
Autor Coordonator volum 
Judec tor dr. Rodica Aida Popa 

Sec ia penal  a Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie 
Reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judec torilor Europeni 

 
NOI INSTITU II ALE DREPTULUI PENAL ŞI DREPTULUI 
PROCESUAL PENAL ÎN DIALOGUL INTERPROFESIONAL  

ÎNTRE JUDEC TORI ŞI AVOCA I 
 
Prezent ri şi referate ale lectorilor din cadrul ciclului „Conferin ele proiectului na ional 

din perspectiva Avizului nr. 16 asupra rela iilor dintre judec tori şi avoca i adoptat de 
Consiliul Consultativ al Judec torilor Europeni din cadrul Consiliului Europei” ciclu de 
conferin e desf şurat în perioada iunie, septembrie 2014 - martie 2015 

 
 



Autor Coordonator volum 
Judec tor dr. Rodica Aida POPA 

Sec ia penal  a Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie 
Reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judec torilor Europeni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOI INSTITU II ALE DREPTULUI PENAL 
ŞI DREPTULUI PROCESUAL PENAL ÎN 

DIALOGUL INTERPROFESIONAL ÎNTRE 
JUDEC TORI ŞI AVOCA I 

 
 
 
 
Prezent ri şi referate ale lectorilor din cadrul ciclului „Conferin ele 

proiectului na ional din perspectiva Avizului nr. 16 asupra rela iilor dintre 
judec tori şi avoca i adoptat de Consiliul Consultativ al Judec torilor Europeni 
din cadrul Consiliului Europei” ciclu de conferin e desf şurat în perioada iunie, 
septembrie 2014 - martie 2015 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Universul Juridic 
Bucureşti 

-2015- 
 



Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L. 
 
Copyright © 2015, S.C. Universul Juridic S.R.L. 
 
Toate drepturile asupra prezentei edi ii apar in 
S.C. Universul Juridic S.R.L. 
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiatã fãrã acordul scris al  
S.C. Universul Juridic S.R.L. 

 

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI 
COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOŢIT DE SEMNĂTURA ŞI 
ŞTAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL 
ULTIMEI COPERTE. 

 
 
 

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României 
Noii institu ii ale dreptului penal şi dreptului procesual penal în  
       dialogul interprofesional între judec tori şi avoca i / coord.:  
        Rodica Aida Popa. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015 
        Bibliogr. 
        ISBN 978-606-673-670-1 

I. Popa, Rodica Aida (coord.) 

343 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

REDACÞIE: tel./fax: 021.314.93.13 
   tel.: 0732.320.666 

e-mail: redactie@universuljuridic.ro 
  

DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15 
DISTRIBUÞIE: fax: 021.314.93.16 

e-mail: distributie@universuljuridic.ro 
 

www.universuljuridic.ro



Introducere 11 
 

INTRODUCERE 
 
 
Aceast  carte constituie cea mai real  şi efectiv  concretizare a nevoii de schimbare, în 

atitudine, gândire şi ac iune. Acest lucru s-a putut realiza numai cu ajutorul unor oameni 
frumoşi sufleteşte, cu bucurie de a dialoga real şi efectiv în cadrul unui proces de schimbare 
profund  în societatea româneasc  şi mai ales în Justi ie. 

Anul 2014 a fost anul intr rii în vigoare a noilor coduri în materie penal , ceea ce a 
reprezentat o cotitur  în cunoaşterea noilor institu ii penale şi procesual penale, îns  punerea lor 
în aplicare presupunea organizare, spirit inovator, realism şi flexibilitate. 

Multitudinea formelor de abordare a constituit o modalitate realist  şi pragmatic , ceea ce a 
dat consisten  acestui proces. 

Întregul sistem judiciar cu maturitate şi responsabilitate a aplicat noua reglementare, aşa 
încât prevederile şi-au început noua lor via  în deplin  armonie cu cele vechi, judec torului 
revenindu-i misiunea responsabil  de a aplica legea cea mai favorabil  inculpatului, misiune 
care se deruleaz  şi acum în cazurile care se afl  în aceast  etap . 

