentare
semi-automata. Importanþa acestei aplicaþii informatice
bazatã pe modelul logic este predictibilitatea justiþiei
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constituþionale ºi, de asemenea, reducerea timpului
de pregãtire a rezoluþiilor ºi sentinþelor într-un caz
dat”, a argumentat Luis Ávila, manager de proiect la
Curtea Constituþionalã.

(Revista Facultãþii de Drept din Mânaº Gerais, 12
aprilie 2022)

II. AVOCATUL UMAN VERSUS AVOCATUL
ROBOT

A. Avocatul Uman

Un avocat uman pentru a avea o carierã de succes,
trebuie sã deþinã o serie de abilitãþi: de comunicare,
raþionament, capacitate analiticã, de cercetare, umane,
perseverenþã ºi creativitate. Prin urmare, un bun
avocat trebuie sã se exprime clar atât în scris cât ºi în
vorbire dar sã fie ºi un bun ascultãtor, sã convingã
judecãtorul, sã aibã un bun raþionament, astfel încât
concluziile sã fie rezonabile ºi logice, existenta criticii
în aprecieri astfel încât sã anticipeze punctele slabe
ale argumentelor prezentate, abilitãþi analitice pentru
a alege cea mai potrivitã soluþie în baza cantitãþii de
informaþii absorbite, cercetarea rapidã ºi eficientã
pentru înþelegerea necesitaþilor clientului ºi pregãtirea
strategiei, abilitatea de a fi sociabil, de a înþelege
nevoile clientului convingãtor, sã evalueze reacþiile
martorilor ºi judecãtorilor, a adversarilor, perseverentã
în a finaliza munca, indiferent de volumul acesteia,
creativitatea în gestionarea intereselor clientului, posi-
bilitatea de a gãsi cea mai bunã soluþie.

Avocaturã a apãrut în istorie din nevoia de a repre-
zenta ºi apãra pe altul, în mod profesionist, graþie
cunoºtinþelor dobândite ºi talentului cultivat, menþio-
neazã domnul prof.univ.dr. Mircea Duþu, într-un
articol publicat pe juridice.ro. Elocinþa judiciarã a fost
consideratã multã vreme indispensabilã apãrãrii la
barã. Nu de puþine ori, de-a lungul istoriei, retorul,
oratorul ºi advocatul s-au confundat. Baroul este
pentru avocaþi ceea ce, în vremurile antice era tribuna
pentru oratorii Romei. El este câmpul unde se dezve-
leºte toatã puterea elocventei judiciare spre a face sã
triumfe justiþia ºi adevãrul8.

Ea este un har ºi un dar, care nu pot fi transferate
pe seama altuia ºi cu atât mai mult asupra unei maºini,
oricât de inteligenta ar fi ea. „Ceea ce împiedicã eloc-
venta Baroului de a fi literarã, remarca Brunetière,
este numai sentimentul ce ea îl are de îndeplinit înda-
toririle sale”. Iar Raymond Poincare fãcea o altã re-
marcã menitã sã identifice în mod inseparabil persoana
avocatului cu profesia lui: inconvenientul cel mai grav
e ca avocatul nu vorbeºte în numele sãu, el vorbeºte
pe socoteala altuia. El munceºte întotdeauna cam cum

fãceau logografii, se identificã cu sufletul clienþilor
sãi ºi dezvolta adesea mai mult motivele lor decât pe
ale sale9!

Alegerea unui avocat nu este o misiune tocmai
uºoarã pentru justiþiabili, în special pentru persoanele
care nu cunosc prea bine sistemul juridic, motiv pentru
care este necesarã informarea prealabilã, însã odatã
ales avocatul ºi stabilitã o relaþie de bunã comunicare
ºi încredere, avocatul nu se subordoneazã decât con-
ºtiinþei sale ºi interesului legitim al clientului sau.

B. Avocatul Robot. Existenþa ºi Perspective

Optimiºtii susþin cã nu este cazul de alarmare,
pentru cã oricât de repede ºi mult ar avansa inteligenta
artificialã ºi roboþii, existã lucruri pe care nu le vor putea
face niciodatã la fel de bine precum oamenii. Contrar
acestor susþineri, casa de avocaturã Baker&Hostetler a
angajat supercomputerul dezvoltat de IBM, Ross, care
îl are pe Watson ca sursa de inspiraþie, primul robot
avocat din lume, pentru a se ocupa de cazurile de
insolventa ºi faliment, motivul fiind acela cã aceºtia
cred în tehnologiile cognitive ºi cã pot oferi servicii
mai bune. Ross primul robot avocat din lume a fost
programat sã înþeleagã limbajul uman, sã postuleze
ipoteze când este întrebat, sã cerceteze ºi sã genereze
rãspunsuri ºi referinþe în cazul în care îºi argumenteazã
concluziile. De asemenea, Ross învaþã din propriile
experienþe astfel încât, va fi mai rapid ºi va avea din
ce în ce mai multã experienþã interacþionând cu
oamenii. De exemplu, când îi este adresatã o întrebare,
parcurge toatã legislaþia în domeniu ºi va da un rãspuns
care include un caz. Ross monitorizeazã non-stop
legislaþia ºi deciziile instanþelor de judecatã astfel, afla
imediat când un caz relevant pentru speþã are o decizie
definitivã. În ceea ce priveºte comunicarea, Ross eco-
nomiseºte timp, prezentând rezultatele cele mai rele-
vante, îºi prezintã rãspunsurile într-un limbaj accesibil
ºi uºor de înþeles pentru toatã lumea10.

Clienþii cabinetului îi pot adresa întrebãri în limba
englezã, fãrã a folosi însã fraze complicate, ca ºi cum
ar discuta cu un coleg, iar Ross parcurge toatã baza
lui de date juridice, apoi formuleazã un rãspuns, însoþit
de trimiteri la legislaþia în vigoare, jurisprudenþa ºi
surse anexe, precizeazã site-ul Futurism.

Un robot a preluat sarcinile de revizie ºi control
ale documentelor dintr-o casã de avocaturã din
Pittsburg, Statele Unite ale Americii – a anunþat revista
Bâz Journals. Compania Babst Calland, care este recu-
noscutã drept early-adopter a inteligenþei artificiale
în domeniul legal, a anunþat cã a implementat un sistem
bazat pe AI pentru documente ºi contracte de mana-
gement. Compania a punctat faptul cã IA a reuºit sã
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înjumãtãþeascã timpul necesar parcurgerii unui numãr
ridicat de tranzacþii corporate ºi comerciale, eficien-
tizând activitatea echipei de avocaþi. Adoptarea tehno-
logiei a ajutat la eliberarea avocaþilor de anumite
taskuri repetitive neproductive, care au fost preluate
de maºini, astfel avocaþii putând fi mai productivi ºi
mai implicaþi în oferirea de servicii de consultanþã ºi
în activitãþi care ajuta la creºterea profitabilitãþii11.

„Imaginaþi-vã o tehnologie care este 50% juridicã,
50% date dar 100% robot”, spunea Christian Nielsen,
directorul juridic al AirHelp, care pe durata
Hackathonului de iarnã din 2016, a creat o inteligenþã
artificialã, denumitã Herman, un robot avocat, care
nu este nici femeie nici bãrbat ºi care poate estima
cea mai potrivitã jurisdicþie pentru toate cererile com-
paniei în cazul în care este necesarã o acþiune în
justiþie. Lui Herman i-a fost instalat un creier artificial
simplu ºi foloseºte regulile aºa cum le-ar folosi un
om, doar cã mult mai rapid, cea mai importantã parte
a creierului sãu reprezentând-o logica jurisdicþiilor,
acesta reuºind sã stabileascã o jurisdicþie dintre sute
de mii de cereri într-o secundã. AirHelp ºi-a petrecut
4 ani ºi au investit milioane de dolari, dezvoltându-ºi
o reputaþia unei companii de tehnologie, care a adunat
la un loc un sistem de date unic, o platformã tehno-
logicã ºi competente deosebite în software, care ajuta
pasagerii ale cãror zboruri au fost întrerupte, sã inten-
teze ºi sã câºtige cererile ºi compensaþiile care li se
cuvin. Industria juridicã este momentan, perturbatã ºi
îi favorizeazã doar pe cei bogaþi12.

În Belgia, potrivit unei investigaþii (CC BY-SA)
Quentin Noirfalisse, a fost publicat la 5 decembrie
2017articolul „Avocatul ºi robotul”, mai puþin de 1%
din jurisprudenþa era accesibilã online, avocaþii însã
visau la un software de „justiþie predictivã”, lucru ce
permite limitarea cãutãrilor pentru lucrãri, poate
sugera piste legale ºi informaþii despre ºansele de
succes a acþiunii în justiþie. Dar cu ce cost?

Scena are loc la Strasbourg în decembrie 2016.
Un avocat belgian purtând butoni, cravatã neagrã
ºi jachetã gri se adreseazã colegilor sãi în cadrul
Conferinþei Cyberjustice Europe 2016. Viitorul
justiþiei ºi profesia de avocat în lume, ºi deci în Belgia,
Jean-François Henrotte, care se ocupã de proiectul
„inteligenta artificialã” pentru avocats.be, ordinul
barourilor francofone ºi germane, lanseazã un scurt
videoclip demonstrativ.

În acesta, un avocat este contactat de un client,
proprietar, care ar dori sã rezilieze contractul de închi-
riere comercial, al unui chiriaº fãrã a plãti despãgubiri
de evacuare. Avocatul, în loc sã punã un avocat tânãr
proaspãt cu nasul în miile de documente de

jurisprudenþã ºi texte legale, deschide un program de
calculator, pune întrebarea computerului sãu, în limbaj
natural (adicã în limba francezã scrisã, în acest caz).
Douã clicuri mai departe, software-ul îi oferã articolele
de lege referitoare la contractul de închiriere comer-
cialã, hotãrârea judecãtoreascã cea mai apropiatã de
acest caz, ºi mai ales o serie întreagã de soluþii juridice
care sã permitã clientului sau sã urmeze cutare sau
cutare cale, prezicându-ºi ºansele de succes, graþie
acestei analize ample a jurisprudenþei belgiene. A avea
aceastã „bicicletã” magicã ar costa, potrivit lui Me
Henrote, 40 de euro de avocat pe an, dacã avocaþii
vor fi de acord sã punã în comun costurile13.

Avocatul Administraþiei Justiþiei Madrid, Perea
González afirma în martie 2021 cã datoritã instrumen-
telor de jurimetrie analiticã, ar fi posibil sã se descifreze
rezultatul unei anumite strategii judiciare. În prezent,
organele judiciare manipuleazã o cantitate imensã de
date care, însã, sunt neprotejate de un tratament
coerent, logic, sistematizat ºi raþional. Nu existã o
orientare cãtre utilitatea datelor, iar lipsa unei definiþii
strategice înseamnã cã Big Data judiciarã reprezintã
o oportunitate irositã pentru crearea de modele mate-
matice care sã permitã, nu doar o cunoaºtere exhaus-
tivã a stãrii reale a Administraþiei Justiþiei (statistici
de orizont), dar mai presus de toate, o variantã de
prognoza privind hotãrârile judecãtoreºti care se
adopta zilnic, pe scurt, sã deseneze un model care sã
serveascã drept informaþie probabilisticã pentru
partide, profesioniºti ºi organisme. Datoritã instrumen-
telor de jurimetrie analiticã, cu fundament algoritmic,
s-ar putea descifra rezultatul unei anumite strategii
judiciare, s-ar putea cunoaºte cu probabilitate decizia
organului, iar cu acele informaþii, dacã este cazul, s-ar
evita un litigiu pierdut. Desigur, dezvoltarea operaþio-
nalã a acestui tip de aplicaþie implica procesarea
masivã a datelor ºi proiectarea unui algoritm care adã-
posteºte riscul real de a transforma prejudecãþile umane
în logica matematicã.

Cu toate acestea, din respect pentru complexitatea
sarcinii, angajamentul de a explora aceste soluþii este
mai necesarã astãzi ca niciodatã. Nu doar pentru cã
s-ar economisi costuri foarte mari, ci pentru cã ar
permite ca procesul ºi structura jurisdicþionala sã fie
readuse în clãdirea iniþialã, fãrã a submina garanþiile
paraþilor, ºi reafirmând o maximã care astãzi pare
uitatã: Justiþia târzie este niciodatã Dreptatea14.

C. Avocatul Uman versus Avocatul Robot

Va exista o „alungare progresivã a omului”, aºa
cum se îngrijoreazã filozoful Eric Sadin? Confruntatã
cu temeri legitime, Comisia Europeanã pentru Efi-
cienþa Justiþiei, (CEPEJ) a Consiliului Europei a
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conceput în decembrie 2018 o carte eticã privind
utilizarea IA în sistemele judiciare: aceasta trebuie sã
rãmânã un instrument în serviciul interesului general,
respectând totodatã drepturile individuale. CEPEJ a
definit cinci principii care trebuie garantate: drepturile
fundamentale pãstrate, transparentã, nediscriminare,
calitate ºi siguranþã, control de cãtre utilizator. Coautor
al Digital Justice, magistratul Antoine Garapon declara
cã va fi necesar sã se evite capcana „standardizãrii
jurisprudenþei” cu justiþia predictivã ºi cã tehnica nu
poate nici liniºtitã, nici distanþã.

Me Caroline Zorn, membrã a Baroului Strasbourg
ºi referent digital al Sindicatului Avocaþilor francezi,
declara: „Dacã inteligenta artificialã este folositã mai
degrabã pentru a pune capãt litigiilor decât pentru a
ajuta judecãtorul sã ia o decizie, trebuie sã fim atenþi
la aceasta. AI nu-ºi are locul în justiþie dacã dorim sã
menþinem un adevãrat serviciu public într-un stat de
drept, care favorizeazã dialogul ºi dimensiunea
umanã”.

Justiþia predictivã sau algoritmicã urmãreºte sã
prezicã rezultatul unei dispute folosind ca algoritm
un software, o metodã de cuantificare a riscului juri-
dic. Corine Chabaud în articolul publicat pe 3 noiem-
brie 2020, vorbeºte despre faptul ca justiþia predictivã
încurajeazã evitarea utilizãrii resurselor umane, fapt
ce îi sperie pe unii profesioniºti15.

Cel mai recent site de la Legaltech, site-ul
justice.cool oferã justiþiabililor, posibilitatea de a-ºi
rezolva micile litigii pentru o ratã forfetara de 36 EUR
întrucât din ianuarie, utilizarea medierii pentru micile
dispute a devenit obligatorie în Franþa, referitor la un
litigiu cu valoare de mai puþin de 5.000 euro. Acest
site creat la începutul anului 2020, se mândreºte cu
faptul cã este „prima platformã asistatã de inteligenþã
artificialã”, menitã sã ajute la gãsirea unei soluþii pe
cale amiabilã a unui litigiu juridic, graþie „unui motor
de cãutare de noua generaþie”, care foloseºte învãþarea
profundã, un fel de învãþare automatã. Deocamdatã
se ocupã doar de litigiile dintre angajatori ºi angajaþi.
Din Legaltech francez fac parte 300 de platforme
digitale private care, datoritã noilor tehnologii oferã
servicii juridice. ªi face dreptate predictivã, pentru cã
a scanat zeci de mii de decizii, poate prezice, în câteva
clicuri, deznodãmântul unei dispute, astfel încât cei
care îl consultã sã renunþe sau sã înceapã.

