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Resorturile de activitate a Consiliului Baroului Bucuresti, 

stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Baroului 
Bucuresti, aprobat prin H.C.B.B. nr. 10/24.02.2009 

 
1. Administraţie internă  
Responsabil resort: Decan av. Ion Ilie-Iordachescu 
Responsabilitati principale: 

-          Coordonarea activităţii salariaţilor, secretariatului şi a prestatorilor de servicii 
ai Baroului  

-          Coordonarea şi supravegherea Filialei Bucuresti a Casei de Asigurări a 
Avocaţilor  

-          Coordonarea relaţiilor cu furnizorii de utilităţi ai Baroului 
-          Pregătirea Adunărilor Generale 
 

 2. Administraţie externă şi relaţii externe 
Responsabil resort: Decan av. Ion Ilie-Iordachescu 
Responsabilitati principale: 

-    Coordonarea relaţiilor cu U.N.B.R. şi cu celelalte Barouri membre ale U.N.B.R. 
-    Coordonarea relaţiilor cu instituţiile administraţiei publice  
-    Coordonarea relaţiilor cu instituţiile cu care avocaţii membrii Baroului sau Baroul 

ca organizaţie profesională intră în legătură (instanţe, parchete, poliţie precum şi 
toate celelalte instituţii sau organizaţii) . 

-   Gestionarea relaţiilor cu toate instituţiile, organismele sau barourile din străinătate, 
reprezentarea Baroului faţă de acestea  
  
3. Invatamant, examinări, pregătire perfecţionare profesională continua si 
initiala 
Responsabili resort: Decan av. Ion Ilie-Iordachescu, Prodecan av. Alexandru 
Herbay, av. Florea Gheorghe, av. Mircea Petre Stanculescu, av. Costea Corin 
Danescu, av. Ana Diculescu Sova, av. Mihai Tanasescu si av. Mihnea Stoica. 
Responsabilitati principale: 

-    Coordonarea pregătirii profesionale a stagiarilor în cadrul organizat de Barou şi de 
INPPA Bucureşti  

-    Organizarea examenului de primire în profesia de avocat 
-    Organizarea examenului de definitivare in profesie 
-    Organizarea de seminarii, conferinte profesionale pentru pregătirea avocaţilor 

stagiari si definitivi 
-    Asigurarea unui sistem de informare legislativă şi de doctrină  

 
4. Cancelarie - Secretariat 
Responsabil resort: Prodecan av. Ion Dragne, av. Nicu Tiberius, av. Flavia 
Teodosiu 
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Responsabilitati principale: 
-     Verificarea cererilor avocaţilor adresate Consiliului cu propuneri de soluţionare 

(verificarea tuturor dosarelor privind înfiinţarea, modificarea sau încetarea 
formelor de exercitare a profesiei) 

-    Verificarea cererilor avocaţilor legate de Statut şi de calitatea de 
avocat (suspendări , incompatibilităţi, nedemnităţi, încetarea calităţii etc.) 

-    Verificarea cererilor de transfer 
-    Verificarea cererilor de înfiinţare de sedii secundare şi puncte de lucru şi controlul 

avizării şi al funcţionării acestora 
-    Supravegherea întocmirii cu corectitudine şi la timp a Tabloului Avocaţilor şi 

publicarea lui conform Legii, precum şi comunicarea acestuia instituţiilor in drept 
 -   Reactualizarea Tabloului avocatilor 

Consilierii de resort primesc mandatul Consiliului pentru a solutiona lucrarile de 
cancelarie care nu necesita analiza in plenul acestuia. 
 
5. Asistenţă judiciar ă  
Responsabil resort: Prodecan av. Ion Dragne, av. Nicu Tiberius, av. Irinel 
Mehedinteanu, av. Ion Lazar si av. Mircea Petre Stanculescu  
Responsabilitati principale: 

-     Coordonarea activităţii de asistenţă judiciară din oficiu  
-     Verificarea cererilor de asistenta obligatorie in materie penala, a cererilor de ajutor 

public judiciar in materie civila, a cererilor de asistenta extrajudiciara, precum si a 
cererilor de asistenta gratuita 

-     Coordonarea relaţiilor cu instanţele, parchetele, poliţia şi organele administraţiei 
publice privind asistenţa juridică din oficiu.  
 
