Prin Hotărârea nr. 43/24.02.2015 a fost aprobat Registrul avocaţilor din Baroul Alba
care pot fi desemnaţi de instanţele judecătoreşti în calitate de curatori speciali.
În cursul anului 2015 Serviciile de asistenţă judiciară din Alba Iulia, Aiud, Blaj,
Câmpeni şi Sebeş au emis un număr de 3474 delegaţii pentru acordarea asistenţei
judiciare obligatorii la instanţele de judecată şi la organele de urmărire penală.
Pentru activitatea de asistenţă judiciară prestată în anul 2015 Baroul Alba a încasat
de la Tribunalul Alba şi de la Curtea de Apel Alba Iulia suma totală de 941.088,25
lei.
A fost actualizată Lista curatorilor speciali în funcţie de opţiunile avocaţilor
înscrişi în serviciile de asistenţă judiciară, care a fost transmisă instanţelor de
judecată din judeţul Alba.
Pentru activitatea de curatori în anul 2014 s-a plătit, prin caseria baroului, suma de
11.000 lei.
A fost continuată activitatea de identificare a persoanelor care exercită ilegal
profesia de avocat, iar instanţele de judecată au început să identifice în şedinţele de
judecată persoanele care se prezintă ca avocaţi.
Pentru exercitarea ilegală a profesiei de avocat numiţii Sinea Simion şi David
Vasile au fost sancţionaţi în anul 2015 cu amendă administrativă de Parchetul de pe
lângă Judecătoria Blaj, soluţia fiind menţinută de Judecătoria Blaj.
Pentru înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, organizat de U.N.B.R.
prin I.N.P.P.A., au depus la barou cereri un număr de 33 candidaţi, care au fost
verificate şi validate de consiliul baroului prin Decizia nr. 86/20.08.2015.
Au promovat examenul de primire în profesia de avocat 2 candidaţi.
În anul 2015 au susţinut şi promovat examenul de definitivat 6 avocaţi.
S-au transferat în Baroul Alba un număr de 3 avocaţi iar alţi 6 şi-au înfiinţat sedii
secundare pe raza Baroului Alba.
Consiliul baroului a formulat împotriva domnului judecător Cosma Viorel de la
Judecătoria Câmpeni o plângere la Inspecţia Judiciară , la Curtea de Apel Iulia şi la
Tribunalul Alba pentru comportamentul necorespunzător al acestuia faţă de avocaţi,
care a fost însă clasată în mod neîntemeiat
Privind starea disciplinară în cadrul Baroului Alba arătăm următoarele: împotriva 5
avocaţi au fost formulate de justiţiabili cereri pentru sancţionarea disciplinară. Pe baza
explicaţiilor date de avocaţi, precum şi a verificărilor făcute de consilierii delegaţi,
cererile de sancţionare disciplinară au fost respinse de consiliul baroului.
În anul 2015 Baroul Alba nu a avut litigii în instanţele de judecată sau la organele
de urmărire penală cu persoane fizice sau persoane juridice:
În legătură cu activitatea reprezentanţilor Baroului Alba în Consiliul UNBR
precizăm că fost iniţiat şi aprobat proiectul unei hotărâri a Congresului Avocaţilor
privind sancţionarea disciplinară a avocaţilor care colaborează în activităţile de acordare
a asistenţei judiciare cu persoane care practică ilegal profesia de avocat.
Fostul decanul baroului, av. Rus Ioan, a fost cooptat în colectivul de redactare a
proiectului de modificare şi completare a Legii nr. 51/1995, precum şi a proiectului legii
pensiilor şi asigurărilor sociale ale avocaţilor, dezbătute şi adoptate în Senatul României
şi aflate în dezbatere la Camera Deputaţilor.
În concluzie, apreciem că organele alese ale baroului - consiliul şi decanul - au
acţionat eficient pentru rezolvarea operativă şi corectă a problemelor cu care baroul s-a
confruntat, contribuind la creşterea prestigiului baroului în raport cu autorităţile
judiciare, cu celelalte autorităţi publice şi cu cetăţenii."

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI BAROULUI BOTOŞANI
PENTRU PERIOADA 01.01.2015 – 31.12.2015

În cursul anului 2015, in cadrul Baroului Botoşani, şi-au desfăşurat
activitatea 157 de avocaţi din care 146 avocaţi definitivi şi 11 avocaţi stagiari.
Activitatea consiliului baroului şi a decanului este reglementată de
disp.art.56 şi 58 din Legea nr.51/1995 republicată, dispoziţii care prevăd
atribuţiile consiliului baroului şi respectiv competenţele decanului.
În cursul anului 2015, Consiliul baroului a fost convocat în 14 şedinţe şi a
emis 30 de decizii şi 10 hotărâri.
În aceeaşi perioadă, decanul a emis un nr.de 7 decizii.
1.În ce priveşte serviciul de asistenţă judiciară, baroul are organizate două
birouri de asistenţă judiciară la sediile instanţelor de judecată din judeţ conduse
de câte un avocat definitiv numit de consiliul baroului astfel:
-serviciul de asistenţă judiciară Botoşani şi Săveni – av. SACU ADINA ;
-serviciul de asistenţă judiciară Dorohoi şi Darabani - av.NICULĂIȚĂ CARMINA .
În urma demersurilor efectuate de consiliul baroului pe langă conducerea
Tribunalului Botoşani onorariile din oficii s-au decontat regulat, cu rare întârzieri
la plată care nu au depășit o lună .
În anul 2015, s-a înregistrat o scădere a numărului oficiilor în dosarele
penale, faţă de modificările privind competenţa materială a Tribunalului Botoşani
şi a Curţii de Apel Suceava. În schimb , instanțele civile au desemnat avocați
curatori ,în baza dispozițiilor din Codul de procedură civilă .
2.Referitor la pregătirea profesională a avocaţilor stagiari, aceştia s-au
înscris şi au urmat cursurile INPPA- Centrul teritorial Iaşi. În sesiunea noiembrie
2015, cei 9 avocaţi stagiari au absolvit cursurile INPPA – centrul teritorial Iaşi ,
devenind avocaţi definitivi.

3.În ceea ce privește pregătirea profesională continuă a avocaților ,
Consiliul baroului Botoșani a încheiat cu Tribunalul Botoșani un protocol pentru
pregătirea profesională continuă comună a avocaților și judecătorilor .
4.În anul 2015 ,în urma examenului de primire în profesie organizat de
UNBR , nu a fost admis nici un candidat din cei 21 candidati înscriși pentru
sesiunea din septembrie 2015 .
5.In anul 2015 , Consiliul Baroului Botoșani a emis decizii de trecere pe
Tabloul avocaților incompatibili a doamnelor ILIE FELICIA si Vasilut Alida-Stela
în baza hotărârilor judecătorești definitive pronunțate de Tribunalul Botoșani în
acest sens .
De asemenea , la data de 16.10.2015 , a fost emisă decizie de trecere pe
Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei a d-lui Șelaru Vasile, (acesta
fiind înscris pe Tabloul avocaților incompatibili din anul 2009).
6.În legătură cu persoanele care practică în mod nelegal profesia de avocat,
Consiliul baroului a comunicat în cursul anului 2015 Tabloul avocaților cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Botoșani tuturor instanțelor și celorlalte organe
judiciare. Totodata, a răspuns mai multor adrese emise de organele judiciare in
legatura cu calitatea de avocat a unor asemenea persoane .
În luna decembrie 2015 , la solicitarea UNBR , Baroul Botoșani a desemnat
avocați din oficiu pentru asigurarea asistenței judiciare din oficiu pentru inculpații
din ds.nr. 8064/314/2015 al Judecătoriei Suceava , trimiși în judecată pentru
săvârșirea infracțiunilor prev de art. 344 Cod penal și art. 48 alin.1 Cod penal
raportat la art. 60 alin.6 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea
profesiei de avocat.
6.Cu privire la avocaţii restanţieri ,consiliul baroului a emis mai multe
notificări în condiţiile art.49 lit.c şi urm.din Statutul profesiei de avocat și a
organizat ședințe comune cu Consiliul filialei Botoșani a CAA .
Urmare a acestor notificări, în cursul anului 2015, majoritatea avocaţilor şia achitat obligaţiile restante către barou .
Față de situația comunicată de serviciul contabilitate al baroului privind
situația restanțierilor , Consiliul baroului va continua demersurile legale și
statutare ce se impun.

7.Veniturile realizate în exerciţiul financiar 2015 au fost de 157.440,74
lei , iar cheltuielile au fost de 156.151,99 lei , rezultand un excedent de 1288,
75 lei .

CONSILIUL BAROULUI BOTOŞANI,

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI
BAROULUI BUCURESTI
IN ANUL 2015
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RESORTUL DECANAT

Raportul Resortului Decanat prezinta activitatea Decanului Baroului
Bucuresti.
Pentru anul 2015, raportul prezinta activitatea domnului Decan, av. Ion
Ilie-Iordachescu, pana la Adunarea Generala a Organelor de Conducere a
Baroului Bucuresti si activitatea domnului Decan al Baroului Bucuresti, av.
dr. Ion Dragne, ales in cadrul Adunarii Generale Elective din data de 24 Mai
2015.

Raportul Decanului av. Ion ILIE-IORDACHESCU

Activitatea Decanului Baroului Bucuresti, av. Ion Ilie-Iordachescu a
presuspus atat coordonarea activitatii Baroului Bucuresti cat si preocupari
manageriale privind dezvoltarea profesiei conform standardelor europene.
Obiectivele propuse de catre Decan au vizat pregatirea profesionala a
avocatilor stagiari si pregatirea continua a avocatilor definitivi, cooperarea
membrilor corpului profesional prin realizarea unei solidaritati profesionale.
Decanul Baroului Bucuresti a reprezentat baroul in raporturile acestuia cu
persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, a convocat si prezidat
sedintele Consiliului Baroului Bucuresti, a aprobat cererile de asistenta juridica
gratuita, a emis decizii, a ordonantat cheltuielile baroului, a indeplinit sarcinile
prevazute de lege sau hotarate de organele de conducere ale U.N.B.R.
In realizarea atributiilor sale, Decanul Baroului Bucuresti a participat la
intalniri de lucru cu domnul Ministru al Justitiei in legatura cu discutarea
problemelor generate de activitatea Serviciului de Asistenta Juridica.
S-au purtat discuţii pe baza draftului de Protocol privind stabilirea
onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie
penală, pentru prestarea în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor
de asistenţă juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi
pentru asigurarea serviciilor de asistenţă juridică privind accesul internaţional la
justiţie in materie civilă şi cooperarea judiciară în materie penală.
Decanul, alaturi de coordonatorii SAJ, s-a implicat in mod permanent in
asigurarea conditiilor corespunzatoare bunei desfasurari a prestatiilor avocatiale de
catre avocatii din oficiu, adresand solicitari Ministerului Justitiei si Uniunii
Nationale a Barourilor din Romania (U.N.B.R.), referitoare la alocarea in timp util
a fondurilor necesare platii onorariilor din oficiu; a solicitat instantelor de judecata
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din Bucuresti respectarea dispozitiilor Protocolului nr. 113928/2008 incheiat intre
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) si Ministerul Justitiei.
Decanul Baroului Bucuresti, av. Ion Ilie-Iordachescu, a participat la
dezbaterea “Standarde de conduita in relatiile Judecator-Avocat, Procuror-Avocat
si Judecator-Procuror”, manifestare care a avut loc la Palatul Parlamentului, Sala
Drepturile Omului.

Raportul Decanului av. dr. Ion DRAGNE

Decanul Baroului Bucuresti, av. dr. Ion Dragne, a coordonat si monitorizat
activitatea Baroului Bucuresti si a desfasurat activitati pe resorturile: Administratie
interna, resurse umane si financiar; Relatii internationale; Comunicare si
publicitate profesionala; Pregatire profesionala; Cancelarie, evidenta avocati si
arhiva; Politici profesionale, apararea profesiei si contencios; Informatizarea
baroului.
Decanul Baroului Bucuresti a convocat si prezidat sedintele Consiliului
Baroului Bucuresti.
Potrivit dispozitiilor Statutului profesiei de avocat, in exercitarea atributiilor
sale, Decanul Baroului Bucuresti a emis Decizii.
Cu privire la relatiile profesionale dintre avocati, in situatiile in care intre
acestia au existat litigii, Decanul a propus medieri, a numit mediatori si a raspuns
cererilor de arbitraj adresate Baroului, in conformitate cu prevederile Statutului
profesiei de avocat.
De asemenea a coordonat reprezentarea Baroului Bucuresti in litigiile in care
este parte.
Decanul a acordat audiente avocatilor din Baroul Bucuresti si justitiabililor,
petenti in diferite dosare aflate in curs de solutionare la Baroul Bucuresti.
Pe plan administrativ, Decanul Baroului Bucuresti, av. dr. Ion Dragne, a
coordonat activitatea salariatilor baroului, a actualizat statul de functii al baroului,
a coordonat activitatea de selectare a personalului, a coordonat si supravegheat
activitatea Filialei Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor si a verificat modul
de gestionare a fondurilor baroului.
S-a ocupat de stabilirea necesitatii si oportunitatii investitiilor si a ordonantat
cheltuielile baroului.
Alaturi de Consiliul Baroului Bucuresti, Decanul Baroului Bucuresti a
demarat actiuni de informare si atentionare a avocatilor, cu privire la situatia
restantelor la plata taxelor pentru formarea bugetului Baroului Bucuresti si
formarea bugetului UNBR, precum si a contributiilor stabilite de Casa de Asigurari
a Avocatilor.
In ceea ce priveste relatia Baroului Bucuresti cu alte organisme
internationale, Decanul Baroului Bucuresti a asigurat participarea membrilor
Baroului Bucuresti la reuniuni organizate de organisme internationale ale profesiei
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de avocat si a asigurat dezvoltarea relatiilor institutionale ale Baroului Bucuresti
cu organismele profesionale internationale. A avut in vedere gestionarea relatiilor
cu institutiile, organismele sau barourile din strainatate si a asigurat reprezentarea
Baroului Bucuresti fata de acestea prin participarea reprezentantilor Baroului
Bucuresti la diferite manifestari internationale cu scop profesional si/sau
reprezentativ.
Decanul Baroului Bucuresti, av. dr. Ion Dragne, a purtat discutii cu Decanul
Baroului din Nisa si cu domnul J-J Ninon, Presedintele Comisiei de Relatii
Internationale a Baroului din Nisa, cu ocazia vizitei delegatiei Baroului din Nisa la
Bucuresti, discutii care au vizat stabilirea unor legaturi profesionale si amicale
intre cele doua barouri, aprofundarea relatiilor dintre cele doua barouri; dezvoltarea
studiului sistemelor normative din fieacare tara; stabilirea de relatii de colaborare si
cooperare culturala reciproca intre institutii, pentru a pune in comun experientele,
ideile, oportunitatile de formare, cat si alte initiative de interes pentru avocati;
aprofundarea reciproca a cunostintelor de practica legala din cele doua tari;
dezvoltarea de proiecte de interes comun; organizarea de conferinte, de
evenimente, organizarea de cursuri de formare profesionala si organizarea de
reuniuni de lucru.
In data de 9 Octombrie 2015, in calitate de Decan al Baroului Bucuresti, a
semnat, la Nisa, Protocolul de Cooperare cu Baroul din Nisa.
Decanul Baroului Bucuresti, av. dr. Ion Dragne, a reprezentat Baroul
Bucuresti la Congresul Mondial al Uniunii Internationale a Avocatilor <UIA> care
a avut loc la Valencia, în perioada 28.10.213-01.11.2015 si a participat la
dezbaterile si comunicarile stiintifice ocazionate de desfasurarea celui de-al 59-lea
Congres U.I.A.
In anul 2015, activitatea Decanului a presupus coordonarea relatiilor cu
U.N.B.R. si cu celelalte Barouri membre ale U.N.B.R. si in calitate de reprezentant
al Baroului Bucuresti, a coordonat activitatea in cadrul relatiilor cu autoritatile
nationale.
Decanul s-a implicat in relatia cu mass-media, acordand o serie de interviuri
cu privire la activitatea Baroului Bucuresti si cu privire la proiectele pe care Baroul
le are in derulare sau pe care ar dori sa le initieze, asigurand in acest sens
transparenta in ceea ce priveste activitatea Baroului Bucuresti si aducand astfel la
cunostinta membrilor Baroului, proiectele pe care doreste sa le implementeze, pe
perioada mandatului de Decan. A coordonat si monitorizat buna functionare si
permanenta actualizare a site-ului oficial al Baroului Bucuresti, din dispozitia sa
fiind aduse la cunostinta avocatilor, informatiile cu privire la profesie, pentru toate
Resorturile Baroului Bucuresti.
Cu prilejul sarbatoririi « Zilei Avocatului in Romania si a 184 de ani de
Avocatura in Bucuresti 1831-2015 », eveniment desfasurat in cladirea Palatului de
Justitie din Bucuresti, Biblioteca Avocatilor „Av. Victor Anagnoste“, Decanul
Baroului Bucuresti, av. dr. Ion Dragne, si-a exprimat opinia in cadrul dezbaterii cu
tema “Apararea Apararii: Riscul raspunderii juridice a avocatului pentru activitatea
de consultanta si reprezentare”.
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Alaturi de reprezentanti ai Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si de
reprezentanti ai Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor,
Decanul s-a ocupat de organizarea « Zilelor Baroului Bucuresti », eveniment care a
avut loc in luna Decembrie, in Sala de Festivitati a Tribunalului Municipiului
Bucuresti. In cadrul evenimentului a fost gazduita o sesiune de comunicari
stiintifice, cu prilejul “Zilei Europene a avocatilor” si a avut loc Conferinta
“Aspecte privind protectia legala a dreptului la libera exprimare al avocatului”. Au
fost invitati sa participe alaturi de avocatii din Baroul Bucuresti, Decanii barourilor
din cadrul UNBR, reprezentanti ai instantelor si parchetelor, reprezentanti ai
Ministerului Justitiei, cadre universitare.
Decanul Baroului Bucuresti, av. dr. Ion Dragne, a supus dezbaterii, in
sedinta Consiliului Baroului Bucuresti, propunerea Editurii “Universul Juridic” de
a initia o colaborare importanta si de durata cu Baroul Bucuresti, propunere care a
fost avuta in vedere la organizarea de evenimente. Editura “Universul Juridic” a
participat in calitate de partener alaturi de Baroul Bucuresti, la Conferinta
ocazionata de «Zilele Baroului Bucuresti».
La invitatia Consiliului Concurentei, a participat la Conferinta in cadrul
careia s-a dezbatut Raportul “Mediul concurential romanesc-evolutii in sectoarele
esentiale”.
A participat la ceremonia de deschidere a manifestarilor dedicate sarbatoririi
a 25 de ani de activitate a Asociatiei Municipiilor din Romania.
In cadrul Resortului de Comunicare si publicitate profesionala, a monitorizat
indeplinirea obligatiilor privind publicitatea profesionala si a avizat formele de
publicitate profesionala.
In realizarea atributiilor sale, Decanul Baroului Bucuresti a coordonat
pregatirea profesionala a stagiarilor si s-a implicat activ in relatia de colaborare cu
INPPA prin organizarea de sesiuni de comunicari stiintifice, mese rotunde,
seminarii, conferinte profesionale pentru pregatirea avocatilor stagiari si definitivi.
Baroul Bucuresti a organizat in comun cu Baroul Ilfov, cursuri de pregatire
profesionala continua.
Alaturi de alti membri ai Consiliului Baroului Bucuresti, Decanul s-a
implicat in activitatea desfasurata de Cancelaria Baroului Bucuresti, verificand si
solutionand cererile avocatilor privind exercitarea profesiei de avocat (solicitari
privind formele de exercitare a profesiei, suspendari, incompatibilitati,
nedemnitati, incetarea calitatii de avocat, cereri de transfer, cereri de infiintare
sedii secundare si birouri de lucru, etc.).
A verificat si solutionat cereri privind comunicarea datelor profesionale
privind avocatii membri catre institutiile solicitante.
Decanul Baroului Bucuresti s-a ocupat si de Resortul Politici profesionale,
apararea profesiei si contencios, analizand aspectele relevante, referitor la
dezvoltarea profesiei de avocat si propunand proiecte in acest sens.
Decanul Baroului Bucuresti, av. dr. Ion Dragne, a participat alaturi de
Presedintele UNBR, domnul avocat Gheorghe Florea, de Vicepresedintele UNBR,
av. Ionel Hasotti si de Directorul Executiv al INPPA, domnul av. Traian Briciu, la
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o intalnire de lucru in Comisia Juridica a Senatului, in vederea formularii de
amendamente asupra proiectului de modificare si completare a Legii nr. 51/1995.
Decanul s-a implicat in efectuarea demersurilor necesare privind aspecte ce
tin de informatizarea Baroului, deruland si propunand proiecte referitoare la
implementarea sistemului de management integrat al documentelor, la corelarea cu
sistemele informatice ale UNBR, ale Filialei CAA si cu sistemele informatice ale
celorlate barouri, la implementarea ‘baroului virtual’ si la modernizarea site-ului
baroului.
In spiritul pastrarii traditiei Sarbatorilor de Iarna, Decanul Baroului
Bucuresti av. dr. Ion Dragne, alaturi de Consiliul Baroului Bucuresti, a organizat in
incinta Palatului de Justitie, “Sala Pasilor Pierduti” , Serbarea Pomului de Craciun.
In anul 2015, prin grija Decanului Baroului Bucuresti, s-a imbunatatit
circuitul administrativ de solutionare a cererilor avocatilor; au fost eliminate vizele
obligatorii ale compartimentelor de specialitate pentru inregistrarea diferitelor
tipuri de cereri, au fost deschise inca 2 conturi pentru imbunatatirea sistemului de
plati si incasari interbancare, prin care avocatii pot face plata contributiilor
profesionale si a fost implementat sistemul de plata POS/online; s-a realizat
instruirea corespunzatoare a personalului Baroului Bucuresti, in scopul punerii la
dispozitie a unor servicii de calitate pentru avocati; s-au solutionat cu celeritate
solicitarile avocatilor, prin delegarea de atributii consilierilor desemnati.