Astfel, un director bancar, în vârstã de 50 de ani,
victimã a unei concedieri pentru abatere gravã dupã
o gafã, transformatã în cele din urmã în concediere
abuzivã cu despãgubiri ºi ajutor la reclasificare. Pe
broºura sa de prezentare, fotografia tinerilor sãi an-
gajaþi astfel subtitrata îºi propune sã: „Un proces
orchestrat de algoritmi, dar controlat de oameni”.

Se teme avocatul uman sau este reticent? Cei care
susþin IA argumenteazã faptul cã inteligenþa artificialã
le simplificã viaþa cu documente legale la un cost mai
mic, accesul la lege ar fi mai accesibil ºi contribuie la
crearea unei noi justiþii, în cadrul cãreia s-ar simplifica
soluþionarea litigiilor comerciale sau a procedurilor
de divorþ. Avocaþii reticenþi se tem ºi cer mai multe
garanþii etice, se tem cã aceastã nouã formã de justiþie
ar prioritiza soluþionarea cazurilor în detrimentul fiinþei
umane, întrucât algoritmul este lipsit de empatie,
software-ul fiind realizat de oameni ce ar avea pãrtiniri
cognitive, cum este cazul în Statele Unite, software-ul
Compas, care mãsoarã capacitatea de recidivã a
delincvenþilor, rasist, pentru cã atribuie americanilor
de culoare o tendinþã mai puternicã de recidivã. În
Estonia, un robot care l-a înlocuit pe judecãtor în dife-
rende mici de sub 7.000 euro, când decizia nu este
adecvatã, justiþiabilii pot face apel la un judecãtor
adevãrat, uman.

Un avocat uman pentru a avea o carierã de succes,
trebuie sã deþinã o serie de abilitãþi: de comunicare,
raþionament, capacitate analiticã, de cercetare, umane,
perseverenþã ºi creativitate. Prin urmare, un bun
avocat trebuie sã se exprime clar atât în scris cât ºi în
vorbire dar sã fie ºi un bun ascultãtor, sã convingã
judecãtorul, sã aibã un bun raþionament, astfel încât
concluziile sã fie rezonabile ºi logice, existenþa criticii
în aprecieri astfel încât sã anticipeze punctele slabe
ale argumentelor prezentate, abilitãþi analitice pentru
a alege cea mai potrivitã soluþie în baza cantitãþii de
informaþii absorbite, cercetarea rapidã ºi eficientã
pentru înþelegerea necesitaþilor clientului ºi pregãtirea
strategiei, abilitatea de a fi sociabil, de a înþelege ne-
voile clientului convingãtor, sã evalueze reacþiile
martorilor ºi judecãtorilor, a adversarilor, perseverentã
în a finaliza munca, indiferent de volumul acesteia,
creativitate în gestionarea intereselor clientului,
posibilitatea de a gãsi cea mai bunã soluþie.

I. DoNotPay: «le robot avocat» qui défend leº
consommateurs sur le web. În data de 26 iunie 2020,
un articol publicat de Valentin Cimino, anunþa cã
DoNotPay, „avocatul robot” apãra consumatorii pe
web, o inteligenþã artificialã alimentatã de un algoritm
care foloseºte deciziile instanþelor în favoarea
consumatorilor pentru a genera rãspunsuri automate.
DoNotPay un serviciu care a explodat de la începutul
crizei Covid-19, aparþinând tânãrului britanic Josh
Browder, cu sediul în San Francisco, foloseºte inte-
ligenta artificialã pentru a apãra drepturile consuma-
torilor, ºi care a dezvoltat deja 100 de roboþi care
lucreazã pe ºase categorii principale de dispute16.
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II. Aceastã platformã ajuta consumatorii sã se
angajeze în proceduri legale în urma unei dispute pe
web, oferind posibilitatea de a-ºi recupera banii
dintr-un zbor anulat, de a obþine despãgubiri, de a
anula abonamentul la un serviciu, de a solicita
beneficii etc.

III. Cererea pentru acest serviciu a crescut cu peste
50% de la începutul pandemiei.

La începutul anilor 2000 legaltech-urile (tehnologii
în slujba dreptului) au apãrut în Statele Unite, iniþial
fiind vorba de companiile private care furnizau fir-
melor de avocaturã sisteme de management admi-
nistrativ, arhivare sau cercetare juridicã. Astãzi însã,
start-up-urile urmãresc inovaþia în fiecare colþ al unui
sector care nu este bine cunoscut pentru a convinge,
uneori chiar sã înlocuiascã firme de avocaturã, precum
LegalZoom, o cutie americanã care se oferã sã creeze
documente legale fãrã a trece printr-un avocat. Totul
într-o logicã asumatã a profitului. Un start-up precum
Legalist oferã cetãþenilor ºi companiilor sã îºi finanþeze
acþiunile în justiþie în schimbul a jumãtate din daunele
încasate la finalul proceselor. Cheia strategiei constã
în prelucrarea datelor, cu adevãrat copleºitoare, 15
milioane de dosare de justiþie, ºi reuºeºte sã dea o
predicþie asupra ºanselor de succes a unui caz ºi a
duratei acestuia17.

IV. Realitatea din spatele fanteziei de justiþie a
robotului. Decriptarea unui concept care va transforma
justiþia profesia juridicã ºi judiciarã, justiþia „la buton”
vinde la fel de mult pe cât sperie, intitula Thomas
Coustetle în articolul sãu publicat în 2019, în Dalloz
Actualite. Utilizaþi algoritmi pentru a prezice rezultatul
acþiunii în justiþie, iatã promisiunea dreptãþii predictive.
Raportul Cadiet, depus în anul 2017 Cancelariei,
vorbeºte despre acesta ca de un „set de instrumente
dezvoltate prin analiza unor mase mari de date de
justiþie care îºi propun, în special dintr-un calcul al
probabilitãþilor, sã prezicã pe cât posibil rezultatul unei
dispute”. Este adevãrat cã atuurile sale te ameþesc,
subliniazã Thomas Coustetle, întrucât evalueazã
ºansele de reuºitã a unui litigiu, reduce hazardul juridic
ireductibil, calculeazã cuantumul despãgubirii, iden-
tificã argumentele potrivite ºi invers, limiteazã riscul
unei proceduri, anticipeazã costul acesteia ºi, de ase-
menea, efectele sale ºi chiar poate debloca instanþele.
Un Graal pentru avocat, justiþiabil, asigurãtor sau chiar
pentru stat. Instrumentul, face posibilã „vizualizarea
riscului juridic” valabil în cincisprezece domenii
extrem de litigioase, de la încetarea bruscã a relaþiilor
comerciale, pânã la dreptul muncii (concediere fãrã
cauzã realã sau serioasã).

V. Software-ul prezintã utilizatorului deciziile pe
care le-ar lua o sutã de judecãtori virtuali, conform
criteriilor definite în prealabil. Aºadar, clientul poate
ºti dacã majoritatea judecãtorilor virtuali i-ar da drep-
tate sau greºit, i-ar acorda despãgubiri, cu o sumã care
poate fi vizualizata pe o histogramã, ºi ce argumente
au câºtigat susþinere sau invers18.

Se preconizeazã cã pe termen mediu, vom vedea
roboþii gradual introduºi în lumea juridicã. De altfel,
aceºtia sunt deja prezenþi, deºi nu mereu ne dãm
seama de acest lucru. Deja existã la nivel internaþional,
firme care au demarat implementarea unor astfel de
„asistenþi legali” într-o serie de practici limitate.
Desigur sub formã de boþi sau programe software care
proceseazã solicitãrile, parcurg date electronice
enorme de jurisprudenþã ºi oferã soluþii legale, toate
acestea într-un timp ºi la costuri considerabil reduse
faþã de avocatul tradiþional, iar prezenþa lor se va con-
solida pe termen mediu spre lung. Apoi, odatã cu pro-
gresul inteligenþei artificiale ºi posibilitatea efectuãrii
de sarcini din ce în ce mai complexe, se poate ajunge
în faza în care un robot va putea susþine o cauzã în
faþa unui magistrat. Sau chiar poate vom sta noi în
faþa unui robot magistrat ca sã susþinem o cauzã.

Având în vedere cã deja se discutã despre drepturile
roboþilor, dacã pot ei avea drepturi ca ºi oamenii în
cazul în care fiind dotaþi cu inteligenþa ar putea simþi,
aceastã problemã fiind în prezent analizatã de cãtre
Institutul pentru Viitor din California, deºi mulþi critici
considera cã ar fi prematurã, unii critici ai transu-
manismului susþinând cã orice drepturi ipotetice ale
robotului ar rezida pe un spectru, cu drepturile anima-
lelor ºi drepturile omului. Cu toate acestea înainte de
a vorbi despre implementarea roboþilor în domeniul
juridic, apar câteva întrebãri cãrora va trebui sã le
aflãm întâi rãspunsul, precum: Vor rãmâne la stadiul
de consilieri paralegali? Dacã vor avea funcþii de
avocaþi, vor avea nevoie de o certificare similarã cu
cea de licenþã în drept? Pe ce cale o vor obþine? Vor fi
companiile de asigurãri dispuse sã asigure calitatea
activitãþii profesionale întreprinse de avocaþii roboþi?
Vor plãti taxe ºi impozite? Vor beneficia de statutul
de persoanã juridicã? ªi multe alte întrebãri care la
acest moment nici nu au fost gândite. Pânã vom avea
rãspuns la aceste întrebãri, dacã o casã de avocaturã
va folosi roboþi pentru a emite memorandum-uri,
rapoarte, opinii, consultanþã, documente ce vor fi
semnate de un avocat uman, ar reprezenta oricare
dintre acestea, acte de concurenþã neloialã? Ne-am
afla în faþa unei situaþii de intruziune profesionalã
realizatã de cãtre robot? Într-o formã mai mult sau
mai puþin similarã ce cele enumerate de autor, vom fi
martorii adaptãrii avocatului la aceste noi tehnologii19.
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În anul 2021, China anunþa cã a introdus un pro-
curor robot în sistemul juridic, inteligenþa artificialã,
detectând ºofatul periculos, fraudele sau agresiunile,
obstrucþionarea acþiunii forþelor de ordine, robot testat
într-un district din Shanghai, care potrivit cercetã-
torilor chinezi are o precizie de 97% în ceea ce priveºte
capabilitatea de identificare, de a nu þine cont de date
nepertinente ale unui caz, de a propune o pedeapsã,
amendã sau închisoare. Sub protecþia anonimatului,
în South China Morning Post, preluat de Daily Mail,
un procuror întrebã: „În pofida acestei precizii anun-
þate, riscul unei erori este în continuare posibil. Ce se
întâmplã dacã AI trimite pe cineva la închisoare din
greºealã? Cine îºi va asuma responsabilitatea? Magis-
tratul, maºina sau cel care a conceput algoritmul?

Autoritãþile din Malaysia au decis sã demareze un
program pilot de testare a aplicãrii IA în instanþe.
Iniþiatorii proiectului spun cã dacã totul merge bine,
s-ar „îmbunãtãþi calitatea sentinþelor”. Criticii însã,
avertizeazã cã prin folosirea inteligenþei artificiale ar
creºte subiectivitatea ºi existã riscul ca aprecierea
circumstanþelor individuale, specifice unui caz, sã nu
fie una corespunzãtoare, relateazã Reuters.

Avocatul Hamid Ismail care pledeazã de peste 20
de ani în instanþe, spune cã a fost pentru prima datã
când unul dintre clienþii sãi a fost condamnat cu aju-
torul unui program bazat pe inteligenta artificialã, la
Curtea din Sabah. Ismail ºtia cã la Curþile din Sabah
ºi din împrejurimi s-a demarat programul pilot ºi
totuºi, nu a fost deloc uºoarã folosirea noii tehnologii
AI, atât pentru avocaþi, judecãtori cât ºi pentru publicul
larg. El spune cã nu a existat o pregãtire corespunzã-
toare a celor implicaþi ºi cã procedura nu este prevã-
zutã în Codul penal”. Cred cã este neconstituþional ce
s-a întâmplat, a spus acesta, apreciind cã pedeapsa
primitã de clientul sãu pentru posesie de droguri în
cantitate micã, a fost prea asprã. În timpul luãrii unei
decizii, un judecãtor se uitã ºi la alte aspecte, nu doar
la fapte. AI nu poate face asta”. Un alt avocat Charles
Hector Fernandez, avocat specializat în apãrarea
drepturilor omului, a arãtat cã unele circumstanþe, cum
ar fi cele considerate agravante, necesitã „judecata
unei minþi umane”. De asemenea, sentinþele variazã
cu timpul ºi schimbã opinia publicã. AI nu poate
înlocui judecata umanã, a susþinut el.

La nivel mondial, utilizarea AI în sistemul judiciar
se dezvoltã cu rapiditate. În Estonia existã judecãtori
roboþi care rezolvã deocamdatã chestiuni minore, în
Canada existã roboþi mediatori, în China existã pro-
curori care funcþioneazã pe bazã de tehnologii AI.
Autoritãþile afirmã cã aceste sisteme duc la sentinþe
mai bine argumentate, se reduce timpul de aºteptare

ºi sunt mai ieftine, ele ajutând pãrþile implicate în pro-
ces sã evite termenele lungi ºi procedurile costisitoare.

Concluzia evidentã este cã automatizarea sarcinilor
va schimba în mod inevitabil profesia de avocat, în
acest sens, chiar se afirmã cã în cel mult un deceniu,
un avocat din doi va dispãrea datoritã avantajelor pe
care le oferã inteligenþa artificialã, cã avocatul uman
va coexista cu avocatul robot ori un cyborglawyer.

Va avea avocatul robot, simþul responsabilitãþii ºi
justiþiei, o reacþie fulgerãtoare la o situaþie în schim-
bare, va putea fi confidentul clientului sau va putea
sã îl susþinã moral pe client pe parcursul procesului,
sã îl pregãteascã pentru „primirea soluþiei”? Desigur,
timpul ne va rãspunde la toate aceste întrebãri, precum
ºi la dilema, cine va fi câºtigãtor, avocatul uman sau
avocatul robot.
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Partea a IV-a

SINTEZA JURISPRUDENÞEI CURÞII DE JUSTIÞIE A UNIUNII
EUROPENE CU PRIVIRE LA PROFESIA DE AVOCAT

 Secretul profesional
 Avocaþii ºi dreptul concurenþei
 Libertatea de stabilire ºi accesul în profesia de avocat
 Libera alegere a avocatului
 Alte hotãrâri CJUE cu incidenþã asupra profesiei
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1. Secretul profesional

1.1. Obligaþiile de raportare nu încalcã dreptul
la un proces echitabil. Delimitarea sferei în care
avocatul este scutit de aceste obligaþii

HOTÃRÂREA CURÞII (Marea Camerã) 26 iunie
2007„Directiva 91/308/CEE – Prevenirea folosirii
sistemului financiar în scopul spãlãrii banilor –
Obligaþia impusã avocaþilor de a informa autoritãþile
competente despre orice fapt care ar putea indica o
spãlare de bani – Dreptul la un proces echitabil –
Secretul profesional ºi independenþa avocaþilor” Cauza
C-305/05 Ordre des barreaux francophones et
germanophones ºi alþii împotriva Conseil des ministres

În aceastã cauzã CJUE a constatat cã obligaþiile
de informare ºi de cooperare ale avocatului cu auto-
ritãþile responsabile de combaterea spãlãrii banilor nu
încalcã dreptul la un proces echitabil, astfel cum acesta
este garantat prin articolul 6 din CEDO ºi prin art. 6
alin. (2) din Tratatul UE.