Noile institu ii ale codurilor în materie penal , cum ar fi de exemplu, acordul de 
recunoaştere a vinov iei, renun area la aplicarea pedepsei, amânarea execut rii pedepsei, 
procedura de recunoaştere a vinov iei în reglementarea statuat  şi-au început lunga lor 
existen  prin modul în care se aplic . 

Noile organe judiciare instituite, urmare a separ rii func iilor judiciare, judec torul de 
drepturi şi libert i, judec torul de camer  preliminar  pun în aplicare prevederile specifice, 
dispunând m surile ce le sunt date în competen , asigurând un act de justi ie echilibrat şi 
gradual. 

Înalta Curte de Casa ie şi Curtea Constitu ional  prin atribu iile conferite au pronun at 
decizii de interpretare asupra mai multor prevederi, atât ale Codului penal, cât şi ale Codului 
procesual penal, fie dându-le mai mult  conformitate în aplicare unora dintre ele, fie conducând 
la amendarea de c tre legiuitor a acelor prevederi constatate ca fiind neconstitu ionale. 

Aşadar, corpul institu ional, cât şi noile prevederi sunt în permanen  vii prin modul cum li 
se asigur  aplicabilitatea. 

Procesul de cunoaştere, aplicare şi, mai ales, acceptare de c tre opinia public  a noilor 
atribu ii şi competen e ale justi iei penale se realizeaz  numai pe calea unui dialog 
interprofesional, care a fost deschis pentru judec torii şi avoca ii români, prin prisma 
recomand rilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judec torilor Europeni. 

Opiniile participan ilor judec tori şi avoca i – în cadrul ciclului de opt conferin e ale 
proiectului na ional din perspectiva Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ ale Judec torilor 
Europeni – asupra unora dintre noile institu ii ale Codului penal şi Codului de procedur  penal  
contribuie la formarea noii culturi juridice. 

Pe aceast  cale aduc mul umiri partenerilor acestui proiect: Consiliului Superior al 
Magistraturii; Uniunii Na ionale a Barourilor din România; Institutului Na ional de Preg tire şi 
Perfec ionare al Avoca ilor; Institutului Na ional al Magistraturii, care au f cut posibil  
realizarea acestui proiect. 

Interven iile celor mai înal i reprezentan i ai Ministerului Justi iei în cadrul dezbaterilor au 
facilitat comunicarea şi au condus la punerea în aplicare a unor noi forme şi modalit i de lucru, 
în rela ia avoca i şi minister. 

De asemenea, în mod deosebit aduc c lduroase mul umiri decanilor Barourilor locale, 
respectiv Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Braşov, Alba, Cluj-Napoca, Constan a, Timişoara, 
Suceava şi tuturor decanilor care şi-au desemnat reprezentan ii şi celor care au participat şi au 
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dat via  reglement rilor prin viile dezbateri, precum şi deschiderea fa  de chestionarul pus la 
dispozi ie pentru sondarea unor aspecte interprofesionale. 

În egal  m sur , aceste conferin e au avut loc prin aportul deosebit al tuturor preşedin ilor 
cur ilor de apel, care, fie personal, fie prin reprezentan ii desemna i au asigurat o prezen  activ  
şi creatoare la organizarea conferin elor, precum şi prin modul în care au asigurat modul de 
difuzare a chestionarului elaborat. 

Contribu iile tuturor participan ilor la conferin e ne-au îmbog it orizontul de cunoaştere şi 
pragmatism şi se cuvine s  aducem mul umiri tuturor judec torilor şi avoca ilor care cu 
profesionalism şi entuziasm s-au implicat. 

