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Memoriu de salutare a apelului Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind încurajarea și 

reglementarea avocaturii pro bono în România 

 

Stimate domnule președinte Gheorghe Florea, 

Prin prezentul memoriu, noi, Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului 

(ACTEDO), salutăm recentul apel al Comisiei Permanente a U.N.B.R., publicat în data de 8 

octombrie, prin care se recunoaște importanța avocaturii pro bono și se încurajează furnizarea de 

activități juridice pro bono de către avocați. Apreciem cu sinceritate decizia U.N.B.R. de a atrage 

atenția asupra necesității avocaturii pro bono în România ca garantor al accesului la justiție al 

tuturor, indiferent de posibilități materiale. Asemenea U.N.B.R., și noi credem cu tărie că accesul la 

justiție este un drept fundamental esențial pentru garantarea libertății, corectitudinii, demnității, 

progresului și a evoluției într-un stat de drept. 

Cine suntem noi? 

Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO) este o organizaţie non-

guvernamentală înregistrată în România, înființată în 2013, cu sediul în Cluj-Napoca. ACTEDO are 

ca scop promovarea drepturilor fundamentale ale omului şi a egalităţii de gen. Din 2014, ACTEDO 

gestionează Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, singurul centru de asistenţă juridică 

pro bono din România specializat pe drepturile omului. Prin acest proiect, Avocații Pro Bono se 

implică în soluționarea unor probleme sociale grave cu care se confruntă persoanele aparținând 

grupurilor vulnerabile, de la discriminare și accesul persoanelor cu dizabilități la educație și 

sănătate, până la violență domestică, hărțuire sau evacuări forțate. De aproape 4 ani, așadar, 

ACTEDO este în prima linie în ceea ce privește asigurarea de reprezentare juridică pro bono 

persoanelor provenind din grupuri vulnerabile, precum și principalul promotor al avocaturii pro 

bono în societatea civilă din România. În prezent, ACTEDO colaborează cu 80 de avocați din 14 

județe și municipiul București, care au sprijinit 163 de beneficiari în cazuri de încălcări grave 

ale drepturilor omului (violență domestică, hărțuire sexuală, evacuări forțate, încadrări deficitare în 

grad de handicap, restricționarea accesului la educație al copiilor cu dizabilități, internări 

nevoluntare etc.), dintre care 20 au avut nevoie și de reprezentare în fața unei instanțe sau în 

fața unei autorități române.  

ACTEDO e membră a Alianței Europene Pro Bono, ce reunește societăți civile de 

avocatură și ONG-uri europene care practică și promovează avocatura pro bono. Totodată, suntem 

membri ai Victim   Support Europe (VSE), o organizație-umbrelă europeană cu expertiză în 

servicii specializate, legislație și politici publice pentru victimele criminalității. Activitatea ACTEDO 



 
a fost apreciată atât la nivel național, cât și la nivel internațional – în 2016 organizația câștigând 

Premiul European pentru Impact Pro Bono Local la Forumul European Pro Bono (Amsterdam) 

și Premiul III pentru apărarea drepturilor individuale/colective la Gala Societății Civile 

(București).  

De asemenea, ACTEDO a susținut reglementarea avocaturii pro bono în România,  adresând 

Consiliului U.N.B.R., în 26 mai 2017, un Memoriu privind necesitatea reglementării avocaturii 

pro bono în România prin care am subliniat necesitatea promovării acestui instrument 

complementar de facilitare a accesului la justiție al grupurilor vulnerabile în România.  

Sperăm ca, odată cu declarația recentă a Consiliului U.N.B.R., să punem bazele unei 

colaborări care, în final, va aduce beneficii societății române și în special persoanelor care, în lipsa 

mijloacelor necesare, ar fi altfel lipsite de asistența juridică și, așadar, de un acces efectiv la justiție.  

 

Cu deosebită considerație, 

Alexandra Columban 

Reprezentant juridic – Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) 
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