Din art. 2a pct. 5 din Directiva 91/308 rezultã cã
obligaþiile de informare ºi de cooperare nu se aplicã
avocaþilor decât în mãsura în care aceºtia îi asistã pe
clienþii lor la planificarea sau la realizarea anumitor
tranzacþii de naturã preponderent financiarã sau
imobiliarã menþionate în respectiva dispoziþie la lit.
(a) sau atunci când acþioneazã în numele ºi pentru
clientul lor în orice tranzacþie financiarã sau
imobiliarã. În general, aceste activitãþi, datoritã chiar
naturii lor, se situeazã întrun context care nu are nicio
legãturã cu o procedurã judiciarã ºi, în consecinþã, în
afara sferei de aplicare a dreptului la un proces echi-
tabil (par. 33).

În plus, din momentul în care asistenþa unui avocat
care a intervenit în cadrul unei tranzacþii menþionate
la art. 2a pct. 5 din Directiva 91/308 este solicitatã
pentru exercitarea apãrãrii sau a reprezentãrii în justiþie
sau pentru consilierea privind iniþierea sau evitarea
unei proceduri judiciare, în temeiul art. 6 alin. (3) al
doilea paragraf din directivã, respectivul avocat este
exonerat de obligaþiile prevãzute la alin. (1) al arti-
colului menþionat, ºi aceasta indiferent dacã informa-
þiile fuseserã primite sau obþinute înainte, în timpul
sau dupã aceastã procedurã. O astfel de exonerare
permite respectarea dreptului clientului la un proces
echitabil (par. 34).

Dat fiind cã exigenþele ce decurg din dreptul la un
proces echitabil implicã, prin definiþie, o legãturã cu
o procedurã judiciarã ºi þinând cont de faptul cã art. 6
alin. (3) al doilea paragraf din Directiva 91/308 exo-
nereazã avocaþii de obligaþiile de informare ºi de

cooperare menþionate la art. 6 alin. (1) din respectiva
directivã, atunci când activitãþile lor sunt caracterizate
printro asemenea legãturã, aceste exigenþe sunt res-
pectate (par. 35).

Dispozitiv: Obligaþiile de informare ºi de cooperare
cu autoritãþile responsabile de combaterea spãlãrii
banilor prevãzute la art. 6 alin. (1) din Directiva 91/
308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind pre-
venirea folosirii sistemului financiar în scopul spãlãrii
banilor, astfel cum a fost modificatã prin Directiva
2001/97/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului
din 4 decembrie 2001, ºi impuse avocaþilor prin
art. 2a pct. 5 din aceastã directivã, þinând cont de art. 6
alin. (3) al doilea paragraf din aceasta, nu încalcã
dreptul la un proces echitabil, astfel cum acesta este
garantat prin art. 6 din CEDO ºi prin art. 6 alin. (2)
din Tratatul UE.

1.2. Avocat angajat cu contract de muncã.
Conceptul de independenþã a avocatului ºi condiþiile
care asigurã protecþia secretului profesional

HOTÃRÂREA CURÞII (Marea Camerã) 14
septembrie 2010 „Recurs – Concurenþã – Mãsuri de
cercetare judecãtoreascã – Competenþe de investigare
ale Comisiei – Protecþia confidenþialitãþii comunicã-
rilor – Raport de muncã între un avocat ºi o între-
prindere – Schimburi de mesaje electronice” în cauza
C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd, cu sediul în
Hersham (Regatul Unit) ºi Akcros Chemicals Ltd, cu
sediul în Hersham împotriva Comisiei Europene

În cauza C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd
ºi Akcros Chemicals Ltd împotriva Comisiei
Europene, Curtea a trasat condiþiile care asigurã pro-
tecþia secretului profesional ºi conceptul de indepen-
denþã a avocatului.

În timpul unei investigaþii a Comisiei privind Akzo
Nobel Chemicals, în baza Regulamentului 17/62/CE,
primul regulament de punere în aplicare a articolelor
81 ºi 82 CE referitoare la practici anticoncurenþiale,
Akzo Nobel a invocat secretul profesional a se opune
predãrii unor documente care includeau schimburi de
mesaje electronice între unul dintre directorii sãi ºi
un avocat, membru cu drepturi depline al Baroului
olandez, dar angajat ca avocat intern de cãtre Akzo.

Curtea a precizat cã beneficiul protecþiei secretului
profesional al avocatului este subordonat îndeplinirii
a douã condiþii cumulative:

Prima condiþie presupune ca pe de o parte, comun-
icarea cu avocatul sã fie legatã de exercitarea „drep-
tului la apãrare al clientului” ºi, pe de altã parte, trebuie
sã fie vorba despre o comunicare care provine de la
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„avocaþi independenþi”, ºi anume de la „avocaþi care
nu au cu clientul un raport de muncã” (par. 41).

În ceea ce priveºte aceastã a doua condiþie, Curtea
a arãtat, cã cerinþa referitoare la poziþia ºi la calitatea
de avocat independent care trebuie îndeplinitã de cãtre
consilierul de la care provine corespondenþa suscep-
tibilã a fi protejatã este bazatã pe o concepþie a rolului
avocatului, considerat colaborator al justiþiei ºi care
trebuie sã furnizeze, în deplinã independenþã ºi în inte-
resul superior al acesteia, asistenþa legalã de care
clientul are nevoie. Contraponderea acestei protecþii
este disciplina profesionalã, impusã ºi controlatã în
interesul general. Curtea a precizat cã o astfel de
concepþie reflectã tradiþiile juridice comune ale statelor
membre ºi se regãseºte ºi în ordinea juridicã a Uniunii,
astfel cum rezultã din dispoziþiile articolului 19 din
Statutul Curþii de Justiþie (par. 42)

Rezultã de aici cã cerinþa de independenþã implicã
lipsa oricãrui raport de muncã între avocat ºi clientul
sãu, astfel încât protecþia în temeiul principiului confi-
denþialitãþii nu se extinde la corespondenþa din cadrul
unei întreprinderi sau al unui grup cu avocaþii interni
(par. 44).

Aºa cum a arãtat avocatul general, conceptul de
independenþã a avocatului nu este definit numai în
mod pozitiv, ºi anume prin referire la obligaþiile de
eticã profesionalã, ci ºi în mod negativ, ºi anume prin
absenþa unui raport de muncã. În pofida înscrierii sale
în barou ºi a obligaþiilor de eticã profesionalã asociate
calitãþii sale de membru al baroului, un avocat intern
nu beneficiazã faþã de angajatorul sãu de acelaºi grad
de independenþã precum avocatul care activeazã în
cadrul unui cabinet extern faþã de clientul sãu. În aceste
împrejurãri, avocatului intern îi este mai dificil decât
avocatului extern sã remedieze eventuale tensiuni
existente între obligaþiile profesionale ºi scopurile
clientului sãu (par. 45).

1.3. Întinderea protecþiei secretului profesional
al avocaþilor care participã în calitate de „interme-
diari” la proiectarea unor aranjamente fiscale

Cauza pendinte C-694/20 Orde van Vlaamse
Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD,
JU Împotriva Vlaamse Regering ([cerere de decizie
preliminarã formulatã de Grondwettelijk Hof (Curtea
Constituþionalã, Belgia)]1 ridicã problema întinderii
protecþiei secretului profesional al avocaþilor care par-
ticipã în calitate de „intermediari” la proiectarea unor
aranjamente fiscale ºi a obligaþiilor de raportare ºi de
notificare care le revin în cadrul aplicãrii Directivei
2011/16/UE(2).

Cererea de decizie preliminarã priveºte chestiunea
dacã art. 1 pct. 2 din Directiva (UE) 2018/822 este
compatibil cu art. 7 (respectarea vieþii private) ºi cu
art. 47 (dreptul la un proces echitabil) din Carta drep-
turilor fundamentale a Uniunii Europene, în mãsura
în care un avocat-intermediar care doreºte sã invoce
secretul profesional este astfel obligat sã notifice celor-
lalþi intermediari implicaþi obligaþiile de raportare care
le revin.

În speþã, reclamanþii au invocat, într-un recurs la
Curtea Constituþionalã, nulitatea dispoziþiilor referi-
toare la obligaþia de declarare a intermediarilor în
regimul fiscal pentru încãlcarea art. 47 (dreptul la un
proces echitabil ºi la o cale de atac efectivã) ºi 7 (drep-
tul la respectarea vieþii private) din Cartã. Aceºtia au
susþinut în special cã ingerinþele în exercitarea secre-
tului profesional al avocaþilor erau de naturã sã încalce
drepturile fundamentale, în mãsura în care eficacitatea
acestora poate fi asiguratã numai dacã clientul are
garanþia cã ceea ce încredinþeazã avocatului sãu nu
va fi dezvãluit.

În concluziile2 prezentate la 5 aprilie 2022,
Avocatul General Athanasios Rantos considerã cã
articolul 47 din Cartã nu este aplicabil rationae
materiae obligaþiei de notificare care revine avocaþilor,
în mãsura în care aceastã obligaþie apare într-un
stadiu incipient al operaþiunii ºi anterior oricãrui
litigiu. Prin urmare, în opinia sa, nu face parte dintr-o
„procedurã juridicã” în sensul Cartei.

În ceea ce priveºte dreptul la viaþã privatã, avocatul
general aratã cã directiva, în mãsura în care tinde sã
limiteze, în anumite cazuri, întinderea secretului profe-
sional al avocatului, este de naturã sã constituie o
ingerinþã în exercitarea dreptului de intimitate. Cu
toate acestea, considerã cã aceastã ingerinþã este nece-
sarã ºi proporþionalã cu obiectivul urmãrit de directivã
– combaterea planificãrii fiscale agresive – ºi cã, prin
urmare, este justificatã. Menþioneazã apoi o excepþie
pentru divulgarea numelui avocatului care beneficiazã
de scutire de sesizare.

Avocatul General Rantos propune Curþii sã
rãspundã la întrebarea preliminarã adresatã de Curtea
Constituþionalã a Belgiei dupã cum urmeazã:

„Articolul 8ab alin. (5) din Directiva 2011/16/UE
a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea
administrativã în domeniul fiscal ºi de abrogare a
Directivei 77/799/CEE, astfel cum a fost modificatã
prin Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai
2018, prin faptul cã impune unui avocat care acþio-
neazã în calitate de intermediar ºi care, prevalându-se
de secretul profesional, beneficiazã de o derogare de
la obligaþia de a notifica fãrã întârziere unui alt inter-
mediar obligaþiile de raportare care îi revin în temeiul
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alin. (6) al acestui articol, nu încalcã dreptul la respec-
tarea vieþii private garantat la art. 7 din Carta dreptu-
rilor fundamentale a Uniunii Europene, cu condiþia
ca numele avocatului respectiv sã nu fie divulgat auto-
ritãþilor fiscale în cadrul executãrii obligaþiei de rapor-
tare prevãzute la art. 8ab alin. (9) al doilea paragraf ºi
alin. (14) din aceastã directivã”.

2. Avocaþii ºi dreptul concurenþei

2.1. Avocaþii ºi colaborarea interprofesionalã.
Baroul poate impune restricþii în acest sens, dacã
sunt necesare pentru exercitarea corectã a profesiei
potrivit legislaþiei naþionale

Hotãrârea CJUE din 19 februarie 2002, în Cauza
C-309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh et Price
Waterhouse Belastingadviseurs BV împotriva
Algemene Raad van de Nederlandse Orde van
Advocaten, Cerere având ca obiect pronunþarea unei
hotãrâri preliminare: Raad van State – Þãrile de Jos.
Ordin profesional – Asociaþia Naþionalã a Avocaþilor
– Regulamentul prin Ordinul exercitãrii profesiei –
Interzicerea colaborãrilor integrate între avocaþi ºi
contabili autorizaþi – art. 85 din Tratatul CE (în prezent
articolul 81 CE) – Asocierea întreprinderilor – Restrân-
gerea concurenþei – Justificãri – art. 86 din Tratatul
CE (devenit art. 82 CE) – Întreprindere sau grup de
întreprinderi – art. 52 ºi 59 din Tratatul CE (devenite,
dupã modificare, art. 43 CE ºi 49 CE) – Aplicabilitate
– Restricþii – Justificãri.

Curtea a concluzionat cã art. 52 ºi 59 din Tratatul
CE (dupã modificare, articolele 43 CE ºi 49 CE) nu
se opun unui Regulament de procedurã adoptat de
un organism precum Nederlandse Orde van Advocaten,
care interzice orice colaborare integratã între avocaþi
ºi experþi-contabili, având în vedere cã ar putea sã fie
considerate în mod rezonabil necesare pentru exerci-
tarea corectã a profesiei de avocat aºa cum este organi-
zatã în þara în cauzã.

Domnul Wouters, un avocat olandez care a devenit
partener în firma de consilieri fiscali Arthur Andersen
& Co, a informat Baroul din Rotterdam de intenþia sa
de a fi înregistrat la Baroul acelui oraº ºi de a profesa
acolo sub denumirea „Arthur Andersen & Co.,
advocaten en belastingadviseurs”. Domnul Savelbergh,
avocat la Baroul din Amsterdam, a informat Baroul
din Amsterdam asupra intenþiei sale de a stabili o
colaborare cu Price Waterhouse Belastingadviseurs
BV, o subsidiarã a companiei internaþionale Price
Waterhouse, care reunea nu doar consilieri fiscali, ci
ºi contabili. Ambilor li s-au opus Barourile olandeze

deoarece Regulamentul de procedurã interzice mem-
brilor sãi sã colaboreze cu contabili.

Curtea de Justiþie a precizat mai întâi cã avocaþii
desfãºoarã o activitate economicã ºi, prin urmare,
înfiinþeazã afaceri în sensul tratatului. În consecinþã,
organizaþia profesionalã, în calitate de organism de
reglementare a profesiei, care adoptã reguli care sunt
obligatorii pentru toþi membrii sãi, trebuie sã fie con-
sideratã o asociaþie de întreprinderi în sensul dreptului
comunitar al concurenþei.

Potrivit Curþii, poate exista, totuºi, o anumitã incom-
patibilitate între activitatea de consiliere exercitata de
avocat si cea a controlului exercitat de expertul con-
tabil care nu este supus unui secret profesional compa-
rabil cu cel al unui avocat. Deci, în ciuda efectelor
sale restrictive asupra concurenþei, Barourile olandeze
le-ar putea impune în mod rezonabil aceastã reglemen-
tare necesarã exercitãrii corecte a profesiei de avocat.