Modernitatea acestor conferin e, atât prin prezent ri, cât şi dezbateri, s-a realizat şi prin aria 
de difuzare a acestora în mediul virtual, pe calea platformei media profesional  juridice.ro, a 
c ror profesionişti comunicatori virtuali au facilitat transmiterea nu numai a informa iei, dar au 
contribuit şi la formarea culturii juridice prin noua dimensiune a comunic rii. 

Acum, când am materializat proiectul nostru şi prin aceast  carte, proiectul se întregeşte 
unitar, întrucât cuvântul se fertilizeaz  şi în bucuria r sfoitului unor pagini, care au fost tip rite 
de o prestigioas  editur  deschis  extinderii ariei cunoaşterii, şi anume Universul Juridic, a c rei 
platform  on line ne va permite difuzarea contribu iilor noastre spre cercetare şi aprofundare, 
mul umirile noastre adresându-li-se şi lor, f uritori de bucurie juridic . 

Sunt convins  c  aceast  carte va fi un instrument util teoreticienilor şi practicienilor, dar şi 
studen ilor şi auditorilor de justi ie în activitatea pe care o desf şoar  fiecare, contribuind la 
consolidarea sistemului judiciar. 

 
Jud. dr. Rodica Aida Popa 

Sec ia penal  a Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie 
Reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judec torilor Europeni 
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NOILE DIMENSIUNI ALE PROFILULUI JUDEC TORULUI 
ROMÂN ÎN DIALOGUL INTERPROFESIONAL  

CU AVOCA II 
 

Jud. dr. Rodica Aida POPA 

Sec ia penal  a Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie 
Reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judec torilor Europeni 

 
În epoca contemporan  în România au loc profunde modific ri ale mentalit ii în abordarea 

activit ii la nivelul societ ii. 
M rturisesc c  încep demersul meu cu aceast  concluzie pentru c  este fundamentat  pe 

propriile mele observa ii, percep ii, analize, dar şi tr iri, aşa încât nevoia de a transmite acest 
lucru apare ca necesar  în a eviden ia nevoia de schimbare a celor care înf ptuiesc acte de 
dreptate. 

La nivelul vie ii observabile Bucureştiul, dar şi celelalte zone urbane ale rii cunosc o 
via  cotidian  tumultoas  la nivelul activit ii fiec ruia, ceea ce se face sim it  în raporturile de 
comunicare şi mai ales în modul în care au loc schimburile de idei şi punerea în aplicare a unor 
sarcini şi atribu ii concrete. 

Institu ional, formele clasice, formaliste prin adrese, solicit ri, cereri, adeverin e, facturi se 
men in, nevoia omului de a sim i hârtia şi de a o înregistra într-un circuit intern şi a o procesa 
face ca num rul opera iunilor în timp s  aib  o prioritate necesar  rezultat  din nevoia de a 
sim i material şi mai mult de a confirma nevoia de control şi verificare. 

Argumentele men inerii unui asemenea instrument birocratic se fundamenteaz  şi pe 
analize asupra ocup rii resursei umane şi mai ales a mentalit ii exclusiviste c  întotdeauna 
suportul material este cel care d  sens existen ei noastre. 

Admit c  acestea sunt la acest moment nevoi care in de o mentalitate clasic  de gândire, 
alimentat  şi de faptul c  tehnologia virtual , spa iul care ne invadeaz  de foarte mult  vreme şi 
care în prezent are din ce în ce mai mul i sus in tori a dat aşa-zise rateuri, ca urmare a c derilor 
de energie, ceea ce face imposibil controlul opera iunilor. 

Nimic mai fals, pentru c  orice informa ie înregistrat  în mediul virtual este stocat  şi 
salvat , existând proceduri de arhivare şi stocare a tuturor datelor. Mai mult, activitatea de 
digitalizare a tuturor informa iilor, c r ilor, arhivelor permit simplificarea activit ii şi posi-
bilit ii de diversificare a altor op iuni. 

