
 

 Eveniment organizat de: În parteneriat cu: 

 

AGENDA MASĂ ROTUNDĂ  

Accesul liber la justiție al grupurilor vulnerabile, într-un sistem 

judiciar democratic. Bariere, lacune legislative și soluții 

Baroul Cluj, str. Pavel Roșca, nr. 8, Cluj-Napoca 

24 noiembrie 2022 

 

13:30 – 14:00  Sosirea și înregistrarea participanților 

14:00 – 14:15  

Bun venit și cuvânt introductiv 

Av. Flavia Maier | Decanul Baroului Cluj 

14:15 – 14:30 

O perspectivă interdisciplinară asupra accesului la justiție al grupurilor 

vulnerabile 

Alexandra Columban | Directoare Executivă a Centrului de Acțiune pentru 

Egalitate și Drepturile Omului 

14:30 – 15:00 

Bariere legislative și administrative în calea accesului la justiție al 

grupurilor vulnerabile în materie civilă – ajutorul public judiciar:  

• reglementarea actuală și principiile ajutorului public judiciar 

• implicarea UNBR și a Barourilor în problematică 

• date privind utilizarea ajutorului public judiciar la nivel național 

Av. Dan Chertes | Membru al Consiliului Baroului Cluj 

15:00 – 15:30  Q&A – Propuneri pentru îmbunătățirea ajutorului public judiciar 

15:30 – 16:00 

Accesul la justiție pentru victimele violenței domestice și victimele 

infracțiunilor –  puncte nevralgice: 

• drepturile victimelor 

• măsuri juridice de protecție pentru victimele violenței domestice: ordinul 

de protecție și ordinul de protecție provizoriu 

• asistența juridică gratuită pentru victime 

Georgiana Iorgulescu | Directoarea Executivă a Centrului de Resurse Juridice 

(CRJ) 

16:00 – 16:15 Pauză de cafea 

16:15 – 16:45  
Q&A – Propuneri pentru îmbunătățirea accesului la justiție pentru 

victimele infracțiunilor 
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16:45 – 17:15 

Avocatura pro bono: 

• definiții și tipuri de avocatură pro bono 

• lacune și probleme de interpretare a legislației în vigoare 

• reglementarea în alte state și bune practici 

• necesitatea reglementării ei și propunere legislativă 

Av. Dan Chertes | Membru al Consiliului Baroului Cluj 

17:15 – 17:45 Q&A – Propunere reglementare a avocaturii pro bono 

17:45 – 18:00 Concluziile zilei 

 

Autorii raportului și facilitatorii mesei rotunde: 

• Av. Dan Chertes, Avocat în Baroul Cluj din 2007, cu 12 ani de experiență în 

cauzele din sfera dreptului penal, consilier în Consiliul Baroului Cluj din 2018, 

editor-șef al Jurnalului Baroului Cluj și secretar de redacție al Revistei 

Penalmente Relevant. 

• Georgiana Iorgulescu, Directoarea Executivă a Centrului de Resurse Juridice 

(CRJ) și avocată în Baroul București din 2004, cu peste 17 ani de experiență în 

analiză și propuneri legislative în sfera dreptului public, în special drept 

constituțional, drept penal, drept procesual penal și drept administrativ, din 

perspectiva respectării drepturilor și libertăților fundamentale. 

• Alexandra Columban, Directoare Executivă a Centrului de Acțiune pentru 

Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), cu peste 8 ani de experiență în 

cercetare și formare, precum și analiză de politici publice în domeniul drepturilor 

omului. 

Activitatea face parte din proiectul INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului, 

derulat de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), în 

parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ), cu sprijinul financiar Active Citizens 

Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile 

SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția 

oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați 

www.eeagrants.org. 

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă. 

 

 

https://actedo.org/integris-acasa/
http://www.eeagrants.org/?fbclid=IwAR3oubNXoW-kVPlmjy-OgX9TLh7H2hZfRA5NDWH3teE_fQ1PxlgKw35mN7M