2.2. Stabilirea unor onorarii minimale de cãtre
organizaþiile profesionale ale avocaþilor nu încalcã
dreptul UE, cu condiþia sã nu existe o interdicþie
absolutã de a deroga de la acestea prin convenþia
pãrþilor

Hotãrârea CJUE (Marea Camerã) din 5 decembrie
2006, cauzele conexate Cipolla ºi Melloni, C-94/04
ºi C-202/04 – Reguli comunitare privind concurenþa
– Norme naþionale referitoare la tariful onorariilor avo-
caþilor – Fixarea tarifelor profesionale – Libertatea de
a presta servicii

Curtea a hotãrât cã stabilirea unor onorarii minimale
de cãtre organizaþia profesionalã a avocaþilor nu
contravine dreptului UE, însã interdicþia absolute de
a deroga, prin acord, de la onorariile minime constituie
o restricþie a libertãþii de a presta servicii prevãzutã la
art. 49 CE.

Conform dispozitivului acestei hotãrâri, art. 10 CE,
81 CE ºi 82 CE nu se opun adoptãrii de cãtre un stat
membru a unui act normativ care aprobã, pe baza unui
proiect întocmit de o organizaþie profesionalã precum
Consiglio Nazionale Forense a unui tarif care stabileºte
o limitã minimã pentru onorariile membrilor profesiei
de avocat, tarif de la care, în principiu, nu poate exista
derogare atât cu privire la serviciile rezervate acestor
membri, precum în privinþa prestãrii de servicii extra-
judiciare, care pot fi efectuate ºi de orice alt operator
economic care nu este supus tarifului menþionat.

 Reglementãrile care interzic absolut derogarea,
prin acord, de la onorariile minime stabilite printr-un
tarif al onorariilor avocaþilor pentru serviciile care sunt,
pe de o parte, de naturã juridicã, pe de o parte, ºi pe
de altã parte, sunt rezervate avocaþilor constituie o
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restricþie a libertãþii de a presta servicii prevãzutã la
articolul 49 CE. Este de competenþa instanþei de
trimitere sã verifice dacã o astfel de reglementare, în
lumina modalitãþilor sale specifice de aplicare, întru-
neºte cu adevãrat obiectivele de protecþie a consuma-
torilor ºi de buna administrare a justiþiei care o pot
justifica ºi dacã restricþiile pe care le impune nu par
disproporþionate acestor obiective.

2.3. Dreptul European nu împiedicã un stat
membru sã adopte o mãsurã legislativã sau de regle-
mentare care aprobã, pe baza unui proiect întocmit
de un organism profesional avocaþilor, o stabilire a
tarifelor, onorariile minime ºi maxime pentru
membrii profesiei

Hotãrârea Curþii din 19 februarie 2002, Cauza C-35/
99, Manuele Arduino ºi Compagnia Assicuratrice
RAS SpA. – Tariful obligatoriu al onorariilor avocaþilor
– Deliberarea de cãtre Consiglio Nazionale Forense –
Aprobarea de cãtre ministrul justiþiei – art. 5 ºi 85 din
Tratatul CE (acum articolele 10 CE ºi 81 CE).

Domnul Arduino, condamnat penal pentru încãl-
carea codului rutier, a trebuit sã plãteascã onorariile
avocatului pãrþii adverse incluse în cheltuieli. În Italia,
tarifele onorariile minime ºi maxime ale avocaþilor sunt
stabilite de Consiglio Nazionale Forense (CNF) ºi
aprobate de ministrul justiþiei. Judecãtorii de fond,
nedorind sã aplice baremul prevãzut de regulament,
au sesizat CJUE cu privire la compatibilitatea sa cu
art. 81 CE. Curtea a subliniat cã faptul cã un stat mem-
bru care încredinþeazã unei organizaþii profesionale
„Elaborarea unui proiect privind tarifele pentru servicii
nu priveazã automat tariful definitiv stabilit de carac-
terul sãu de reglementare obligatorie”.

Articolul85 din tratat (devenit articolul 81 CE),
coroborat cu art. 5 din tratat (actualul art. 10 CE),
impune statelor membre sã nu adopte ºi sã nu menþinã
în vigoare nicio mãsurã legislativã sau de reglemen-
tare, de naturã sã elimine efectul util al regulilor de
concurenþã aplicabile întreprinderilor. Articolele 5 ºi
85 din tratat sunt încãlcate atunci când un stat membru
fie impune sau încurajeazã încheierea de acorduri
contrare art. 85, fie întãreºte efectele unor astfel de
acorduri, fie retrage din propriile sale reglementãri
caracterul lor de stat, delegând operatorilor privaþi
responsabilitatea de a luarea deciziilor de intervenþie
de interes economic.

În acest sens, nu se poate considera cã un stat
membru a delegat operatorilor privaþi responsabilitatea
de a lua decizii de intervenþie în materie economicã,
a cãror consecinþã ar fi privarea reglementãrilor de

caracterul lor statal, atunci când, pe de o parte, orga-
nizaþia profesionalã în cauzã este responsabilã numai
de întocmirea unui proiect de tarifare care, ca atare,
este lipsit de forþã obligatorie, ministrul având compe-
tenþa de a face modificarea proiectului de cãtre
organizaþia menþionatã, iar pe de altã parte, reglemen-
tãrile autoritãþilor naþionale prevãd cã evaluarea onora-
riilor se efectueazã de cãtre autoritãþile judiciare pe
baza criteriilor menþionate în aceleaºi reglementãri ºi,
în plus, autorizeazã, în anumite circumstanþe excep-
þionale, judecãtorul sã deroge, printr-o hotãrâre temei-
nic motivatã, de la limitele maxime ºi minime stabilite.
În aceste condiþii, statului membru nu I se poate
reproºa nici impunerea sau încurajarea încheierii de
acorduri contrare articolului 85 din tratat, nici consoli-
darea efectelor acestora.

Rezultã cã art. 5 ºi 85 din tratat nu împiedicã un
stat membru sã adopte, în cadrul unei astfel de proce-
duri, o mãsurã legislativã sau de reglementare care
aprobã, pe baza unui proiect al unei organizaþii profe-
sionale, un tarif care stabileºte minime ºi maxime
pentru onorariile membrilor profesiei.

„CNF este însãrcinat doar cu stabilirea unui proiect
de tarif care, ca atare, nu este obligatoriu din punct
de vedere juridic. În lipsa aprobãrii de cãtre ministru,
proiectul privind tarifele nu intrã în vigoare, vechiul
tarif aprobat rãmânând în aplicare”. Pe de altã parte,
„judecãtorul poate, printr-o decizie motivatã cores-
punzãtor, sã deroge de la limitele maxime ºi minime
fixate prin regulament. În aceste împrejurãri, Curtea
a considerat cã art. 5 ºi 85 din Tratatul CE (acum
art. 10 CE ºi 81 CE) nu împiedicã un stat membru sã
adopte o mãsurã legislativã sau de reglementare care
aprobã, pe baza unui proiect întocmit de un organism
profesional avocaþilor, o stabilire a tarifelor, onorariile
minime ºi maxime pentru membrii profesiei, atunci
când aceastã mãsurã de stat intervine în cadrul unei
proceduri precum cea prevãzutã de Decretul-lege nr.
1578, din 27 noiembrie 1933, modificat.

2.4. Obligaþia de respectare a tarifelor maxime
în materie de onorarii. Inexistenþa unui obstacol în
calea accesului la piaþã

HOTÃRÂREA CURÞII (Marea Camerã) 29 martie
2011, cauza C-565/08, Comisia Europeanã împotriva
Republicii Italiene – „Neîndeplinirea obligaþiilor de
cãtre un stat membru – art. 43 CE ºi 49 CE – Avocaþi
– Obligaþia de respectare a tarifelor maxime în materie
de onorarii – Obstacol în calea accesului la piaþã –
Inexistenþã”
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Prin cererea introductivã, Comisia Europeanã îm-
potriva Republicii Italiene Comisia Europeanã împo-
triva Republicii Italiene, Comisia a solicitat Curþii sã
constate cã, prin prevederea unor dispoziþii care impun
avocaþilor obligaþia de respectare a unor tarife maxime,
Republica Italianã nu ºi-a îndeplinit obligaþiile care îi
revin în temeiul articolelor 43 CE ºi 49 CE.

Curtea a stabilit cã un stat membru a cãrui regle-
mentare impune avocaþilor obligaþia de respectare a
tarifelor maxime pentru determinarea onorariilor lor
nu îºi încalcã obligaþiile care îi revin în temeiul
art. 43 CE ºi 49 CE, din moment ce o astfel de regle-
mentare nu este conceputã întrun mod care aduce
atingere accesului, în condiþii de concurenþã normale
ºi eficace, pe piaþa italianã a serviciilor avocaþilor.
Aceastã situaþie se regãseºte în cazul unui regim care
se caracterizeazã printro flexibilitate care permite o
remunerare corectã a oricãrui tip de prestaþii furnizate
de avocaþi, având în vedere cã este posibilã depãºirea,
în anumite condiþii, a limitelor maxime ale cuantu-
mului onorariilor pânã la de douã ori sau pânã la de
patru ori acest nivel sau chiar mai mult. De asemenea,
în mai multe situaþii, avocaþii pot încheia în mod legal
un acord special cu clientul lor în vederea stabilirii
valorii onorariilor.

Astfel, reglementarea unui stat membru nu consti-
tuie o restricþie în sensul Tratatului CE numai pentru
cã alte state membre aplicã norme mai puþin stricte
sau mai avantajoase din punct de vedere economic
pentru prestatorii de servicii similare stabiliþi pe teri-
toriul lor. Existenþa unei restricþii în sensul tratatului
nu poate fi dedusã din simplul fapt cã, în vederea
calculului onorariilor pentru prestaþiile furnizate în
statul membru de primire, avocaþii stabiliþi în alte state
membre decât statul membru de primire trebuie sã se
familiarizeze cu normele aplicabile în acest din urmã
stat membru, ci trebuie sã se bazeze pe faptul cã un
astfel de regim creeazã un obstacol în calea accesului
avocaþilor proveniþi din alte state membre la piaþa din
statul membru de primire

CJUE a respins acþiunea Comisiei Europene întrucât:
Comisia nu a reuºit sã demonstreze cã regimul

respectiv a fost conceput întrun mod care aduce atin-
gere accesului, în condiþii de concurenþã normale ºi
eficace, pe piaþa italianã a serviciilor în cauzã. În
aceastã privinþã, trebuie arãtat cã regimul italian al
onorariilor se caracterizeazã printro flexibilitate care
pare sã permitã o remunerare corectã a oricãrui tip de
prestaþii furnizate de avocaþi. Astfel, este posibilã
majorarea onorariilor pânã la de douã ori nivelul
tarifelor maxime aplicabile, în dosarele care prezintã
importanþã, complexitate sau dificultate speciale, sau
pânã la de patru ori nivelul tarifelor maxime pentru

cele care prezintã importanþã excepþionalã, sau chiar
peste acest nivel, în caz de disproporþie vãditã, în
raport cu circumstanþele cauzei, între prestaþiile avoca-
tului ºi tarifele maxime prevãzute. Astfel, în mai multe
situaþii, avocaþii pot încheia în mod legal un acord
special cu clientul lor în vederea stabilirii valorii
onorariilor (par. 53).

Comisia nu a stabilit cã dispoziþiile în litigiu creeazã
un obstacol în calea accesului avocaþilor proveniþi din
alte state membre la piaþa italianã în cauzã, argumen-
tarea Comisiei prin care se urmãreºte existenþa unei
restricþii în sensul art. 43 CE ºi 49 CE nu poate fi
primitã (par. 54).

2.5. Cheltuieli de judecatã rambursabile cu titlu
de onorarii de avocat

Hotãrârea Curþii (Camera a patra) din 7 aprilie
2022. EL ºi TP împotriva Caixabank SA. în Cauza
C-385/20.

Cerere de decizie preliminarã formulatã de
Juzgado de Primera Instancia n° 49 de Barcelona.
Trimitere preliminarã – Clauze abuzive în contractele
încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13/CEE –
Principiul efectivitãþii – Principiul echivalenþei – Pro-
cedurã jurisdicþionalã prin care se urmãreºte consta-
tarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale
– Competenþã de control din oficiu a instanþei naþio-
nale – Procedurã naþionalã de stabilire a cheltuielilor
de judecatã – Cheltuieli de judecatã rambursabile cu
titlu de onorarii de avocat.

În Hotãrârea CJUE (Camera a patra) din 7 aprilie
2022, EL ºi TP împotriva Caixabank SA, Cauza C-385/
20, Curtea a stabilit cã statele membre dispun de o
largã marjã de apreciere pentru elaborarea normelor
de stabilire a cheltuielilor de judecatã aplicabile proce-
durilor civile referitoare la clauze abuzive, incluzând,
în ceea ce priveºte onorariile avocaþiale ale pãrþii care
a avut câºtig de cauzã, un plafon în funcþie de valoarea
litigiului. Curtea precizeazã însã condiþia ca acest
plafon sã permitã consumatorului sã obþinã, în acest
temei, rambursarea unui cuantum rezonabil ºi propor-
þional în raport cu cheltuielile pe care a trebuit sã le
efectueze în mod obiectiv pentru a introduce o astfel
de acþiune.

De asemenea, Curtea precizeazã cã Directiva 93/
13/CEE nu se opune unei reglementãri naþionale
potrivit cãreia valoarea litigiului, care constituie baza
pentru calcularea cheltuielilor de judecatã recuperabile
de consumatorul care a avut câºtig de cauzã în cadrul
unei acþiuni referitoare la o clauzã contractualã abu-
zivã, trebuie stabilitã în cererea introductivã, cu condi-
þia ca instanþa care stabileºte cheltuielile de judecatã
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sã rãmânã liberã sã determine valoarea realã a litigiului
pentru consumator, asigurându-se cã acesta benefi-
ciazã de dreptul la rambursarea unui cuantum rezo-
nabil ºi proporþional în raport cu cheltuielile pe care a
trebuit în mod obiectiv sã le efectueze pentru a intro-
duce o astfel de acþiune.

2.6. Reglementãrile naþionale în temeiul cãrora
taxa pe valoarea adãugatã face parte integrantã
din onorariile avocaþilor înregistraþi, sunt contrare
legislaþiei europene dacã acest lucru are ca efect o
dublã supunere a acestor onorarii taxei pe valoarea
adãugatã

Hotãrârea Curþii (Camera întâi) din 23 noiembrie
2017 „CHEZ Elektro Bulgaria” AD împotriva lui
Yordan Kotsev ºi „FrontEx International” EAD
împotriva lui Emil Yanakiev. Cauzele conexate C-427/
16 ºi C-428/16. Cereri de decizie preliminarã
formulate de Sofiyski rayonen sad. Trimitere
preliminarã – Concurenþã – Libera prestare a serviciilor
– Stabilirea de cãtre o organizaþie profesionalã de
avocaþi a valorilor minime ale onorariilor – Interdicþia
ca o instanþã sã dispunã rambursarea unor onorarii
inferioare acestor valori minime – Reglementare naþio-
nalã care considerã taxa pe valoarea adãugatã (TVA)
ca fãcând parte din preþul unui serviciu furnizat cu
ocazia exercitãrii unei profesii liberale.