Oricum, tehnologia se minimalizeaz , comunicarea se plaseaz  în re elele virtuale, 
schimburile de informa ii, activit i circul  în acest spa iu, încât în prezent o pondere 
semnificativ  la nivel global se consum  în acest nou câmp. 

În România, via a se deruleaz  în pas cu tehnologia, toate domeniile cunoscând o pondere 
mai mare sau mic  din perspectiva virtualit ii, îns  ceea ce reprezint  o realitate şi o concluzie 
este faptul c  c  omenirea va integra tehnologia în activitatea curent  şi se va bucura în 
continuare de timpul care îi este destinat. 

Justi ia, ca autoritate constitu ional  în realizarea misiunii sale de serviciu public are nevoie 
de o nou  abordare structural institu ional  şi o nou  mentalitate. 

Interesul justi iabilului este acela de a i se asigura în mod eficient, realist, pragmatic şi 
conving tor c  nevoia de dreptate în raporturile interumane, dar şi institu ionale, respectiv cu 
persoane juridice îi este asigurat  prin lege, al turi de garan iile oferite şi punerea lor în aplicare 
de c tre cei care înf ptuiesc justi ia. 
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Acestea presupun existen a respectului fa  de persoana v t mat , partea civil , partea 
responsabil  civilmente, suspect, inculpat în cadrul procesului penal, atât de c tre judec tor, cât 
şi de avocat şi procuror, precum şi de întregul personal din sfera justi iei, cât şi de al i exper i 
care pot s  furnizeze date, expertize care s  conduc  la rezolvarea conflictului. 

O prim  realitate actual  este nevoia de dialog interprofesional între judec tori şi avoca i în 
realizarea unor bune practici în punerea în aplicare a normelor procedurale.  

Noile institu ii ale dreptului penal şi ale celui procesual penal, prin intrarea în vigoare a 
codurilor la 1 februarie 2014 au constituit un cadru favorabil realiz rii unei comunic ri 
deschise, transparente şi echilibrate între judec tori şi avoca i. 

Aceast  coordonat  a comunic rii între cele dou  profesii se poate aborda din perspectiva 
convergen ei, dar şi complementarit ii atribu iilor judec torilor şi avoca ilor. 

În spiritul recomand rilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judec torilor 
Europeni privind rela iile între judec tori şi avoca i a fost ini iat un proiect na ional, în vederea 
stabilirii unei pun i de dialog şi comunicare efectiv  între judec tori şi avoca i. 

Deschiderea dialogului între cele dou  profesii a avut loc în cadrul a opt conferin e, care au 
reunit la masa discu iilor judec tori de la instan ele arondate cur ilor de apel, inclusiv acestea şi 
respectiv avoca i din cadrul barourilor locale, c rora li s-au al turat cadre universitare şi exper i 
din cadrul institutelor profesionale, unii dintre aceştia din urm  practicieni, ceea ce a f cut ca 
dialogul interprofesional s  se desf şoare la un înalt nivel ştiin ific. 

Dincolo de aspectele teoretice şi practice au fost abordate cele de deontologie interpro-
fesional , care îşi au sorgintea în valorile fundamentale comune, respectiv independen a 
justi iei, responsabilitatea, competen a profesional , respectul reciproc, care au condus la 
discutarea unor raporturi comune interumane din perspectiva atribu iilor specifice convergente 
interinstitu ionale. 

Aşadar, legitimitatea identific rii avoca ilor constitui i în forma specific  profesiei, prin 
lege, cu cardurile eliberate ce certific  apartenen a acestora la CCBE şi posibilitatea verific rii 
existen ei lor în tabloul avoca ilor în sistem informatic, nevoia de forme de preg tire comune 
interprofesionale inclusiv cu procurorii, existen a unui modul de etic  interprofesional  la 
nivelul auditorilor de justi ie, necesitatea unor întâlniri periodice pentru m suri organizatorice 
între instan e şi barouri, încheierea unor protocoale de colaborare pentru bune practici 
institu ionale sunt numai câteva dintre aspectele puse în discu ie şi care la unele dintre acestea 
au fost g site solu ii concrete. 