RESORTUL
INTERNATIONAL

Responsabili: Decan av. Ion DRAGNE, consilier av. Flavia TEODOSIU, consilier
av. Mihai Alexandru TANASESCU, consilier av. Aurel CIOBANU

In anul 2015 activitatea Resortului International al Baroului Bucuresti a avut
urmatoarele obiective :
(i)
(ii)

(iii)

asigurarea participarii Baroului Bucuresti la reuniuni organizate de
organisme internationale ale profesiei de avocat ;
asigurarea dezvoltarii relatiilor institutionale ale Baroului Bucuresti cu
organismele profesionale internationale, cu respectarea obligatiilor
asumate de Romania in calitate de membra a Uniunii Europene ;
gestionarea relatiilor cu toate institutiile, organismele sau barourile
din strainatate, reprezentarea Baroului fata de acestea;
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(iv)

asigurarea participarii reprezentantilor Baroului Bucuresti la diferite
manifestari internationale cu scop profesional si/sau reprezentativ.

Doi membri ai Baroul Bucuresti sunt in structurile de conducere ale Uniunii
Internationale a Avocatilor <UIA>, unde suntem membri fondatori, din 1927,
respectiv domnul avocat Mihai Alexandru Tanasescu, Secretar Regional pentru
Zona IX (Europa) si doamna avocat Elena Bustea, Presedinte al Comitetului
National UIA pentru Romania, ambii membri ai Consiliului Presedintiei UIA.

17 Septembrie – 20 Septembrie
Vizita delegatiei Baroului din Nisa
In perioada 17-20 Septembrie 2015, membrii Consiliului Baroului Bucuresti
au primit vizita delegatiei Baroului din Nisa.
Domnul Valentin Cesari, Decanul Baroului din Nisa si domnul J-J Ninon,
Presedintele Comisiei de Relatii Internationale a Baroului din Nisa s-au intalnit cu
Decanul Baroului Bucuresti, av. dr. Ion Dragne si cu membri ai Consiliului
Baroului Bucuresti, in vederea purtarii unor discutii, privind stabilirea unor legaturi
profesionale si amicale intre cele doua barouri si in vederea incheierii unui
Protocol de Cooperare cu Baroul Bucuresti, Protocol care a fost incheiat la Nisa, pe
data de 9 Octombrie 2015.

8 Octombrie – 11 Octombrie
Vizita delegatiei Baroului Bucuresti la Nisa
Incheierea Protocolului de Cooperare cu Baroul din Nisa

In perioada 8-11 Octombrie 2015, Decanul Baroului Bucuresti, av. dr. Ion
Dragne, domnul Prodecan, av. dr. Petrut Ciobanu, doamna Consilier av. Flavia
Teodosiu si domnul Consilier av. Mihai Alexandru Tanasescu s-au intalnit cu
reprezentantii Baroului din Nisa, la invitatia membrilor Consiliului Baroului din
Nisa, de a participa la “Conference du Jeunne Barreau de Nice ”.
Vizita a ocazionat incheierea Protocolului de Cooperare cu Baroul din Nisa
si a avut in vedere aprofundarea relatiilor dintre cele doua barouri; dezvoltarea
studiului sistemelor normative din fiecare tara; stabilirea de relatii de colaborare si
cooperare culturala reciproca intre institutii, pentru a pune in comun experientele,
ideile, oportunitatile de formare, cat si alte initiative de interes pentru avocati;
aprofundarea reciproca a cunostintelor de practica legala din cele doua tari;
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dezvoltarea de proiecte de interes comun; organizarea de conferinte, de
evenimente, organizarea de cursuri de formare profesionala si organizarea de
reuniuni de lucru.
8 Octombrie – 11 Octombrie
129 de ani de la constituirea Baroului din Belgrad

Cu ocazia celebrarii a 129 de ani de avocatura in Belgrad, Baroul din
Belgrad a adresat o invitatie membrilor Consiliului Baroului Bucuresti, de
participare la sarbatorirea celei de-a 129-a Aniversari de la constituirea Baroului
din Belgrad.
Baroul Bucuresti a fost reprezentat la acest eveniment de domnul Prodecan,
av. Mihnea Stoica.
28 Octombrie – 01 Noiembrie
Congresul U.I.A.
La Congresul Mondial al Uniunii Internationale a Avocatilor <UIA> care a
avut loc la Valencia, în perioada 28.10.213-01.11.2015 au reprezentat Baroul
Bucuresti, domnul Decan al Baroului Bucuresti av. dr. Ion Dragne, domnul
Prodecan av. dr. Petrut Ciobanu, domnul Consilier, av. Mihai Alexandru
Tanasescu si domnul Consilier av. Octavian Popescu.
In cadrul celui de-al 59-lea Congres U.I.A., desfasurat la Valencia, s-au
discutat teme care au acoperit practic toate ramurile de drept, numărul
comunicărilor ştiinţifice a fost impresionant, atât pentru temele principale, cât şi
pentru temele discutate în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru UIA.
5 Noiembrie – 7 Noiembrie
15th Berlin Conference of the European Lawyers’ Profession
Baroul din Berlin a adresat Baroului Bucuresti, invitatia de a participa la cea
de-a 15-a Conferinta a Profesiei de Avocat in Europa, eveniment care s-a
desfasurat in Berlin si care a avut ca tema “Avocatul in anul 2025”.
Baroul Bucuresti a fost reprezentat la aceasta Conferinta de doamna
Consilier av.Flavia Teodosiu.
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10 Decembrie – 12 Decembrie
Rentree du Barreau de Paris
In perioada 10-12 Decembrie 2015, domnul Consilier av. Mihai Alexandru
Tanasescu a participat ca reprezentant al Decanului Baroului Bucuresti, la
intalnirea anuala a Baroului Paris, ”Rentree du Barreau de Paris”.
In data de 10 Decembrie s-a celebrat Ziua Internationala a Avocatului.
Manifestarea a fost organizata sub motto-ul “500 de avocati morti sau aflati in
inchisoare”.
Reuniunea a fost precedata de o intalnire a avocatilor straini si in cadrul
acesteia domnul Consilier Tanasescu a purtat discutii cu fostul Presedinte al
CCBE, domnul Aldo Bulgarelli, cu doamna Maria Slazak, Presedinte in exercitiu
al CCBE, cu domnul Michel Benichou, viitorul Presedinte al CCBE, cu domnul
Jean-Jacques Uettwiller, Presedintele in exercitiu al Uniunii Internationale a
Avocatilor, cu doamna Linda Klein, Presedinte ales al ABA, cu domnul Vladislav
Grib, Vicepresedintele Camerei Federale a Avocatilor din Federatia Rusiei, cu
domnul Bernard Vatier, fost Decan al Baroului din Paris si Presedinte al CCBE, cu
domnul Paul-Alber Yvens, fost Decan al Baroului din Paris, cu domnul PierreOlivier Surr, Batonnier-ul Baroului Paris, cu domnul Frederic Sicard, cel care va
prelua functia de Batonnier al Baroului Paris, cu doamna Dominique Attias, ViceBatonnier al Baroului Paris.
In data de 11 Decembrie, domnul Consilier Tanasescu a participat, la Palatul
de Justitie, impreuna cu reprezentanti ai profesiei de avocat din peste cincizeci de
tari, la Intalnirea Solemna a Baroului Paris, eveniment cu o incarcatura aparte, la
care au participat magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Frantei,
magistrati ai Curtii de Apel Paris.
Cu aceasta ocazie, domnul Consilier Tanasescu a purtat discutii si cu
domnul Janos Banati, Presedintele Camerei Avocatilor din Ungaria.
BURSA BAROUL PARIS
Baroul din Paris a organizat in lunile octombrie si noiembrie 2015 Stagiul
International al Baroului Paris, un Program International de Formare pentru tinerii
avocati straini care vorbesc limba franceza si care doresc sa descopere intr-un
mediu international, legislatia si practica judiciara din Franta.
Stagiul a imbinat o luna de cursuri practice (curs redactare de concluzii,
tehnici de pledoarii) si o luna de integrare intr-un cabinet parizian partener,
specializat intr-un domeniu de activitate ce corespunde avocatilor stagiari,cu
petrecerea unei zile la Bruxelles pentru o vizita a Institutiilor Europene.
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Baroul Bucuresti a adus la cunostinta corpului profesional al avocatilor, prin
postarea pe site a tuturor materialelor privind acest program.
In anul 2015, pentru acest Program s-au inscris un numar de 10 avocati si in
urma interviului au fost alesi doi avocati din Baroul Bucuresti, sa participe la
Stagiul International al Baroului Paris.
Domnul avocat Mihnea-Mihail Jida a castigat la concursul international de
pledoarii “Prix Mario Stasi”, organizat sub egida Baroului din Paris, Premiul
Special al Association Amicale des Secretaires at Anciens Secretaires de la
Conference des Avocats du Barreau de Paris.

CONFERINTE, SEMINARII, SESIUNI STIINTIFICE INTERNATIONALE

Baroul Bucuresti a popularizat prin prezentare pe site sau la avizierele
Baroului: seminarii, conferinte sau sesiuni stiintifice.
 Annual Conference on the EU Unitary Patent, organizata la
Bruxelles, pe data de 26 Noiembrie.
 Conferinta “35 Years of CISG – Present Experiences and Future
Challenges”, organizata la Zagreb, pe 1 si 2 Decembrie 2015 de
UNCITRAL si Universitatea din Zagreb;
 Concursul International de Pledoarii; Finala Concursului va avea loc
pe 31 Ianuarie 2016, la Caen;

RESORTUL CANCELARIE

Responsabili resort: Decan av. Ion Dragne, Prodecan av. Ciobanu Petrut, av. Flavia
Teodosiu, av. Nicu Tiberius, av. Aurel Ciobanu, av. Vasile Nemes.
Prin competentele stabilite de Legea de organizare a profesiei si Statutul
profesiei de avocat, Consiliul Baroului, prin resortul CANCELARIE, coordoneaza
si solutioneaza o arie vasta de probleme legate de activitatea profesionala a
avocatilor.
Compartimentul Secretariat-Cancelarie, condus de Seful Compartimentului,
dna. Cezara Dragoste-Ciuta, sub coordonarea consilierilor de resort desemnati,
îndeplineste următoarele atributii:
10

(1) Organizeaza primirea, înregistrarea, identificarea, prezentarea catre Decan si
Consiliu, dupa caz, si difuzarea în cadrul Baroului a corespondentei si
documentelor primite din afara si din interiorul Baroului.
(2) Organizeaza primirea, înregistrarea si transmiterea prin posta/fax/e-mail, după
caz, corespondenta trimisă de Barou.
(3) Gestionează registrele de evidenta a documentelor intrate/iesite în/din
organizatie.
(4) Comunică operativ în cadrul organizatiei deciziile Decanului si ale Consiliului
si urmăreste aducerea la îndeplinire a acestora.
(5) Asigura si supravegheaza întocmirea corespondentei cu caracter protocolar a
conducerii Baroului.
(6) Pregateste sedintele anuale ale Adunarii Generale si materialele ce urmeaza a fi
prezentate in cadrul acestora, asa cum au fost ele aprobate de Consiliu si Decan.
(7) Asigură secretariatul Consiliului, astfel:
a) elaborează si supune spre aprobare ordinea de zi a sedintelor Consiliului;
b) pregăteste sedintele Consiliului si lucrarile ce urmeaza a fi discutate in cadrul
acestor sedinte asa cum au fost ele aprobate de Decan;
c) asigura consemnarea în procese verbale a problemelor analizate, concluziile
rezultate si măsurile stabilite si urmareste aducerea acestora la indeplinire.
d) pastreaza evidentele sedintelor de consiliu (ordinea de zi si procesele-verbale)
(8) Tine condica de consiliu a Baroului si asigura inregistrarea tuturor lucrarilor
analizate si solutionate de Consiliu.
(9) Organizeaza inregistrarea candidatilor la examenul de admitere in profesia de
avocat.
(10) Intocmeste si transmite deciziile de primire in profesie, de definitivare in
profesie si cele privind forma de exercitare a profesiei pentru avocatii membri ai
Baroului.
(11) Intocmeste si transmite deciziile adoptate de Consiliu referitoare la inscrierea
in Tabloul special al avocatilor straini, constituirea de SCA cu avocati straini,
radieri din profesie, suspendari din profesie, ridicari de suspendari din profesie,
transferuri in cadrul Baroului Bucuresti.
(12) Elibereaza certificate in vederea transferului avocatilor membri ai Baroului in
cadrul altor barouri.
(13) Asigura si elibereaza avocatilor membri ai Baroului legitimatii si carduri de
identitate.
(14) Organizează identificarea documentelor, păstrarea în ordine, protejarea si
arhivarea acestora în cadrul compartimentului si predarea ulterioară la arhiva
Baroului a documentelor stabilite de catre Consiliu.
(15) Vizeaza semestrial legitimatiile de avocat.
(16) Actualizeaza site-ul oficial al baroului.
(17) Coordoneaza activitatea specialistilor I.T.
(18) Organizeaza inregistrarea electronica a documentelor si managementul
acestora.
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(19) Tine evidenta cererilor, reclamatiilor, sesizărilor si propunerilor salariatiilor
organizatiei, le inainteaza Consiliului, comunică autorilor deciziile adoptate si
urmăreste realizarea acestora.
Ca urmare a adoptarii Regulamentului prin Hotararea Consiliului U.N.B.R.
nr.1063/07.03.2015 privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj
Profesional a Avocatilor (Curtea de Arbitraj), Compartimentul CancelarieSecretariat a inregistrat in anul 2015, cererile avocatilor care si-au manifestat
interesul de a se inscrie in cadrul Curtii de Arbitraj.
Cancelaria Baroului a asigurat organizarea adunarilor generale din anul
2015, din 17 si 24 mai 2015, inclusiv prin coordonarea activitatilor conexe
procedurii elective.
Pentru sesiunea septembrie 2015 a examenului de primire in profesia de
avocat, prin grija Compartimentului Cancelarie s-au inscris 2110 de candidati, din
care 2032 pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar si 78 candidati
care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice
Compartimentul Cancelarie a asigurat buna desfasurare a evenimentului
„Zilele Baroului Bucuresti”, eveniment ce s-a desfasurat in 10-11 decembrie 2015
la Sala de Festivitati a Tribunalului Bucuresti.
Inscrierile avocatilor la serbarea Pomului de Craciun s-au derulat prin
intermediul Compartimentului Cancelarie (peste 1200 de copii au primit cadouri de
Craciun).
Activitatea curenta a resortului Cancelarie-Secretariat s-a concretizat si prin
pregatirea si desfasurarea sedintelor saptamanale ale Consiliului, atat sedintele
ordinare (45 de sedinte), cat si extraordinare (3 sedinte), respectiv: intocmirea
ordinii de zi aferente fiecarei sedinte, redactarea si supunerea spre aprobare a
proceselor-verbale de sedinta, repartizarea sarcinilor rezultate din hotararile si
deciziile adoptate, precum si urmarirea indeplinirii lor.
Prezentam mai jos cateva date statistice de natura a permite o apreciere
obiectiva a volumului activitatii acestui resort.
Anual se inregistreaza in condica de intrare cca 13.000 de cereri privind
activitatea profesionala a avocatilor, adrese, comunicari, sesizari impotriva
avocatilor, adrese din partea instantelor sau institutiilor publice, etc.
Activitatea resortului se concretizeaza in perioada de referinta in emiterea de
:
- Decizii de inscriere in barou ca urmare a validarii examenului de
primire in profesie ca avocat stagiar/definitiv (353)
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-

Decizii de acordare a titlului profesional de avocat definitiv (483)
Decizii de primire in profesie cu scutire de examen (7)
Decizii pentru infiintare cabinete individuale (cca 360)
Decizii pentru infiintare Societati Civile Profesionale (37)
Decizii pentru infiintare Societati Civile Profesionale cu Raspundere
Limitata (6)
Decizie de aprobare asociere/grupare cabinete de avocatura (4)
Decizii de aprobare transfer in Baroul Bucuresti (30)
Decizii de suspendare din profesie la cerere/incompatibilitate/neplata
(227)
Decizii de ridicare a suspendarii (167)
Decizii de radiere/excludere din profesie (67)
Decizii de continuare activitate profesionala dupa pensionare (cca
129)
Adrese, comunicari, informari catre avocati, petenti, UNBR, INPPA,
alte barouri (cca 800)
Alte decizii privind modificari ale coordonatelor activitatii
profesionale a avocatilor, respectiv: schimbari de nume, schimbari
sedii secundare/birouri de lucru,
incheieri/modificari/prelungiri/schimbari contracte
colaborare/salarizare,etc.

