
 

 

 
  

 

 

Asistența juridică pro bono 

Pledoarie pentru creșterea accesului la justiție 

25 noiembrie 2020 | 12.00 – 13.30 | online 

 

 

Un rol esențial al organizațiilor neguvernamentale este să ofere o voce pentru acea parte a societății 
insuficient deservită de serviciile publice, dar și să aducă teme dificile din zona drepturilor și libertăților 
fundamentale pe agenda publică.  

O parte din valorile profesiei de avocat derivă din responsabilitatea socială a acestora, iar pro bono publico 
este forma concretă prin care avocații contribuie la creșterea accesului la justiție pentru cei vulnerabili și la 
punerea în practică a principiilor statului de drept.    

Evenimentul aduce laolaltă perspectivele acestor actori esențiali și își propune să stimuleze imaginația 
studenților, profesioniștilor dreptului și practicienilor din ONG-uri în a integra activitatea pro bono în 
planurile lor de viitor. 

 

Invitați 

 Dana Gruia Dufaut – Avocat Fondator, Cabinetul de avocatură GRUIA DUFAUT 

 Cristina Dăianu – Avocat, Partener Dentons România 

 Iustina Ionescu – Avocat, Asociația Accept România 

 George Roman – Director Advocacy, Salvați Copiii România 

Discuție moderată de Simona Constantinescu, Director Dezvoltare și Advocacy, Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile 

 

Întrebări la care căutăm răspunsuri 

 Care este motivația unui avocat în acordarea de asistență juridică pro bono? 

 De la avocat la clientul de asistență pro bono – care este rolul ONG-urilor în această relație? 

 Ce poate fi îmbunătățit pentru a crește interesul și practica pro bono în România? 

 

Înscrierea se efectuează prin completarea formularului disponibil AICI, până cel târziu luni, 23 noiembrie, 
ora 15, în limita a max. 100 de participanți. 

Discuția se desfășoară în cadrul Săptămânii Europene Pro Bono 2020 și va fi transmisă live pe pagina 
Facebook Știri.ong și cele ale partenerilor și invitaților.  

https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=1a27c368-77a2-42d4-9ed2-0cb7c4699e3c
https://www.europeanprobonoalliance.org/european-pro-bono-week/
https://www.facebook.com/stiri.ong/


 

 

 

INVITAȚI 
 

Dana Gruia Dufaut – Avocat Fondator, Cabinetul de avocatură GRUIA DUFAUT 

Dana GRUIA DUFAUT, Avocat în Barourile Paris și București, Doctor în Drept, 
fondatoarea Cabinetului de avocatură GRUIA DUFAUT, este implicată din 1991 
în proiecte juridice derulate de investitori francezi în România. Cu o experiență 
de peste 30 de ani în avocatură, a asistat numeroase companii din diverse 
industrii în cadrul proceselor de privatizare, M&A, joint-venture sau investiţii 
de tip greenfield. Decorată de statul francez cu Ordinul Legiunea de Onoare în 
grad de Cavaler, Dana GRUIA DUFAUT este un promotor al relațiilor franco-
române și o susținătoare activă a inițiativelor în folosul societății, în domenii 
precum educația, sănătatea sau cultura, atât din poziția sa de membru în 
board-ul Camerei de Comerț și Industrie Franceze în România, cât și din aceea 
de Consilier al francezilor din străinătate pentru România și R. Moldova. De asemenea, Dana GRUIA DUFAUT 
a pus bazele Fundației “Andrei Rădulescu și a Marilor Juriști Români”, care oferă de peste 10 ani susținere 
copiilor din mediul rural pentru a avea acces la educație. 

Cabinetul GRUIA DUFAUT acordă de 30 de ani, în România, 
asistență juridică investitorilor, în proiecte de dezvoltare și 
transformare locală. Cunoscut mai ales la început pentru serviciile 
oferite companiilor franceze, acesta a crescut rapid și diversificat 
clientela, formată în prezent din grupuri internaționale și IMM cu 

capital privat străin și românesc. Cabinetul dispune de o echipă formată din 13 avocați implicați în 
numeroase tranzacții transnaționale și are o competență recunoscută în domenii precum: dreptul societar, 
M&A, achiziții publice & PPP, dreptul muncii, imobiliar, fiscal, concurență, GDPR, energie, farma, drept 
european, litigii și arbitraj comercial național și internațional. 

