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BAROUL MARAMUREŞ îi arată solidaritatea pentru confraţii din
Republica Moldova care luptă pentru protejarea independenţei profesiei de
avocat

Stimati confrati,
Am luat act de forma de protest prin care corpul profesional al avocatilor
solicita retragerea amendamentului inregistrat cu nr. OS-58 din 22.12.2021 la
proiectul privind modificarea Legii nr. 1260/2002.
Sustinem forma de protest sub forma de ,,greva japoneza a avocatilor din
Uniunea Avocatilpr din Republica Moldova, declansata pentru apararea
drepturilor si principiilor profesiei de avocat.
Principiul independeţei avocatului are un rol absolut fundamental pe
teritoriul unui stat de drept, nicio abatere de la respectarea acestui principiu esenţial
nu trebuie să fie acceptată.
Exercitarea profesiei de avocat are ca temelie încrederea în oameni. Un sistem
eficace de administrare a justiţiei presupune nu numai o justiţie independentă şi
nepărtinitoare ci i o profesie de avocat independentă. Avocatul trebuie să aibă
posibilitatea să îi ghideze conduita potrivit crezului său profesional, astfel că se
impune protejarea acestuia de orice ingerinţe care ar fi de natură să îi stânjenească
libertatea profesională.
Cu toate acestea se pare că aplicarea corectă şi consecventă a
reglementărilor ţine încă de domeniul dezideratului. Cadrul normativ trebuie
adaptat constant la realitatea vieţii profesionale, impunându-se clarificări şi
schimbări de mentalitate, corespunzătoare spiritului reglementărilor nu doar literei
Iegii. In acest sens se mai im.pune şi urmărirea evoluţiei profesiei de avocat, care în
mod permanent întâmpină o serie de provocări politice, economice, sociale.
Actul de j ustiţie nu va avea aptitudinea de a fi înfăptuit în mod corect câtâ
vreme independenţa profesiei de avocat ai fi stânjenită într-o măsură mai mare sau
mai mică. Astfel că Iegătura indisolubilă dintre• principiul dreptului la apărare si

principiul independenţei profesiei de avocat este incontestabilă, iar un stat de
drept nu poate să permită nicio ingerinţă în sfera celor două principii enunţate
întrucât rezuitatul ar duce fără doar i poate Ia instaurarea anarhiei.
Asistenţa juridică loială acordată de către un avocat în inod liber are rnenirea de a
garanta dreptul la un proces echitabil, i totodată încrederea justiţiabilului în actul de
justiţie.
Baroul Maramure îi exprimă solidaritatea faţă de confraţii din
Republica Moldova care luptă pentru a-i menţine independenţa profesională.
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