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Dialog și solidaritate între avocați, necesitate și continuitate ca
premise ale dezvoltării profesiei

Av. Arabella Denise Ionescu,
Baroul Dolj
Diversitatea și tumultul legislativ, dar și contextul secolului XXI impun o aliniere a
profesiei de avocat la exigențele perioadei actuale nu numai în ceea ce privește asimilarea
prevederilor legale diversificate, ci și ridicarea standardelor profesionale, inclusiv o participare
accentuată a membrilor corpului avocaților la dezvoltarea profesiei, la promovarea și apărarea
drepturilor avocaților, la cunoașterea și aplicarea obligațiilor ce ne revin.
În acest climat, la sfârșitul lunii mai a acestui an, membrii ai Baroului Dolj au avut o
întâlnire de informare cu delegație a Asociației de Dialog și Solidaritate a Avocaților, reprezentată
de dl. av. Daniel Fenechiu.
Parte dintre noi cunoaștem activitatea acestei asociații, cu precădere prin prisma
intervențiilor pe care acestea le are în cadrul adunărilor generale ale Baroului București, dar și ale
Uniunii Naționale a Barourilor din România.
Asociația a luat ființă în anul 2011 și are sediul central în București. Este persoană juridică
fără scop lucrativ, autonomă, apolitică, nonguvernamentală. Și- a propus să identifice și
centralizeze problemele esențiale ale profesiei de avocat, să găsească soluții și să inițieze demersuri
colective în vederea stabilirii și implicit a dezvoltării legăturilor socio-profesionale și, nu în ultimul
rând, umane, între membrii asociației și, deopotrivă între aceștia și alți avocați ce nu fac parte din
aceasta, dar care împărtășesc idealuri comune.
Printre obiectivele fundamentale ale asociației se pot identifica elaborarea de proiecte și
acțiuni în cadrul cărora avocații să ofere sprijin societății civile, prin colaborarea și cooperarea cu
diverse instituții ale statului în scopul creșterii calității educației juridice, a orientării profesionale
și în carieră a generațiilor viitoare:
-În acest sens, ADSA a dezvoltat, de-a lungul timpului, parteneriate cu
Agenția Națională Antidrog, Jandarmeria Română, Parlamentul României (Camera
Deputaților, în special), Direcția Generală de Poliție a Municipiului București- Serviciul de
Analiză și Prevenire a Criminalității, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor din cadrul
primăriilor de sectoare, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Asociația „Salvați copiii!”,
Baroul Ilfov și, nu în ultimul rând, Baroul Dolj.
-Unul dintre proiectele importante ale ADSA , intitulat „Împreună să stopăm infracțiunile
din școli!”, a fost inițiat în perioada 2012-2013, vizând combaterea fenomenului infracțional
juvenil, al comportamentelor violente în școli, cultivarea în rândul elevilor a valorilor ocrotite de
lege, informarea cu privire la riscurile și consecințele la care conduce încălcarea normelor legale.
Proiectul s-a bucurat de un interes deosebit, , fiind organizate alte trei etape ulterior etapei pilot.
- O atenție deosebită a fost acordată și proiectului „Training Activities for Legal Experts
on Children Rights (T.A.L.E.) , coordonat de „Salvați copiii Italia”, ce a decurs pe un interval de
2 ani, cu dezvoltarea unui parteneriat european ce a inclus Italia, Spania, Portugalia, România și
Marea Britanie, cu implicarea unor instituții recunoscute la nivel internațional - Scuola superiore
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dell Avvocatura, Save for Children, Defence for Children International, Instituto de Apoio a
Crianca din Portugalia, La Merced Migraciones Foundation din Spania, The Liverpool Law Clinic
and European Children s Rights Unit, School of Law and Social Justice, University of Liverpool.;
proiectul s-a desfășurat în cadrul a trei secțiuni de formare a specialiștilor din domeniul juridic, în
vederea asimilării și aplicării principiilor justiției și a instrumentelor internaționale relevante în
rândul copiilor.
În ceea ce ne privește, colaborarea noastră s-a dezvoltat în spiritul obiectivelor ADSA,
Baroul Dolj organizând Conferința „Impactul propunerilor de modificare a legilor justiției și a
codurilor- în forma actuală- asupra activității avocaților”, al cărei moderator a fost chiar actualul
președinte ADSA, domnul avocat Daniel Fenechiu, dar și Cupa Unirii la Fotbal, ambele
evenimente având loc la finalul lunii mai 2018.
Au fost organizate colocvii și conferințe pe teme de interes profesional vizând obligațiile
financiare ale avocaților, raporturile cu organul fiscal și cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate,
raporturile și comunicarea cu clientul, raporturile și comunicarea cu magistrații, readucerea
avocaturii în fruntea profesiilor juridice.
În același context, membrii ai Baroului Dolj și-au exprimat intenția de a pune bazele unei
filiale ADSA în acest județ, formalitățile legale urmând a fi definitivate într-o perioadă apropiată.