RESORTUL INFORMATIZAREA BAROULUI
Responsabili resort: Decan av. Ion Dragne, Prodecan av. Mihnea Octavian Stoica,
Prodecan av. Petrut Ciobanu, av. Gheorghe Florea, av. Flavia Teodosiu, av.
Octavian Popescu.
Sectorul IT depune eforturi pentru modernizarea infrastructurii electronice
si de comunicatii, dar si a aplicatiilor IT care sustin sectoarele de activitate ale
baroului, realizand urmatoarele activitati specifice:
• Achizitie, instalare, configurare si mentenanta elemente retea de
calculatoare: statii de lucru, echipamente de retea, periferice si consumabile
in vederea desfasurarii optime a activitatii in cadrul Baroului Bucuresti;
• Configurare router pentru asigurarea securitatii conexiunii la internet a
retelei interne de calculatoare;
• Management baze-de-date si asigurarea datelor prin “backup” multiplu
privitoare la gestiunea informatiilor prelucrate in cadrul compartimentelor
Baroului Bucuresti;
• Asigurarea suportului tehnic pentru desfasurarea cursurilor de pregatire
profesionala organizate de Baroul Bucuresti;
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• Eliberarea legitimatiilor de avocat tip CCBE pentru avocatii definitivi;
• Emiterea legitimatiilor clasice de avocat pentru avocatii stagiari;
• Implementarea modulului de newsletter;
• Schimbarea providerului de internet si telefonie cu o solutie integrata
(internet si telefonie digitala) schimbare care a redus costurile cu aceste
servicii cu 50%;
• Realizarea in site a unei sectiuni „Cariere pentru avocatii din Baroul
Bucuresti” si a unor slide-uri noi de informare;
• Mentenanta echipamente.

RESORTUL
REPREZENTAREA BAROULUI BUCURESTI IN LITIGII

Responsabil resort: cons. av. Vasile NEMES

Activitatea Biroului Contencios face parte din Resortul “Politici
profesionale, apararea profesiei si contencios”, astfel cum este prevazut in
Hotararea Consiliului Baroului Bucuresti nr. 23/01.09.2015 si are ca
responsabilitate principala, coordonarea reprezentarii baroului in litigiile in care
este parte.
Dosarele in care Baroul Bucuresti este parte, au ca obiect:
-procedura insolventei,
-anulare act administrativ,
-obligare emitere act administrativ,
-revizuire recurs,
-ordonanta presedintiala,
-contestatie la executare,
-suspendare executare act administrativ,
-refuz solutionare cerere,
-actiune in constatare,
-pretentii,
-obligatia de a face,
-alte cereri.
Coordonatorul sectiunii Contencios, coordoneaza si verifica periodic stadiul
dosarelor si efectuarea lucrarilor, actelor si mijloacelor procesuale si modul de
executare a hotararilor judecatoresti obtinute.
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In anul 2015 au fost inregistrate la instantele de judecata un numar de 34 de
dosare, in care Baroul Bucuresti este parte.
Raportat la stadiul procesual al acestor dosare precum si al celor care nu au
fost finalizate pana in 2015, situatia se prezinta astfel:
-in curs de solutionare: fond/recurs/apel-21 dosare,
-solutionate: fond/recurs/apel-53 dosare,
-suspendate/perimate/rejudecate/renuntari la judecata- 6 dosare,
-declarat recurs in 2015, cu primul termen in 2016- 7 dosare,
-aflate in procedura de filtru la Inalta Curte de Casatie si Justitie- 6 dosare,
-declinate- 5 dosare.
In anul 2015 s-a inceput executarea silita, in vederea recuperarii de catre
Baroul Bucuresti a cheltuielilor de judecata, pentru un numar de 19 dosare in care
instanta a emis sentinte civile definitive si irevocabile.
Dintre acestea, pentru 9 dosare Baroul Bucuresti a recuperat cheltuielile de
judecata, pentru 4 dosare s-a incetat executarea silita ca urmare a lipsei de bunuri
urmaribile in patrimoniul debitorului, restul de dosare fiind in derulare.

RESORTUL PREGATIRE PROFESIONALA

Responsabili resort: Decan av. Ion Dragne, Prodecan av. Petrut Ciobanu, av.
Florea Gheorghe, av. Nemes Vasile, av. Iosif Friedmann-Niculescu, av. Ion IlieIordachescu, av. Aurel Ciobanu, av. Mihai Hotca.
Baroul Bucuresti a continuat Proiectul de organizare a propriului program de
pregatire profesionala continua, punand la dispozitia membrilor Baroului
Bucuresti, in mod gratuit, 30 de cursuri de pregatire profesionala.

SITUATIA CURSURILOR DE PREGATIRE PROFESIONALA PE ANUL
2015

NR.
CRT

DENUMIREA CURSULUI

DATA

LECTOR

NR.
CURSANT
I
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

EXERCITAREA
PROFESIEI DE AVOCAT
- INTRE ETICA SI
INDATORIRE SOCIALA TRECUT, PREZENT SI
PERSPECTIVE
DREPTUL LA APARARE
AL INCULPATULUI IN
PROCESUL PENAL.
DREPTURILE SI
INDATORIRILE
AVOCATULUI IN
PROCESUL PENAL.
PREVEDERILE LEGALE
PRIVIND GARANTIILE
EXERCITARII
DREPTULUI LA
APARARE
PROLEGOMENE LA
CODURILE IN VIGOARE
a) INSTITUTII SI
REGLEMENTARI IN
CODUL CIVIL SI CODUL
DE PROCEDURA
CIVILA; b) ASPECTE DE
LINGVISTICA JURIDICA
SI TERMINOLOGIE
STIINTIFICA
CODURILE IN VIGOARE
- CONCEPTUALISM
INTRE CONVERGENTE
SI DIVERGENTE
TERMINOLOGICE
MIJLOACE JURIDICE
PRIN CARE AVOCATUL
ISI EXERCITA DREPTUL
LA APARARE.
APARAREA APARARII

20.01.2015

consilier avocat dr.
IOSIF
FRIEDMANN –
NICOLESCU

143

29.01.2015

consilier avocat
LAZAR ION

178

02.02.2015

consilier avocat dr.
IOSIF
FRIEDMANN –
NICOLESCU

139

23.02.2015

consilier avocat dr.
IOSIF
FRIEDMANN –
NICOLESCU

25.02.2015

consilier avocat
LAZAR ION

EXERCITAREA
02.03.2015
PROFESIEI DE AVOCAT
- TRADITIE SI CULTURA
NOUA LEGE PRIVIND
INSOLVENTA

30.06.2015

consilier avocat dr.
IOSIF
FRIEDMANN –
NICOLESCU
consilier avocat dr.
VASILE NEMES

142

130

128

93
16

8.

9.

10.

11.

PERSOANEI FIZICE
NOUA LEGE PRIVIND
INSOLVENTA
PERSOANEI FIZICE
NOUA LEGE PRIVIND
INSOLVENTA
PERSOANEI FIZICE
NOUA LEGE PRIVIND
INSOLVENTA
PERSOANEI FIZICE
NOUA LEGE PRIVIND
INSOLVENTA
PERSOANEI FIZICE

03.07.2015

consilier avocat dr.
VASILE NEMES

103

07.07.2015

consilier avocat dr.
VASILE NEMES

60

01.09.2015

consilier avocat dr.
VASILE NEMES

129

18.09.2015

consilier avocat dr.
VASILE NEMES

92

Prof. univ. dr.
GABRIEL BOROI,
avocat dr. ION
DRAGNE Decan al
Baroului Bucuresti,
executor
judecatoresc
BOGDAN
DUMITRACHE,
12. EXECUTAREA SILITA IN 18.09.2015
judecator
PRACTICA
DUMITRU
MARCEL GAVRIS,
judecator MIRELA
STANCU, formator
INM DELIA
NARCISA
THEOHARI,
judecător ROXANA
STANCIU
13.

DREPTUL LA APARARE
IN PROCESUL PENAL

14.

FRAUDAREA
FONDURILOR
EUROPENE

15.

EXECUTAREA SILITA
DE LA TEORIE LA
PRACTICA

62

19.09.2015

consilier avocat dr.
MIHAI HOTCA

37

25.09.2015

avocat NOREL
NEAGU

111

25.09.2015

Conf. univ. dr.
TRAIAN BRICIU,
Director INPPA,
vicepresedinte al
UNBR, Conf. univ.
dr. judecator

107
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ANDREEA
TABACU, judecător
ROXANA
STANCIU, prof.
univ. dr. EVELINA
OPRINA, judecator
VASILE
BOZESAN, Conf.
univ. dr. EUGEN
HURUBA, judecator
dr. IOAN
GARBULET, avocat
OCTAVIAN
POPESCU, executor
judecatoresc
BOGDAN
DUMITRACHE
16.

17.

18.

19.

20.

CAUZELE
JUSTIFICATIVE SI
CAUZELE DE
NEIMPUTABILITATE
PROBLEME
CONTROVERSATE IN
PRIVINTA MASURILOR
PREVENTIVE
DEZBATERE PE
MARGINEA PROTECTIEI
PENALE A
AVOCATILOR
ACORDURI, DECIZII SI
PRACTICI CONCERTATE
PROFESIA DE AVOCAT
INTRE TRADITIE SI
ETICA

10.10.2015

12.10.2015

22.10.2015

23.10.2015

29.10.2015

PROFESIA DE AVOCAT
INTRE
21. RESPONSABILITATE SI 02.11.2015
RASPUNDERE, IN
INTERIORUL PROFESIEI
22.

INDIVIDUALIZAREA
SANCTIUNILOR DE
DREPT PENAL

07.11.2015

consilier avocat dr.
MIHAI HOTCA
consilier avocat ION
ILIEIORDACHESCU
consilier avocat ION
ILIEIORDACHESCU
avocat RADU
IONESCU
consilier avocat dr.
Iosif FRIEDMANN
– NICOLESCU
consilier avocat dr.
IOSIF
FRIEDMANN –
NICOLESCU
consilier avocat dr.
MIHAI HOTCA

88

140

186

127

89

74

79
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avocat dr.
GHEORGHE
FLOREA Președinte
al UNBR, prof. univ.
dr. GABRIEL
BOROI, avocat dr.
ION DRAGNE
PROVOCARI LANSATE
Decan al Baroului
PRACTICIENILOR DE
Bucuresti, executor
23.
12.11.2015
NOILE CODURI: CIVIL SI
judecatoresc
PROCEDURA CIVILA
BOGDAN
DUMITRACHE,
notar public LAURA
BADIU, judecător
ROXANA
STANCIU, avocat
prof. univ. dr.
VASILE NEMES
DREPTUL LA
avocat prof. univ. dr.
INFORMARE IN
13.11.2015
24.
MIRCEA
PROCESUL PENAL
DAMASCHIN

ASIGURARILE SOCIALE
19.11.2015
ALE AVOCATILOR IN
25.
ROMANIA

APLICAREA DREPTULUI
20.11.2015
UE IN EXERCITAREA
PROFESIEI DE AVOCAT
JUSTIȚIA
27. CONSTITUȚIONALĂ IN 03.12.2015
ROMANIA
26.

28.
29.

LIBERTATEA DE
EXPRIMARE A
AVOCATILOR
ASPECTE PRIVIND
PROTECTIA LEGALA A

10.12.2015
11.12.2015

avocat dr.FLORIN
PETROȘEL
Președinte al C.A.A,
al Filialei București
a C.A.A. si Consilier
avocat dr. IOSIF
FRIEDMANN –
NICOLESCU
prof. univ. dr.
AUGUSTIN
FUEREA
consilier avocat dr.
IOSIF
FRIEDMANN –
NICOLESCU
moderator prof.
univ. dr. Mihai
COMAN
moderator avocat dr.
PETRUT

76

95

123

57

74

67
175
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DREPTULUI LA LIBERA
EXPRIMARE AL
AVOCATULUI”

ASPECTE TEORETICOPRACTICE DE
ADMINISTRARE A
17.12.2015
30.
PROBATORIULUI IN
FATA INSTANTELOR DE
JUDECATA

CIOBANU. Lectori:
judecator dr.
LAURA ANDREI,
Presedinte al
Tribunalului
Bucuresti, avocat dr.
AUREL CIOBANU,
avocat dr. MIHAI
HOTCA, avocat. dr.
BOGDAN MICU,
avocat dr. VIOREL
ROS
consilier avocat dr.
IOSIF
FRIEDMANN –
NICOLESCU
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De asemnea, Baroul Bucuresti incheiat pateneriate si a colaborat, in ceea ce
priveste pregatirea profesionala continua, cu U.N.B.R., Institutul National de
Pregatire si Perfectionare a Avocatilor, Baroul Ilfov, Baroul Ialomita, Camera
Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, Institutul
National de Pregatire a Practicienilor in Insolventa, Revista Romana de Executare
Silita, Universitatea “Nicolae Titulescu”, Editura Universul Juridic si Editura
Hamangiu.
In conformitate cu dispozitiile Hotararii Uniunii Nationale a Barourilor din
Romania nr. 526/01.09.2012, s-au centralizat, fotocopiat si inaintat catre Institutul
National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor cca. 270 de solicitari ale
avocatilor/societatilor privind acordarea orelor de pregatire profesionala in vederea
acordarii punctajului.
Baroul Bucuresti detine o baza de date in care sunt inregistrate toate orele de
pregatire profesionala continua, datele fiind accesibile oricarui avocat din barou,
prin accesarea propriului sau cont din site.
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RESORTUL Administraţie internă, resurse umane si financiar
Responsabil resort: Decan av. Ion Dragne

R A P O R T
privind situaţia financiar - contabila la 31 decembrie 2014
Analizând situaţia financiară a Baroului Bucureşti pe perioada 1 ianuarie –
31 decembrie 2015 rezultă:
La capitolul „VENITURI” s-a realizat suma de 7.483.002 lei, după cum
urmează:
Venituri din cotizaţiile membrilor
Venituri din taxe barou
Venituri din taxe intrare in barou
Venituri din dobanzi bancare
Venituri din diferente de curs valutar
Alte venituri
Venituri din activitati economice

4.403.350 lei
1.258.106 lei
561.200 lei
564.088 lei
185 lei
616.915 lei
79.158 lei

La capitolul „CHELTUIELI” s-a înregistrat suma de 5.917.078 lei.
Făcând diferenţa dintre veniturile totale realizate de 7.483.002 lei şi
cheltuielile efectuate de 5.917.078 lei rezultă că în această perioadă s-a cheltuit cu
1.565.924 lei mai putin, ceea ce reprezintă excedentul exercitiului in anul 2015.
Aceasta situatie este rezultatul cresterii veniturilor cu 9,25% (6.849.385 lei
in 2014 fata de 7.483.002 in 2015) si in acelasi timp a reducerii cheltuielilor cu
4,18% (6.175.112 lei in 2014 fata de 5.917.078 lei in 2015).
Cresterea veniturilor in anul 2015 s-a realizat in principal la „Venituri din
cotizatii membri” si „Venituri din taxe Barou” dar s-a inregistrat si o diminuare a
veniturilor fata de anul 2014 la „Venituri din dobanzi bancare” .
La 31 decembrie 2015, Baroul Bucuresti dispune de o rezerva in suma de
18.119.902 lei din care suma de 16.367.041 lei o reprezinta investitii financiare in
titluri de stat, iar suma de 1.752.861 lei se afla in conturi la banci si numerar in
casierie.
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Compartimentul Dezvoltare Resurse-Umane
Compartimentul Dezvoltare Resurse-Umane indeplineste
importante
activitati ale baroului, realizand transpunerea in evidentele electronice a tuturor
actelor emise de Consiliul Baroului Bucuresti (Decizii, Hotarari, etc.).
Compartimentul Dezvoltare Resurse-Umane acopera toate activitatile
prevazute de legislatia muncii privind personalul angajat al Baroului Bucuresti,
studiind evolutia necesarului de personal pe meserii, specialitatii si functii si
elaboreaza proiecte de strategii si de tactici în domeniul personalului, identifica
competenta, educatia, instruirea, abilitatiile si experienta necesare personalului ce
trebuie angajat, tine evidenta tuturor avocatilor membrilor Baroului Bucuresti in
conformitate cu legea si statutul profesiei de avocat.
Colectivul compartimentului este condus de catre dl. Teodor GHEORGHIU
(Sef compartiment) si format din 3 referenti, 1 programator sistem informatic si 1
administrator baze date, care indeplinesc toate cerintele şi necesitatile impuse de
activitatea Departamentului de Resurse Umane.
In vederea analizei activitatii desfasurate in cadrul resortului Dezvoltare
Resurse-Umane de la ultima Adunare Generala se impune o prezentare a rolului si
atributiilor acestui compartiment:
 Propune actualizarea statului de functii al Baroului si îl supune spre
avizare si aprobare Consiliului;
 Studiaza evolutia necesarului de personal pe meserii, specialitati si
functii si elaboreaza proiecte de strategii si de tactici în domeniul
personalului;
 Identifica competenta, educatia, instruirea, abilitatiile si experienta
necesare personalului ce trebuie angajat;
 Recruteaza personalul, organizeaza selectarea acestuia, întocmeste
documentele de angajare si face propuneri privind numirea în functii;
 Tine evidenta prezentei salariatilor la program si a absentelor;
 Tine evidenta concediilor de odihna ale salariatilor, concediilor
medicale, concediilor fara plata, concediilor pentru evenimete
deosebite si sanctiunilor;
 Întocmeste si actualizeaza dosarele personalului, precum si Registrul
general de evidenta al salariatilor (REVISAL);
 Elaboreaza, în colaborare cu sefii de compartimente, fisele de post ale
personalului, le supune spre aprobare si le aduce la cunostinta
persoanelor în drept;
 Elibereaza documente si adeverinte privind calitatea de salariat al
Baroului, vechimea in munca, etc;
 Intocmeste decizii de personal referitoare la angajari, transferuri,
majorari salariale, etc. in conformitate cu hotararile luate de Consiliul
Baroului;
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 Întocmeste documentele necesare pentru desfacerea contractelor de
munca, trecerea în somaj, acordarea asistentei sociale si pensionare;
 Coordoneaza inregistrarile in baza de date a Baroului;
 Verifica dosarele profesionale ale avocatilor in vederea actualizarii si
completarii bazei de date, semnaland Compartimentului SecretariatCancelarie eventualele lipsuri constatate, in vederea remedierii
acestora;
 Intocmeste si coordoneaza electronic Tabloul Avocatilor;
 Tine evidenta avocatilor inscrisi la I.N.P.P.A. si a celor care au
absolvit I.N.P.P.A;
 Tine evidenta depunerii copiilor asigurarilor de raspundere
profesionala, in conditiile legale si statutare;
 Organizeaza si coordoneaza activitatea de verificare a vechimii in
profesie a avocatilor – membri ai Baroului, in vederea stabilirii
anumitor drepturi cuvenite, inclusiv a instantelor unde pot pune
concluzii;
 Intocmeste referate la cererile avocatilor privind activitatea
profesionala cu respectarea normelor legale si statutare;
 Comunica solicitantilor date privind avocatii membri ai Baroului, in
limitele stabilite de Consiliu;
 Intocmeste adeverinte si recomandari la solicitarea avocatilor membri
ai baroului privind calitatea si vechimea in profesie necesare pentru:
examene si concursuri, pensionari, diverse institutii (banci, ambasade,
spitale, etc);
 Comunica raspunsuri la adresele A.NA.F si Birourilor Executorilor
Judecatoresti, privind sediile profesionale ale avocatilor, adrese ce au
cunoscut in ultima perioada o crestere semnificativa;
 Comunica Tabloul avocatilor in conformitate cu prevederile art. 24
alin. 3 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei
de avocat, catre instantele judecatoresti, organele de urmarire penala
si autoritatilor administrative ale municipiului Bucuresti precum si
U.N.B.R;
 Redacteaza corespondenta Baroului cu Instantele, Organele de Politie,
Parchete si justitiabili;
 Tine evidenta contractelor de colaborare si salarizare a avocatilor;
 Gestioneaza Registrul special privind recuperarea capacitatii de
munca prin una sau mai multe perioade de repaus în fiecare an;
 Completeaza aplicatia informatica in conformitate cu prevederile art.
61 din Statutul Profesiei de avocat precum si Hotararea nr.
6/11.05.2010 a Consiliului Baroului Bucuresti referitoare la
continuarea exercitarii profesiei pentru avocatii pensionari;
 Intocmeste Registrul Societatilor Profesionale cu Raspundere
Limitata;
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 Intocmeste opis electronic de predare a lucrarilor catre arhiva (13.400
documente predate in ultimul an).
Avand in vedere responsabilitatile enumerate mai sus, detaliem in cele ce
urmeaza activitatile realizate de Comp. Dezvoltare Resurse-Umane, in perioada
analizata:
•
Repartizarea in munca s-a facut potrivit aptitudinilor si specializarii
fiecarui angajat, cu precizarea in fisa postului a sarcinilor si
responsabilitatilor;
•
Programarea concediilor de odihna s-a facut la sfarsitul fiecarui an
pentru anul viitor astfel incat sa fie asigurata desfasurarea activitatii in toate
compartimentele;
•
Verificarea prezentei personalului la serviciu s-a facut zilnic pe baza
de condica de prezenta;
•
Anual se intocmeste si se prezinta Consiliului Baroului Bucuresti
Tabelul cu avocatii care au drept de participare la Adunarea Generala in
conditiile prevazute de Legea 51/1995 si Statutul profesiei de avocat;
•
La solicitarea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania au fost
intocmite si comunicate, cu acordul Consiliului Baroului Bucuresti, diverse
raportari (Tabloul avocatilor, situatii statistice, etc.);
•
Avand in vedere Decizia nr. 58/2009 U.N.B.R. (referitor la depunerea
actelor de studii in copii legalizate) se continua verificarea dosarelor
profesionale in vederea constatarii si computerizarii situatiei existente;
•
S-a actualizat in permanenta situatia depunerii dovezilor de asigurare
profesionala a avocatilor Consiliul fiind informat permanent asupra situatiei
depunerii asigurarilor profesionale si a actelor de studii;
Precizam ca, la data prezentei, majoritatea avocatilor au indeplinit
aceste obligatii profesionale ramanand ca un numar de 495 avocati sa
depuna actele de studii iar 3864 avocati sa faca dovada incheierii asigurarii
profesionale;
•
Avand in vedere ca o buna parte din corespondenta destinata
avocatilor a sosit pe adresa Baroului s-a procedat la informarea persoanelor
interesate prin note telefonice;
•
S-a intocmit periodic si s-a inaintat Consiliului, dupa fiecare examen
de definitivare in profesie, situatia avocatilor care nu s-au prezentat sau au
fost declarati respinsi la minim 3 examene in vederea aplicarii prevederilor
legale si statutare;
•
S-au intocmit si transmis notificari avocatilor care nu si-au indeplinit
obligatiile de plata a contributiilor profesionale catre bugetul Baroului
Bucuresti pe o perioada mai mare de 3 luni (prin e-mail 1200 si serviciul
postal 450);
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•
De precizat ca, desi in anumite perioade (examene magistratura,
inscrieri U.N.P.I.R, etc.) au fost inregistrate sute de cereri din partea
avocatilor privind eliberarea de adeverinte si recomandari, unele chiar in
ultimul moment, toate solicitarile fiind rezolvate cu celeritate, creand astfel
posibilitate tuturor solicitantilor sa participe la examene si interviuri.
Sectorul ARHIVA format din 3 arhivari,
a fost repartizat
compartimentului incepand cu data de 15 ianuarie 2013 avand ca atributii
principale:
-incepand cu data de 02.06.2015 activitatea arhivei se desfasoara sub
controlul Comisiei de Selectionare a Documentelor din cadrul Baroului Bucuresti;
-preluarea documentelor de la toate compartimentele, pe baza unui
proces – verbal, in vederea arhivarii acestora conform nomenclatorului arhivistic si
Legii arhivelor;
-pastrarea documentelor în conditii corespunzatoare, asigurându-le
împotriva distrugerii, degradarii sau sustragerii în alte conditii decât cele
prevazute de lege;
-asigura evidenta, inventarierea, selectionarea si pastrarea documentelor;
-clasarea documentelor la expirarea termenului de pastrare stabilit prin
Nomenclatorul Arhivistic al Baroului Bucuresti;
-colaboreaza cu Arhivele Nationale in vederea ducerii la indeplinire a
obligatiilor legale cf. Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996;
-s-a intocmit Nomenclatorul Arhivistic al Baroului Bucuresti vizat de
catre Consiliul Baroului Bucuresti si aprobat de catre Arhivele Nationale;
-s-a finalizat numerotarea tuturor dosarelor profesionale ale avocatilor
(peste 15.000).

