Discursul ministrului Justiției, Robert Cazanciuc, la Congresul Avocaților
2014 (28 martie 2014)
Robert Cazanciuc: Bună dimineaţa! Mulţumesc foarte mult pentru invitaţie, doamnelor şi
domnilor avocaţi, stimaţi colegi. Aşteptam cu interes această întâlnire pentru că sunt convins
avem foarte multe lucruri să ne spunem, lucruri bune să ne spunem evident unii altora.
Aş vrea în primul rând să vă transmit un mesaj de felicitare şi succes din partea domnului primministru Victor Ponta. Anul trecut, ca ministru interimar al Justiţiei a lansat o ofertă de
parteneriat către dumneavoastră. Unul din elementele principale ale mandatului meu, primit din
partea premierului, a fost de a consolida acest parteneriat cu dumneavoastră. Ce am încercat să
fac în îndeplinirea mandatului primit de la premier? Am încercat în primul rând să înţeleg din
această postură cu ce se confruntă profesia de avocat, cu ce se confruntă avocaţii. Am vizitat zeci
de instanţe în toată ţara, în ultimul timp, am încercat de fiecare dată să stau de vorbă cu avocaţii,
să înţeleg cu ce se confruntă avocaţii.
De la Tulcea la Bucureşti, la Alba Iulia problemele sunt mai mult sau mai puţin aceleaşi. Soluţii,
soluții sunt în plan local, am văzut locuri în care părea că nimic nu se întâmplă, dar oamenii au
sfinţit anumite locuri. Am văzut sedii de instanţă, Palate de Justiţie, noi, în care avocaţii aveau
biroul undeva, nu am găsit de multe ori pe unde au biroul avocaţii.
Am găsit sedii de instanţă improprii unor activităţi decente care vor intra într-un plan de investiţii
în perioada următoare, dar unde biroul avocaţilor era un spaţiu cu o anumită decenţă, cu o
anumită ţinută, chiar dacă ansamblul locului nu arăta întotdeauna la fel.
Am încercat în urma acestor vizite în ţară sau în Bucureşti să schimbăm câteva lucruri, să dăm
câteva semnale, nu ştiu poate mici unele dintre ele. Am postat pe site-ul Ministerului Justiţiei
tabloul avocaţilor pentru prima dată, ca o dovadă foarte clară a faptului că ministerul doreşte un
parteneriat cu dumneavoastră şi nu cu altcineva.
Am încercat împreună cu Ministerul de Finanţe să găsim soluţii la una dintre problemele
importante evocate anterior şi aici, anume aceea a plăţilor de la Ministerul Justiţiei către serviciile
prestate de avocaţi. Cu ajutorul Consiliului Onorific şi al ministrului Bugetului am găsit o
formulă în care pentru prima dată aceste sume sunt identificate, marcate distinct în bugetul
ministerului şi ulterior la instanţe, în aşa fel încât să evităm acea pierdere de energie în care nu
ştiam foarte clar ce bani sunt repartizaţi pentru oficii. Avem un cont separat, ştim ce bani sunt
repartizaţi pentru oficii, sunt sau nu sunt suficienţi aceşti bani rămâne cu siguranţă să vedem în
perioada imediat următoare.
Am lansat ca şi pentru judecători şi procurori o adresă de email: avocat@just.ro, unde avocaţii au
fost invitaţi să comunice în mod direct cu ministrul Justiţiei, să arate ce nu merge bine în relaţia
cu judecătorii şi procurorii, ce nu merge bine cu infrastructura instanţelor, ce nu merge bine în
normă, norma ne ajută sau mai rău ne încurcă, ce putem să facem, să avem un sprijin în normă, ce
putem să facem în contextul efortului foarte mare legat de intrarea în vigoare a celor 4 coduri şi
urmează sper în foarte scurt timp şi Codul Insolvenţei, sper să finalizăm în Comisia Juridică în

câteva zile dezbaterile şi să putem intra în plenul Camerei Deputaţilor, să avem Codul Insolvenţei
în foarte scurt timp.