6.  Sesizări, reclamaţii, raspundere disciplinară  
Responsabil resort: Prodecan av. Alexandru Herbay, av. Irinel 
Mehedinteanu, av. Ion Lazar si av. Costea Corin Danescu 
Responsabilitati principale: 

-    Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor terţilor cu privire la activitatea membrilor 
Baroului  

-    Verificarea aspectelor disciplinare şi propunerea de măsuri 
- Inaintarea sesizarilor catre Comisia de disciplina 

   
7. Financiar 
Responsabil resort: Decan av. Ion Ilie-Iordachescu 
Responsabilitati principale: 

-    Verificarea modului de gestionare a fondurilor Baroului  
-     Stabilirea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor f ăcute de Barou  

  
8. Relatii cu Mass media 
Responsabil resort: av. Ana Diculescu Sova, av. Mihnea Stoica 
Responsabilitati principale: 
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- Relaţiile cu mass media (Orice poziţie a Consiliului ce urmează a fi prezentată în 
mass media trebuie în mod necesar să fie discutată înainte de prezentare cu 
decanul şi cu consilierului coordonator de departament al domeniului în care a 
apărut problema reclamată de mass media) 

- Coordonarea site-ului oficial al institutiei  
 
9. International 
Responsabil resort: av. Mihai Tanasescu, av. Flavia Teodosiu 
Responsabilitati principale: 

- Coordoneaza, sub indrumarea Decanului, activitatea internationala a Baroului 
Bucuresti. 

- Asigura participarea Baroului Bucuresti la reuniuni internationale organizate de 
organisme mondiale, continentale si regionale ale profesiei de avocat. 

- Asigura dezvoltarea relatiilor bilaterale ale Baroului Bucuresti, cu respectarea 
obligatiilor asumate de Romania in calitate de membra a Uniunii Europene. 

- Asigura participarea reprezentantilor Baroului Bucuresti la diferite manifestari 
internationale cu scop profesional si/sau reprezentativ. 

- Sprijina participarea membrilor Baroului Bucuresti la manifestari internationale 
profesionale. 

- Depune toate diligentele necesare pentru a pune la dispozitia membrilor Baroului 
Bucuresti agenda manifestarilor internationale destinate avocatilor si altor profesii 
liberale.  

- Contribuie la asigurarea schimburilor de tineri avocati. 
- Asigura intretinerea si dezvoltarea relatiilor cu tarile vecine nemembre ale 

Uniunii Europene, contribuind, in acest mod, la procesul de armonizare a 
legislatiilor privind profesia de avocat.  

 
10. Analize, prognoze si programe 
Responsabil resort: av. Mihnea Stoica, av. Mihai Tanasescu 
Responsabilitati principale:  
- analiza coordonatelor relevante ale dezvoltarii profesiei de avocat si intocmirea 
de proiecte in acest sens 
 
11. Biblioteca 
Responsabil resort: Irinel Mehedinteanu 

- Coordonarea activitatii Bibliotecii Baroului 
 
12. Apararea profesiei 
Responsabil resort: Decan av. Ion Ilie-Iordachescu, Prodecan av. Alexandru 
Herbay, Prodecan av. Ion Dragne 
Responsabilitati principale:  
- depistarea cazurilor in care se ingaduie nepermis si contrar legii avocatura 
clandestina, precum si sesizarea organelor abilitate sa sanctioneze o asemenea 
practica 
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RESORTUL DECANAT  
 

 
Prezentul Raport sintetizeaza activitatea Consiliului Baroului Bucuresti in 

anul 2010, prin resortul Decanat. 
Obiectivul permanent al anului 2010 a fost indeplinirea prioritatilor stabilite 

in cursul anului 2009, conditia obligatorie pentru atingerea unor parametri maximi 
de cantitate si calitate. 

In mod concret, ca masuri immediate, s-a prioritizat activitatea de implicare 
a acestui resort in politicile profesionale ale Consiliului Baroului Bucuresti. 

 
Printre initiativele notabile ale Consiliului Baroului Bucuresti, realizate prin 

intermediul resortului “Decanat”, se numara: 
 
In cursul anului 2010 au avut loc dezbaterile organizate de Parlamentul 

Romaniei pe marginea continutului noului Cod Penal si noului Cod de Procedura 
Penala, oportunitate  prin care Decanul Baroului Bucuresti a facut propuneri de 
amendamente, cum ar fi: 

 
          -excluderea din continutul “noului Cod Penal” a infractiunilor care 
sanctionau eventualele atitudini ireverentioase ale avocatilor cu ocazia prestatiilor 
avocatiale; 
 

-introducerea in continutul noului Cod de procedura penala a prevederii 
referitoare la interzicerea supravegherii tehnice a raporturilor legale dintre avocat 
si suspectul sau inculpatul pe care il apara, cu precizarea ca probele obtinute cu 
incalcarea acestei dispozitii nu pot fi folosite in cadrul procesului penal, urmand sa 
fie sterse de indata de catre procuror; 