Compartimentul administrativ
Compartimentul administrativ are un numar de patrusprezece salariati.
Acestia sunt distribuiti pe activiati astfel: doi electricieni, un curier, trei femei de
serviciu, trei garderobiere, cinci portari, un salariat care distribuie tipizate pentru
avocati si un sef de compartiment.
Principalele realizari ale salariatilor din compartimentul administrativ au fost:
• Asistenta logistica pentru finalizarea lucrarilor de consolidare a subsolurilor
1 si 2 din imobilul situat in strada Dr. Raureanu nr 3;
• Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea urmatoarelor activitati: adunarea
generala anuala si electiva, Serbarea Pomului de Iarna, desfasurarea
cursurilor de pregatire profesionala etc;

25

• Realizarea activitatilor de reparatii curente si intretinere (zugravit, verificari
anuale la centrala termica si statia de hidrofoare, verificarea instalatiei
electrice, verificarea anuala a ascensoarelor);
• Asigurarea tipizatelor pentru avocati (achizitionarea tipizatelor, distribuirea
tipizatelor, pregatirea raspunsurilor la solicitarile din partea instantelor de
judecata, Politiei, Parchetului, UNBR, avocati etc);
• Distribuirea prin curier a corespondentei si documentelor catre instantele de
judecata, Parchet, Politie, UNBR, INPPA, avocati, petenti etc

RESORTUL DISCIPLINAR

Responsabili resort : Prodecan av. Mihnea STOICA, Consilier av. Iosif
FRIEDMANN-NICOLESCU si Consilier av. Vasile NEMES,
- Consilier av. Iosif FRIEDMANN-NICOLESCU (redactare actiuni
disciplinare catre Comisia de Disciplina si recurs la Comisia Centrala de
Disciplina)
- av. Flavia TEODOSIU (contestatii la Deciziile Decanului)
Biroul este compus din 7 membri: 1 referent- coordonator si 6 referenti cu
atributii in procedura de solutionare a sesizarilor, conform normelor legale si
statutare.
Conform procedurii actuale, de solutionarea sesizarilor se ocupa toti
membrii Consiliului Baroului Bucuresti.

In perioada 01.01.2015-31.12.2015 au fost inregistrate un numar de 628
sesizari impotriva avocatilor formulate de catre justiabili clienti privitor la
cuantumul onorariilor si la derularea contractelor de asistenta juridica, dar si
privind presupuse abateri disciplinare;
In perioada 01.01.2015-31.12.2015 au fost solutionate un numar de 545
sesizari (141 depuse anterior datei de 01.01.2015 ) iar in prezent se fac eforturi
pentru solutionarea lucrarilor in curs, in termen de 30 zile de la formularea
cererilor, de catre membrii Consiliului Baroului Bucuresti si salariatii Biroului
Sesizari.
Decanul Baroului Bucuresti a analizat si solutionat prin emiterea de decizii
un numar de 156 de sesizari privind restituirea onorariului (din care un numar de
30 de sesizari au fost admise, dispunandu-se restituirea partiala sau totala a
onorariilor, restul de 126 fiind respinse ca neintemeiate). Au fost solutionate un
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numar de 50 de contestatii la deciziile Decanului. De asemenea, au fost solutionate
prin hotarari ale Consiliului Baroului Bucuresti 235 de sesizari. Pentru 28 sesizari
s-a dispus prin hotarare de Consiliu trimiterea la Comisia de Disciplina a avocatilor
implicati. Pentru 10 sesizari, Consiliul a hotarat suspendarea procedurii
disciplinare, pe rolul instantelor civile sau penale fiind plangeri cu un continut
identic cu cel al sesizarilor formulate impotriva avocatilor implicati. Pentru 33
sesizari, Consiliul Baroului Bucuresti a emis decizii pentru contestatiile formulate
de petenti impotriva hotararilor Consiliului.

SERVICIUL DE ASISTENTA JUDICIARA

1. Numele şi prenumele persoanelor care au contribuit la întocmirea raportului:
o prodecan coordonator, av. Mihnea Stoica;
o consilier coordonator, av. Mihai Ciobanu;
o consilier coordonator, Mihai Hotca;
o consilier coordonator, Daniel Fenechiu;
o consilier coordonator, av. Mihai-Alexandru Tanasescu
o sef serviciu S.A.J. Raluca Bonci
2. Perioada supusă evaluării: ianuarie 2015 – decembrie 2015
3. Coordonarea serviciului în perioada 24.05.2015-31.12.2015:
In materie penala:
o prodecan coordonator, av. Mihnea Stoica;
o consilier coordonator, av. Mihai Ciobanu;
o consilier coordonator, Mihai Hotca;
o consilier coordonator, Daniel Fenechiu;
In materie civila:
o consilier coordonator, av. Mihai-Alexandru Tanasescu
o sef serviciu S.A.J. Raluca Bonci, numita de catre Consiliul
Baroului Bucuresti in sedinta din data de 14.07.2015
4. Componenţa serviciului in anul 2015:
 Raluca-Nicoleta Bonci;
 Viorel Nedelea;
 Anda-Maria Hagiu;
 Roxana-Georgeta Gavrilut;
 Marina Gavril;
 Andrei-Aurelian Preda.
5. Documente de referinţă:
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 Regulamentul privind organizarea si functionarea Serviciului de Asistenta
Judiciara (S.A.J.) in Baroul Bucuresti, aprobat prin Hotararea nr.
005/27.01.2009 a Consiliului Baroului Bucuresti;
 Statutul profesiei de avocat, modificat prin hotararea U.N.B.R. nr.
852/2013;
 Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
 Hotararile Consiliului Baroului Bucuresti, cu privire la functionarea
Serviciului de Asistenta Judiciara.
I. Numarul de avocati inscrisi in Registrul de Asistenta Judiciara si Registrul
Curatorilor Speciali, aferente anului 2015:
 In perioada ianuarie-iulie 2015 a figurat un numar de 876 avocati inscrisi in
Registrul de Asistenta Judiciara, iar ca urmare a inscrierilor in registru, in
perioada 01.07.2015-15.07.2015, conform art. 50 din Regulamentul privind
organizarea si functionarea Serviciului de Asistenta Juridica, a figurat un
numar de 890 avocati, pana la sfarsitul anului ramanand un numar total de
828 avocati;
 In perioada ianuarie-iulie 2015 a figurat un numar de 398 avocati inscrisi in
Registrul Curatorilor Speciali, iar ca urmare a inscrierilor, in perioada
01.07.2015-15.07.2015, figurau ca fiind inscrisi in Registrul Curatorilor
Speciali, un numar de 381 avocati.
 Avand in vedere adresa nr. 1/7910/C din data de 14.XI.2014, comunicata de
Tribunalul Bucuresti, Cabinetul Presedintelui si inregistrata la Baroul
Bucuresti sub nr. 11512/D/17.11.2014, iar la Serviciul de Asistenta Juridica
sub nr. 2241/19.11.2014, prin care se solicita realizarea saptamanala a
unei planificari pentru pentru avocatii din oficiu ce urmeaza sa participe la
efectuarea procedurilor prevazute de art. 61-62 din Legea nr. 487/2002
privind sanatatea mintala si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, sa procedat la intocmirea unei liste speciale in acest sens, care contine un
numar total de 398 avocati ce si-au manifestat in mod expres acordul in
sensul celor solicitate.
 Atat pentru intocmirea Registrului de Asistenta Judiciara, a Registrului
Curatorilor Speciali, aferente anului 2015, cat si pentru intocmirea listei
speciale, s-a procedat la afisarea unui anunt la sediul S.A.J., cat si la
publicarea unui anunt pe site-ul Baroului Bucuresti, prin care, li s-a adus la
cunostinta avocatilor interesati, perioada de inscriere in cele doua registre,
dar si posibilitatea inscrierii pe lista speciala ce vizeaza asistenta juridica,
conform Legii nr. 487/2002.
II. Numărul total de lucrări înregistrate în perioada de referinţă: 1267, provenite de la
avocatii inscrisi in Registrul de Asistenta Judiciara, de la petenti sau alte institutii, din
care, un numar de 45 de cereri au vizat asistenta juridica extrajudiciara. Totodata au
fost inregistrate un numar de 989 de cereri privind ajutorul public judiciar in materie
civila.
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III. Numărul total de delegaţii eliberate avocaţilor desemnaţi, şi comunicate sub
semnătură: 35.744, din care, un numar de 30.950 delegatii au fost eliberate pentru
cauzele penale, un numar de 4074 delegatii au fost eliberate pentru cauzele civile
(incluzand si delegatiile eliberate pentru asistenta judiciara conform Legii 487/2002),
un numar de 675 delegatii au fost eliberate ca urmare a cererilor de substituire
formulate de avocati si un numar de 45 delegatii au fost eliberate ca urmare a cererilor
de asistenta extrajudiciara.
IV. Număr total de referate depuse de avocaţi in perioada de referinta: 32.807, din
care:
Ianuarie 2015: 2970;
Iulie 2015:
2407;
Februarie 2015: 2582;
August 2015:
2399;
Martie 2015:
2810;
Septembrie 2015: 3192;
Aprilie 2015:
2770;
Octombrie 2015: 2903;
Mai 2015:
2788;
Noiembrie 2015: 2568;
Iunie 2015:
2960;
Decembrie 2015: 2458.

