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 DRAGI COLEGI, 

 

  La 22 aprilie 2O17, cand am fost convocati cu totii sa participam la alegerea 

consilierilor dela Filiala Bucuresti a Casei de Asig. A Avocatilor si  pentru alegerea 

consilierilor Baroului de Avocati Buc., v-am spus ca “ avem parte de un nou spectacol 

regizat anume ca sa nu se faca aceste alegeri.” Cei care erau in functie in acele consilii, 

nu voiau sa riste sa nu mai fie alesi, asa ca pana in prezent nu s-a facut absolut nimic. 

Ma intreb daca sa mai particip, la acest spectacol trist, fiindca este clara intentia celor 

care fac convocarile  ca sedintele sa nu se tina , dintr-un motiv sau altul.  

 In fine, sa zicem ca acum a “ sosit momentul” ca sa facem din nou figuratie la niste 

alegeri. 

Dvs.-stra, cei tineri, trebuie sa stiti ca asa ceva nu se intampla la Baroul de Avocati Buc. 

cand acesta era format din avocati  responsabili de soarta colegilor lor si , mai ales, 

doritori ca litera legii sa fie respectata. Ma  gandesc, uneori, cum pot avocatii , aparatori 

ai legii, sa apere clientii lor, cand ei sunt primii care incearca sa o eludeze, din interese 

personale.( ma refer, desigur la cei din conducerea Baroului  si ai Casei de Asig. a Av. 

Fil. Bucuresti.) 

Fiindca , dupa 1990, s-au schimbat multe reglementari privind avocatura si Justitia, in 

general,  incerc sa cred ca este foarte greu pentru Dvs.-stra, cei tineri si proaspeti 

membri ai acestui Barou, sa intelegeti ce se intampla. Ca orice tanar, ati venit in profesie 

plini de entuziasm , sperand ca intr-adevar , dreptatea invinge. Imi pare nespus de rau sa 

va spun ca aceiasi speranta am avut-o si noi, in alt regim , si ca am fost dazamagiti ca si 

Dvs. acum, dar parca atunci mai exista un pic de respect pentru lege, macar din cauza 

fricii de a nu dati afara din profesie,. 

Dar, viata merge inainte si pana cand se vor implini prezicerile  cu  “ inteligenta 

artificiala”, cand nu vom mai avea nevoie de piloti de avioane, de soferi pe autoturisme, 

de AVOCATI ,  va rog sa fiti optimisti si sa incercati, cu convingere, sa faceti ceva in 

aceasta profesie, care a fost candva “ NOBILA.’  

  Fiindca tineretul  are cea mai mare pondere in randul avocatilor, cred ca ar fi bine sa va 

ganditi sa faceti lucruri bune, alaturi de cei din conducerea Baroului si ai Filialei Casei 

de Asig. a Av. .Bucuresti : 

-          Implicati-va cu adevarat in problemele ce le aveti de rezolvat, spunandu-va 

clar punctul de   vedere argumentat si bazat pe textele legii: 

-           Aveti nevoie de asistenta medicala si n-ar fi rau sa aveti si Dvs. un spital al 

avocatilor, cum am auzit ca au judecatorii. Policlinica noastra este  o “ gaura 

neagra in bugetul  nostru”, si nu ne ofera absolut nimic. Noroc ca exista, inca, 

cabinetul de analize.Am inteles ca doreste cineva sa puna mana pe aceasta 

Policlinica in interes personal si de aceea este lasata de izbeliste, dar cheltuielile 

facute cu ea, acum sunt absolut inutile. 

-           - Am tot vorbit despre o gradinita a copiilor de avocati. Dece sa se duca la 

gradinitele particulare si sa plateasca bani grei, cand pot sa isi duca copii la 

gradinita avocatilor, facuta dupa standarde civilizate si cu preturi mult mai mici.? 