Elaborarea chestionarului cu privire la identificarea unor nevoi comune ale celor dou  
profesii şi difuzarea acestuia, atât c tre judec tori, cât şi avoca i, ne-au permis a sonda 
deschiderea c tre interdisciplinaritatea abord rilor, iar asupra r spunsurilor primite, sub 
aspectul procentelor ce au rezultat ne conduc la concluzia continu rii dialogului inter-
profesional. 

O alt  realitate actual  este deschiderea dialogului între judec tori, avoca i şi procurori în 
scopul g sirii unui dialog interprofesional deschis şi transparent la profesiile care lucreaz  în 
interesul justi iabilului. 

Organizarea unor conferin e, cu module pe aspectele de alternativitate a unor institu ii în 
materie penal , dar şi civil  sunt menite s  confere încredere justi iabilului c  are la îndemân  şi 
alte modalit i decât justi ia şi pe care chiar aceasta îi invit  s  opteze pentru ele. 

Profilul magistratului român în actuala etap  de consolidare a sistemului judiciar român 
reprezint  o proiec ie în care unicitatea uman  în diversitatea modelelor multiculturale confer  
umanit ii bog ie spiritual , creativitate şi moştenire viitoare într-o nou  dinamic . 

Capacit ile umane şi specifice profesiei de magistrat îşi g sesc în judec torul român un 
poten ial enorm care îi va permite s  comunice cu ceilal i actori interprofesionali nu numai pe 



Rodica Aida Popa 15 

baza regulilor procedurale şi bunelor practici, dar şi în mediul virtual, prin crearea unui nou 
profil informatic, prin simplificarea limbajelor şi prin acceptarea încrederii conferite de acest 
mediu. 

Desigur, c  spa iul virtual va permite asigurarea unor sisteme de identificare şi certificare 
care vor facilita comunicarea între judec tor şi avocat, înl turându-se astfel barierele de 
neîncredere. 

Sistemul video inteligent în mediu virtual ne este deja propus prin noile tehnologii virtuale 
care se lanseaz  în pia  şi ale c ror func ii inteligente vor pune bazele unei noi civiliza ii 
om-maşin , în care regulile societ ii virtuale asigur  justi iei virtuale credibilitate. 

Serviciile exclusiv virtuale vor crea un cadru facilitator semnificativ pentru ameliorarea 
condi iilor de încredere a justi iabilului, iar dialogul între judec tor şi avocat în procedurile 
necontencioase ori în asigurarea comunic rii între aceştia sunt numai câteva modalit i care vor 
eficientiza dialogul interprofesional. 

Complementaritatea procedurilor tradi ionale cu cele virtuale dau con inut noii ere digitale, 
iar profilul performant al judec torului îi va fi asigurat de instrumentele de cunoaştere virtuale 
în rela ia pe care o va stabili cu celelalte profesii, aşa încât s  fim convinşi c  aria cunoaşterii 
umane şi existen ei sale în spa iul virtual reprezint  o nou  era a civiliza iei umane. 



16 NOI INSTITU II ALE DREPTULUI PENAL ŞI DREPTULUI PROCESUAL PENAL ÎN DIALOGUL JUDEC TORI-AVOCA I  

 

GÂNDURI ŞI REALIT I DESPRE PROIECTUL  
PRIVIND RELA IILE DINTRE JUDEC TORI ŞI AVOCA I  

DIN PERSPECTIVA AVIZULUI NR. 16 (2013) AL CONSILIULUI 
CONSULTATIV AL JUDEC TORILOR EUROPENI 

(PROIECTUL)  
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA  

Preşedintele Uniunii Na ionale a Barourilor din România 

 
În fa a provoc rilor legislative şi mediatice din ultima vreme, orice om de bun  credin  îşi 

pune întreb ri precum: ce înseamn  „rela ia dintre judec tori şi avoca i”? cum ar trebui s  fie 
aceasta? care este limita legitimit ii acestei rela ii? cum ar trebui s  rela ioneze profesional, 
corect un judec tor cu un avocat? ce ar putea s  discute cei doi, altceva decât într-un cadru 
legal, şi ce pot urm ri şi ob ine prin aceast  rela ionare?  