V. Activităţi si masuri:
 A fost inaintata spre aprobare, Consiliului Baroului Bucuresti, o lista cu
masuri urgente in vederea eficientizarii Serviciului de Asistenta Judiciara al
Baroului Bucuresti;
 S-a procedat la aplicarea Noului Protocol 48025/2015 privind stabilirea
onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta
judiciara in materie penala, pentru prestarea, in cadrul sistemului de ajutor
public judiciar, a serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare ori de
asistenta extrajudiciara, precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta
judiciara privind accesul international la justitie in materie civila si
cooperarea judiciara internationala in materie penala , protocol incheiat intre
Ministerul de Justitie si U.N.B.R. si intrat in vigoare incepand cu data de
6.06.2015;
 S-au formulat propuneri de modificare/completare a dispozitiilor prevazute
de Statutul profesiei de avocat, de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si
exercitarea profesiei de avocat, precum si de Regulamentul cadru pentru
Organizarea Serviciilor de Asistenta Judiciara ale Barourilor;
 Au fost initiate sedinte de lucru periodice cu avocatii inscrisi in Registru de
Asistenta Jucidiara al Baroului Bucuresti, in vederea identificarii
problemelor cu care se confrunta si a luarii masurilor care se impun in acest
sens, dar si in vederea eficientizarii activitatii S.A.J.;
 S-au luat masurile necesare in vederea desemnarii echitabile a avocatilor
inscrisi in Registru de Asistenta Jucidiara al Baroului Bucuresti, ţinându-se
cont de planificarea acestora la instanţele de judecată si la organele de
urmarire penala, de repartizarea lor anterioară, cât şi de încasările din lunile
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anterioare, delegatiile fiind comunicate acestora, în termen util, sub
semnătură;
S-au luat masuri in vederea respectarii cu strictete de catre salariatii S.A.J. a
desemnarii echitabile a avocatilor inscrisi in Registru de Asistenta Jucidiara
al Baroului Bucuresti, ţinându-se cont de planificarea acestora la instanţele
de judecată si la organele de urmarire penala, de repartizarea lor anterioară,
cât şi de încasările din lunile anterioare, prin completarea la zi a registrelor
in acest sens, cat si actualizarea la zi a sumelor de bani incasate sau ce
urmeaza a fi incasate de avocatii inscrisi in registru, prin responzabilizarea
salariatilor S.A.J., inserandu-se in acest sens atributii clare in fisele de post;
Se poarta o corespondenta telefonica si scrisa permanenta cu instantele in
vederea comunicarii in timp util a planificarilor sedintelor de judecata;
Se comunica lunar catre instantele de judecata planificarile intocmite de
Serviciul de Asistenta Judiciara;
S-a procedat la actualizarea si comunicarea catre instantele de judecata a
Registrului Curatorilor Speciali;
S-au luat masuri in vederea actualizarii, in format electronic, a Registrului
de Asistenta Judiciara al Baroului Bucuresti;
In urma sedintelor tinute cu avocatii din oficiu si, in vederea unei desemnari
echitabile a acestora, s-a procedat la planificarea prin rotatie a avocatilor
definitivi, cu incasarile cele mai mici, la judecatorii;
De asemenea, in vederea unor desemnari echitabile a avocatilor inscrisi in
Registrul de Asistenta Judiciara care au fost planificati la instantele de
judecata si care, din varii motive, respectiv: nu s-a tinut sedinta de judecata,
nu au existat delegatii eliberate pe numele acestora, etc., s-a procedat la
replanificarea acestor avocati, in baza unei cereri prin care sunt aduse la
cunostinta motivele respective, tinandu-se cont, totodata, de planificarile
existente in luna respectiva, de repartizarile anterioare ale avocatilor, dar si
de incasarile anterioare ale acestora;
S-a procedat in sensul desemnarii cu prioritate, in luna urmatoare, a
avocatilor inscrisi in Registrul de Asistenta Judiciara care, din lipsa
apelurilor din partea organelor de urmarire penala nu au fost desemnati sa
asigure asistenta judiciara din oficiu pentru luna in curs, tinandu-se seama,
totodata, de repartizarile si de incasarile anterioare ale acestora;
S-au luat masuri in vederea pastrarii unei bune relatii de comunicare intre
avocatii inscrisi in registrul de asistenta judiciara si salariatii S.A.J., bazata
pe respectarea dispozitiilor prevazute de Statutul profesiei de avocat, Legea
nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat,
Regulamentul S.A.J., deontologia profesionala, cat si de obligatiile de
serviciu ale fiecarui salariat;
S-au intocmit referate cu privire la atitudinea profesionala a unor avocati
inscrisi in Registrul de asistenta judiciara si a fost sesizat Consiliul Baroului
Bucuresti care a dispus si masuri in acest sens;
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 S-au luat masuri in vederea completarii corespunzatoare a referatelor depuse
la S.A.J. pentru plata onorariilor din oficiu;
 S-a procedat la solutionarea cererilor sau petitiilor inregistrate la Serviciilor
de Asistenta Judiciara, fie prin aplicarea unor rezolutii in urma analizarii
cererilor respective, fie prin formularea unor raspunsuri scrise si comunicate
celor interesati;
 S-au luat masuri in vederea introducerii, in arhiva electronica, de catre
salariatii S.A.J., a delegatiilor emise avocatilor inscrisi in Registrul de
Asistenta Juridica;
 De asemenea, urmeaza sa fie centralizate referatele cu probleme (care apar
ca fiind depuse spre decontare de 2 ori, apar delegatiile eliberate pe numele
unui avocat, iar referatul apere intocmit pe numele altui avocat, etc.), in
vederea luarii masurilor ce se impun in acest sens, dupa formularea unor
referate justificative;
 S-au luat masurile necesare, iar avocatii au fost informati in vederea
respectarii dispozitiilor referitoare la institutia substituirii;
 Avand in vedere ca unii avocati inscrisi in Registrul de Asistenta Judiciara
nu respecta obligatiile ce le revin ca urmare a planicficarii sau desemnarii
acestora in vederea asigurarii asistentei juridice din oficiu (nu se prezinta
sa-si ridice delegatiile, nu se prezinta in fata instantei de judecata, etc.),
fiecare salariat al S.A.J. tine o evidenta lunara in acest sens, in scopul luarii
masurilor ce se impun.
 In urma constatarii faptului ca, in dosarele in care se impune numirea unui
curator special, instantele de judecata numesc cu regularitate numai anumiti
avocati, s-a procedat la inaintarea unei adrese catre Consiliul Baroului
Bucuresti, in vederea aprecierii cu privire la emiterea unei adrese catre
presedintii instantelor de judecata, in vederea desemnarii curatorilor speciali
in sedinta publica, prin tragere la sorti, pentru a da posibilitatea tuturor
avocatilor inscrisi in Registrul Curatorilor Speciali sa fie
numiti in dosarele in care se impune acest lucru. Cu privire la aceasta
situatie, facem precizarea ca in ultima perioada s-a constatat o schimbare
pozitiva, in sensul ca sunt numiti in calitate de curatori majoritatea celor
inscrisi in Registrul Curatorilor Speciali;
 In conformitate cu Regulamentul Curtii Europene a Drepturilor Omului, au
fost solutionate cererile provenite din partea unor petenti care au solicitat
desemnarea unui aparator din oficiu care sa-i reprezinte in fata Curtii
Europene a Drepturilor Omului;
 Cu privire la emiterea delegatiilor specifice asistentei juridice si a
eficientizarii activitatii serviciului, a fost inaintata catre Consiliul Baroului
Bucuresti o adresa prin care am suspus analizei posibilitatea emiterii
delegatiilor direct din calculator, folosind programul informatic deja
existent;
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 S-a procedat la intocmirea si comunicarea catre U.N.B.R. a tabelului ce
vizeaza situatia onorariilor cuvenite pentru asistenta judiciara, pentru
perioada 01.01.2015-31.10.2015;
 In ceea ce priveste intocmirea listei speciale cu privire la avocatii inscrisi in
Registrul de Asistenta Judiciara care si-au exprimat in mod expres intentia
de a participa la efectuarea procedurilor prevazute de art. 61-62 din Legea
nr. 487/2002 privind sanatatea mintala si a protectiei persoanelor cu
tulburari psihice, facem precizarea ca aceasta este afisata si actualizata
permanent cu privire la numarul de dosare in care au fost desemnati
avocatii, urmand ca lista sa fie reluata dupa ce va fi epuizata, iar avocatii vor
fi repartizati intr-un numar egal de dosare;
 In conformitate cu dispozitiile prevazute de art. 50 din Regulamentul S.A.J.
si art. 58 alin. 3 din Noul Cod de Procedura Civila, s-a procedat la inscrierea
avocatilor in Registrul de Asistenta Judiciara si in Registrul Curatorilor
Speciali, in perioara 01 iulie 2015 - 15 iulie 2015, registre ce au fost
intocmite si inaintate spre aprobare Consiliului Baroului Bucuresti si
comunicate Uniunii Nationale a Barourilor din Romania;
 Avand in vedere suspiciunile conform carora, mai multi avocati inscrisi in
Registrul de Asistenta Juridica depun cereri de planificare la instantele de
judecata pentru anumite zile si la anumite complete de judecata dupa ce, in
prealabil, consulta portalul instantelor de judecata in vederea identificarii
unor zile in care sedintele de judecata contin un numar mare de dosare, cu
multi inculpati sau parti vatamate, s-a procedat la afisarea unui anunt la
sediul S.A.J. prin care li s-a adus la cunostinta avocatilor ca nu se va mai
tine cont de cererile formulate in sensul celor indicate mai sus, cu exceptia
cazurilor in care cererile sunt temeinic justificate si dovedite si din care
rezulta imposibilitatea obiectiva de prezentare a avocatilor in anumite zile,
in fata instantelor de judecata;
 In urma masurilor luate de Serviciul de Asistenta Juridica si de Consiliul
Baroului Bucuresti cu privire la desfasurarea activitatii serviciului, dar si cu
privire la atitudinea necorespunzatoare a unor avocati inscrisi in Registrul
de Asistenta Juridica, s-au constatat imbunatatiri semnificative cu privire la
relatiile de comunicare dintre avocati si salariatii S.A.J., cu privire la
repartizarea echitabila a avocatilor inscrisi in Registru S.A.J., cu privire la
respectarea dispozitiilor referitoare la institutia substituirii, dar si cu
privire la respectarea obligatiilor ce le revin avocatilor ca urmare a
planicficarii sau desemnarii acestora in vederea asigurarii asistentei
juridice din oficiu;
 Mai mult, ca urmare a masurilor luate, o parte dintre avocatii care figurau
inscrisi formal in Registrul de Asistenta Judiciara, fara a asigura efectiv
asistenta juridica din oficiu, fie au formulat cereri de radiere din registru, fie
nu au mai formulat o noua cerere de inscriere. Totodata, cu privire la cei
care figureaza in continuare inscrisi in Registrul S.A.J. si nu-si indeplinesc
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obligatiile, Serviciul de Asistenta Juridica tine o evidenta lunara in acest
sens, in scopul luarii masurilor legale ce se impun.
 Cu privire la introducerea in arhiva electronica a delegatiilor emise
avocatilor inscrisi in Registrul de Asistenta Judiciara, facem precizarea ca
salariatii S.A.J. depun toate diligentele in acest sens, fiind aproape la zi cu
aceasta activitate. Exista totusi o
deficienta in ceea ce priveste introducerea in arhiva electronica a referatelor
aferente delagatiilor emise, datorita volumului mare de activitate;
 In vederea functionarii corespunzatoare a Serviciului de Asistenta Juridica,
dar si in vederea luarii masurilor ce se impun in acest sens, se poarta discutii
permanente cu domnii consilieri care au fost desemnati sa coordoneze
Serviciul de Asistenta Judiciara.
VI. Alte constatari si propuneri.
 Avocatii inscrisi in Registrul S.A.J. sunt de acord cu activitatea Serviciului
de Asistenta Juridica, cu exceptia unui numar redus de avocati care exercita
presiuni si acuzatii nefondate la adresa personalului S.A.J., fiind
nemultumiti de masurile luate pentru inlaturarea unor practici ce contravin
dispozitiilor referitoare la asistenta juridica si cu care acestia din urma erau
obisnuiti;
 Datorita volumului mare de activitate, exista o deficienta in ceea ce priveste
introducerea in arhiva electronica, de catre salariatii S.A.J., a referatelor
aferente delagatiilor emise;
 Pentru evitarea oricaror suspiciuni referitoare la intocmirea planificarilor
lunare si desemnarea avocatilor in scopul asigurarii asistentei judiciare din
oficiu, consideram ca fiind oportuna si analizarea posibilitatii ca astfel de
operatiuni sa fie efectuate in sistem electronic, prin intermediul
calculatorului, folosind un program corespunzator in acest sens;
 Totodata, in vederea functionarii cat mai eficiente a Serviciului de Asistenta
Judiciara, consideram ca se impune a se efectua in continuare demersurile
necesare in vederea aprobarii/completarii/modificarii masurilor care
reglementeaza Asistenta Judiciara, conform solicitarilor deja inaintate catre
Consiliul Baroului Bucuresti, dar si reglementarea prin Legea nr. 51/1995 a
dispozitiilor esentiale prevazute de Protocolul incheiat intre U.N.B.R. si
Ministerul Justitiei, avand in vedere ca unele instante de judecata invoca
inopozabilitatea acestui protocol, astfel cum au sesizat avocatii inscrisi in
Registrul de Asistenta Judiciara al Baroului Bucuresti.
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RESORT BIBLIOTECA BAROULUI BUCURESTI
“AV. VICTOR ANAGNOSTE”
Responsabili resort: Prodecan av. Petrut Ciobanu, av. Gheorghe Florea, av. Aurel
Ciobanu, av. Iosif Friedmann-Nicolescu.
Biblioteca Baroului Bucuresti “Av. Victor Anagnoste” este o structura
documentara specializata in domeniul juridic, axata pe oferirea de servicii de
informare si de cercetare documentara si sustinerea pregatirii profesionale
permanente a publicului sau tinta, constituit din avocati inscrisi in Baroul
Bucuresti, respectiv in Baroul Ilfov, dar si din cititorii sai externi – avocati ai altor
barouri din tara (inclusiv cursanti ai I.N.P.P.A.), magistrati, consilieri juridici,
experti si studenti, conform Regulamentului de organizare si functionare a
bibliotecii, aprobat prin Hotararea Consiliului Baroului nr. 6 bis/21.04.2015.
Colectiile sale biblioteconomice, desi cu profil preponderent juridic,
inglobeaza si lucrari din domeniile literaturii beletristice, artei, istoriei si politicii.
Fondul juridic este impartit atat pe criteriul cronologic (fond juridic vechi, cu
publicatii tiparite pana in anul 1950 si cel uzual), cat si tematic si acopera abordari
doctrinare si jurisprudentiale, aparute sub forma de tratate, cursuri, monografii,
periodice juridice si culegeri de practica judiciara.
Sub coordonarea responsabililor de resort Prodecan Av. Dr. Petrut Ciobanu,
Consilier Av. Dr. Gheorghe Florea, Consilier Av. Dr. Iosif Friedmann-Nicolescu si
Consilier Av. Aurel Ciobanu, activitatea bibliotecii este centrata pe modulele:
achizitia de publicatii (pe suport traditional sau electronic), prelucrarea
documentelor, gestionarea fondului de carte si comunicarea documentelor.
Achizitia de carte juridica prin cumparare directa a fost facuta in anul 2015
de la edituri si librarii, preponderent in urma mentinerii reducerilor de pana la
30%, negociate in anii anteriori. In procesul de selectie s-au avut in vedere atat
solicitarile utilizatorilor de biblioteca, cat si necesitatile informationale ale
bibliotecii si modificarile legislative ce au amprentat aparitiile editoriale de profil.
Dintre lucrarile achizitionate amintim cateva titluri:
 Liviu Pop s.a. – Curs de drept civil: obligatiile, 2015 – 1 ex.;
 Ion Neagu, Mircea Damaschin – Tratat de procedura penala: partea
generala, ed. II, 2015 – 1 ex.;
 Ion Neagu, Mircea Damaschin – Tratat de procedura penala: partea
speciala (cf. Noului Cod penal), 2015 – 2 ex.;
 Alexandru Ticlea – Vorbirea si arta oratorica, 2015 – 1 ex.;
 Ioan Les – Tratat de drept procesual civil, Vol. II: Caile de atac;
Procedurile speciale; Executarea silita, Procesul civil international, 2015 –
2 ex.;
 Dorin Ciuncan – Legea nr. 78/2000: prevenirea, descoperirea si
sanctionarea faptelor de coruptie: comentarii si jurisprudenta, 2015 – 2
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ex.;
Sonia Florea – Cererile in procesul civil: dispozitii speciale, 2015 – 2 ex.;
Maria Oprea – Infractiuni contra infaptuirii justitiei, 2015 – 2 ex.;
Gabriela Bogasiu – Legea contenciosului administrativ: comentata si
adnotata (cuprinde legislatie, jurisprudenta si doctrina), ed. 3, 2015 – 2 ex.;
Minodora Ioana Rusu – Asistenta judiciara in materie penala la nivel
european, 2015 – 2 ex.;
Alin Adrian Moise – Regimul juridic al privilegiilor si al ipotecilor
imobiliare, 2015 – 2 ex.;
Gheorghe Popa – Criminalistica (curs universitar), 2014 – 2 ex.;
Radu Rizoiu – Contractul de ipoteca in NCC, 2015 – 2 ex.;
George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori) s.a. – Explicatiile noului
Cod penal, Vol. I: Art. 1-52, 2015 – 2 ex.;
George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori) s.a. – Explicatiile noului
Cod penal, Vol. II: Art. 53-187, 2015 – 2 ex.;
George Antoniu, Tudorel Toader – Explicatiile noului Cod penal. Vol.III:
Art. 188-256, 2015 – 2 ex.;
Oliviu Puie – Contractele administrative, 2014 – 1 ex.;
Emilian Stancu – Tratat de criminalistica, ed. a VI-a rev, 2015 – 1 ex.;
Magdalena Iordache – Nulitatile in noul Cod de procedura penala, 2015 – 2
ex.;
Florin Mangu – Raspunderea civila: constantele raspunderii civile, 2014 – 1
ex.;
Ioan Chis, Alexandru Bogdan Chis – Executarea sanctiunilor penale, 2015 –
2 ex.;
Marius Floare – Buna si reaua-credinta in negocierea si executarea
contractelor de drept comun in NCC si in dreptul comparat, 2015 – 2 ex.;
Alexandru-Sorin Ciobanu – Regimul contractelor de concesiune, 2015 – 2
ex.;
Ion M. Anghel, Grigore Silasi, Adrian Dumitru Craciunescu – Diplomatia
Uniunii Europene (si regulile acesteia), 2015 – 2 ex.;
Madalina Pascu, Teodor Manea – Acordul de recunoastere a vinovatiei
conform noilor coduri, 2015 – 2 ex.;
Victor Puscasu – Dreptul la tacere si la neautoincriminare, 2015 – 2 ex.;
Curtea de Apel Cluj – Buletinul jurisprudentei: repertoriu anual 2014, 2015
– 1 ex.;
Ion Turcu – Codul insolventei: Legea nr. 85/2014 (comentariu pe articole),
ed. a 5-a, 2015 – 1 ex.;
Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi – Tratat de fiscalitate practica:
optimizare fiscala, 2015 – 1 ex.;
Mihail Udroiu [coord.], Georgina Bodoroncea, Amalia Andone-Bontas s.a. –
Codul de procedura penala: comentarii pe articole (art. 1-603), 2015 – 1
ex. s.a.
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In contractarea abonamentelor la publicatii periodice cu profil juridic
selectarea distribuitorului a fost facuta tinand cont de criterii ca: oferirea de
discount, acceptarea posibilitatii de plata dupa livrare ori portofoliul de clienti.
Respectand principiul coerentei fondului, au fost contractate 22 de titluri – produse
ale Monitorului Oficial si reviste de specialitate: Dreptul, Revista de drept penal,
Caiete de drept penal, Revista romana de dreptul afacerilor, Pandectele Romane,
Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale, Revista romana de
jurisprudenta, Revista romana de dreptul muncii, Curierul judiciar, Buletinul
Curtilor de Apel, Buletinul Casatiei, Revista romana de executare silita s.a.
Dintre coordonatele anului 2015, retinem constanta primirii de publicatii
juridice cu titlu gratuit, atat prin continuarea derularii unor contracte de
sponsorizare incheiate anterior, cat si prin reinnoirea altora – o modalitate
substantiala de imbogatire a fondului de carte. De altfel, modulul achizitiei de
publicatii poarta marca implicarii Domnului Prodecan Av. Dr. Petrut Ciobanu,
mandatat pe modulul de achizitie si a sustinerii Domnului Consilier Av. Dr.
Gheorghe Florea.
Sponsorizarile cursive sunt concretizate in contracte incheiate cu
urmatoarele edituri:
 Rosetti International – contract de sponsorizare, incheiat initial in luna
noiembrie a anului 2011 pe o durata de 3 ani, in baza caruia au fost livrate
toate cartile editate de catre sponsor in cate trei exemplare; din anul 2013,
sponsorizarea a fost extrapolata in sensul posibilitatii de accesarii de la
biblioteca traditionala si de la cea electronica a Bazei de date Rosetti
International, instrument de regasire dupa subiecte predefinite a
informatiilor cuprinse in revistele Pandecte Saptamanale si Revista de Drept
Social; din luna ianuarie a anului 2015 a fost incheiat un nou contract de
sponsorizare, pe o durata de 5 ani de la data semnarii sale, cu respectarea
acelorasi termeni contractuali;
 Universul Juridic – contract incheiat in luna mai 2012, cu o durata de 5 ani
si care prevede acordarea cu titlu gratuit de lucrari aparute sub egida
sponsorului, doar la initiativa acestuia si in functie de disponibilitatea
stocului; ulterior, termenii contractuali au fost rediscutati, astfel incat,
incepand cu anul 2015, biblioteca a putut face solicitari exprese pentru
anumite lucrari aparute sub egida Universul Juridic, beneficiind in paralel de
o reducere de 30% la cumpararea directa a publicatiilor-marca proprie;
 C.H. Beck – contract initial incheiat in luna septembrie a anului 2012, cu
durata de 1 an, reinnoit anual si care consta in oferirea lunara a tuturor
lucrarilor de specialitate juridica din productia sa editoriala, in cate un
exemplar; aditional prevederilor contractuale, aceasta editura ofera
bibliotecii noastre un discount de 25% la cumpararea directa de publicatii
aparute sub egida sa;
 Hamangiu – contract incheiat in octombrie 2012, cu durata de 1 an si
prelungit tacit pe durate similare, in baza caruia biblioteca primeste gratuit
cate doua exemplare din fiecare titlu editat, cu periodicitate mensuala;
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incepand cu luna septembrie a anului 2015, sprijinul acestei edituri s-a extins
si la oferirea accesului la Biblioteca Hamangiu;
Nicora 2001 – contract initial semnat in anul 2013, cu durata de 1 an si
reinnoit periodic, in baza caruia lucrarile editate sub egida sponsorului sunt
oferite gratuit bibliotecii, in cate doua exemplare; reiterat pentru anul 2016,
acest parteneriat se bazeaza si pe mentinerea reducerii de 20% pentru toate
achizitiile de carte juridica, facute prin intermediul librariei pe care editorul
o gestioneaza in cadrul Palatului Justitiei;
Wolters Kluwer – parte a grupului multinational cu acelasi nume, care in
cursul anului 2015 a sponsorizat biblioteca prin livrarea gratuita a cate unui
exemplar tiparit din periodicele juridice proprii, precum si prin dreptul de
accesare gratuita a soft-ului iDrept, o complexa baza de date de legislatie,
doctrina si jurisprudenta; in anul 2016 suntem in continuare sustinuti de
acest partener prin posibilitatea de accesare gratuita a produsului iDrept.