Cererile de decizie preliminarã privesc interpretarea
art. 56 alin. (1) ºi a art. 101 alineatul (1) TFUE, precum
ºi a Directivei 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie
1977 de facilitare a exercitãrii efective a libertãþii de
a presta servicii de cãtre avocaþi ºi a Directivei 2006/
112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adãugatã. Aceste
cereri au fost prezentate în cadrul unor litigii în legãturã
cu cereri de somaþii de platã având ca obiect, printre
altele, rambursarea unor onorarii avocaþiale ºi a
remuneraþiei unui consilier juridic.

Curtea a stabilit cã art. 101 alin. (1) TFUE coroborat
cu art. 4 alin. (3) TUE trebuie interpretat în sensul cã
o reglementare naþionalã, care nu permite avocatului
ºi clientului sãu sã convinã o remuneraþie cu o valoare
inferioarã valorii minime stabilite printr-un regulament
adoptat de o organizaþie profesionalã de avocaþi ºi nu
autorizeazã instanþa sã dispunã rambursarea unei valori
a onorariilor inferioare acestei valori minime, este
susceptibilã sã restrângã concurenþa pe piaþa internã.

De asemenea, Curtea a statuat cã art. 78 primul
paragraf lit. (a) din Directiva 2006/112/CE a
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul
comun al taxei pe valoarea adãugatã trebuie interpretat
în sensul cã se opune unei reglementãri naþionale în

temeiul cãreia taxa pe valoarea adãugatã face parte
integrantã din onorariile avocaþilor înregistraþi, dacã
acest lucru are ca efect o dublã supunere a acestor
onorarii taxei pe valoarea adãugatã.

2.7. Onorarii de avocat. Rambursare forfetarã.

Hotãrârea Curþii (Camera a cincea) din 28 iulie
2016 „United Video Properties Inc. împotriva Telenet
NV”. Cauza C-57/15. Trimitere preliminarã – Drepturi
de proprietate intelectualã – Directiva 2004/48/CE –
Articolul 14 – Cheltuieli de judecatã – Onorarii de
avocat – Rambursare forfetarã – Cuantumuri maxime
– Costuri de consultanþã tehnicã – Rambursare –
Condiþie privind fapta culpabilã sãvârºitã de partea
care a cãzut în pretenþii.

Conform Hotãrârii CJUE din 28 iulie 2016, art. 14
din Directiva 2004/48/CE privind respectarea
drepturilor de proprietate intelectualã trebuie sã fie
interpretat în sensul cã nu se opune unei reglementãri
naþionale care prevede cã partea care cade în pretenþii
este obligatã sã suporte cheltuielile de judecatã efec-
tuate de partea care a obþinut câºtig de cauzã, care
oferã instanþei cãreia îi revine sarcina sã pronunþe
aceastã obligare posibilitatea de a þine seama de
caracteristicile specifice ale cauzei ºi care presupune
un sistem de tarife forfetare în materie de rambursare
a costurilor pentru asistenþa acordatã de un avocat,
cu condiþia ca aceste tarife sã garanteze cã cheltuielile
care vor fi suportate de partea care cade în pretenþii
sunt rezonabile, aspect a cãrui verificare îi revine
instanþei de trimitere.

Cu toate acestea, art. 14 din aceastã directivã se
opune unei reglementãri naþionale ce prevede tarife
forfetare care, din cauza cuantumurilor maxime prea
puþin ridicate pe care le presupun, nu garanteazã cã
mãcar o parte semnificativã ºi corespunzãtoare dintre
cheltuielile rezonabile efectuate de partea care a obþinut
câºtig de cauzã este suportatã de partea care cade în
pretenþii.

2.8. Noþiunile de «cheltuieli de judecatã» ºi de
«celelalte cheltuieli»

Hotãrârea Curþii (Camera a zecea) din 28 aprilie
2022. Koch Media GmbH împotriva FU. Cauza
C-559/20.

Trimitere preliminarã – Drepturi de proprietate
intelectualã – Directiva 2004/48/CE – Articolul 14 –
Noþiunile de «cheltuieli de judecatã» ºi de «celelalte
cheltuieli» – Punere în întârziere în vederea asigurãrii
respectãrii unui drept de proprietate intelectualã pe
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cale extrajudiciarã – Onorarii de avocat – Calificare
– Reglementare naþionalã care limiteazã cuantumul
recuperabil al acestor cheltuieli în anumite condiþii.

Curtea a dispus cã art. 14 din Directiva 2004/48/
CE privind respectarea drepturilor de proprietate
intelectualã trebuie interpretat în sensul cã cheltuielile
efectuate de un titular de drepturi de proprietate inte-
lectualã în temeiul reprezentãrii sale de cãtre un avocat
în vederea asigurãrii respectãrii acestor drepturi pe
cale extrajudiciarã, precum cheltuielile legate de o
punere în întârziere, intrã în sfera noþiunii „celelalte
cheltuieli”, în sensul acestei dispoziþii.

3. Libertatea de stabilire ºi accesul în
profesia de avocat

3.1. Acces la profesia de avocat – Posibilitate de
a refuza înscrierea în tabloul avocaþilor a resorti-
sanþilor unui stat membru care au obþinut calificarea
profesionalã de avocat în alt stat membru – Abuz
de drept

HOTÃRÂREA CURÞII (Marea Camerã) 17 iulie
2014 „Trimitere preliminarã – Libera circulaþie a
persoanelor – Acces la profesia de avocat – Posibilitate
de a refuza înscrierea în tabloul avocaþilor a resor-
tisanþilor unui stat membru care au obþinut calificarea
profesionalã de avocat în alt stat Abuz de drept”, În
cauzele conexate C-58/13 ºi C-59/13, având ca obiect
cereri de decizie preliminarã formulate în temeiul art.
267 TFUE de Consiglio Nazionale Forense (Italia),
prin deciziile din 29 septembrie 2012, primite de Curte
la 4 februarie 2013, în procedurile Angelo Alberto
Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)
împotriva Consiglio dell Ordine degli Avvocati di
Macerata

La 17 martie 2012, în temeiul art. 6 din Decretul
legislativ nr. 96/2001, domnii Torresi au depus la
Consiliul Baroului Macerata o cerere de înscriere în
secþiunea specialã a tabloului avocaþilor referitoare la
avocaþii care deþin un titlu profesional eliberat în alt
stat membru decât Republica Italianã ºi stabiliþi în
aceasta din urmã (denumiþi în continuare „avocaþii
stabiliþi”).

Întrucât avea îndoieli cu privire la interpretarea ºi
la validitatea art. 3 din Directiva 98/5, Consiglio
Nazionale Forense, amintind totodatã cã a fost declarat
competent de Curte pentru a formula o cerere de
decizie preliminarã (Hotãrârea Gebhard, C 55/94,
EU:C:1995:411), a hotãrât sã suspende judecarea
cauzei ºi sã adreseze Curþii urmãtoarele întrebãri pre-
liminare:

1) Articolul 3 din [Directiva 98/5], în lumina prin-
cipiului general al interzicerii abuzului de drept ºi a
art. 4 alin. (2) TUE, referitor la respectarea identitãþilor
naþionale, trebuie interpretat în sensul cã obligã
autoritãþile administrative naþionale sã înscrie în
tabloul avocaþilor stabiliþi resortisanþii italieni care ar
fi avut comportamente abuzive în raport cu dreptul
Uniunii ºi se opune unei practici naþionale care ar
permite unor astfel de autoritãþi sã respingã cererile
de înscriere în tabloul avocaþilor stabiliþi în cazul în
care ar exista circumstanþe obiective care permit sã se
reþinã existenþa unui abuz de drept al Uniunii, sub
rezerva, pe de o parte, a respectãrii principiilor propor-
þionalitãþii ºi nediscriminãrii ºi, pe de altã parte, a drep-
tului persoanei interesate de a se adresa justiþiei pentru
a invoca eventuale încãlcãri ale dreptului de stabilire
ºi, prin urmare, a controlului jurisdicþional asupra activ-
itãþii administraþiei?

2) În cazul unui rãspuns negativ la prima întrebare,
art. 3 din [Directiva 98/5], interpretat astfel, trebuie
considerat ca fiind nevalid în lumina art. 4 alin. (2)
TUE în mãsura în care permite eludarea reglementãrii
unui stat membru care condiþioneazã accesul la
profesia de avocat de promovarea unui examen de
stat în cazul în care acest examen este prevãzut în
Constituþia statului respectiv ºi face parte din principiile
fundamentale privind protecþia beneficiarilor
activitãþilor profesionale ºi buna administrare a
justiþiei?”

În primul rând, Curtea a constatat cã Consiglio
Nazionale Forense îndeplineºte cerinþele de indepen-
denþã ºi de imparþialitate ce caracterizeazã o instanþã
în sensul art. 267 TFUE ºi, prin urmare, are dreptul
adreseze întrebãri preliminare în temeiul acestor
dispoziþii. „Este necesar sã se constate cã Consiglio
Nazionale Forense, întrucât exercitã controlul înte-
meiat pe articolul 6 alineatul 8 din Decretul legislativ
nr. 96/2001, constituie o instanþã în sensul articolului
267 TFUE ºi cã, în consecinþã, Curtea este competentã
sã rãspundã la întrebãrile pe care acesta i lea adresat”
(par. 30).

În ce priveºte rãspunsul la cele douã întrebãri
preliminare, CJUE a concluzionat cã:

Articolul 3 din Directiva 98/5/CE a Parlamentului
European ºi a Consiliului din 16 februarie 1998 de
facilitare a exercitãrii cu caracter permanent a profesiei
de avocat întrun stat membru, altul decât cel în care
sa obþinut calificarea, trebuie interpretat în sensul cã
nu poate constitui o practicã abuzivã deplasarea unui
resortisant al unui stat membru în alt stat membru
pentru a obþine în acesta calificarea profesionalã de
avocat în urma promovãrii unor examene universitare
ºi revenirea sa în statul membru al cãrui resortisant
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este pentru a exercita în acesta profesia de avocat sub
titlul profesional dobândit în statul membru în care sa
obþinut aceastã calificare profesionalã.

Examinarea celei de a doua întrebãri adresate nu a
evidenþiat niciun element de naturã sã afecteze
validitatea art. 3 din Directiva 98/5.

3.2. Refuzul de a remite unui avocat înscris în
baroul unui alt stat membru un dispozitiv de conec-
tare la reþeaua privatã virtualã a avocaþilor consti-
tuie o restricþie privind libera prestare a serviciilor

Hotãrârea Curþii (Camera a treia) din 18 mai 2017.
Jean-Philippe Lahorgue împotriva Ordre des avocats
du barreau de Lyon ºi alþii. Cauza C-99/16. Cerere de
decizie preliminarã formulatã de tribunal de grande
instance de Lyon. Trimitere preliminarã – Libera
prestare a serviciilor – Directiva 77/249/CEE – Arti-
colul 4 – Exercitarea profesiei de avocat – Dispozitiv
de conectare la reþeaua privatã virtualã a avocaþilor
(RPVA) – Dispozitiv „RPVA” – Refuz de remitere
unui avocat înscris în baroul unui alt stat membru –
Mãsurã discriminatorie.

Cererea de decizie preliminarã priveºte interpre-
tarea articolului 4 din Directiva 77/249/CEE a Consi-
liului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitãrii efec-
tive a libertãþii de a presta servicii de cãtre avocaþi.
Aceastã cerere a fost formulatã de domnul Jean-Philippe
Lahorgue în cadrul unei cereri de mãsuri provizorii
împotriva Ordre des avocats du barreau de Lyon
[Asociaþia Avocaþilor din Baroul Lyon (Franþa)], a
Conseil national des barreaux [Consiliul Naþional al
Barourilor (CNB, Franþa)] ºi a Conseil des barreaux
européens [Consiliul Barourilor Europene (CCBE)],
precum ºi a Ordre des avocats du barreau du
Luxembourg (Asociaþia Avocaþilor din Baroul
Luxemburg) prin care se solicitã sã se dispunã ca Ordre
des avocats du barreau de Lyon sã îi remitã, în calitate
de prestator de servicii transfrontaliere, dispozitivul
de conectare la reþeaua privatã virtualã a avocaþilor
(RPVA) (denumit în continuare „dispozitivul RPVA”).

Domnul Lahorgue, cetãþean francez, este un avocat
înscris în baroul Luxemburg. El a solicitat Ordre des
avocats du barreau de Lyon sã-i remitã un dispozitiv
RPVA care sã îi faciliteze exercitarea profesiei de
avocat în regim de prestãri transfrontaliere de servicii.
Cererea i-a fost respinsã pentru motivul cã nu era
înscris în baroul Lyon.

Astfel, domnul Lahorgue a solicitat chemarea în
judecatã a Ordre des avocats du barreau de Lyon, în
cadrul unei cereri de mãsuri provizorii pentru a se
dispune ca aceasta din urmã sã îi remitã, în termen de

opt zile ºi sub sancþiunea plãþii de penalitãþi de întâr-
ziere, dispozitivul RPVA, astfel încât sã îºi poatã
exercita profesia de avocat în Franþa, pe deplin ºi în
aceleaºi condiþii ca un avocat francez. Reclamantul a
susþinut cã acest refuz constituie o mãsurã discrimi-
natorie de naturã sã împiedice exercitarea profesiei în
calitate de liber prestator de servicii.

Instanþa de trimitere a exprimat îndoieli cu privire
la compatibilitatea deciziei de respingere emisã de
Ordre des avocats du barreau de Lyon cu dreptul
Uniunii, astfel încât a trimis CJUE urmãtoarea întrebare
preliminarã:

Refuzul de a remite un dispozitiv RPVA unui
avocat înscris în mod corespunzãtor în baroul unui
stat membru în care doreºte sã îºi exercite profesia de
avocat în calitate de liber prestator de servicii este
contrar articolului 4 din Directiva 77/249 pentru moti-
vul cã aceasta constituie o mãsurã discriminatorie de
naturã sã împiedice exercitarea profesiei în calitate
de liber prestator de servicii în cazurile în care acest
avocat colaborator local nu este impus prin lege?

Curtea a decis cã Refuzul de a remite un dispozitiv
de conectare la reþeaua privatã virtualã a avocaþilor,
emis de autoritãþile competente ale unui stat membru
unui avocat înscris în mod corespunzãtor în baroul
unui alt stat membru, doar pentru motivul cã nu este
înscris în baroul celuilalt stat membru în care doreºte
sã îºi exercite profesia de avocat în calitate de liber
prestator de servicii, în cazurile în care obligaþia de a
acþiona în colaborare cu un alt avocat nu este impusã
prin lege, constituie o restricþie privind libera prestare
a serviciilor, în sensul art. 4 din Directiva 77/249/CEE
a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exer-
citãrii efective a libertãþii de a presta servicii de cãtre
avocaþi, interpretat în lumina art. 56 ºi a art. 57 al
treilea paragraf TFUE. Revine instanþei de trimitere
atribuþia de a verifica dacã un asemenea refuz, având
în vedere contextul în care este exprimat, rãspunde
într-adevãr obiectivelor de protecþie a consumatorilor
ºi de bunã administrare a justiþiei susceptibile sã îl
justifice ºi dacã restricþiile care rezultã nu sunt dispro-
porþionate în raport cu aceste obiective.

