
 
                            

 

 
 
 

CONFERINłA 

„„„„Exercitarea profesiei de avocat, între realitati şi perspective” 
 
 

Context:    
 

       Cadrul juridic privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat este insuficient cunoscut de către 
studenŃii la drept, de către tinerii jurişti care nu activează în domeniu şi de către opinia publică în general. 
       Pe de altă parte reglementarea lacunară a aspectelor fundamentale privind profesia de avocat a generat 
grave incertitudini cu privire la modalităŃile efective de organizare a acesteia, fapt care a dus la apariŃia unor 
structuri a căror legitimitate şi constituŃionalitate sunt puse la îndoială.   
       Având ca scopuri să contribuie la educaŃia juridică şi să promoveze responsabilitatea socială a 
studenŃilor în drept şi a tinerilor jurişti, AsociaŃia Europeană a StudenŃilor în Drept (ELSA) Craiova a 
considerat necesară crearea premiselor care să permită punerea în discuŃie a aspectelor menŃionate. 
 

Scop :  
 

       Informarea publicului Ńintă în ceea ce priveşte cadrul normativ în discuŃie şi implicaŃiile, respectiv 
perspectivele pe care integrarea europeană le va oferi. 
 

Obiect ive  : 
 

� prezentarea şi analiza prevederilor generale pe care tema propusă le implică precum şi a 
cadrului normativ special ce reglementează organizarea şi exercitarea profesiei de avocat ; 

� identificarea cauzelor care au provocat tensiunile apărute în urma înfiinŃării barourilor paralele; 
� expunerea normelor în materie aplicate la nivel european, precum şi a implicaŃ iilor pe care  le va 

avea integrarea României în spaŃ iul comunitar european; 
 
Public Ń intă:  
 

� studenŃ ii la ştiinŃe juridice şi/sau administrative; 
� avocaŃ i şi alti specialişti şi practicieni din mediul juridic; 
� societatea civilă; 

 
Subiecte propuse :  
 
 

� prevederile legislaŃ iei speciale (Lg.nr. 51/ 7 iunie 1995 republicată privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat, Codul Deontologoc al AvocaŃ ilor );  

� reglementările constituŃ ionale implicate (principiul pluralismului, dreptul la muncă, dreptul la 
libera asociere, cauzele care legitimează restrângerea drepturilor şi libertăŃ ilor etc.) ş i analiza 
constituŃ ionalităŃ i i legislaŃ iei speciale în domeniu ;  

� formele de organizare a profesiei de avocat, statutul juridic al acestora şi rolul lor în asigurarea 
unei apărări calificate; 

� analiza legalităŃ ii barourilor paralele şi în ce măsură afilierea la aceste forme de asociere 
afectează justa soluŃ ionare a cauzelor; 

� criteriile impuse la primirea în profesia de avocat şi în ce măsuă acestea pot duce la proliferarea 
barourilor paralele; 

� răspunderea profesională a avocaŃ i lor; 
� practica CEDO vizând tematica analizată; 
� cadrul normativ european şi recomandările comunitare în materia organizării şi exercitării 

profesiei de avocat în spaŃ iul european (inclusiv statutul şi rolul C.C.B.E);  
 
   InvitaŃ i  propuş i  : 
 
 

� Decanul FacultăŃii de Drept şi ŞtiinŃe Administrative „Nicolae Titulescu” din Craiova - Prof.Univ.Dr.Av. Sorin Ionescu; 
� Decanul Baroului Dolj - Av. Anton Pleşea; 
� Specialist în Drept Civil – Prof.Univ.Dr. Av. Ion Turculeanu; 
� Baroul Dolj – Av. Radu Marinescu ; 
� Purtătorul de cuvânt al CurŃii de Apel Craiova , Preşedintele SecŃiei Penale – Jud. Aurel Ilie; 
� Reprezentant al CurŃii de Apel Craiova, specializat în Drept Comercial – Jud. Carmen Mladen; 
� Reprezentant al Tribunalului Dolj , specializat în Drept Civil – Jud. Ana Maria Cercel; 
� Vice- preşedintele Judecătoriei Craiova -– Jud. Camelia Macamete; 
� Reprezentant al Judecătoriei Craiova, specializat în Drept Penal – Jud. Gabriel Caian; 
 
LocaŃia şi data propusă : 
 
 

Amfiteatrul J.C. Drăgan al FacultăŃii de Drept şi ŞtiinŃe Administrative „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova, 
14 decembrie 2006, orele 16-18.  



*Afisul conferintei: 
 

 