Am primit feedback de la foarte mulţi avocaţi, aştept în continuare un feedback de la
dumneavoastră pe deciziile instanţelor.
Am încurajat şi judecătorii atunci când constată lucruri care ar putea fi îmbunătăţite să nu aştepte
neapărat o iniţiativă de la minister, să vină să propună lucruri către minister. Vă încurajez şi pe
dumneavoastră să faceţi acelaşi lucru, chiar dacă poate de-a lungul timpului aţi făcut lucrul acesta
şi aţi fost dezamăgiţi că nu întotdeauna aţi primit răspunsul cuvenit. Mai faceţi o încercare. Puteţi
risca doar o dezamăgire în plus.
Prin intermediul consilierului onorific încerc să stau aproape de profesie, atât pe zona
tradiţională, cât şi pe zona corporatistă. Avem din trei, doi secretari de stat avocaţi. Sunt canale
prin care profesia se poate face auzită, se poate face cunoscută, decizia în cadrul Ministerului
Justiţiei poate fi luată în urma unui dialog consistent cu dumneavoastră.
Ce vrem să facem în perioada imediat următoare? Evident, vrem să dezvoltăm infrastructura de
Justiţie, vrem să facem norma mai uşor de aplicat şi nu reuşim să ieşim dintr-un proiect legat de
legea privind tehnica legislativă, dar sper să putem sparge, să spunem, o bulă care ne ţine captivii
unor lucruri din trecut şi să venim cu câteva modificări importante care să ajute.
Încercăm să dezvoltăm un concept căruia noi i-am spus “Justice District” – “Cartier de justiţie”,
să reunim în Bucureşti, în primul rând şi în ţară facilităţile de justiţie, sediile parchetelor şi
instanţelor într-o zonă urbanistică, în aceiaşi zonă urbanistică. Gândul mi-a venit şi de la discuţia
cu mulţi dintre dumneavoastră, în care aţi arătat cât de dificil este uneori, mai ales în Bucureşti,
să mergi de la o instanţă la alta. Deşi locurile par apropiate, în Bucureşti este foarte dificil, într-un
oraş foarte aglomerat. Am lansat acest concept “Justice District” la Şcoala de Arhitectură în
ideea de a reuni instanţe, parchete. Am încercat, la un moment dat, să mă gândesc dacă în acest
complex din Bucureşti poate intra şi un sediu pentru avocaţi. Cred că dumneavoastră trebuie sămi spuneţi dacă poate intra sau nu, s-au stârnit mai multe orgolii, şi atunci găsim o altă formulă
de conectare la infrastructura de justiţie.
Sper să putem lansa, şi din nou ne-am pierdut puţin în meandrele concretului, în scurt timp,
instanţa comercială din Bucureşti, unde pentru prima dată să aveţi un acces electronic la dosare.
Sper să demarăm în foarte scurt timp un proiect naţional de informatizare a dosarelor în aşa fel
încât să nu mai fiţi nevoiţi să ajungeţi până în instanţele aglomerate. Suntem şi aici într-un cerc
vicios de foarte multe ori. Avem angajamente faţă de sistemul judiciar, infrastructură şi oameni,
dar intrăm într-un cerc vicios în care aducem oameni, dar nu avem unde să-i mai punem, şi atunci
solicităm sedii, dar sedii nu avem unde să le construim, pentru că sunt monumente istorice sau ar
dura 10 ani de zile să găsim o soluţie financiară care să şi poată fi rezolvată până la urmă.
Informatizarea este una dintre soluţiile care degrevează efectiv spaţiul din instanţe şi contribuie
până la urmă la facilitarea accesului dumneavoastră la actele din dosar.
Ceea ce aş vrea să vă propun eu în cadrul acestui parteneriat cu Ministerul Justiţiei, să încercăm
să găsim acele căi prin care ministerul să contribuie la consolidarea prestigiului profesiei de

avocat şi în acest fel împreună să contribuim la creşterea încrederii cetăţeanului în actul de
justiţie.
Vă mulţumesc şi vă urez succes!