Statistic, daca in cursul anului 2014 numarul intrarilor de carte juridica a fost
de 944 unitati de biblioteca, in anul 2015 au fost inregistrate 1031 unitati de
biblioteca, dintre care:
 112 titluri provenite din donatii provenite preponderent de la persoane fizice,
avocati ai Baroului Bucuresti ori judecatori, dar si de la institutii: Uniunea
Nationala a Barourilor din Romania, Casa de Asigurari a Avocatilor din
Romania si Asociatia Pro Refugiu;
 107 exemplare achizitionate prin cumparare directa; pentru aceasta categorie
de achizitie a fost alocat din anul 2014 un fond de 5000 lei, la care s-au
adaugat: suma ramasa neutilizata in anul 2013, diferenta rezultata din
contravaloarea mai scazuta fata de valoarea initiala a contractului pentru
abonamente la periodicele juridice, ca urmare a incheierii unui contract de
sponsorizare, precum si suma incasata in urma achitarii contravalorii
actualizate a unor publicatii pierdute si destinata achizitiilor ulterioare;
 200 unitati de biblioteca intrate prin abonament;
 612 exemplare provenite din sponsorizari, astfel: 236 exemplare – Editura
Hamangiu, 130 exemplare – Editura C.H. Beck, 121 exemplare – Editura
Universul Juridic, 72 exemplare – Editura Rosetti International, 28
exemplare – Editura Nicora 2001 si 25 exemplare – Editura Wolters Kluwer.
Substantiale ca forma de sprijin, dar si prin oferirea constanta de informatie
actuala, sponsorizarile de carte juridica primite in anul 2015, au insumat,
conform valorii lor de librarie, 27798,33 lei.
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Prelucrarea colectiilor a implicat activitati de inregistrare, catalogare si
cotare a publicatiilor, de aranjare a publicatiilor la raft pe criteriul domeniului de
cunoastere, de prezervare a publicatiilor, de alcatuire si actualizare permanenta a
unor instrumente de biblioteca, precum table de materii ale periodicelor,
bibliografii, fisiere de jurisprudenta si mape de legislatie.
−
−
−
−
−
−

Activitatea de gestionare biblioteconomica a vizat:
respectarea coerentei abonamentelor prin urmarirea permanenta a
comenzilor;
verificarea livrarilor si a documentelor contabile;
prospectarea pietei editoriale de profil;
crearea si mentinerea legaturilor cu furnizorii de carte juridica prin
negocieri, respectiv renegocieri contractuale si de discount la achizitie;
eficientizarea spatiului prin miscari ale fondului in urma intrarilor de carte;
fluidizarea imprumuturilor, conform criteriilor stabilite prin Regulamentul
de ordine interioara a bibliotecii si centralizarea anuala a imprumuturilor
neperformante, in conformitate cu Hotararile Consiliului Baroului nr.
13/29.07.2014, respectiv nr. 6 bis/21.04.2015.

Comunicarea documentelor si a informatiilor, ca veriga finala in deservirea
utilizatorilor interni si externi, reprezinta, in fapt, principala preocupare a
bibliotecarilor acestei structuri. Nefiind permis accesul liber la raft, serviciile de
imprumut al publicatiilor la sala de lectura si la domiciliu au la baza ghidarea
utilizatorilor in regasirea informatiei necesare, corectarea cererilor eronate sau
incomplete si informarea cititorilor cu privire la noutatile juridice din domeniile
legislativ, doctrinar si jurisprudential. Conform centralizarii de date, in cursul
anului 2015 a fost inregistrat un numar de 3224 de imprumuturi la domiciliu, fata
de 3273 acte similare in 2014, in paralel cu un numar de 7679 de solicitari pentru
sala de lectura, fata de 6427, cate au fost sintetizate la finalul anului 2014.
Noutati 2015
In activitatea sustinuta de informare si documentare, ca instrumente de
facilitare a regasirii informatiei, pe langa bazele de date ale C.T.C.E. Piatra Neamt,
Rosetti International si Wolters Kluwer, anul precedent a adaugat si posibilitatea
oferita de Editura Hamangiu privind accesarea Bibliotecii Hamangiu, care, pe
langa consultarea exhaustiva a cartilor aparute sub egida acestei edituri,
disponibilizeaza in format electronic periodice ca Buletinul CEDO si Revista de
drept bancar si financiar, precum si conferinte video. Considerata cea mai mare
biblioteca juridica online din tara, ea a fost instalata, spre consultare si diseminare
informationala, si pe terminalele bibliotecii electronice a Baroului Bucuresti.
Ergonomic, in anul 2015, Baroul Bucuresti a facut demersuri legate de
renovarea partiala a spatiului Bibliotecii si de amenajarea unuia dintre depozitele
de carte. In incinta Bibliotecii a fost asigurata utilizatorilor varianta conectarii
rapide la internet, prin wireless, iar pe site-ul Baroului Bucuresti, pentru
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transparenta si claritate, prezentarea Bibliotecii “Av. Victor Anagnoste” a fost
actualizata.
La propunerea personalului bibliotecii, a fost adoptat un nou Regulament de
organizare si functionare, aprobat prin HCBB 6 bis/21.04.2015 si, de asemenea, au
fost facute demersuri legate de expertizarea de documente vechi.
Notabila pentru anul 2015 este si reluarea unei traditii legate de gazduirea de
catre Biblioteca Baroului Bucuresti a unor forme de pregatire profesionala
continua a avocatilor, concretizate in dezbateri periodice organizate de Institutul
National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor.
Informatizare – stadiu 2015
Din perspectiva revitalizarii fondului vechi de carte care profileaza
unicitatea acestei biblioteci si a facilitatilor oferite de informatizarea unei
asemenea structuri, in cursul anului 2014, Consiliul Baroului Bucuresti, dupa o
analiza ce a tinut cont de mai multe aspecte – si-a exprimat acordul pentru
adoptarea unui program informatizat, OPTI Lib, cu avantajele gestiunii
electronice a tuturor intrarilor si iesirilor (achizitii, imprumuturi, scaderi, casari), al
regasirii facile a informatiei, precum si al oferirii posibilitatii de interogare de la
distanta a fondului de carte dupa principalele date bibliografice prin modulul
OPAC. Proiectul a fost sustinut financiar, initiativa unica in ultimii ani, prin
donatii facute in anii 2013 si 2014 din partea Doamnei Avocat Ana DiculescuSova.
Astfel, implementarea unei solutii software pentru biblioteca, ce va fi
integrata cu Baza de date a avocatilor, a parcurs etapele de dezvoltare a soft-ului,
de traducere a campurilor si de adaptare a unor aplicatii la specificul bibliotecii
noastre. Pentru laboriosul proces de introducere in campurile specifice ale soft-ului
a descrierilor bibliografice complete, la acest moment sunt facute demersuri de
alocare resurse de personal dedicat.
Deziderate
Concluzionam ca dezideratele fundamentale ale Bibliotecii Baroului
Bucuresti “Av. Victor Anagnoste” pentru anul 2015 si care, de altfel, vor fi in
continuare prioritizate, au fost reprezentate de: optimizarea comunicarii
documentelor si a informatiilor, mentinerea si imbunatatirea politicii de achizitie,
informatizarea bibliotecii – ca platforma de lucru si, nu in ultimul rand,
popularizarea resurselor documentare si atragerea unui cat mai numeros public
cititor.

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI,
DECAN
Av. Ion DRAGNE
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BAROUL CARAŞ-SEVERIN
REŞIŢA

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI BAROULUI,
PE PERIOADA 01 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015
În perioada analizată 01 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015 Consiliul
baroului a fost format din:
1. Ştefănigă Petru – Decan
2. Ţibrea Mariana – Prodecan
3. Clepan Monica – consilier
4. Dalea Petru – consilier
5. Deaconescu C-tin. – consilier
6. Iancu Ioan - consilier
Consiliul baroului a gestionat activitatea baroului potrivit obligaţiilor cei
revin din Legea 51/1995 aşa cum a fost modificată prin Legea 225/2004.
În şedinţele Consiliului baroului s-au discutat toate problemele pentru a
asigura buna desfăşurare a activităţii baroului cât şi a membrilor acestui barou.
Au fost rezolvate toate problemele curente.
Apreciem activitatea Consiliului baroului ca fiind corespunzătoare
atribuţiilor ce-i revin.
În această perioadă în acest barou au activat 77-78 avocaţi definitivi, iar
la sfarsitul anului 2015 Baroul Caras-Severin are un numar de 78 de avocati
definitivi, iar in prezent sunt 78 de avocati dupa urmatoarea structura:
-37 de avocati la Resita
-25 de avocati la Caransebes
-10 de avocati la Oravita
-6 de avocati la Moldova-Noua
In anul 2015 in Baroul Caras-Severin au fost transferati 2 avocati
definitivi dupa cum urmeaza:
RESITA
-av. BEREANU MIRELA de la baroul Timis
CARANSEBES
-av.BOB IOAN de la baroul Mehedinti
In anul 2015 au fost emise si 3 decizie de sediu secundar (Filip Petru,
Frana Petru, Nedela Marius Viorel), iar in total pe raza Baroului Caras-Severin
isi desfasuara activitatea 19 sedii secundare.

Pe parcursul anului 2015 si pana in prezent au avut loc o serie de
evenimente:
-Bacila Manuela –avocata decedata ORAVITA
-Cenda Paul- suspendat la cerere-avocat Moldova-Noua
-Bereanu Mirela – transferata de la Baroul Timis
-Bob Ioan – transferat de la Baroul Mehedinti
-Oprea Petru – consilier – a incetat calitatea de avocat definitiv
-Tîrlea Călin – admis in profesia de avocat, ca avocat definitiv la
examenul din septembrie 2015.
In prezent pe raza Baroului Caras-Severin activeaza 97 de avocati:
- activeaza 78 de avocati definitivi cu sediul principal in Baroul CarasSeverin
- 19 sedii secundare
Media veniturilor realizate de catre avocatii din Filiala Caras-Severin
este de 4.350 lei, la care se aplica un procent de 11% de unde rezulta ca media
cotei de contributie obligatorie la constituirea fondului Casei este de 479 lei
cota/avocat.

Vă rugăm să daţi descărcarea consiliului baroului cu
privire la activitatea şi gestiunea sa în perioada analizată 01ianuarie 31 decembrie 2015.

DECAN
Av. Petru ŞTEFĂNIGĂ
CONSILIERI
av. C-tin DEACONESCU
av. Monica CLEPAN
av. Petru DALEA
av. Ioan IANCU

PRODECAN
av. Mariana ŢIBREA

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN
ROMANIA
BAROUL GALATI
Telefon/fax -0236.413071
Email-secretariat@baroulgalati.ro
Nr.119/01.03.2016

REZUMAT
AL RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL
CONSILIULUI BAROULUI GALATI

La data de 23 ianuarie 2016, Baroul Galati a organizat
Adunarea Generala pentru alegerea organelor de conducere
ale Baroului pentru urmatorii 4 ani.
Din cuvantul participantilor a rezultat ca organele de
conducere alese in anul 2012, au desfasurat o activitate
deosebita, rezultatele regasindu-se in datele aflate in
raportul de activitate al consiliului Baroului Galati la
Adunarea Generala.
Astfel printr-o munca asidua s-a reusit redresarea
situatie financiare existente la preluarea mandatului.
Reformele organizatorice initiate de Consiliul Baroului
au condus la obtinerea unor sume de bani linistitoare pentru
desfasurarea activitatii, atat la nivelul baroului cat si a filialei
Galati, a Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania.
Aducem la cunostinta Congresului Avocatilor ca la data
intocmirii acestei informari, la Baroul Galati nu se
inregistreaza restante mai mari de 3 luni la plata cotelor
legale.
La aceasta situatie sa ajuns prin constientizarea
membrilor Baroului, prin discutii de la om la om.
Informam deasemeni Congresul Avocatilor, ca la Baroul
Galati datorita unei buni colaborari institutionale cu organele
judiciare nu s-au inregistrat aspecte deosebite privind
problematica „apararii apararii”.

Adunarea Generala, organele alese pentru urmatorii 4
ani si-au propus o legatura institutionala mai stransa cu
organele judiciare prin organizarea de sedinte de
colaborarea cu conducerile acestor organe, unde se vor
dezbate aspecte punctuale pentru inbunatatirea activitatii
tuturor celor care participa la infaptuirea actului de justitie.

Decan,
Av. Ion Popa

EXTRAS DIN RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI BAROULUI
MARAMURES- PENTRU ADUNAREA GENERALA DIN 05.03.2016

„ Consiliul Baroului Maramures si-a desfasurat activitatea urmarind in principal,
ca profesia de avocat sa se exercite in limitele si cu respectarea stricta a legii, intr-un
mediu socio-profesional corespunzator, avand in vedere insa si greutatile inerente
perioadei de recesiune prin care trecem.
In cursul anului 2015, consiliul s-a întrunit într-un număr de 16 şedinţe, la care
au participat, cu mici exceptii, toti membrii consiliului si a adoptat un numar de 70 de
decizii si 30 de hotarari, urmare solutionarii problemelor curente ale activităţii
baroului si au vizat:
- structura Baroului Maramureş ;
- primiri în profesie;
- soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind membrii baroului,
starea disciplinara;
- organizarea activităţii de asistenţă juridică din oficiu la toate
instanţele din raza de competenţă teritorială a judeţului;
- evidenţa şi controlul modului de îndeplinire a obligaţiilor privind
achitarea taxelor profesionale;
- pregatire profesională- initiala si continua;
- solutionarea cauzelor disciplinare;
- modalitatea de reprezentare a baroului în Consiliul U.N.B.R.
- relatii cu alte barouri

Distribuţia teritorială a avocaţilor este următoarea :
- Baia Mare – 174 avocati definitivi; 6 avocati stagiari; 3 sedii
secundare;
- Sighetu Marmatiei - 35 avocati definitivi; 1 avocat stagiar;
- Viseu de Sus/Borsa/Dragomiresti– 13 avocati definitivi;
- Targu Lapus - 1 avocat definitiv.
Organizarea avocatilor este in Cabinete individuale de avocat- 207, 2 avocati
colaboratori şi 6 Societăţi civile profesionale de avocaţi (11 avocati).
In sesiunea septembrie 2015 – INPPA- Centrul Teritorial Cluj, si-au depus
dosarele de inscriere la examenul de primire în profesie ca stagiari un numar de 51
candidaţi si 7 candidati si-au depus dosarele pentru examenul de primire in profesie

ca definitivi.
In urma examenelor au fost declaraţi admişi un număr de 3 avocati.
In anul 2015 s-au inscris la examenul de absolvire a Institutului National
pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA, organizat in
decembrie 2015, un numar de 5 avocati stagiari, dobandind titlul de avocat
definitiv.

Privitor la reclamaţiile şi sesizările formulate împotriva avocaţilor – în cursul
perioadei mai sus menţionate, au fost înregistrate la barou un număr de 20 – toate
fiind solutionate sau in curs de solutionare de catre Consiliul baroului, în sensul
clasării lor – majoritatea punând în discuţie chestiuni de deontologie profesională în
relatia client-avocat.
Recomandarea consiliului către membrii baroului constă în solicitarea de a se
rezolva aceste chestiuni în cvasitotalitatea lor legate de onorarii, direct între avocaţi şi
clienţi.
Pe de alta parte, chiar daca o parte din sesizari au fost clasate, prin diligenta
consiliului si au rezistat in cai de atac la Consiliul UNBR, sau in instante, unele dintre
activitatile avocatilor, reclamate de clienti, au fost si sunt la limita responsabilitatii,
disciplinare sau de alta natura, evidentiind aspecte de superficialitate in activitate dar
si necunoasterea legii sau statutului.
Recomandam pe viitor, o mai mare atentie in raporturile contractuale si
desfasurarea acestora in concordanta cu legea si statutul.

In luna martie 2015, s-a desfasurat la Baia Mare conferinta cu tema "Intelegerea
si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei” organizata de catre INPPA
Bucuresti in colaborare cu Baroul Maramures- conferinta care s-a adresat tuturor
avocatilor, urmand ca in cursul anului 2016 sa se organizeze conferinte de pregatire
profesionala atat pentru avocatii stagiari cat si pentru cei definitivi, in raport si de
hotararile Congresului, dar si a graficului de pregatire comuna ce urmeaza a fi
elaborat cu Ministerul Justitiei si cu alte structuri, raportat si la modificarile
legislative.
De remarcat efortul avocatilor stagiari care s-au prezentat la Filiala Cluj a
INPPA-ului in realizarea conferintelor de stagiu, prezenta fiind de 100%, ceea ce
denota responsabilitate si o alta atitudine fata de formarea profesionala.
Urmare acestui fapt, este si promovabilitatea de 100 % la definitivat.

In anul 2015 Comisia de disciplina nu a exercitat nici o activitate deoarece nu a

fost sesizată.
Exercitarea avocaturii clandestine si combaterea acesteia a fost si este o
prioritate a baroului dar si a conducerii.
Urmare eforturilor organelor profesiei, in Maramures, aceasta este practic
eradicata, ramanad de solutionat problema mai jos relatata.
Astfel. S-au redactat plangeri penale multiple impotriva lui Radu Liviu Florin,
singura persoana care mai desfasoara astfel de activitati, aspectele vizand sesizarile,
aflate in diferite stadii de solutionare urmarite fiind si supravegheate de catre decanul
baroului, potrivit legii.
Sub acest aspect, indemnam membrii corpului profesional ca atunci cand i-au
la cunostinta de astfel de activitati, sa se conformeze legii si statutului si sa sesizeze,
de indata, in scris, consiliul baroului, pentru combaterea acestui fenomen, in
conditiile modificarii Legii 51/1995.
Ca o concluzie ce se desprinde este aceea ca, urmare demersurilor facute pe
parcursul timpului, practic avocatura clandestina in judetul Maramures, a fost
lichidata.
Demersurile sunt in curs de finalizare cu privire la acesta, fiind posibila chiar
trimiterea in judecata a acestuia (plangerile sunt in stadiu de finalizare la instanta).
Esential este, ca de la data ultimei sesizari, nu s-au mai semnalat activitati de
avocatura din partea acestuia in fata instantelor sau a altor organe cu atributii in
domeniu.

In baza raportului de colaborare stabilit intre Baroul Maramures si Camera
Avocatilor judetului Jasz-Nagykun-Szolnok, din Ungaria, colegii avocati maghiari au
raspuns invitatiei noastre, in 2015, de a ne vizita, consolidand in continuare
colaborarea si relatiile dintre barouri.

