
 

Masa rotunda  

Rolul avocaților în vremuri de război. Relocarea afacerilor 
eveniment organizat de Uniunea Națională a Barourilor din România și Baroul București 

 

Eveniment ZEA 2022 I UNBR și Baroul București 

Durată: 1.30 h 

Locul: Biblioteca Baroului București Av. Victor Anagnoste, Splaiul Independenței 5 

Ora de începere: 14.00 
Evenimentul va fi transmis LIVE cu sprijinul Juridice.ro 
 
Moderator Daria Niculcea, Executive Director Juridice.ro 
 
Key speakers: 
 
Av. dr. Ion Dragne, Vicepreședinte UNBR, Decan Baroul București: Pachetul de restricții 
impuse avocaților de Regulamentul 2022/1904 al Consiliului Uniunii Europene și relocarea 
afacerilor  
Av. Daniela Zaharia - Mănescu, Baroul București: Evoluția problemelor legate de azil și 
migrație în România. Implicarea avocaților  
Avocat Cornel Popa, Țucă Zbarcea si Asociații: Impreviziunea în contextul relocărilor pe 
fondul unui război. Reguli/clauze arbitrale în relațiile dintre comercianții supuși relocărilor  
George Agafiței, Consilier de stat la Cancelaria Premierului: Măsurile Guvernului privind 
relocarea afacerilor în România  
Simona Popa, CNRR - Consiliu Național Român pentru Refugiați: Întrebări privind relocarea 
afacerilor în România și sprijinul profesionist din partea avocaților  
 
Final Q&A 

 

Descriere CCBE: Ziua Europeană a Avocaților 2022 

Tema propusă de CCBE – Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa pentru Ziua 

Europeană a Avocaților 2022 este despre „ Rolul avocaților în vremuri de război”. Tema 

evidențiază rolul important pe care avocații și barourile și societățile de avocatură îl pot juca 

într-un astfel de context de război. Este o oportunitate de a face lumină asupra diferitelor 

inițiative luate de Barouri și Societăți de Avocatură, precum și de avocați și firme de 

avocatură, ca reacție la crizele umanitare rezultate în urma conflictelor.  

Este important să recunoaștem modul în care avocații protejează drepturile individuale ale 

omului și modul în care reprezintă victimele războiului în crimele de război și crimele 

împotriva umanității.  

Avocații joacă un rol important în contextul războiului, asistând persoanele care fug de 

conflict și în căutarea unui refugiu sigur. Fiind prezenți la frontiere sau deschizând puncte de 

contact care oferă asistență juridică refugiaților, avocații contribuie la apărarea dreptului la 

azil garantat de instrumente precum Carta drepturilor fundamentale a UE (articolul 18) sau 



Convenția de la Geneva din 1951. Pot fi, de asemenea, evidențiate și alte aspecte, cum ar fi 

importanța dreptului familiei în timpul situațiilor de război, în timp ce familiile sunt distruse, 

iar adulții și minorii vulnerabili sunt expuși unui risc crescut de vătămare, abuz și trafic.  

Se poate sublinia și rolul avocaților în raport de sancțiunile impuse de guverne în contextul 

războiului, atât în ceea ce privește evaluarea impactului sancțiunilor asupra serviciilor 

juridice, cât și în raport de rolul avocaților în consilierea clienților cu privire la modul de 

respectare a măsurilor si a sanctiunilor. 

 

 

Istoric ZEA  

 

În 2014, CCBE a introdus ideea de a coordona un eveniment anual la nivel european care să 

încurajeze barourile și societățile de avocatură membre să organizeze activități naționale și 

locale bazate pe o temă centrală de promovare a statului de drept și a rolului avocatului în 

susținerea acestuia către cetățeni. Ziua Europeană a Avocaților celebrează valorile comune 

ale avocaților și rolul lor intrinsec în apărarea și promovarea statului de drept, precum și 

contribuția lor la sistemul de justiție. 

 

Programele și activitățile Zilei Europene a Avocaților sunt organizate de barourile naționale 

și locale sau de orice persoană sau grup care lucrează cu un barou național sau local 

(membrii baroului, instanțe, facultăți și studenți de drept, grupuri de tineret și organizații 

comunitare) care ar dori să educe publicului cu privire la rolul crucial al statului de drept și al 

procesului juridic în protejarea drepturilor cetățenilor. Fiecare barou și societate de 

avocatură membru este rugat să-și încurajeze membrii să organizeze evenimente, să publice 

materiale educaționale și/sau să desfășoare alte programe care promovează conștientizarea 

cetățenilor cu privire la tema Zilei Europene a Avocaților. 

A ne xe :  

1  Pos te r  ZE A  P DF  

2  Pos te r  ZE A  PN G  

 

Sursa: CCBE │ Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa 

Website: https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/ 

https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/