 

Cristina Dăianu – Avocat, Partener Dentons România 

Cristina Dăianu este Partener, având o experiență de peste 20 de ani în mai multe 
domenii precum fuziuni și achiziții, drept societar, dar și în domeniul tehnologiei și 
al investițiilor de tip venture-capital. Cristina este lider recunoscut în domeniul său 
de activitate, concentrându-și activitatea pe reprezentarea companiilor de 
tehnologie aflate în plină dezvoltare; a colaborat cu incubatoare și acceleratoare de 
afaceri, fondatori de start-up-uri și investitori în fonduri cu capital de risc. Cristina 
este absolventă a primei generații a Colegiului Juridic Franco-Român de Studii 
Europene (șefă de promoție) și deține un master (D.E.A) în Dreptul Afacerilor de la 
Universitatea Paris I Pantheon-Sorbona (coordonat de Prof Yves Guyon). De-a 
lungul timpului, Cristina a cultivat un portofoliu de clienți internaționali (cu 
precădere germani și francezi) și este Vicepreședinte al Tribunalului Arbitral din 
cadrul Camerei de Comerț Româno-Germane. 

Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume, îmbină talentul 
și experiența cu oportunitățile globale din peste 76 de țări. Soluțiile 
juridice și de afaceri pe care Dentons le oferă, au la bază conexiunea 

profundă cu comunitățile locale. Activitățile CSR sunt elemente intrinseci ale culturii pozitive Dentons. 
Dentons se implică în mod constant in parteneriate cu diverse ONG-uri, cu scopul de a dezvolta proiecte 
durabile și sustenabile pe plan local. 



 

 

 

Iustina Ionescu – Avocat, Asociația Accept România 

Iustina Ionescu este avocată de drepturile omului, membră a European 
Network of legal experts in gender equality and nondiscrimination a Comisiei 
Europene. Iustina s-a specializat în domeniile anti-discriminare şi drepturi 
sexuale şi reproductive. În ultimii 16 ani, împreună cu Coaliţia Anti-
discriminare şi Asociaţia ACCEPT, Iustina a reprezentat cazuri de discriminare 
în instanţele naţionale şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – de la 
excluderea femeilor din forţele armate, până la infracţiuni de ură împotriva 
comunităţii LGBT. Cea mai nouă cauză reprezentată de Iustina la CEDO este 
Buhuceanu şi Ciobotaru c. României şi 20 de cazuri similare, în care se pune în 
discuţie discriminarea şi lipsa unei forme de protecţie legală a familiilor de 
acelaşi sex în România. De asemenea, Iustina este cunoscută pentru obţinerea 
de soluţii favorabile în instanţele de judecată din România de recunoaştere a 
identităţii de gen a persoanelor trans. Iustina a pledat în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene într-un caz 
privind accesul la remedii efective şi sarcina probei în cazurile de discriminare în domeniul relaţiilor de 
muncă (C-81/12, ACCEPT c. CNCD). Mai recent, a pledat pentru recunoaşterea soţilor de acelaşi sex în 
contextul liberei circulaţii a cetăţenilor UE în cauza C-673/16, Coman şi alţii la CJUE şi la Curtea 
Constituţională a României. 

Asociaţia ACCEPT este prima organizaţie neguvernamentală de drepturile 
omului din România care apără şi promovează drepturile LGBTI (lesbiene, 
gay, bisexuali, persoane transgender și intesex) la nivel naţional, 
considerând că orientarea sexuală şi identitatea de gen sunt simple 
caracteristici ale fiinţei umane. Fondată în 1996, ACCEPT a contribuit la 
dezincriminarea homosexualităţii în Romania (2001) şi de atunci a 

organizat numeroase evenimente publice, printre care şi primul GayPride din România (2005), actualul 
Bucharest PRIDE. ACCEPT promovează egalitatea prin formarea poliţiştilor, medicilor, psihologilor şi 
profesorilor în domeniul nediscriminării. În ultimii 20 ani, principalele noastre acțiuni s-au axat pe advocacy 
pentru recunoașterea și protecția familiilor bazate pe cupluri de același sex, asistenţă juridică pentru 
persoane LGBTI în cazuri de discriminare și infracțiuni motivate de ură, capacitarea şi dezvoltarea comunităţii 
LGBT, activităţi culturale şi sociale ce promovează incluziunea. 