În toate rile europene crearea unui cadru transparent în care avocatul poate 
rela iona cu judec torul, în care avoca ii şi judec torii pot împ rt şi opinii fa  de provoc rile 
legislative pe care le întâmpin  în egal  m sur , dar şi opinii privind modurile în care pot fi 
armonizate etica şi deontologia celor dou  profesii este o preocupare permanent  a fiec rui 
profesionist în parte, dar şi o preocupare institu ional . Principiul fundamental al independen ei, 
pe care îl împ rt şesc, în abord ri diferite, atât magistra ii, cât şi avoca ii reclam  adesea 
abord ri din unghiuri diferite ale problematicii unei eventual dialog interprofesional, mai ales 
dac  acesta este organizat. 

Recomand rile Avizului nr. 16 privind rela iile dintre judec tori şi avoca i, adoptat de 
Consiliului Consultativ al Judec torilor Europeni (CCJE), cu prilejul celei de a 14-a reuniuni 
plenare a CCJE, desf şurat  la Strasbourg în 13-15 noiembrie 2013, au stat la baza Proiectului 
concretizat în Conferin ele cu caracter regional organizate prin colaborarea dintre Consiliul 
Superior al Magistraturii, Institutul Na ional al Magistraturii, Uniunea Na ional  a Barourilor 
din România şi Institutul Na ional pentru Preg tirea Avoca ilor, sub auspiciile manageriale ale 
Reprezentantului României la Consiliul Consultativ al Judec torilor Europeni, doamna dr. Aida 
Popa, judec tor la Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie a României.  

Obiectivul specific al Proiectului a fost ini ierea şi punerea în aplicare a unor solu ii 
tehnico-juridice şi a unor bune practici în procesul penal, mai ales din perspectiva unor 
institu ii nou introduse în legisla ia român . Dezideratul elabor rii unui Cod deontologic 
interprofesional comun al judec torilor şi avoca ilor a fost deocamdat  verificat pe calea 
unui chestionar care a fost elaborat şi propus ambelor categorii de profesionişti implica i în 
Proiect, de c tre reprezentantul României la CCJE. 

Proiectul nu şi-a propus identificarea de modalit i de rezolvare a unor conflicte 
punctuale între judec tori şi avoca i, care se întâmpl  oriunde în lume. Nu este o problem  
„autohton ”! Este iminent ca, acolo unde exist  proceduri legale bazate pe contradictorialitate şi 
în care se dezvolt  logica conflictual , s  existe şi tensiuni. Uneori dialogul dintre profesii s-a 
„orientat” natural spre aceast  problem , care, la debutul Proiectului a marcat şi spa iul public, 
printr-o coinciden  nu tocmai fericit ! Proiectul demonstreaz  valabilitatea cooper rii în 
tratarea realit ii. 

S-a demonstrat c  interdependen ele profesionale reclam  limite de re inere colectiv  
bazat  pe voin  care accept  standarde minimale de conduit  impuse de evolu ia fiec rei 
profesii juridice. 
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Este benefic  exprimarea liber  a opiniilor într-o lume în care crizele, adesea provocate din 
lipsa comunic rii, sunt o realitate a vremurilor pe care le tr im. „Crize” în raporturile 
interprofesionale s-au produs şi în trecut şi se vor produce şi în viitor. Sus in torii „revanşelor” 
neap rat public afişate devin tot mai vocali. Şi cei care cred în dialogul constructiv ar trebui s  
îşi fac  auzite vocile. Nu putem accepta la nesfârşit s  fie numi i „naivi” sau „idealişti” cei care 
cred c  beneficiile comunic rii se maximizeaz  dac  exist  un Proiect coordonat care vizeaz  
practica lec iei cooper rii.  