Apreciind că un astfel de demers este în interesul nostru, al corpului profesional, vă
prezentăm în continuare câteva aspecte legate de organizarea și obiectivele ADSA.
Principiile pe baza cărora își desfășoară activitatea asociația sunt, conform dispozițiilor din
Statut: egalitatea în drepturi a membrilor săi, eligibilitatea pe principii democratice, libertatea de
exprimare.
Asociația își propune să promoveze și să consolideze dialogul și solidaritatea dintre avocați, în
scopul eficientizării promovării și apărării drepturilor și intereselor profesionale ale membrilor săi,
precum și al îmbunătățirii nivelului profesional al acestora. Asociația își propune să dezvolte dialogul
nu numai între membrii săi, ci și între aceștia și avocați care nu fac parte din asociație, dar care
împărtășesc interese comune ce converg către dezvoltarea dialogului și creșterea solidarității
profesionale. Între obiectivele fundamentale ale ADSA enumerăm și: identificarea problemelor cu care
se confruntă confrații, apărarea drepturilor individuale și colective ale acestora, contracararea oricăror
acțiuni ce ar atenta la libertatea, demnitatea și independența profesiei.
Asociația își propune de asemenea, să inițieze grupuri de lucru în scopul susținerii și
dezvoltării dialogului cu organele profesiei de avocat (la nivel local, dar și național), cu autoritățile
statului pe teme de interes profesional (organizare și exercitare profesie, pregătire profesională,
drepturi și obligații ale avocaților, protecția drepturilor și intereselor justițiabililor, fiscalitate etc.).
Raportat la specificul activității de avocat, ADSA încurajează inițierea și/sau susținerea
demersurilor legislative menite să îmbunătățească activitatea , dar și viața avocaților. Un interes
constant este acordat și cooperării cu instituțiile de învățământ superior juridic, cu UNBR și cu
Barouri, cu autorități și alte instituții în vederea elaborării unor programe cadru și a organizării de
cursuri de interes profesional.
La nivel internațional, își fixează ca obiective inițierea, dezvoltarea și consolidarea
dialogului cu asociații profesionale ale avocaților atât din spațiul Uniunii Europene, cât și la nivel
mondial, fiind vizate organizarea de reuniuni științifice (congrese, conferințe, simpozioane),
participarea la schimburi de experiență pe plan național și în străinătate, sprijinirea avocaților în
obținerea de burse de studiu, încurajarea demersurilor de specializare și a altor forme de pregătire
profesională.
Monitorizarea, analizarea și dezbaterea evoluțiilor doctrinare și jurisprudențiale naționale
și europene, constituirea de baze de date, editarea de broșuri, pliante, publicații, constituirea de
biblioteci juridice și de puncte de documentare on-line, elaborarea și editarea de publicații de
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specialitate sunt câteva dintre obiectivele ce vizează dezvoltarea profesiei.
O atenție deosebită este acordată și aspectelor privind viața culturală a avocaților
(organizarea de activități literar-artistice și sportive, organizarea de excursii în scopul strângerii
legăturilor dintre membrii asociației), dar și înființării și gestionării unui Club al avocaților.
În ceea ce privește organizarea ADSA, calitatea de membru se dobândește, în baza unei
cereri formulate în scris, de către avocații înscriși în barourile din structura UNBR, care exercită
profesia în condițiile legii 51/1995 și care înțeleg să adere la scopurile și obiectivele asociației,
parcurgându-se procedura prevăzută prin regulamentul propriu de organizare și funcționare.
Aspecte vizând calitatea de membru onorific, încetarea calității de membru, drepturi și obligații
ale acestora, sancțiuni în caz de nerespectare a dispozițiilor statutului ADSA sunt reglementate
prin Statut.
Organele de conducere și control ale asociației sunt: Adunarea Generală, Consiliul
Director, Președintele Asociației, Comisia de Cenzori, Consiliul de Onoare și Arbitraj.
Asociația are patrimoniu și buget propriu, veniturile asociației provenind din cotizațiile
membrilor, donații, legate, sponsorizări, dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor
disponibile, dividende ale societăților comerciale înființate în termenii art. 47 din OG 26/2000,
venituri realizate din activități economice directe, subvenții sau finanțări de la bugetul de stat și/sau
bugetele locale, fonduri europene. Resursele financiare ale Asociației vor fi utilizate exclusiv
atingerea scopurilor și obiectivelor acesteia, pentru cheltuieli de funcționare, acoperirea
cheltuielilor privind baza de date, abonamente la publicații de specialitate ori pentru editarea și
tipărirea acestora, plata personalului administrativ, fonduri de premiere.
Prezentarea și-a propus să vă familiarizeze cu activitatea ADSA și de ce nu, să vă
stârnească interesul în vederea implicării în demersurile de constituire a filialei Dolj a acestei
asociații.