 

George Roman – Director Advocacy, Salvați Copiii România 

George-Valentin Roman, director de advocacy la Salvați Copiii, activează, din 
1996, în programe de protecție a drepturilor copilului. A ocupat gradual poziții 
profesionale, de la lucrător social la cea de jurist specializat în legislația copilului și 
familiei, fiind implicat în proiecte de cercetare științifică, în redactarea de 
propuneri legislative și în reprezentarea societății civile la consultări publice și 
dezbateri în guvern, parlament, autorități locale și alte structuri specializate 
interne ori internaționale. 

Salvați Copiii este o organizație de utilitate 
publică, a cărei misiune este garantarea egalității de șanse pentru toți 
copiii, indiferent de mediul din care provin, prin programe și acțiuni 
sociale, precum și prin activități de lobby și advocacy și prin 

mobilizarea societății civile. Salvați Copiii promovează de 30 ani drepturile copilului, în acord cu Convenția 
UN privind Drepturile Copilului. Peste 2.200.000 de copii au fost incluși în programe educative, de protecție 
medico-socială și de stimulare a participării lor în acțiuni și decizii care-i privesc în mod direct. 



 

 

 

ORGANIZATORI 
 

Despre Facultatea de Drept – Universitatea din București 

Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi facultăţi ale Universităţii din Bucureşti, fiind înființată în 
1859. Cadrele didactice, mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice, lucrează în departamentele tradiţionale: 
departamentul de drept public, departamentul de drept privat şi departamentul de drept penal. 

Din anul 1990, Facultatea de Drept şi-a amplificat prestigiul de care se bucură. Numărul de studenţi a crescut 
considerabil, totalizând în prezent aprox. 4000 pentru toate programele de studii, iar cursurile sunt 
organizate în cadrul unui profil unic – Ştiinţe juridice, cu o unică specializare – Drept. Facultatea de Drept 
oferă studenților săi posibilitatea de a parcurge programul de licență, având o durată de 4 ani, programe de 
master cu o durată de un an în limbile română, engleză, franceză și (din 2021) germană, studii doctorale și 
postdoctorale. Absolvenții Facultății de Drept urmează cariere dintre cele mai diverse, fiind magistrați, 
avocați, notari, executori judecătorești, practicieni în insolvență, consilieri juridici, funcționari publici, 
membri ai organizațiilor internaționale etc.  

Facultatea desfăşoară cooperări fructuoase cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, încercând să 
participe cu succes în efortul naţional de integrare în lumea academică mondială. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.drept.unibuc.ro. 

 

Despre Colegiul juridic franco-român de studii europene 

Fondat în anul 1995, Colegiul juridic franco-român de studii europene din cadrul Facultății de Drept a 
Universității București este un parteneriat de excelență între Facultatea de Drept a Universității din București 
și un consorțiu de 14 universități franceze coordonat de Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Colegiul Juridic oferă un curriculum integrat care pune accentul pe dreptul Uniunii europene și pe drepturile 
omului, și care permite obținerea simultană a diplomelor Facultății de Drept din cadrul Universității 
București și a diplomelor Sorbonei (Licență, Master, Doctorat).   

Recunoașterea oficială a succesului academic și științific al Colegiului juridic franco-român de studii europene 
este simbolizată prin faptul că acesta din urmă a fost decorat în două rânduri (cu ocazia celei de-a 
cincisprezecea și a celei de-a douăzecea aniversare) de către Președintele României, iar promoțiile de Master 
al Colegiului juridic au avut nași prestigioși, precum Comisarul european și fost Ministru Pierre Moscovici, 
Ministrul francez al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, Ministrul francez al economiei Bruno Lemaire, și 
fostul Ministru Michel Barnier, negociatorul-șef al UE. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.collegejuridique.ro. 

 

Despre Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, 
înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și 
sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, 
mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil  și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.fdsc.ro. 

http://www.drept.unibuc.ro/
http://www.collegejuridique.ro/
https://www.facebook.com/fdscro