3.3. Prevenirea conflictelor de interese

Hotãrârea Curþii (camera a cincea) din 2 decembrie
2010. Edyta Joanna Jakubowska împotriva Alessandro
Maneggia. Cauza C-225/09. Cerere având ca obiect
pronunþarea unei hotãrâri preliminare: Giudice di pace
di Cortona – Italia. Normele Uniunii privind exerci-
tarea profesiei de avocat – Directiva 98/5/CE – art. 8
– Prevenirea conflictelor de interese – Reglementare
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naþionalã privind interzicerea exercitãrii profesiei de
avocat concomitent cu desfãºurarea, în calitate de
funcþionar, a unei activitãþi cu normã redusã – Radierea
înscrierii în tabloul ordinului avocaþilor.

Doamna Jakubowska l-a chemat în judecatã pe
domnul Maneggia la Giudice di pace di Cortona
pentru plata sumei de 200 de euro cu titlu de despã-
gubiri, pentru motivul cã acesta a lovit în mod acci-
dental maºina pe care o deþine în proprietate. În cadrul
acestui litigiu, doamna Jakubowska a fost reprezentatã
de domnii Mazzolai ºi Nardini, avocaþi înscriºi în
tabloul Ordinului Avocaþilor din Perugia. În calitate
de funcþionari angajaþi cu normã redusã, aceºtia se
încadrau în domeniul de aplicare al art. 1 alin. 56 ºi
56 bis din Legea nr. 662/96. Însã, dupã intrarea în
vigoare a Legii nr. 339/2003 ºi expirarea termenului
prevãzut la art. 2 alin. 1 din aceasta, în timp ce acþiunea
principalã se afla pe rolul instanþei de trimitere,
Consiliul Ordinului Avocaþilor din Perugia a adoptat
douã decizii prin care a dispus radierea avocaþilor
menþionaþi din tabloul ordinului. Doamna Jakubowska
a depus un memoriu prin care a solicitat menþinerea
autorizaþiei avocaþilor sãi pentru a fi reprezentatã,
susþinând cã Legea nr. 339/2003 este contrarã Trata-
tului CE, precum ºi principiilor generale ale protecþiei
încrederii legitime ºi respectãrii drepturilor dobândite.

În aceste condiþii, Giudice di pace di Cortona a
hotãrât sã suspende judecarea cauzei ºi sã adreseze
Curþii o cerere de pronunþare a unei hotãrâri prelimi-
nare privind interpretarea art. 3 alin. (1) lit. (g) CE, a
art. 4 CE, 10 CE, 81 CE ºi 98 CE, a Directivei 77/249/
CEE de facilitare a exercitãrii efective a libertãþii de a
presta servicii de cãtre avocaþi, a Directivei 98/5/CE
de facilitare a exercitãrii cu caracter permanent a
profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât
cel în care s-a obþinut calificarea, precum ºi a princi-
piilor generale ale protecþiei încrederii legitime ºi res-
pectãrii drepturilor dobândite.

Curtea a hotãrât cã art. 3 alin. (1) lit. (g) CE ºi
art. 4 CE, 10 CE, 81 CE ºi 98 CE nu se opun unei
reglementãri naþionale care îi împiedicã pe funcþionarii
care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul unui raport de
muncã cu normã redusã sã exercite profesia de avocat,
chiar dacã sunt titulari ai unei abilitãri de a exercita
aceastã profesie, impunând radierea lor din tabloul
ordinului avocaþilor.

Articolul 8 din Directiva 98/5/CE a Parlamentului
European ºi a Consiliului din 16 februarie 1998 de
facilitare a exercitãrii cu caracter permanent a profesiei
de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care
s-a obþinut calificarea, trebuie interpretat în sensul cã

statului membru gazdã îi este permis sã impunã avo-
caþilor înscriºi pe teritoriul acestuia ºi în care îºi desfã-
ºoarã activitatea – fie cu normã întreagã, fie cu normã
redusã – în serviciul altui avocat, al unei asocieri ori
al unei societãþi de avocaþi sau al unei întreprinderi
publice sau private restricþii privind exercitarea profe-
siei de avocat concomitent cu desfãºurarea activitãþii
menþionate, cu condiþia ca aceste restricþii sã nu depã-
ºeascã ceea ce este necesar pentru atingerea obiecti-
vului de prevenire a conflictului de interese ºi sã se
aplice tuturor avocaþilor înscriºi în acest stat membru.

3.4. Recunoaºterea diplomelor

Hotãrârea Curþii (camera a patra) din 22 decembrie
2010 „Noþiunea «instanþã naþionalã» în sensul art. 234
CE – Recunoaºterea diplomelor – Directiva 89/48/
CEE – Avocat – Înscriere în tabloul ordinului profe-
sional dintr-un alt stat membru decât cel în care a fost
omologatã diploma”, în cauza C-118/09, având ca
obiect o cerere de pronunþare a unei hotãrâri prelimi-
nare formulatã în temeiul articolului 234 CE de Oberste
Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria), prin
decizia din 16 martie 2009, primitã de Curte la 1 aprilie
2009, în procedura iniþiatã de Robert Koller

Cererea de pronunþare a unei hotãrâri preliminare
priveºte interpretarea Directivei 89/48/CEE a Consi-
liului din 21 decembrie 1988 privind sistemul general
de recunoaºtere a diplomelor de învãþãmânt superior
acordate pentru formarea profesionalã cu durata
minimã de trei ani, astfel cum a fost modificatã prin
Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European ºi a
Consiliului din 14 mai 2001.

Aceastã cerere a fost formulatã în cadrul unui litigiu
între domnul Koller, pe de o parte, ºi
Rechtsanwaltsprüfungskommission (comisia de
examinare pentru primirea în profesia de avocat) de
pe lângã Oberlandesgericht Graz (Tribunalul Regional
Superior din Graz), pe de altã parte, referitor la refuzul
preºedintelui acestei comisii de a-i permite sã susþinã
proba de aptitudine în vederea exercitãrii profesiei de
avocat în Austria sau de a-l scuti de obligaþia de a
susþine aceastã probã.

CJUE a decis cã pentru a avea acces, sub rezerva
promovãrii unei probe de aptitudine, la profesia regle-
mentatã de avocat în statul membru gazdã, dispoziþiile
Directivei 89/48/CEE a Consiliului din 21 decembrie
1988 privind sistemul general de recunoaºtere a
diplomelor de învãþãmânt superior acordate pentru
formarea profesionalã cu durata minimã de trei ani,
astfel cum a fost modificatã prin Directiva 2001/19/
CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 14
mai 2001, pot fi invocate de deþinãtorul unui titlu
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eliberat în acest stat membru ºi care atestã absolvirea
unui ciclu de studii postliceale cu o duratã de mai
mult de trei ani, precum ºi al unui titlu echivalent
eliberat într-un alt stat membru în urma unei formãri
complementare de mai puþin de trei ani ºi care îi
permite accesul, în acest din urmã stat, la profesia
reglementatã de avocat, pe care o exercita efectiv în
acest stat la data la care a solicitat sã i se permitã sã
susþinã proba de aptitudine.

Curtea a decis cã Directiva 89/48, astfel cum a fost
modificatã prin Directiva 2001/19, trebuie interpretatã
în sensul cã se opune posibilitãþii ca autoritãþile com-
petente ale statului membru gazdã sã nu permitã unei
persoane care se aflã într-o situaþie precum cea a recla-
mantului din acþiunea principalã sã susþinã proba de
aptitudine în vederea exercitãrii profesiei de avocat
în cazul în care nu a fost doveditã efectuarea stagiului
practic impus de reglementarea acestui stat membru.

3.5. Dispensã de la formare ºi de la diplomã

Hotãrârea Curþii (Camera întâi) din 17 decembrie
2020. Adina Onofrei împotriva Conseil de l ordre
des avocats au barreau de Paris ºi alþii. Cauza C-218/
19 Cerere de decizie preliminarã formulatã de Cour
de cassation (Franþa). Trimitere preliminarã – Libera
circulaþie a persoanelor – Libertatea de stabilire –
Acces la profesia de avocat – Dispensã de la formare
ºi de la diplomã – Acordarea dispensei – Condiþii –
Reglementare naþionalã care prevede dispensa în
favoarea funcþionarilor ºi foºtilor funcþionari din cate-
goria A sau a persoanelor asimilate, care au o practicã
profesionalã de drept naþional, pe teritoriul naþional,
în funcþia publicã naþionalã a statului membru vizat
sau într-o organizaþie internaþionalã.

Cererea de decizie preliminarã priveºte interpre-
tarea art. 45 ºi 49 TFUE, în raport cu condiþiile stabilite
de reglementarea naþionalã pentru accesul la profesia
de avocat.

Doamna Onofrei, funcþionarã a Comisiei Europene,
a solicitat sã fie admisã în Baroul din Paris, sub bene-
ficiul dispensei prevãzute la art. 98 pct. 4 din Decretul
nr. 91-1197.

Din dosarul de care dispune Curtea reiese cã, dupã
ce a constatat cã doamna Onofrei, titularã a unei
diplome de master, a unei diplome de studii apro-
fundate (DEA) ºi a unei diplome de doctor în drept
eliberate de universitãþi franceze, îndeplinea condiþia
privind diploma prevãzutã la art. 11 pct. 2 din Legea
nr. 71-1130, conseil de l’ordre des avocats au barreau
de Paris (Consiliul Baroului din Paris) a respins totuºi
cererea sa pentru motivele cã, întrucât nu a exercitat

niciodatã funcþii în cadrul unei autoritãþi administra-
tive sau al unui serviciu public care aparþine statutului
funcþiei publice franceze ºi nu a fost niciodatã detaºatã
de o autoritate administrativã francezã sau de un servi-
ciu public din Franþa pe lângã o organizaþie interna-
þionalã, ea nu îndeplinea condiþiile prevãzute pentru
acest acces derogatoriu la profesia de avocat.

Curtea de Casaþie din Franþa a ridicat problema
compatibilitãþii cu dreptul Uniunii a refuzului admi-
terii doamnei Onofrei în Baroul din Paris. Instanþa de
trimitere a considerat cã trebuie sã se determine în
prealabil dacã mãsura menþionatã este aplicabilã în
mod nediferenþiat resortisanþilor statului membru
gazdã sau de stabilire ºi resortisanþilor celorlalte state
membre sau dacã are un caracter discriminatoriu.

CJUE a decis cã art. 45 ºi 49 TFUE trebuie inter-
pretate în sensul cã:

- se opun unei reglementãri naþionale care rezervã
beneficiul unei dispense de la condiþiile de formare
profesionalã ºi de posesie a certificatului de capacitate
pentru exercitarea profesiei de avocat, prevãzute, în
principiu, pentru accesul la profesia de avocat, anu-
mitor agenþi ai funcþiei publice a unui stat membru
care au practicat în acelaºi stat membru în aceastã
calitate, în cadrul unei autoritãþi administrative sau al
unui serviciu public ori într-o organizaþie internaþio-
nalã, ºi care înlãturã de la beneficiul acestei dispense
funcþionarii, agenþii sau foºtii agenþi ai funcþiei publice
a Uniunii Europene care au practicat în aceastã calitate
în cadrul unei instituþii europene ºi în afara teritoriului
francez;

- nu se opun unei reglementãri naþionale care
rezervã beneficiul unei astfel de dispense condiþiei ca
persoana interesatã sã fi exercitat activitãþi juridice în
domeniul dreptului naþional ºi care înlãturã de la bene-
ficiul acestei dispense funcþionarii, agenþii sau foºtii
agenþi ai funcþiei publice a Uniunii Europene care au
exercitat în aceastã calitate activitãþi juridice în unul
sau mai multe domenii aparþinând dreptului Uniunii,
în mãsura în care nu exclude luarea în considerare a
activitãþilor juridice care presupun practica dreptului
naþional.

3.6. Obligaþia avocatului vizitator de a colabora
cu un avocat care profeseazã pe lângã instanþa
sesizatã – Limite

HOTÃRÂREA CURÞII (Camera întâi) 10 martie
2021, „Trimitere preliminarã – Libera prestare a
serviciilor de cãtre avocaþi – Directiva 77/249/CEE –
art. 5 – Obligaþia avocatului vizitator care reprezintã
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un client în cadrul unei proceduri jurisdicþionale
naþionale de a acþiona în colaborare cu un avocat care
profeseazã pe lângã instanþa sesizatã – Limite”

În cauza C-739/19, având ca obiect o cerere de
decizie preliminarã formulatã în temeiul articolului
267 TFUE de Supreme Court (Curtea Supremã,
Irlanda), prin decizia din 4 octombrie 2019, primitã
de Curte la 7 octombrie 2019, în procedura VK împo-
triva An Bord Pleanála, cu participarea: The General
Council of the Bar of Ireland, The Law Society of
Ireland and the Attorney General.

VK a dorit sã o împuterniceascã pe avocata O, care
nu este stabilitã în Irlanda, sã îl reprezinte în faþa
Supreme Court (Curtea Supremã).

Instanþa de trimitere ridicã problema compatibilitãþii
cu dreptul Uniunii a articolului 6 din Regulamentul
din 1979, care impune avocatului vizitator sã apeleze
la serviciile unui avocat care profeseazã pe lângã
instanþa sesizatã, inclusiv în cadrul unei proceduri în
care o parte are dreptul sã se reprezinte singurã.

Conform deciziei CJUE, art. 5 din Directiva 77/
249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare
a exercitãrii efective a libertãþii de a presta servicii de
cãtre avocaþi trebuie interpretat în sensul cã:

- având în vedere obiectivul bunei administrãri a
justiþiei, acesta nu se opune ca atare ca unui avocat,
prestator de servicii de reprezentare a clientului sãu,
sã i se impunã sã acþioneze în colaborare cu un avocat
care profeseazã în faþa instanþei sesizate ºi care ar fi
responsabil, dacã este cazul, faþã de aceastã instanþã,
în cadrul unui sistem care impune avocaþilor obligaþii
deontologice ºi procedurale precum cele de a prezenta
instanþei sesizate orice element juridic, legislativ sau
jurisprudenþial, în vederea bunei desfãºurãri a proce-
durii, de care justiþiabilul este scutit dacã decide sã se
reprezinte singur;

- în lumina obiectivului bunei administrãri a justi-
þiei, obligaþia unui avocat vizitator de a acþiona în cola-
borare cu un avocat care profeseazã pe lângã instanþa
sesizatã, într-un sistem în care aceºtia din urmã au
posibilitatea de a-ºi defini rolurile respective, avocatul
care profeseazã pe lângã instanþa sesizatã având în
general numai vocaþia de a-l asista pe avocatul vizi-
tator pentru a-i permite sã asigure buna reprezentare
a clientului ºi executarea corectã a obligaþiilor sale
faþã de aceastã instanþã, nu este disproporþionatã;

- o obligaþie generalã de a acþiona în colaborare cu
un avocat care profeseazã pe lângã instanþa sesizatã,
care nu permite sã se þinã seama de experienþa avoca-
tului vizitator, ar depãºi ceea ce este necesar pentru
atingerea obiectivului bunei administrãri a justiþiei.