In concluzie.
Nu am avut probleme deosebite, activitatea curenta este corespunzatoare, cu
mici deficiente, firesti, in raport si de evolutia sociala.
Colectivul de avocati din Maramures este cunoscut si respectat in tara, dar si
in zona, necesitatea intaririi acestei recunoasteri stand in puterea fiecaruia dintre noi.
“Problemele de parcurs” mai sus evidentiate sunt firesti, protectia profesiei dar
si a fiecaruia dintre avocati fiind prioritatea esentiala a organelor profesiei, inclusiv a

BAROUL SALAJ
RAPORTUL DE ACTIVITATE
- 2015 -

Activitatea Decanului şi a Consiliului Baroului este reglementată de art.56 ,
57 si 58 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat, articole care privesc competenţele şi atribuţiile Consiliului Baroului şi
ale Decanului. Legea 51/1995 a fost republicata in Monitorul Oficial
nr.98/07.02.2011 .
În întreaga sa activitate din perioada ianuarie - decembrie 2015, Consiliul
Baroului Salaj a avut în vedere confirmarea şi pe viitor a direcţiilor de
dezvoltare ale avocaturii române, precum:
- realizarea efectivă a principiilor întăririi securităţii juridice şi judiciare a
cetăţenilor, şi
- sporirea încrederii în justiţia care respectă efectiv principiul esenţial al
dreptului la apărare prin avocat în raport cu exigenţele europene.
Înainte de a prezenta Raportul de Activitate pentru anul 2015 , se impune
prezentarea următoarelor date privind componenţa membrilor Baroului Salaj ,
la data de azi 04.03.2016, astfel :
- avocaţi definitivi cu drept de exercitare a profesiei : 74
- avocaţi stagiari cu drept de exercitare a profesiei : 7
- sedii secundare inregistrate : 3
Datele avocatilor membrii putind fi gasite pe site-ul Baroului Salaj , site
care este functional incepind cu luna septembrie 2009 .
Anexa nr.1 ( pg.10-11 ) care face parte integranta din acest raport , reda
detaliat aceasta situatie – membrii BAROUL SALAJ .
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Directii strategice de dezvoltare ale Baroului Salaj
Având în vedere că actualul Consiliu se afla la inceput de mandat, se
cuvine ca prezentul raport să conţină şi câteva direcţii strategice anterioare
care reprezinta puncte de interes pentru dezvoltarea Baroului Salaj şi a
profesiei de avocat si pentru perioada urmatoare :
1. Creşterea gradului de coeziune profesională din cadrul Baroului Salaj;
2. Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor profesionale ale avocaţilor din
Baroul Salaj ;
3. Sprijinirea statului de drept şi îmbunătăţirea sistemului judiciar ;
4. Creşterea gradului de implicare a avocaţilor şi a Baroului Salaj în viaţa
cotidiană a comunităţii ;
5. Creşterea încrederii publice în avocaţi ;
CONSILIUL BAROULUI ,
În perioada 01.01.2015 –31.12.2015 , Consiliul Baroului a ţinut 15
şedinţe. Activitatea Filialei Salaj a Casei de Asigurări a Avocaţilor a fost
îndeaproape urmărită de Consiliul Baroului, în şedinţe fiind analizate situaţiile
privind restanţierii la plata contribuţiilor băneşti cuvenite fondului de pensii şi
alte probleme legate de drepturi şi asigurări sociale,precum si analiza financiarcontabila a Filialei Salaj a C.A.A.
Pentru a cunoaşte în amănunt activitatea Consiliului Baroului Salaj ,
fiecare membru al Baroului are dreptul si este invitat să consulte condica de
procese-verbale întocmite în timpul şedinţelor Consiliului Baroului Salaj .
Cereri de restituire onorarii
Baroul Salaj a inregistrat in anul 2015 , o cerere de restituire onorariu ,
aceasta fiind solutionata prin Decizie Decan , ramasa definitiva .
De mentionat faptul ca prin Hotararea nr 5/08.05.2015 a Consiliului
Barolui Salaj , a fost instituita o taxa de examinare de 500 lei , pentru fiecare
solicitare de restituire onorarii , astfel incat avocatii sa nu fie hartuiti gratuit cu
astfel de cereri .
2

In anul 2015 nu s-au dispus trimiteri la Comisia de Disciplina a niciunui
avocat membru .
Situatia organizarii examenelor in anul 2015
In cursul anului 2015, Consiliul Baroului Salaj a inregistrat 13 cereri de
inscriere la examenele organizate de UNBR si INPPA Cluj , examen de primire in
profesie ca avocat definitiv si examen de primire in profesie ca avocat stagiar,
sesiunea septembrie 2015 .
In luna decembrie 2015 INPPA Cluj a organizat examen de obsolvire a
Institului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – din cadrul
Baroului Salaj fiind inscrisi si admisi 3 candidati .
Rezultatele sintetice ale examenelor de mai sus se regasesc in tabelul
prezentat :
EXAMEN

Total inscrisi

Admisi

Admisi dupa
contestatii

Total
Admisi

Total
respinsi

Examen de
primire in
profesie ca
avocat
stagiar
Septembrie
2015

12

1

0

1

Examen de
primire in
profesie ca
avocat
definitiv
Septembrie
2015
Definitivat
Decembrie
2015

1

0

0

0

1

3

3

0

3

0

3
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Pregatire profesionala continua si initiala pentru perioada ianuarie –
decembrie 2015
Intrarea Romaniei in Uniunea Europeana in ianuarie 2007 a fost urmata
de armonizarea politicii de formare profesionala continua la nivel national, in
conformitate cu prevederile Legii 51/1995 si ale Statutului profesiei de avocat,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru pregatirea profesionala initiala , avocatii stagiari membrii ai
Baroului Salaj , urmeaza cursuri de pregatire profesionala , conform graficului
stabilit de catre UNBR , grafic realizat si monitorizat de INPPA prin centrele
deschise teritorial .
Dorim sa readucem la cunostinta membrilor Baroului Salaj ca obligatia
participarii avocatilor activi la formarea profesionala continua este indeplinita
prin :
a) participarea la actiuni cu caracter juridic sau profesional, organizate
de catre centrele regionale de formare profesionala , institutiile universitare si
centre INPPA ;
b) participarea la colocvii sau conferinte cu caracter juridic si avand
legatura cu activitatea profesionala a avocatilor;
c) prezentarea de lucrari cu caracter juridic ce se organizeaza la nivelul
Baroului
d) absolvirea unui curs de master sau de doctorat in cadrul unei institutii
acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Baroul Salaj in prezent este afiliat la centru teritorial INPPA CLUJ ,
conform PROTOCOLULUI DE ASOCIERE semnat la data de 08.05.2012 .
Pe parcursul anului 2015 , BAROUL SALAJ in parteneriat cu BAROUL
SATU MARE , organizeaza 2 Conferinte sustinute de lectori formatori ai UNBR
: av. Sergiu Bogdan , av. Marius Harosa si av. Ovidiu Podaru , conferinte cu
teme :
A. ’’ Avocatura in Romania 1995-2015 , 20 de ani de profesie liberala ’’
cu teme dupa cum urmeaza :
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- Dreptul de preemtiune in baza Noului Cod Cvilsi a Legii nr.17/2014
- Superficia in Noul Cod Civil
- Infractiuni de coruptie si serviciu in Noul Cod Penal
- Limitele Aplicarii Codului Civil si Codului de Procedura Civila in materia
Contenciosului Administrativ : reflectii asupra unui text legal pe nedrept
marginalizat .
B. ’’ Nou si Vechi in teoria si practica dreptului romanesc ’’ , cu teme
dupa cum urmeaza :
- Tabloul general al raspunderii civile , in textele Noului Cod Civil
- Evolutia practicii ICCJ , in materia dezlegarii unor probleme de drept ,
precum si a Curtii Constitutionale – consideratii teoretice si practice ale
solutiilor pronuntate
- Tendinte probatorii in particularitatile infractiunilor de evaziune fiscala
, frauda la fonduri UE si achizitii publice
-Hotararea pronuntata in procesul civil , efectele acesteia . Autoritatea
lucrului judecat
- Soarta promisiunilor de vanzare cumparare incheiate sub semnatura
privata sau certificate de avocat .
- Ipoteze speciale ale dreptului de superficie
- Infractiunile de coruptie si de serviciu in Noul Cod Penal
- Culpa medicala sanctionata penal ,
In anul 2015 pregatirea profesionala continua s-a realizat si de catre
fiecare avocat in parte , in cadrul cabinetului individual si a altor forme de
exercitare a profesiei , constatandu-se ca avocatii in linii mari si-au indeplinit
aceasta obligatie pe care avocatii o au in primul rand fata de ei insisi .
Activitatea de asistenta judiciara
In cadrul serviciului de asistenta judiciara din cadrul Baroului Salaj ,
asistenta judiciara in materie penala este asigurata de avocatii care sunt
inscrisi in Registrul de Asistenta Judiciara al Baroului Salaj , in functie de
optiunile acestora.
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La data prezentului Raport , in Registrul de Asistenta Judiciara sunt
inscrisi 50 avocati , din care conform solicitarilor acestora 46 sunt inscrisi
pentru organe de cercetare si Instante Zalau , 31 inscrisi pentru organe de
cercetare si Instanta Jibou si 31 inscrisi pentru organe de cercetare si Instanta
Simleu Silvaniei .
Tabelele cu avocatii inscrisi pe instante de judecata sunt intocmite de
Baroul Salaj in fiecare luna ; tabelele se transmit lunar instantelor si organelor
judiciare de pe raza judetului Salaj .
La cererea prealabila si motivata a organelor de urmarire penala, Baroul
Salaj desemneaza avocati in vederea asigurarii asistentei juridice obligatorii ;
desemnarea se face in ordinea listei intocmite , contactand telefonic avocatii
care au formulat optiuni in ordinea determinata de repartitia lunara , conform
ROF al SAJ .
In anul 2015 s-a emis un numar de 1346 delegatii pentru asistenta
juridica in faza de urmarire penala si judecata dupa cum urmeaza :
Zalau – 863
Jibou –
179
Simleul Silvaniei – 304 ,
la care se adauga un numar de 42 desemnari prin emiterea unor adrese de
instiintare pentru „curatela ” .
Situatia reprezentand c/v onorariilor incasate pina la data de 04.03.2016
de la Ministerul Justitiei pentru plata oficiilor aferente anului 2015 , se prezinta
astfel :
LUNA 2015
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE

SUMA APROBATA
9350
17575
13325
17100
23950
19454
14335
15925
10765
30210
37092.50
6

SUMA INCASATA
9350
17575
13325
17100
23950
19454
14335
15925
10765
30210
37092.50

DECEMBRIE
TOTAL

27038
236119.50

27038
236119.50

Asistenta judiciara in cauzele civile se acorda la solicitarea Instantei de
Judecata , in baza incheierilor de sedinta , prin care s-a aprobat cererea
justitiabilului .
In cursul anului 2015 , s-au emis 63 delegatii pentru astfel de cauze .
De mentionat faptul ca , incepind cu luna decembrie 2010 , s-a prevazut
retinerea de catre Barouri a procentului de 1% din totalul onorariilor acordate
de Ministerul Justitiei fiecarui avocat care presteaza asistenta juridica din
oficiu , sume care urmeaza sa acopere partial cheltuielile aferente activitatii
de asistenta judiciara a fiecarui Barou .
Situatia activitatii financiar contabile

In anul 2015 Baroul Salaj , conduce contabilitate in partida dubla ,
respectand prevederile legii nr.82/1991 cu completarile si modificarile in
vigoare , precum si legislatia in vigoare privind activitatea persoanelor juridice
fara scop patrimonial .
Prezentam mai jos , situatia veniturilor si cheltuielilor exercitiului
financiar 2014 , conform datelor RAPORTULUI COMISIEI DE CENZORI 2015 :
In perioada 01.01.2015-30.11.2015 , Baroul Salaj inregistreaza venituri in suma totala de

104.083 lei , dupa cum urmeaza :
-

Venituri din contributia fixa
Venituri din penalitati
Venituri din taxe inscriere in tabloul avoc.
Venituri din taxe emtere decizii
Venituri din taxa transfer
Venituri din taxe infiintare cabinet
Venituri din taxe infiintare SCA
Venituri din taxe examen
Venituri din alte taxe
Venituri din infiintare birou lucru
Venituri 1% din onorarii oficii
Venituri din taxa curs preg.prof.
Venituri din dobanzi
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68.270
2.306
6.000
1.500
---1.500
600
5.200
1.716
---2.542
14.100
349

In perioada 01.01.2015-31.12.2015 , Baroul Salaj inregistreaza cheltuieli in suma totala de
90.433 lei , dupa cum urmeaza :
-

-

Cheltuieli salariale+contributii+tichete masa
Cheltuieli lectori conferinta
Cheltuieli prestari servicii
( informatice, hosting site ,emitere tichete,
chirie sala conferinta , curier rapid, curatenie
servicii contabile , protectia muncii )
Cheltuieli cu deplasari (cazare+
+ transport+c/v chirie auto/desp.
Cheltuieli consumabile birou+prod.curatenie
Cheltuieli obiecte inventar
Cheltuieli postale si telefon
Cheltuieli protocol ( 248 pt barou si 2616 mese deplasari)
Chletuieli cu apa,curent,gaz,salubrizare,chelt.scara
Cheltuieli comisioane bancare
Cheltuieli impozit apartament sediu 1/2
Amortizari tamplarie PVC – geamuri - central – accesorii

28.598
6.000

26.024
14.589
3.191
953
2.096
2.864
2.674
2.123
83
1.238

Baroul Salaj , pina la data de 31.12.2015 , inregistreaza un PROFIT de
13650 LEI .

Note:
La data de 31.12.2015 ,

B. Disponibilul numerar in casieria Baroului Salaj , la data de 31.12.2015
este de 1139.62 lei .

A. Disponibil conturi deschise la B.Transilvania - 80012.40 lei , din care
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disponibil Propriu - 47213.40 lei
Onorarii oficii neridicate - 30729 lei
Contributie INPPA de virat INPPA Cluj - 980 lei
Contributie Fd.Solidaritate de virat catre UNBR - 535 lei
Contributie FIXA UNBR de virat catre UNBR - 280 lei
Taxe carduri de virat catre U.N.B.R. - 275 lei ,

– toate aceste contributii incasate sunt virate catre UNBR si INPPA pana
la data prezentului raport .
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Concluzii :

În concluzie, Consiliul Baroului Salaj şi-a desfăşurat activitatea respectând
dispoziţiile legii şi ale statutului pentru realizarea principiilor şi regulilor
fundamentale ale exercitării profesiei de avocat, pentru promovarea şi
apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor, pentru
respectarea independenţei profesiei .
Activitatea Consiliului Baroului Salaj în anul 2015 a fost pusă în slujba
avocaţilor membri ai Baroului Salaj şi a valorilor profesiei de avocat în scopul
extinderii orizontului avocaturii şi a modului în care ne concepem misiunea.
În încheiere, Consiliul Baroului Salaj mulţumeşte tuturor avocaţilor ,
salariatului si colaboratorilor pentru dedicaţia faţă de profesia de avocat şi
pentru sprijinul acordat eforturilor Baroului Salaj de a contribui la
îmbunătăţirea scopului, impactului, imaginii şi disponibilităţii practicii
avocaturii.

DECAN
AV. BOGDAN ILEA
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RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
ȘI AL DECANULUI BAROULUI TIMIȘ
PE ANUL 2015