-           - Gandindu-ne la faptul ca “ tineretea nu este vesnica” si ca vine o perioada 

in viata fiecaruia cand are nevoie de ingrijire, batranetea si boala fiind inevitabile, 

n-ar fi deloc rau sa va ganditi la un” asezamant al avocatilor in varsta” unde sa 

poata sa –si asigure batranetea cei singuri sau in imposibilitate de a fi ingrijiti in 

familie. Pensiile acestora vor intra in buzunarul Baroului si ar fi chiar, nu numai 

un gest de mare omenie si respect, ci si o sursa de venit si de dat de lucru la multi 

oameni.: 

-          -Am inteles ca Baroul de Avocati Ilfov, care este o entitate juridica minora 

fata de Baroul Bucuresti, cel cu ponderea cea mai mare fata de toate Barourile din 

Romania,  este mereu  in opozitie cu masurile bune pe care Baroul Bucuresti vrea 

sa le ia pentru pensionari si chiar pentru avocatii in functie. Dece trebuie ca 

majoritatea sa se supuna minoritatii? Nu au decat sa se desprinda de noi si sa-si 

faca regulile lor  speciale. Pensionarii avocati , in conditiile recesiunii economice 

actuale si tinand seama ca unii dintre ei au niste pensii ca la C.A.P.-uri, ar trebui 

ajutati sa-si poata cumpara medicamentele strict necesare pentru sanatatea lor, 

altele decat cele compensate de stat.(intr-o  proportie destul de mica). Nu vrea 

Baroul Ilfov? Si dece trebuie sa ne supunem lor ? 

-           - S-a tot vorbit despre faptul ca trebuie sa se aplice legea  pentru 

recuperareaa debitelor unor avocati, debite care sunt de peste 8-9 ani( sau poate 

mai mult) dar nu s-a facut nimic. In sedinta din 22 aprilie 2017,  consilierii 

Filialei s-au Laudat ca au fonduri majore ca sa faca tot ce este necesar pentru 

colegii lor, tineri practicanti , sau pensionari, si ca vor aplica urgent procedura de 

prescriptie a creantelor, fara ca avocatii sa mai fie nevoiti sa mearga prin tribunal 

sa se judece cu proprii lor colegi. Asta era doar atunci ca s-au gandit sa fie 

“darnici” ca sa fie realesi, dar s-a facut ceva? NIMIC.Recent, fiul unui coleg 

judecator, avocat acum, m-a rugat sa-i explic cum este posibil sa fie executat 

pentru niste datorii  prescrise ? L-am indrumat la consilierii Filialei care isi 

maresc veniturile din procesele pe care le au cu colegii lor, aparand, vezi Doamne 

interesele Filialei. 

-           Nimic din ce au promis la fiecare moment al alegerilor nu au facut , dar au 

gasit o “ formula extraordinara” ca sa-si prelungeasca cu peste 2 ani mandatul 

care le-a expirat in aprilie 2017” 

-           Frumos, NU ?  

-           Am mai propus ca cei ce fac parte din Consiliul de Administratie sau din 

conducerea Baroului, sa nu mai fie remunerati, ci sa depuna eforturi pentru 

colegii lor doar in baza ideii de solidaritate si bucurie de a-i ajuta pe ceilalti. 

-           - Voi, avocatii tineri, aveti si voi o problema mare: nu va intereseaza deloc 

ce se face cu banii vostri pe care-i platiti lunar  Oare sa va fie rusine sa va aparati 

drepturile? N-as vrea sa cred. Trebuie sa intelegeti ca cei votati de Dvs. sunt tot 

avocati, colegi ai vostri pe care ati sperat ca va puteti baza sa va apere interesele . 

Daca nu si-au inteles menirea si vor sa “ iese la pensie” din functii inalte, fara sa 

faca nimic ? 

-          Puteti sa nu-i mai votati si sa va alegeti oameni dispusi sa va apere interesele. 



-           Incasarile dela Dvs. sunt destul de mari, pe toate palierele organizarii acestei 

profesii si ar fi normal sa va intrebati ce se face cu banii vostri. Poate ca n-ar fi 

rau sa vedeti cum sunt angajati salariatii , la toate nivelurile,nu pe baza de 

concurs si competenta profesionala, ci pentru gradele de rudenie cu cei din 

fruntea bucatelor. Cum puteti sa va zbateti ca sa va aparati clientii si pentru voi 

nu faceti nimic ? 