Alte op iuni las  loc, cu siguran , unei situa ii mai rele!  
Proiectul a generat o bun voin  necesar  pentru o cauz  colectiv  care are ca laitmotiv 

„îmbun t irea în elegerii” reciproce şi a „fa etei nev zute” a profesiilor juridice implicate.  
Proiectul nu te oblig  s  ascul i! Fiecare participant este invitat s  ridice glasul cu 

argumente reale pentru BINELE COMUN! 
Proiectul nu-şi propune marginalizarea „vocilor critice”, dar nu permite deconectarea în 

mod periculos de la respectarea crezului profesional care exclude rezisten a la abordarea 
subiectelor „critice” privind deontologiile profesiilor cu o for  suficient  s  amendeze 
preconcep iile.  

Standardele de conduit , bunele practici confruntate cu nevoia aplic rii unei legisla ii 
bazate pe o filozofie nou  într-o realitate care provoac  permanent, exclud agendele 
protec ioniste, confrunt ri f r  final previzionat rezonabil şi impun coeren .  

Paradoxul voluntarismului interinstitu ional care a stat la baza ini ierii Proiectului a fost 
conservat în fiecare demers ini iat în Proiect şi a dat posibilitatea, cel pu in în principiu, unei 
ac iuni colective în interesul unui scop superior. 

Amânarea asum rii sau ocolirea adev rului nu sunt specifice conduitei altruiste a 
persoanelor care s-au angajat în Proiect. Nu a interesat şi nu intereseaz  înc  dezv luirea şi 
folosirea mecanismului „numeşte şi f  de ruşine” pentru a construi un alt mod de comunicare în 
public a profesioniştilor implica i în realizarea, în condi iile legii, a activit ilor impuse de 
realizarea justi iei. Critica vocal , adeseori sus inut  în spa iul public de interese extrinseci 
obiectivelor asumate institu ional cu privire la rela iile interprofesionale este benefic .  

Principiul potrivit c ruia rela iile corecte înc  pot fi atinse şi generalizate „dac  ac ion m 
acum” cu conştiin a legitim rii dialogului pentru igienizarea mediului interprofesional este, în 
realitate, motorul dezvolt rii Proiectului. De aceea, nu se laud  excesiv succesul, criticile sunt 
înf işate, dar în maniera atenuat  de principiile comunic rii oneste, în care este esen ial  
respectarea promisiunilor, f r  de care nu se poate construi.  

Participarea constructiv  este fundamental . Colaborarea voluntar  a celor interesa i şi 
parteneriatul ca baz  de ac iune între in temperatura real  a Proiectului.  

Prin crearea unui cadru transparent de dialog şi comunicare Proiectul a urm rit crearea 
unei rela ii interprofesionale pe termen lung, în scopul realiz rii unor interese superioare 
privind statul de drept, care implic  protec ia drepturilor fundamentale ale cet eanului şi de 
care sunt deopotriv  responsabili, atât magistra ii, cât şi avoca ii.  

Scopul Proiectului este şi consolidarea unei culturi juridice comune privind conştienti-
zarea rolurilor judec torilor şi avoca ilor în func ionarea justi iei, conştientizarea aportului 
fiec rui profesionist al dreptului la îmbun t irea rela iilor procedurale, a aportului dialogului şi 
al comunic rii realizate în cadrul procedurilor legale la realizarea corect  a aplic rii legii, dar şi 
dezvoltarea în elegerii şi a respectului reciproc în limitele rezervate de lege rolului fiec rui 
participant la înf ptuirea justi iei, a responsabilit ilor de orice natur .  

O cultur  juridic  comun  necesit  şi o formare comun . Rezultatul unei form ri 
profesionale în comun a judec torilor şi a avoca ilor participan i în Proiect la cele opt conferin e 


