Cardul european de identitate profesionala a avocatilor, gata sa fie implementat si
in Romania
Singura modalitate de legitimare a avocatului care a dobandit
titlul profesional de avocat cu respectarea legii - Cardul european de
identitate a avocatilor – este pe punctul de a fi introdus si in Romania,
potrivit informatiilor furnizate de Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania (UNBR) in Raportul celui mai recent Congres al Avocatilor.
Implementarea in Romania a cardului Consiliului Barourilor
Europene (CCBE) de identitate a avocatilor, se desfasoara in contextul in
care CCBE a apreciat ca, in conditiile in care autoritatile competente nu
pun in aplicare efectiva legislatia privind protectia titlului profesional de
avocat dobandit in conditiile legii, singurul acceptat cu titlu de
recunoastere reciproca a unei calificari profesionale pentru exercitarea
unei profesii legale, in dreptul european, este necesar sa se procedeze la
implementarea folosirii cardului ca legitimatie profesionala de catre
avocatii romani in etape.
Cardul european de identitate va fi singura modalitate de legitimare a
avocatului care a dobandit titlul profesional de avocat cu respectarea legii

Astfel, potrivit documentului citat, inca din 2010, UNBR – in calitate de autoritate nationala unica privind recunoasterea
europeana a titlului profesional de avocat – a adoptat Hotararea nr. 744 cu privire la cardul CCBE, denumit "cardul european de
identitate profesionala”, urmata de publicarea unor "Precizari referitoare la aplicarea Hotararii nr. 774 din 20 martie 2010 a
Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, privind emiterea cardurilor europene de identitate profesionala.”

"Datorita proliferarii fenomenului avocaturii clandestine si fata de lipsa de reactie a autoritatilor competente cu eradicarea acestui fenomen, la
nivelul UNBR s-a decis sa se solicite CCBE sa accepte emiterea pentru avocatii romani a Cardului european de identitate profesionala, ca unica
modalitate de legitimare a avocatilor romani, pe teritoriul Romaniei si in tarile Uniunii Europene, care sa inlocuiasca vechile forme de legitimare
prevazute in Statutul profesiei de avocat”, se arata in Raportul facut public de UNBR.
Ulterior, in anul 2011, Comisia Permanenta a UNBR a aprobat semnarea contractului de licenta si a decis initierea procedurii de achizitie a
serviciilor de furnizare a Cardurilor, prin procedura selectiei de oferte.

"Contractul de licentiere a fost semnat la 13 octombrie 2011. UNBR fost autorizata, prin acest contract, in calitate de titular al licentei, drept
unica autoritate in masura sa confectioneze si sa emita Cardul european de identitate profesionala, cu insemnele CCBE, pentru toti avocatii care au
dobandit titlul profesional potrivit legii si sa distribuie cardul, inclusiv in strainatate, catre avocatii romani admisi in profesia de avocat in alte tari sau, la
cerere, pentru avocatii straini inscrisi in baroul roman”, se precizeaza in documentul citat.
In urma analizei ofertelor depuse la UNBR, a fost selectata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar si s-a incheiat contract
privind tiparirea cardurilor. Punerea in executie a contractului a fost insa conditionata de realizarea unei baze de date in sistem electronic, apta sa
permita preluarea informatiilor in legitimatii concordante cu datele furnizate de barouri.
Prin urmare, in sedinta din 03 martie 2012, Consiliul UNBR a decis rezilierea contractului pentru realizarea cardurilor si
corelarea proiectului cu proiectul privind realizarea bazei de date privind tabloul avocatilor la nivel national pentru publicarea sa in
ECRIS, in infochioscurile instantelor judecatoresti si pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.
La inceputul acestui an, in urma finalizarii bazei de date privind Tabloul Avocatilor, proiectul cardurilor de identitate profesionala a avocatilor a
fost reluat. Mai mult, in perioada 28 ianuarie – 5 martie 2013, prin punerea la dispozitie de catre CCBE a elementelor grafice necesare, a fost realizat un
model grafic al cardului, aprobat de conducerea UNBR, model care urmeaza a fi tiparit.
Potrivit UNBR, cardul include o holograma si folie securizata, realizate in conditiile agreate de CCBE. Sistemul de validare a
cardului va fi compus dintr-un server de baze de date care va contine datele de identificare ale avocatilor (tabloul avocatilor) si un
numar de sisteme locale, unde se impune testarea validitatii / autenticitatii datelor reflectate in cardul folosit ca legitimatie.
In ceea ce priveste aparitia efectiva a cardurilor de identitate profesionala, UNBR nu precizeaza niciun termen exact: "daca se pune in
executare Contractul de executie, termenul de livrare a cardurilor este de 6 saptamani, calculate de la data la care se va semna Contractul, dar
realizarea proiectului depinde exclusiv de masura in care barourile vor actualiza informatiile din tablou, inclusiv cu fotografiile avocatilor”, se precizeaza
in Raport.

"S-au luat masuri pentru ca programul informatic ce gestioneaza baza de date intitulata «Tabloul avocatilor» sa furnizeze seriile unice pentru
fiecare card emis si informatiile variabile privind fiecare avocat si fotografia acestuia pentru a fi inscriptionate pe fiecare card emis”, se adauga in
documentul citat.
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