Activitatea Consiliului Baroului în anul 2015 se circumscrie competenţelor/atribuţiilor care îi
revin prin Legea nr. 51/1995 (art.66 pct.2) – republicată – pentru organizarea şi exercitarea profesiei
de avocat şi a Statutului profesiei de avocat.
De precizat că în cursul anului 2015 au avut loc alegeri pentru desemnarea noului Consiliu al
baroului, care în formula actualăcuprinde 13 persoane,faţă de cei 11 consilieri existenţi
anterior,incluzând şi Decanul.
De asemenea,trebuie menţionat că actualul Consiliu are desemnate mai multe departamente
şianume:departamentul de investiţii şi gestionarea patrimoniului,departamentul serviciul de
asistenţă
juridică,departamentul
secretariat-administrativ,departamentul
răspundere
disciplinară,departamentul
litigii
şi
arbitraj
profesional,departamentul
de
relaţii
internaţionale,departamentul proiecte europene,departamentul învăţământ profesional relaţia cu
INPPA şi mediul universitar,departamentul colaborare instituţională.
Ca organ executiv,Consiliul baroului are în primul rând sarcina verificării modului de
organizare şi exercitare a profesiei de avocat,sens în care se preocupă şi de situaţia/componenţa
baroului.
La 31 decembrie 2015 erau înscrişi pe Tabloul avocaţilor pledanţi un numar de 846 avocaţi,
din care 776 definitivi si 70 stagiari. Din cei 776 definitivi, un numar de 685 au optat pentru forma
de exercitare a profesiei „Cabinet individual”, 91 pentru „Societate civilă profesională de avocați”
constituiţi într-un număr de 29 societăţi;există şi un număr de 5 cabinete grupate. De
asemenea,
activează un avocat strain: De Polo Andreea.
Pe raza Baroului Timiş mai sunt în evidenţă 16 sedii secundare ale Cabinetelor individuale de
avocat - 2 avocaţi din Baroul Arad, 2 avocaţi din Baroul Bucureşti, 6 avocați din Baroul Hunedoara,
3 avocaţi din Baroul Mehedinţi, 1 avocat din Baroul Caraş Severin, 1 avocat din Baroul Satu Mare,
1 avocat din Baroul Gorj, 1 avocat din Baroul Vaslui.
Există şi 10 sedii secundare în care îşi desfăşoară activitatea Societăţi Civile Profesionale de
Avocaţi: 6 din Baroul Bucureşti,1 sediu din Baroul Arad, 1 sediu din Baroul Cluj, 1 sediu din
Baroul Mehedinţi, 1 sediu din Baroul Galați.
Şi în anul 2015 se constată că la instanțele și parchetele din Timișoara se prezintă un număr
destul de mare de avocati, membri ai altor barouri, care nu au anunțat sediu secundar pe raza
Baroului Timiș.
Potrivit noului Statut al profesiei care a fost aprobat la congresul din luna iunie 2011, această
situaţie s-a reglementat în sensul că avocatul care exercită profesia de avocat într-un alt barou decât
în cel care este înscris, este obligat să-şi deschidă un sediu secundar.
Propunem ca pentru aceşti avocaţi să fie sesizat baroul din care fac parte, pentru a fi luate
măsurile disciplinare ce se impun, având în vedere faptul că prin modificarea statutului profesiei
avocații au obligaţia să-şi deschidă sediu secundar în barourile unde angajează majoritatea cauzelor.
În cursul anului 2015 în cadrul Baroului Timiş s-au transferat un număr de 11 avocaţi din
care: 1 din Baroul Arad, 1 din Baroul Bacău, 1 din Baroul Bucuresti, 4 din Baroul Hunedoara, 2 din
Baroul Mehedinţi, 2 din Baroul Olt.
În cursul anului 2015 din cadrul Baroului Timiş s-au transferat 2 avocați, din care 1 în Baroul
Caraș-Severin și 1 în Baroul Ilfov.
Au existat în cursul anului 2015solicitări de trecerea pe lista incompatibililor a unui număr de
3 avocaţi (Albulescu Camelia, Cretu Mircea, Stanciu Pompiliu) şi au solicitat suspendarea la cerere
un numar de 7 avocați (Ciobanu Olimpia, Magda Daniela, Mateas Dumitru, Munteanu Doru
Cristian, Posdarie Aurelian, Sandu Ioana, Zgriban Oana), iar 7 avocați s-au pensionat şi s-au retras
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definitiv din profesie (Bura Tatiana, Cioana Mircea, Dinescu Constantin, Gaina Constantin, Orza
Carmina, Tudoran Rodica, Vanciu Vasile). Un avocat a decedat (Burtea Dumitru).
Neplata taxelor profesionale a condus la suspendarea pentru acest motiv a 3 avocați, (Fales
Roxana, Mezei Cristina, Pop Florin); ulterior sancţionării,Doamna Mezei Cristina a achitat taxele
profesionale restante și i-a fost ridicată suspendarea.
Potrivit Statutului Profesiei de Avocat, toţi avocaţii sunt obligaţi să se asigure pentru
răspunderea profesională.
Deşi fiecare avocat este obligat să încheie asigurare de răspundere profesională sub
sancţiunea neînscrierii pe Tabloul avocaţilor, care se întocmeşte la începutul anului, până la 30
ianuarie 2016 nu au depus aceste asigurari, un numar de 112 persoane.
Consiliul baroului atrage atenţia şi pe această cale a necesităţii respectării acestei
obligaţi,nerespectarea putând atrage sancţiunea mai sus menţionată.
Şi în anul 2015 se constată că sediul profesional declarat la barou, nu corespunde cu cel real,
dovadă numărul mare de scrisori recomandate restituite cu precizarea”necunoscut la adresă”.
Având în vedere modificarea Codului de procedură civilă, potrivit căruia citarea părţilor se poate
face şi la sediul Cabinetului de avocat, este foarte important ca adresa sediului să fie corectă şi vom
insista prin mijloacele permisive de informare oferite de legislaţie să aducem la zi situaţia sediilor
profesionale.
EXAMENUL DE PRIMIRE SI DEFINITIVARE IN PROFESIA DE AVOCAT
Organizarea examenului de intrare în profesie și de obținere a titlului de avocat definitiv a
avut loc la Centrul Teritorial Timișoara al INPPA, potrivit Hotărârii Consiliului U.N.B.R.,
susţinând examene avocaţii din Barourile Arad, Bihor, Caraş – Severin, Hunedoara, Timișși Satu
Mare.
În cursul anului 2015 a fost organizată de INPPA o sesiune a examenului de primire în
profesie în luna septembrie. Pentru dobândirea titlului de avocat stagiar au fost înscrişi la examen în
Baroul Timiș un număr de 201 candidați, din care au promovat un număr de 26 candidați, iar
înscrierea acestora în barou şi depunerea jurământului a început cu luna decembrie 2015. Pentru
dobândirea titlului de avocat definitiv au fost înscrişi la examen în Baroul Timiș un număr 10
candidaţi şi a promovat un candidat.
Tot cursul anului 2015, a fost organizată o sesiune pentru obținerea titlului de avocat
definitiv, în noiembrie 2015; au fost înscrişi un număr de 28 stagiari din Baroul Timiş şi au fost
declaraţi admişi 27 candidaţi, 1 candidat fiind declarat respins,din Baroul Timiş remarcându-se în
mod deosebit avocaţii Cărămidariu Dan Adrian, Curici Seia Iasmina, Horvath Alexandru Mihai și
Pirv Anca Diana, care au obţinut 41 puncte.
Facem precizarea că atât examenul de primire în profesie, cât şi cel de definitivat s-au
organizat la Centrul Teritorial Timișoara al INPPA, iar comisia de examinare a fost formată din
membri ai Barourilor Arad, Bihor, Hunedoara, Timiș, unii dintre aceştia fiind cadre universitare.
AVOCATURA CLANDESTINĂ
În anul 2015 nu s-au sesizat persoane fizice și juridice care, fără să aibă calitatea de avocat,
desfăşoară activităţi care potrivit legii nu pot fi exercitate decât de membrii barourilor; existând
doar o sesizare din oficiu din partea unui domn judecător de la Tribunalul Timiş – secţia
penală,trimisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara,sesizare însuşită de barou prin
convocarea făcută în acest sens dlui Decan la IPJ Timiş.
S-a contactat conducereaParchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, respectiv Tribunalul
Timiş, s-au purtat discuţii, s-au primit asigurări că se vor finaliza dosarele aflate în cercetare de mai
mult timp nesoluţionate încă.
Consiliul Baroului apreciază că este o obligaţie ce incumbă tuturor avocaţilor membri ai
acestui barou - apărarea profesiei, sesizarea consiliului cu toate aspectele ce privesc avocatura
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clandestină pentru a putea întreprinde măsurile cele mai eficiente în limitarea fenomenului
avocaturii clandestine.
COLABORAREA CU INSTANŢELE
Şedinţelor de conlucrare cu conducerile instanţelor s-au rezumat din păcate la simple
informări a problemei prezenţei în instanţă a mandatarilor, cu rugămintea de a respecta cu stricteţe
întinderea contractului de mandat reglementat de Codul de procedură civilă şi prevederile legislaţiei
noastre privind asistenţa judiciară,a practicii diminuării onorariilor atât în penal,cât şi în civil,a
modului de apelare a cauzelor.
Apreciem colaborarea cu conducerea Curţii de Apel Timișoara și parţial a Tribunalului
Timiș, existând mai multe întâlniri şi pe teme privind accesul la dosare,disponibilitate pentru
instalarea de sisteme de informare video-tv.
Tot la acest capitol, se cuvine a menţiona şi faptul că s-a convenit cu noua conducere a
Tribunalului Timiş prelungirea contractelor de folosinţă a spaţiilor deţinute în incinta
instanţelor,taxele de utilităţi fiind suportate din anul 2015 în proporţie de 4/5 de avocaţii beneficiari
iar cealată cotă de 1/5 de barou.
PROBLEME DE RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ
În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 25 sesizări/plângeri care au vizat diverse
pretinse abateri disciplinare comise de unii membri ai baroului nostru,2 sesizări vizând şi restituiri
de onorarii,iar una obligarea unui avocat la restituirea unui împrumut luat de la justiţiabil.
La sfârşitul anului, un număr de 22 de sesizări/plângerii fuseseră soluţionate prin clasare
întrucât faptele pentru care se cereau declanşarea cercetărilor disciplinare nu erau întemeiate sau
răspunderea disciplinară era prescrisă.
Se impune a atenţiona colegii să manifeste mai multă seriozitate,responsabilitate în relaţiile
cu justiţiabilii.
Din analiza sesizărilor făcute de către justiţiabili, se constată reclamarea deficiențelorîn
întocmirea contractelor de asistenţă juridică,în special prin trecerea unor sume exagerate cu titlu de
onorariu de succes, de multe ori justițiabilii invocând faptul că acest onorariu nu a fost negociat şi
trecut în contractsau contractul a fost semnat în alb de justiţiabil; apoi se mai reproşează avocaţilor
neprezentarea la dezbaterii/audierii,nepredarea unei copii a contractului de asistenţă şi chiar a
chitanţelor de plată a onorariului.
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
În vederea asigurării unei cât mai bune pregătiri profesionale teoretice şi practice a
stagiarilor, conducerea Centrului Timişoara al INPPA,în colaborare cu Consiliul baroului,au
desemnat un număr de lectori pentru pregătirea tinerilor stagiari pe specialităţile: organizarea
profesiei de avocat, civil, penal, procedură civilă, procedură penală, dreptul familiei, dreptul muncii,
drept comercial, dreptul Uniunii Europene.
Trebuie subliniat că deşi se fac eforturi privind ţinerea acestor conferinţe, se constată un uşor
dezinteres din partea avocaţilor stagiari care nu frecventează conferinţele de stagiu la datele
stabilite.
Se atrage atenţia stagiarilor că neprezentarea cu regularitate sau absenţele nejustificate la
conferinţele de stagiu,conduc la neavizarea cererilor pentru înscrierea la examenul de definitivat.
Cât priveşte activitatea de pregătire profesională continuă,care se adresează avocaţilor
definitivi,aceastapotrivit Statutului profesiei de avocat(art.314 pct.1) este organizată de barou în
colaborarea cu INPPA,conform unui plan anual elaborat de Consiliul UNBR,dar barourile pot
adoptat şi alte modalităţii de desfăşuraresau a tematicii.
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La nivelul baroului nostrus-au organizat doar 3 acţiunii(luna ianuarie,cu prilejul aniversării a
140 de la înfiinţarea baroului actual,luna martie,cu prilejul conferinţei din Proiectul naţional din
perspectiva Avizului 16 privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi,luna aprilie, cu prilejul
conferinţei privind aplicarea noilor coduri fundamentale ale României),acţiunii ce nu pot fi
considerate suficiente,toate având evident un punctaj acordat de INPPA Bucureşti;se impune
consultarea membrilor baroului pentru identificarea acelor forme şi teme care să prezinte interesul
necesar participării efective a acestora.
SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Baroul Timiş deţine în coproprietate,în cotă de 1/3 parte imobilul ce constituie sediul
actual,situat în Timişoara str.Lucian Blaga nr.2,et.2, ap.8-11,cealaltă cotă de 2/3 aparţinând Filialei
Timiş a CAA.
Aceleaşi entităţi îşi împart în mod egal,în cotă de 1/2 parte dreptul de proprietate asupra
imobilului situat în localitatea Văliug, jud.Caraş-Severin şi în cadrul acestui obiectiv şi-a desfăşurat
activitatea S.C. Dipar S.R.L. care are ca asociaţi Baroul Timiş şi Filiala Timiş a C.A.A.
Activitatea societăţii SC DIPAR SRL a fost suspendată pentru 3 ani de zile, începând cu data
de 01.04.2013, ca urmare a incendiului care a cuprins imobilul.
În luna martie a anului 2013,în urma unui incendiu, a fost distrusă mansarda clădirii,cu
acoperiş cu tot, precum şi etajul superior, incluzând instalaţia electrică, instalaţia de încălzire
centrală, uşile și ferestrele la camere și hol, precum și mobilierul aferent de la etajele 1 si 2.
S-a hotărât în comun cu Consiliul de conducere al Filialei Timiş a CAA, refacerea şi
reamenajarea vilei, în sensul executării unui acoperiş nou cu posibilitatea mansardării şi a unui etaj
II cu toate instalaţiile şi utilităţile necesare, apoi executarea de lucrări de reparaţii la etajul I şi
parter,contravaloarea acestor lucrări fiind suportate de barou potrivit cotei de proprietate, iar
valoarea lor se ridică la suma totală de 341.187,31 lei,incluzând aici şi contravaloarea întocmirii
documentaţiei/proiectului, a remuneraţiei diriginţilor de şantier, a unor expertize extrajudiciare
efectuate pentru a verifica modul de executare.
În luna decembrie 2015 a fost făcută recepția finală a lucrărilor de investiţii la Vila
Avocaţilor de la Văliug, întocmindu-se procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Cum la controalele anterioare efectuate şi la recepţia amintită s-au constat o serie de
deficienţe calitative şi cantitative,Consiliul a hotărât declanşarea unor demersuri judiciare pentru
recuperarea unor sume cu titlu de daune/despăgubiri de la societatea care a executat acoperişul,a
reamenajat etajul II, finalizându-se în 2015 o cerere în asigurare de dovezi,iar în prezent se află în
cercetări penale o plângere depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara împotriva
aceleiaşi societăţi de construcţii.
La acest capitol mai menţionăm că sursa principală de venit a baroului o constituie
cotabaroului, stabilită de peste 10 anila suma de 60 lei şi care se achită lunar de fiecare avocat
definitiv,sumă din care trebuie dedusă însă cea virată în contul UNBR, în echivalent a 3
euro;separat, membrii baroului mai achită suma de 5 lei ce constituie o contribuţie la Fondul de
solidaritate instituit de UNBR pentru ajutorarea persoanelor cu mari probleme medico-sociale.
Un calcul elementar demonstrează că în conturile baroului ar trebui să intre lunar aproximativ
45-47 lei/avocat(în funcţie de evoluţia euro),dar nu se realizează acest deziderat pentru că lunar sunt
restanţieri.
Tot la acest capitol se cuvine a aminti că noul Consiliu a hotărât ca pentru eficientizarea
activităţii baroului se impune reducerea personalului şi a remuneraţiei acestora,precum şi preluarea
în cea mai mare parte a cheltuielilor de folosire a spaţiului din Palatul Dicasterial de avocaţii
beneficiari. De asemenea, Consiliul Baroului Timiș a hotărât încă din anul 2014 să nu se mai achite
indemnizații de ședință consilierilor.
S-a mai decis ca baroul să suporte până la 01.09.2016 remuneraţia cuvenită celor 2 persoane
angajate pentru scanarea documentelor depuse la registratura Judecătoriei Timişoara în vederea
facilitării accesului la aceste acte de către toţi avocaţii.
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SITUAȚIA FINANCIARĂ
Analizând indicatorii financiari furnizaţi de serviciul de specialitate al baroului, la data de
31.12.2015 se desprind următoarele:

-

în cursul anului 2015 veniturile totale realizate de barou au fost în sumă de 734.119,65 lei si urmare a
transferarii fondurilor INPPA catre INPPA Central in suma de 356.430 lei, rezulta un plus de 51.242 lei.

- principalele venituri ale baroului au constat din taxe profesionale în suma de 481.226 lei, taxe de
înscriere, în suma totală de 59.900 lei, venituri INPPA în suma de 56.210 lei.
În ceea ce priveşte cheltuielile, enumerăm mai jos următoarele capitole mai importante:

-

salarii personal TESA – 302.350 lei;
indemnizaţii – 18.600 lei;
materiale consumabile – 11.697,49 lei;
protocol – 39.203,79 lei(incluzând cheltuielile cu organizarea Balului Baroului,a Raliului
Juriştilor,susţinerea echipei de fotbal);

- deplasări – 41.052,92 lei(la şedinţele Consiliului UNBR,a delegaţiilor la Congresul anual al

Avocaţilor de la Bucureşti).
La data de 31.12.2015 Baroul avea următoarele disponibilităţi băneşti existente în cont
curent suma de 78.916,98 lei şi cont curent oficii 116.681,88 lei,cont curent valuta in suma de
9.261,52 lei (2.000 euro). Exista un depozit al baroului in valoare de 300.000 RON.

PERSONALUL BAROULUI
În cursul anului 2015 Baroul a avut angajat un număr de 7 persoane încadrate cu contract de
muncă pe durată nedeterminată; contabil-şef, secretar, casier, două femei de serviciu până la
01.07.2015, o funcţionară pentru asistenţa din oficiu, îngrijitor clădire Vila Avocaţilor.
ASISTENŢA JUDICIARĂ
Activitatea Serviciului de Asistenţă Judiciară pe anului 2015, s-a efectuat în baza
Regulamentului existent.
Numărul mare de avocaţi tineri a permis rezolvarea problemelor pentru asigurarea asistenţei
judiciare în bune condiţii, la toate instanţele din judeţ, iar pentru situaţii deosebite, la Timişoara, au
fost planificaţi 2 - 3 avocaţi la o sală de şedinţă. Resortul de asistenţă judiciară s-a preocupat de
planificarea egală a avocaţilor la procesele din oficiu, pentru a avea toţi, în egală măsură, şansa
obţinerii unor venituri din această activitate.
S-a căutat să se elimine acele practici prin care unii colegi avocaţi au devenit abonaţi
permanenţi la oficii, în special la organele de urmărire penală.
Au fost eliminate în totalitate cazurile în care se eliberau delegaţii pe numele unor avocaţi
care nu au participat la audierea învinuitului sau a inculpatului;totodată s-au luat măsuri de a nu se
mai emite delegaţii de fiecare dată când avocatul se prezintă la organul de urmarire penală, deoarece
avocatul desemnat să acorde asistenţa din oficiu, trebuie să finalizeze cauza, mandatul lui încetând
doar în situaţia în care se prezintă în cauză un avocat angajat.
Întâmpinăm încă probleme în sensul că avocaţii desemnaţi să acorde asistenţa din oficiu
omit uneori să se prezinte în cauze până la terminarea urmăririi penale sau până la pronunţarea unei
hotărâri de instanţa de judecată,precum şi pentru că nu se ridică la timp telefoanele de contact.
În prezent se ține o evidență pe calculator a cererilor primite de la instanţele de judecată
pentru asistenţă gratuită,cu desemnarea avocaţilor solicitaţi în acest sens.
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Consiliul a luat măsura ca avocaţii care au avut un număr mare de oficii, să nu mai fie
planificaţi pentru o perioadă de timp, potrivit regulamentului SAJ al Baroului Timiș.
În cursul anului 2015 s-au eliberat un număr de10.244 delegaţii din oficiu: 9.230 la
Timişoara, 330 la Lugoj, 99 la Făget, 475 la Deta şi 110 la Sânnicolau Mare.
Într-un număr de 324 cazuri s-a acordat asistenţă gratuită.
Valoarea sumelor încasate din efectuarea de oficii nu poate fi stabilită doar pentru anul 2015
întrucât sunt destule dosare mai vechi soluţionate după 2-3 ani de anchete,judecăţi sau unii colegi
declară că veniturile sunt obținute din referate încheiate în anii trecuţi.
ALTE ACTIVITĂŢI
Ca activităţi recreative şi de socializare, amintit organizarea şi în cursul anului trecut a
Balului Baroului Timiş(ianuarie),apoi Raliul juriştilor şi participarea unei echipe majoritar compusă
din avocaţi ai baroului nostru la campionatul european de fotbal al avocaţilor şi serbarea Zilei
Avocatului din România(iunie).
În plan internaţional,în anul trecut s-a înregistrat participarea ca invitat a dlui Decan la
evenimentele ce au marcat aniversarea zilei Camerei Avocaţilor din Novi-Sad din luna aprilie,dar şi
întâlnirea cu experţii Comisiei europene în cadrul evaluării mecanismului de cooperare şi verificare
în România,cu referire la activitatea parchetelor,instanţelor din raza de activitate a Curţii de Apel
Timişoara.
Cât priveşte activitatea Decanului, aceasta se cantonează în limitele stabilite de prev.art.58
pct.1 din Legea nr.51/1995, competenţele acestuia împletindu-se cu cele atribuite Consiliului
Baroului,în virtutea calităţii de conducător al acestuia;cu alte cuvinte,toate activităţile desfăşurate de
Consiliu l-au avut ca şi coparticipant/iniţiator şi pe Decan.
Separat, ar fi de adăugat întâlnirile la care dl.Decan a fost invitat în calitatea sa de
reprezentant al baroului – anume la şedinţa de bilanţ a activităţii Curţii de Apel Timişoara(luna
februarie),şedinţa aniversară a Camerei Avocaţilor din Novi-Sad(luna aprilie),şedinţa de aniversare
a 10 de la înfiinţarea Colegiului jurisconsulţilor din jud.Timiş(luna septembrie),şedinţa de
deschidere a noului an universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Timişoara(luna
septembrie).
În cursul anului 2015, dl.Decan a solicitat şi a fost primit de d-na Preşedinte a Tribunalului
Timiş în legătură cu acutizarea relaţiei judecător-avocat în cauzele în care se acordă asistenţă
juridică din oficiu şi de d-na Prim Procuror a Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara în
legătură cu stabilirea unui program de conlucrare cu procurorii şi accesul la dosarele instrumentate
de aceştia.
În calitate de Decan,acesta a participat trimestrial la şedinţele Consiliului UNBR.
Tot în aceeaşi calitate s-au aprobat o serie de cereri de asistenţă juridică gratuită,s-au ţinut
audienţe la solicitarea expresă a unor justiţiabili.
Concluzionând,apreciem că activitatea Consiliului baroului pe anul 2015 a condus la o mai
bună implementare a direcţiilor de dezvoltare trasate de Adunarea Generală,a redus anumite
tendinţe de încorsetare a profesiei în exerciţiul dreptului la apărare, de înstrăinare între colegii şi a
contribuit la o destindere a raporturilor dintre colegi.
Pentru îmbunătăţirea activităţii în viitor, Consiliul îşi propune următoarele:

- sporirea preocupării pentru creşterea calitativă a contribuţiei avocaţilor la realizarea actului de
justiţie;

- urmărirea pregătirii profesionale a stagiarilor;
- îmbunătăţirea relaţiilor de conlucrare cu conducerile instantelor;
- preocuparea mai susţinută pentru depistarea avocaturii clandestine prin angrenarea mai multor
avocaţi în depistarea persoanelor care o practică;

- întărirea disciplinei şi a deontologiei profesionale;
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- atragerea tinerilor avocati in activittea institutului pentru drepturile omului si in cadrul asociatiei
Tinerilor avocati;

- continuarea legăturilor de colaborare cu alte barouri din străinatate.

PrezentulRaport a fost întocmit de Decanul Baroului Timiș, Av. Valeriu RĂUȚĂ și a fost
aprobat în şedinţa de consiliu din data de 01.02.2016.

Decan,
Av. Valeriu RĂUȚĂ
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