3.7. Deductibilitatea contribuþiilor plãtite unui
organism de asigurare de pensii profesional ºi în
cadrul unei asigurãri de pensii private

HOTÃRÂREA CURÞII (Camera a zecea) 6
decembrie 2018 „Trimitere preliminarã – Libertatea
de stabilire – Impozitare directã – Impozit pe venit –
Deductibilitatea contribuþiilor plãtite unui organism
de asigurare de pensii profesional ºi în cadrul unei
asigurãri de pensii private – Excludere pentru
nerezidenþi”

În cauza C-480/17, având ca obiect o cerere de
decizie preliminarã formulatã în temeiul articolului
267 TFUE de Finanzgericht Köln (Tribunalul Fiscal
din Köln, Germania), prin decizia din 3 august 2017,
primitã de Curte la 9 august 2017, în procedura Frank
Montag împotriva Finanzamt Köln-Mitte.

Cererea de decizie preliminarã priveºte interpre-
tarea articolului 49 TFUE. Aceastã cerere a fost
formulatã în cadrul unui litigiu între domnul Frank
Montag, pe de o parte, ºi Finanzamt Köln-Mitte
(Administraþia Fiscalã din Köln-Mitte, Germania), pe
de altã parte, în legãturã cu refuzul de a lua în consi-
derare contribuþiile plãtite unui organism de asigurare
de pensii profesional ºi în cadrul unei asigurãri de
pensii private, cu titlu de cheltuieli excepþionale, în
vederea reducerii impozitului în cadrul unei obligaþii
fiscale limitate în Germania.

CJUE (Camera a zecea) a decis cã art. 49 TFUE
trebuie interpretat în sensul cã se opune unei regle-
mentãri a unui stat membru, precum cea în discuþie în
litigiul principal, în temeiul cãreia un contribuabil
nerezident, supus, în acest stat membru, impozitului
pe venit în cadrul unei obligaþii fiscale limitate, nu
poate deduce din baza de impozitare a impozitului pe
venit cuantumul contribuþiilor obligatorii plãtite unui
organism de asigurare de pensii profesional, în
proporþie corespunzãtoare pãrþii veniturilor supuse
impozitului în acest stat membru, atunci când acestea
reprezintã o legãturã directã cu activitatea care a
generat acest venit, în timp ce un contribuabil rezident,
supus impozitului pe venit în cadrul unei obligaþii
fiscale nelimitate, poate deduce asemenea contribuþii
din baza de impozitare a impozitului pe venit, în
limitele prevãzute de dreptul naþional.

Articolul 49 TFUE trebuie interpretat în sensul cã
nu se opune unei reglementãri a unui stat membru,
precum cea în discuþie în litigiul principal, în temeiul
cãreia un contribuabil nerezident, supus, în acest stat
membru, impozitului pe venit în cadrul unei obligaþii
fiscale limitate, nu poate deduce din baza de impo-
zitare a impozitului pe venit cuantumul contribuþiilor
suplimentare plãtite unui organism de asigurare de
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pensii profesional, precum ºi pe cel al contribuþiilor
achitate în cadrul unei asigurãri de pensie private, în
timp ce un contribuabil rezident, supus impozitului
pe venit în cadrul unei obligaþii fiscale nelimitate, poate
deduce asemenea contribuþii din baza de impozitare
a impozitului pe venit, în limitele prevãzute de dreptul
naþional.

3.8. Cãlugãr care a dobândit calificarea profe-
sionalã de avocat în alt stat membru decât statul
membru gazdã. Compatibilitate cu profesia de
avocat

HOTÃRÂREA CURÞII (Marea Camerã) 7 mai
2019 „Trimitere preliminarã – Directiva 98/5/CE –
Acces la profesia de avocat – Cãlugãr care a dobândit
calificarea profesionalã de avocat în alt stat membru
decât statul membru gazdã – art. 3 alin. (2) – Condiþia
privind înscrierea la autoritatea competentã din statul
membru gazdã – Certificat care atestã înscrierea la
autoritatea competentã din statul membru de origine
– Refuzul înscrierii – Norme profesionale ºi deonto-
logice – Incompatibilitatea calitãþii de cãlugãr cu
exercitarea profesiei de avocat”

În cauza C-431/17, având ca obiect o cerere de
decizie preliminarã formulatã în temeiul articolului
267 TFUE de Symvoulio tis Epikrateias (Consiliul de
Stat, Grecia), prin decizia din 29 iunie 2017, primitã
de Curte la 17 iulie 2017, în procedura Monachos
Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou
Emmanouil împotriva Dikigorikos Syllogos Athinon

Cãlugãrul Ireneos, reclamantul din litigiul principal,
este cãlugãr al mãnãstirii Petra, situatã în Karditsa,
Grecia.

Prin cererea din 12 iunie 2015, cãlugãrul Ireneos
a solicitat DSA înscrierea sa în tabloul special al
Baroului din Atena (Grecia) ca avocat care a dobândit
aceastã calitate profesionalã într-un alt stat membru,
ºi anume în Cipru.

La 18 iunie 2015, DSA a respins aceastã cerere în
temeiul dispoziþiilor naþionale privind incompatibi-
litatea dintre exercitarea profesiei de avocat ºi calitatea
de cãlugãr, considerând cã aceste dispoziþii se aplicã
ºi avocaþilor care doresc sã îºi desfãºoare activitatea
în Grecia sub titlul lor profesional din statul membru
de origine.

La 29 septembrie 2015, cãlugãrul Ireneos a con-
testat aceastã decizie la Symvoulio tis Epikrateias
(Consiliul de Stat, Grecia).

În susþinerea acþiunii formulate, acesta invocã în
special neconformitatea legislaþiei naþionale cu
dispoziþiile Directivei 98/5, pentru motivul cã aceastã
legislaþie ar impune o condiþie care nu este prevãzutã

de aceastã directivã. Or, directiva menþionatã ar face
o armonizare completã a normelor privind condiþiile
de înscriere, la autoritatea competentã din statul
membru gazdã, a avocaþilor care au obþinut o calificare
profesionalã într-un alt stat membru.

DSA susþine în esenþã cã legislaþia naþionalã potrivit
cãreia cãlugãrii nu pot fi avocaþi este justificatã de
norme ºi de principii fundamentale care reglementeazã
exercitarea profesiei de avocat în statul membru gazdã.

Symvoulio tis Epikrateias (Consiliul de Stat) ridicã
problema interpretãrii articolului 3 din Directiva 98/
5. Având în vedere cerinþele care decurg din normele
profesionale ºi deontologice naþionale cãrora le sunt
supuºi avocaþii în statul membru gazdã, care nu permit
unui cãlugãr sã exercite profesia de avocat, instanþa
de trimitere se întreabã dacã autoritatea naþionalã
competentã din statul membru respectiv are, în pofida
acestui fapt, obligaþia de a înscrie un cãlugãr în vederea
exercitãrii de cãtre acesta a profesiei de avocat sub
titlul profesional obþinut în statul membru de origine.

CJUE (Marea Camerã) a hotãrât cã Articolul 3
alineatul (2) din Directiva 98/5/CE a Parlamentului
European ºi a Consiliului din 16 februarie 1998 de
facilitare a exercitãrii cu caracter permanent a profesiei
de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care
s-a obþinut calificarea, trebuie interpretat în sensul cã
se opune unei legislaþii naþionale care interzice unui
avocat care are calitatea de cãlugãr, înscris ca avocat
la autoritatea competentã din statul membru de origine,
sã se înregistreze la autoritatea competentã din statul
membru gazdã pentru a-ºi exercita profesia sub titlul
profesional din þara sa de origine, din cauza incompa-
tibilitãþii dintre calitatea de cãlugãr ºi exercitarea profe-
siei de avocat pe care aceastã legislaþie o prevede.

4. Libera alegere a avocatului

4.1. Asigurare de protecþie juridicã: consoli-
darea libertãþii de alegere a avocatului

HOTÃRÂREA CURÞII (Camera a opta) 7 noiem-
brie 2013 „Asigurare de protecþie juridicã – Directiva
87/344/CEE – art. 4 alin. (1) – Libera alegere a avo-
catului de cãtre asigurat – Clauzã cuprinsã în condiþiile
generale aplicabile contractului, prin care se garanteazã
acordarea de asistenþã juridicã în procedurile judiciare
ºi administrative de cãtre unul dintre salariaþii asigu-
rãtorului – Cheltuieli aferente asistenþei juridice acor-
date de un consilier juridic extern rambursate doar în
cazul necesitãþii, apreciatã de asigurãtor, de a încredinþa
cauza unui consilier juridic extern”.

În cauza C-442/12, având ca obiect o cerere de
decizie preliminarã formulatã în temeiul articolului
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267 TFUE de Hoge Raad der Nederlanden (Þãrile de
Jos), prin decizia din 28 septembrie 2012, primitã de
Curte la 3 octombrie 2012, în procedura Jan Sneller
împotriva DAS Nederlandse Rechtsbijstand
Verzekeringsmaatschappij NV.

Cererea de decizie preliminarã priveºte interpre-
tarea articolului 4 alineatul (1) din Directiva 87/344/
CEE a Consiliului din 22 iunie 1987 de coordonare a
actelor cu putere de lege ºi a actelor administrative
privind asigurarea de protecþie juridicã, aplicabilã
ratione temporis cauzei principale. Aceastã cerere a
fost formulatã în cadrul unui litigiu între domnul Sneller,
pe de o parte, ºi DAS Nederlandse Rechtsbijstand
Verzekeringsmaatschappij NV (denumitã în conti-
nuare „DAS”), o societate de asigurãri, pe de altã parte,
în legãturã cu acoperirea cheltuielilor aferente asis-
tenþei juridice acordate de un avocat ales de asigurat.

Curtea a decis cã art. 4 alin. (1) litera (a) din
Directiva 87/344/CEE a Consiliului din 22 iunie 1987
de coordonare a actelor cu putere de lege ºi a actelor
administrative privind asigurarea de protecþie juridicã
trebuie interpretat în sensul cã se opune ca un asigu-
rãtor de protecþie juridicã, care stabileºte în contractele
sale de asigurare cã asistenþa juridicã este acordatã în
principiu de colaboratorii sãi, sã stipuleze ºi faptul cã
costurile aferente asistenþei juridice acordate de un
avocat sau de un reprezentant ales în mod liber de
persoana asiguratã nu pot fi suportate decât în cazul
în care asigurãtorul considerã cã este necesarã încre-
dinþarea cauzei unui consilier extern.

Nu are incidenþã asupra rãspunsului dat la prima
întrebare caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al
asistenþei juridice în temeiul dreptului naþional în pro-
cedura judiciarã sau administrativã în cauzã.

4.2. Dreptul deþinãtorului poliþei de asigurare de
a-ºi alege liber reprezentantul într-o procedurã de
mediere

HOTÃRÂREA CURÞII (Camera a treia) 14 mai
2020, „Trimitere preliminarã – Directiva 2009/138/
CE – Asigurare de protecþie juridicã – Articolul 201 –
Dreptul deþinãtorului poliþei de asigurare de a-ºi alege
liber reprezentantul – Procedurã judiciarã – Noþiune
– Procedurã de mediere”.

În cauza C-667/18, având ca obiect o cerere de
decizie preliminarã formulatã în temeiul articolului
267 TFUE de Grondwettelijk Hof (Curtea Constitu-
þionalã, Belgia), prin decizia din 11 octombrie 2018,
primitã de Curte la 25 octombrie 2018, în procedura
Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux
francophones et Germanophone împotriva Ministerraad.

Cererea de decizie preliminarã priveºte interpre-
tarea articolului 201 din Directiva 2009/138/CE a
Parlamentului European ºi a Consiliului din 25 noiem-
brie 2009 privind accesul la activitate ºi desfãºurarea
activitãþii de asigurare ºi de reasigurare (Solvabilitate II).

Aceastã cerere a fost formulatã în cadrul unui litigiu
între Orde van Vlaamse Balies ºi Ordre des barreaux
francophones et germanophone (denumite în conti-
nuare „consiliile barourilor”), pe de o parte, ºi
Ministerraad (Consiliul de Miniºtri, Belgia), pe de altã
parte, având ca obiect libertatea deþinãtorului poliþei
de asigurare, în cadrul unui contract de asigurare de
protecþie juridicã, de a-ºi alege reprezentantul în cadrul
unei proceduri de mediere.

Curtea (Camera a treia) a decis cã Articolul 201
alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/138/CE a
Parlamentului European ºi a Consiliului din 25
noiembrie 2009 privind accesul la activitate ºi desfã-
ºurarea activitãþii de asigurare ºi de reasigurare (Solva-
bilitate II) trebuie interpretat în sensul cã noþiunea de
„procedurã judiciarã” prevãzutã de aceastã dispoziþie
include o procedurã de mediere judiciarã sau extraju-
diciarã în care o instanþã este implicatã sau poate fi
implicatã fie la momentul angajãrii respectivei pro-
ceduri, fie dupã încheierea acesteia.

5. Alte hotãrâri CJUE cu incidenþã asupra
profesiei

5.1. Clauze contractuale cu privire la onorarii
pentru prestãri de servicii juridice încheiat între un
avocat „furnizor” ºi un client „consumator”

HOTÃRÂREA CURÞII (Camera a noua) din 15
ianuarie 2015 „Trimitere preliminarã – Directiva 93/
13/CEE – Domeniu de aplicare – Contracte încheiate
cu consumatorii – Contract de prestãri de servicii
juridice încheiat între un avocat ºi un consumator” în
cauza C 537/13, Birutë Ðiba împotriva Arûnas
Devënas,

Hotãrârea CJUE din 15 ianuarie 2015 în cauza
C 537/13, Birutë Ðiba împotriva Arûnas Devënas a
adus o schimbare majorã în modul de abordare a
relaþiei avocat client stabilind cã „Directiva 93/13/CEE
a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abu-
zive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie
interpretatã în sensul cã aceasta se aplicã contractelor
standardizate de prestãri de servicii juridice încheiate
de un avocat cu o persoanã fizicã ce nu acþioneazã în
scopuri legate de activitatea sa profesionalã”.
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Mai mult decât atât, instanþa europeanã a stabilit
calitatea de „vânzãtor sau furnizor” a avocatului ºi
calitatea de „consumator” a clientului, în sensul
acestei Directive.

În considerente, Curtea a arãtat cã premisele de bazã
ºi obligatorii pentru ca o clauzã inclusã într-un con-
tract de asistenþã juridicã sã poatã fi consideratã abuzivã
sunt cele prevãzute în art. 3 din Directiva 93/13:

- sã fie o clauzã contractualã care nu s-a negociat
individual – deci o clauzã standardizatã.

- acea clauzã standardizatã sã nu reflecte acte cu
putere de lege sau norme administrative obligatorii.

CJUE a fãcut precizãri importante cu privire la
urmãtoarele aspecte:

– Aplicabilitatea Directivei 93/13 contractelor de
prestãri juridice în funcþie de criteriul calitãþii contrac-
tanþilor. Calitatea de „vânzãtor sau furnizor” a avoca-
tului în sensul acestei Directive;

– Aplicabilitatea Directivei 93/13 contractelor de
prestãri juridice în funcþie de criteriul sistemului de
protecþie;

– Condiþiile în care clauzele din contractele de
prestãri juridice devin abuzive: clauze standardizate
care nu reflectã acte cu putere de lege sau norme admi-
nistrative obligatorii;

– Clauzele standardizate nu pot pune problema
confidenþialitãþii raporturilor avocaþilor cu „clienþii
consumatori”;

– Clauzele negociate din contractele avocaþiale
care conþin informaþii supuse confidenþialitãþii nu intrã
sub incidenþa Directivei 93/13;

– Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor în
funcþie de criteriile privind natura contractului ºi inteli-
gibilitatea ºi claritatea acestora se face de cãtre instan-
þele de trimitere.