-           Implicati-va, dragi colegi tineri sa va aparati drepturile si sa lasati ceva in 

urma voastra, asa cum au facut inaintasii vostri. Grabiti-va, ca vin din urma “ 

inteligentile artificiale,” pe post de avocati si n-o sa mai fiti in carti.( asa spun 

savantii in prezicerile lor “tehnice”.)  In concluzie, indemnul meu este sa  va 

implicati in buna functionare a acestor forme de organizare ale avocaturii si sa nu 

admiteti sa dati bani  . . . pe c.e.c.-uri in alb, fara sa stiti ce se face cu banii vostri.  

-           Alegeti-va voi conducatorii despre care stiti ca merita sa va apere 

interesele  si nu-i uitati nicio clipa pe colegii Dvs. pensionari, bolnavi, in nevoie 

si fara nicio speranta intr-o societate anormala. Nu uitati ca timpul trece si pentru 

voi si ca va veti confrunta, poate( sa speram ca nu) cu aceleasi nevoi ca si ei.  Stiu 

ca va iubiti parintii, bunicii , copii, dar  daruiti dragostea voastra  si celor singuri 

si lipsiti de ajutor. 

-           Sa speram ca acum se vor tine alegerile,ca de doi ani participam la un” 

spectacol” penibil al unor avocati care se plang ca nu au o lege care sa le 

reglementeze modul cum se desfasoara alegerile.  

-            Si ca sa sfarsesc intr-o nota optimista, ca inca mai am umor, trebuie sa va 

povestesc ceva: am primit zilele trecute o scrisoare. Ma mira cine ar putea sa-

mi  scrie, ca expeditorul nu se distingea din stampila pusa pe plic. Initial m-am 

gandit ca s-a mai pus vreo taxa si  pe “ respiratie”, dar NU, sa vezi si sa nu crezi : 

plicul era dela Baroul de Avocati care si-a amintit ca sunt zilele avocaturii, 

implinindu-se 188 ani si ca suntem invitati la o masa la Caru cu bere. Am stat si 

m-am gandit ca au facut un gest frumos consilierii dela Barou si dela Filiala Buc. 

a Casei de Pensii a Av.  DOAMNE, ce mare “ onoare “ ni se facea noua celor 

batrani si cat de bucurosi erau D-nii consilieri ca ne pot oferi ceva de 

mancare!.  Mai ca-mi venea sa plang, la un asemenea gest. Apoi mi-am amintit ca 

acelasi lucru s-a petrecut si inaintea alegerilor din 2O17. Oare la cei 185, 186,187 

ani dela infiintarea Baroului  nu s-a gandit nimeni sa ne mai invite? Deci, 

bucuria  s-a risipit repede, dandu-mi seama ca de fapt, gestul nu era unul de 

aducere aminte de bietii pensionari, ci de  o “ pomana” electorala” menita sa le 

arate celor tineri cat de marinimosi sunt D-nii consilieri, pe banii lor, fata de 

batrani. In ceilalti ani, dece nu si-au manifestat marinimia?  Imi pare rau ca ne-au 

considerat atat de prosti, incat sa ne inchipuim ca “ i-am onora daca ne-am duce 

la pomana lor”.  Am  inteles ca si pe Dvs.-tra cei tineri (dar nu pe toti, ci numai 

pe favoritii lor) v-au invitat la o petrecere la Parlament. Poate ca era mai bine 

daca luau exemplul dela Casa de Pensii a Statului, care a marit pensile   in 

ajun  de alegeri presedintiale. Oricum, a fost mai elegant gestul celor dela 

conducerea statului si parca mai eficient pentru pensionarii lor. 

-       



-             Va placut gluma ?  

-            Cu multa dragoste pentru toti colegii mei, 

-            Viorica_Elena Popescu ( imi cer scuze ca “ nasii mei” n-au avut viziunea 

vremurilor noastre cand m-au botezat. Se puteau rezuma numai  la un singur 

prenume, cel de ELENA) 

-            

 

 

 