Curtea a mai precizat cã în ceea ce priveºte împre-
jurarea cã, în cadrul activitãþilor lor, avocaþii sunt obli-
gaþi sã asigure respectarea confidenþialitãþii raportu-
rilor lor cu „clienþii consumatori”, aceasta nu constituie,
în consecinþã, un obstacol în calea aplicãrii Directivei
93/13 în privinþa clauzelor standardizate ale contrac-
telor privind prestarea de servicii juridice. Astfel, clau-
zele contractuale care nu fac obiectul unei negocieri
individuale, în special cele care sunt redactate pentru
o utilizare generalã, nu cuprind, prin natura lor,
informaþii personalizate referitoare la clienþii avocaþilor
a cãror divulgare sã poatã aduce atingere secretului
profesiei de avocat”.

În considerente, Curtea a precizat cã „redactarea
specificã a unei clauze contractuale, în special cea
privind modalitãþile de stabilire a onorariilor de avocat,
ar putea eventual, cel puþin în mod incidental, sã
divulge anumite aspecte ale relaþiei dintre avocat ºi

clientul sãu care ar trebui sã rãmânã secrete. Cu toate
acestea, o astfel de clauzã ar fi negociatã individual
ºi ar fi, pentru acest motiv, dupã cum reiese din cu-
prinsul punctului 19 din prezenta hotãrâre, exceptatã
de la aplicarea Directivei 93/13”.

Odatã ce a fost stabilitã incidenþa Directivei 93/
13/CEE privind clauzele abuzive în contractele închei-
ate cu consumatorii în relaþiile contractuale avocat
client, jurisprudenþa ulterioarã s-a dezvoltat în aceastã
abordare.

5.2. Noþiunea «consumator» – Contract de credit
încheiat de o persoanã fizicã ce exercitã profesia
de avocat

HOTÃRÂREA CURÞII (Camera a patra) 3
septembrie 2015, „Trimitere preliminarã – Directiva
93/13/CEE – Articolul 2 litera (b) – Noþiunea
«consumator» – Contract de credit încheiat de o per-
soanã fizicã ce exercitã profesia de avocat – Rambur-
sarea creditului garantatã cu un imobil care aparþine
cabinetului de avocat al împrumutatului – Împrumutat
care are cunoºtinþele necesare pentru a aprecia
caracterul abuziv al unei clauze înainte de încheierea
contractului”

În cauza C-110/14, având ca obiect o cerere de
decizie preliminarã formulatã în temeiul articolului
267 TFUE de Judecãtoria Oradea (România), prin
decizia din 25 februarie 2014, primitã de Curte la 7
martie 2014, în procedura Horaþiu Ovidiu Costea
împotriva SC Volksbank România SA

Domnul Costea exercitã profesia de avocat ºi, în
aceastã calitate, i se încredinþeazã în special cauze din
domeniul dreptului comercial. La 4 aprilie 2008, acesta
a încheiat un contract de credit cu Volksbank.
Rambursarea acestui împrumut a fost garantatã cu o
ipotecã constituitã asupra unui imobil care aparþine
cabinetului de avocat al domnului Costea, denumit
„Ovidiu Costea”. Acest contract de credit a fost semnat
de domnul Costea, pe de o parte, în calitate de împru-
mutat ºi, pe de altã parte, în calitate de reprezentant al
cabinetului sãu de avocat, având în vedere calitatea
de garant ipotecar a acestuia din urmã. În aceeaºi zi,
aceastã ipotecã a fost constituitã prin convenþie
notarialã distinctã între Volksbank ºi acest cabinet de
avocat care era reprezentat în acest act de domnul
Costea.

La 24 mai 2013, domnul Costea a formulat la
Judecãtoria Oradea o cerere prin care solicita, pe de o
parte, constatarea caracterului abuziv al unei clauze
contractuale referitoare la un comision de risc ºi, pe
de altã parte, anularea acestei clauze ºi rambursarea
acestui comision perceput de Volksbank.
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În aceste condiþii, Judecãtoria Oradea a hotãrât sã
suspende judecarea cauzei ºi sã adreseze Curþii
urmãtoarea întrebare preliminarã: „Articolul 2 litera
(b) din Directiva 93/13[…], în privinþa definirii
noþiunii «consumator», trebuie interpretat în sensul
cã include sau, dimpotrivã, în sensul cã exclude din
aceastã definiþie o persoanã fizicã ce are profesia de
avocat ºi încheie cu o bancã un contract de credit,
fãrã a specifica scopul creditului, în cadrul aceluiaºi
contract specificându-se calitatea de garant ipotecar
a cabinetului avocaþial al acestei persoane fizice?”

CJUE a declarant cã art. 2 lit. (b) din Directiva 93/
13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind
clauzele abuzive în contractele încheiate cu consuma-
torii trebuie interpretat în sensul cã o persoanã fizicã
ce exercitã profesia de avocat ºi încheie un contract
de credit cu o bancã, fãrã ca scopul creditului sã fie
precizat în acest contract, poate fi consideratã „consu-
mator”, în sensul acestei dispoziþii, atunci când con-
tractul menþionat nu este legat de activitatea profesio-
nalã a acestui avocat. Împrejurarea cã creanþa nãscutã
din acelaºi contract este garantatã printr-o garanþie
ipotecarã contractatã de aceastã persoanã în calitate
de reprezentant al cabinetului sãu de avocat ºi având
ca obiect bunuri destinate exercitãrii activitãþii profe-
sionale a persoanei respective, precum un imobil care
aparþine acestui cabinet, nu este relevantã în aceastã
privinþã.

5.3. Noþiunea de «materie contractualã» –
Cerere de platã a contribuþiilor anuale datorate de
un avocat unui ordin al avocaþilor

HOTÃRÂREA CURÞII (Camera întâi) 5 decembrie
2019 „Trimitere preliminarã – Cooperare judiciarã în
materie civilã – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 –
Competenþa judiciarã, recunoaºterea ºi executarea
hotãrârilor în materie civilã ºi comercialã – art. 7
pct. 1 lit. (a) – Competenþã specialã în materie contrac-
tualã – Noþiunea de «materie contractualã» – Cerere
de platã a contribuþiilor anuale datorate de un avocat
unui ordin al avocaþilor”

În cauza C-421/18, având ca obiect o cerere de
decizie preliminarã formulatã în temeiul articolului
267 TFUE de tribunal de première instance de Namur
(Tribunalul de Primã Instanþã din Namur, Belgia), prin
decizia din 21 iunie 2018, primitã de Curte la 27 iunie
2018, în procedura Ordre des avocats du barreau de
Dinant împotriva JN.

Cererea de decizie preliminarã priveºte interpre-
tarea a art. 7 pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE)
nr. 1215/2012 al Parlamentului European ºi al
Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenþa

judiciarã, recunoaºterea ºi executarea hotãrârilor în
materie civilã ºi comercialã.

Aceastã cerere a fost formulatã în cadrul unui
litigiu între ordre des avocats du barreau de Dinant
(Ordinul Avocaþilor din Baroul Dinant, Belgia), pe
de o parte, ºi JN, pe de altã parte, cu privire la neplata
de cãtre acesta din urmã a contribuþiilor profesionale
anuale datorate acestui ordin.

JN declarã cã, în cursul anilor 13090, ºi-a stabilit
reºedinþa în Franþa, rãmânând în acelaºi timp înscris
în tabloul Ordinului Avocaþilor din Baroul Dinant,
cãruia i-a plãtit contribuþii anuale pânã în anul 2012.
Prin scrisoarea din 29 mai 2015, decanul Ordinului
Avocaþilor din Baroul Dinant i-a solicitat domnului
JN sã plãteascã contribuþiile datorate pentru anii
2013-2015.

Cum acesta nu a rãspuns solicitãrilor de a-ºi plãti
contribuþiile, Baroul Dinant l-a chemat în judecatã.

În faþa instanþei de trimitere, domnul JN a contestat
competenþa acestei instanþe în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000
privind competenþa judiciarã, recunoaºterea ºi
executarea hotãrârilor în materie civilã ºi comercialã
(ºi al Regulamentului nr. 1215/2012.

În aceastã privinþã, instanþa menþionatã aratã cã,
potrivit JN, înscrierea în tabloul ordinului în scopul
exercitãrii profesiei de avocat nu este de naturã con-
tractualã, întrucât nu constituie încheierea unui
contract care rezultã din autonomia de voinþã ºi din
libera alegere, ci îndeplinirea unei formalitãþi admi-
nistrative ºi a unei obligaþii legale. Aceeaºi instanþã
aratã de asemenea cã, potrivit Ordinului Avocaþilor
din Baroul Dinant, dimpotrivã, prin menþinerea
înscrierii sale în tabelul acestui ordin, JN a subscris
faþã de acesta din urmã un angajament de platã a
contribuþiilor anuale stabilite de el, astfel încât acesta
trebuie considerat un angajament în materie contrac-
tualã, în sensul art. 7 pct. 1 lit. (a) din Regulamentul
nr. 1215/2012.

În aceste condiþii, tribunal de première instance de
Namur (Tribunalul de Primã Instanþã din Namur) a
hotãrât sã suspende judecarea cauzei ºi sã adreseze
Curþii urmãtoarea întrebare preliminarã:

„Acþiunea formulatã de un ordin al avocaþilor,
având ca obiect obligarea unuia dintre membrii sãi la
plata contribuþiilor profesionale anuale care îi sunt
datorate, constituie o acþiune «în materie contrac-
tualã», în sensul art. 7 [pct. 1 lit. (a) din Regulamentul
nr. 1215/2012]?”

CJUE (Camera întâi) a decis cã art. 1 alin. (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului
European ºi al Consiliului din 12 decembrie 2012
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privind competenþa judiciarã, recunoaºterea ºi execu-
tarea hotãrârilor în materie civilã ºi comercialã trebuie
interpretat în sensul cã un litigiu privind obligaþia unui
avocat de a plãti contribuþii profesionale anuale pe
care le datoreazã ordinului avocaþilor cãruia îi aparþine
nu intrã în domeniul de aplicare al acestui regulament
decât cu condiþia ca, atunci când îi solicitã acestui
avocat sã execute obligaþia menþionatã, ordinul res-
pectiv sã nu acþioneze, în temeiul dreptului naþional
aplicabil, în exercitarea unei prerogative de putere
publicã, aspect a cãrui verificare revine instanþei de
trimitere.

Articolul 7 pct. 1 lit. (a) din Regulamentul nr. 1215/
2012 trebuie interpretat în sensul cã o acþiune prin
care un ordin al avocaþilor urmãreºte sã obþinã obli-
garea unuia dintre membrii sãi la plata contribuþiilor
profesionale anuale pe care acesta le datoreazã ºi care
au în esenþã ca obiect finanþarea unor servicii, precum
serviciile de asigurare, trebuie consideratã o acþiune
în „materie contractualã”, în sensul acestei dispoziþii,
cu condiþia ca aceste contribuþii sã constituie contra-
partida unor prestaþii furnizate de ordinul respectiv
membrilor sãi ºi ca aceste prestaþii sã fie consimþite în
mod liber de membrul în cauzã, aspect a cãrui verifi-
care revine instanþei de trimitere.

5.4. Inaplicabilitatea art. 47 din Cartã într-o
procedurã de atac iniþiatã de o autoritate publicã
în faþa unei instanþe disciplinare a baroului

HOTÃRÂREA CURÞII (Camera a treia) 13
ianuarie 2022 „Trimitere preliminarã – Admisibilitate
– art. 267 TFUE – Noþiunea de «instanþã naþionalã» –
Tribunal disciplinar al baroului – Anchetã disciplinarã
iniþiatã împotriva unui avocat – Decizie a responsa-
bilului în materie disciplinarã de constatare a inexis-
tenþei unei abateri disciplinare ºi de finalizare a anche-
tei – Cale de atac a ministrului justiþiei în faþa
Tribunalului disciplinar al baroului – Directiva 2006/
123/CE – Servicii în cadrul pieþei interne – art. 4
pct. 6 ºi art. 10 alin. (6) – Regim de autorizare – Retra-
gerea autorizaþiei – art. 47 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene – Inaplicabilitate”.

În cauza C-55/20, având ca obiect o cerere de
decizie preliminarã formulatã în temeiul art. 267 TFUE
de Sad Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie
(Tribunalul disciplinar al Baroului din Varºovia,
Polonia), prin decizia din 24 ianuarie 2020, primitã
de Curte la 31 ianuarie 2020, în procedura iniþiatã de

Minister Sprawiedliwoœci, cu participarea: Prokurator
Krajowy – Pierwszy Zastêpca Prokuratora Generalnego,
Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w
Warszawie.

Cererea de decizie preliminarã priveºte interpre-
tarea Directivei 2006/123/CE a Parlamentului
European ºi a Consiliului din 12 decembrie 2006
privind serviciile în cadrul pieþei interne, precum ºi a
art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene (denumitã în continuare „carta”). Aceastã
cerere a fost formulatã în cadrul unei proceduri iniþiate
de Minister Sprawiedliwoœci (ministrul justiþiei,
Polonia) împotriva deciziei unui responsabil în materie
disciplinarã prin care s-a finalizat o anchetã iniþiatã
împotriva unui avocat dupã constatarea inexistenþei unei
abateri disciplinare imputabile persoanei interesate.

Curtea (Camera a treia) declarã cã art. 10 alin. (6)
din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European
ºi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind servi-
ciile în cadrul pieþei interne trebuie interpretat în sensul
cã nu conferã aplicabilitate art. 47 din cartã într-o
procedurã de atac iniþiatã de o autoritate publicã în
faþa unei instanþe disciplinare a baroului care are ca
obiect anularea unei decizii prin care un responsabil
în materie disciplinarã a finalizat o anchetã desfãºuratã
împotriva unui avocat dupã ce a constatat inexistenþa
unei abateri disciplinare imputabile acestuia din urmã
ºi trimiterea dosarului, în cazul anulãrii acestei decizii,
spre reexaminare la acest responsabil în materie
disciplinarã.

NOTE
1 Cerere de decizie preliminarã introdusã de Grondwettelijk

Hof (Belgia) la 21 decembrie 2020 – Orde van Vlaamse Balies,
IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU/Vlaamse
Regering (Cauza C-694/20).

2 CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL DOMNUL
ATHANASIOS RANTOS prezentate la 5 aprilie 2022(1)C-694/
20 Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax
Lawyers, CD, JU.

Împotriva Vlaamse Regering ([cerere de decizie prelimi-
narã formulatã de Grondwettelijk Hof (Curtea Constituþionalã,
Belgia)].

„Trimitere preliminarã – Cooperare administrativã în
domeniul fiscal – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene – Articolele 7 ºi 47 – Schimb automat obligatoriu
de informaþii cu privire la modalitãþile transfrontaliere care
fac obiectul raportãrii – Secretul profesional al avocatului –
Derogare de la obligaþia de raportare a intermediarilor – Cerere
de apreciere a validitãþii”.
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