 
- mentinerea activitatilor de mediere in prestatia avocatiala;   
 

          - alocarea corespunzatoare a fondurilor pentru plata onorariilor avocatilor 
din oficiu; 
 

-excluderea avocatilor din categoria persoanelor care realizeaza venituri de 
natura profesionala din activitati  definite ca dependente potrivit art 7 alin 1 pct 2 
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal; 

 
-introducerea, in materia dreptului procesual penal, a noilor institutii 

referitoare la “Judecatorul de drepturi de libertati” si “ Camera preliminara”; 
 
- aprobarea in regim de urgenta a “Proiectului de lege privind modificarea si 

completarea “Legii nr 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de 
avocat”, conform noii propuneri legislative.  
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In luna decembrie 2010, Decanul Baroului Bucuresti a dezbatut impreuna cu 

domnul senator Toni Grebla - Presedintele Comisiei Juridice de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului Romaniei, “Proiectul de lege pentru punerea in 
aplicare a Codului nou penal si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative”. De asemenea, a fost exprimata pozitia cu privire la necesitatea 
mentinerii cazului de nedemnitate de a fi avocat in privinta falitului fraudulos chiar 
reabilitat. In acelasi context, Decanul Baroului Bucuresti a solicitat inlaturarea 
prevederii referitoare la asimilarea cu functionarul public a avocatului aflat in 
exercitarea atributiilor in calitate de membru in organele de conducere ale profesiei 
de avocat 

 
- reducerea amenzilor judiciare si a cazurilor de abateri judiciare; 
 
- neincluderea avocatilor in sistemul unic de pensii; 

Prin initiativa Decanului Baroului Bucuresti catre “Avocatului Poporului”, 
de a invoca exceptia de neconstitutionalitate s-a urmarit: 

-abrogarea prin ordonanta de urgenta de catre Guvernul Romaniei a 
prevederilor din Legea 270/2010 privind raspunderea penala a avocatului in cazul 
infractiunilor mentionate expres in textul de lege pentru recomandarile si opiniile 
profesionale pe care le comunica clientului său si pentru actele juridice pe care le 
propunea clientului sau, urmate de savarsirea de catre client a unei fapte prevazute 
de legea penala;  

-abrogarea dispozitiilor din continutul Legii 51/1995 referitoare la retinerea 
unui procent de 1% din valoarea sumelor virate lunar pentru plata onorariilor 
cuvenite pentru asistenta juridica. 
 

A fost solutionat pozitiv conflictul generat de postarea pe site-ul Autoritatii 
Nationale pentru Cetatenie a anuntului prin care aceasta institutie recomanda 
persoanelor care solicită dobandirea cetateniei romane sa evite “intermediari 
(inclusiv avocati)”. 

 
Decanatul Baroului Bucuresti s-a preocupat si de mentinerea taxelor si 

contributiilor la formarea bugetului Baroului Bucuresti si al bugetului U.N.B.R 
existente la nivelul anului 2008. 

Eforturi deosebite au fost depuse de catre Decanul Baroului Bucuresti in 
vederea mentinerii indemnizatiilor pentru cresterea copiilor avocatilor din partea 
C.A.A, prin diligentele depuse la lucrarile Consiliului National al U.N.B.R din 11, 
12 decembrie 2010  pentru  anularea "Hotararilor 845 si 845bis" adoptate de catre  
Consiliul U.N.B.R. 
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De asemenea, o preocupare majora a Decanatului a constituit-o pregatirea 
profesionala continua a avocatilor definitivi realizata gratuit de catre Baroul 
Bucuresti printr-un program propriu de pregatire profesionala continua oferit 
tuturor membrilor Baroului Bucuresti. Pregatirea si formarea profesionala initiala a 
avocatilor stagiari a fost realizata prin conferinte de stagiu gratuite organizate de 
Baroul Bucuresti si de I.N.P.P.A.   

In mod corespunzator, Decanatul a organizat  examenul de primire in 
profesia de avocat si a examenului de definitivat.   

 
In perioada analizata au fost consolidate relatiile profesionale cu Uniunea 

Nationala a Barourilor din Romania, Institutul National de Pregatire si 
Perfectionare a Avocatilor, barourile din tara, Casa de Asigurari a Avocatilor, 
Institutul National de Magistratura si autoritatile nationale. 

 In acest sens, in data de 28.04.2011 a avut loc ceremonia oficiala de 
semnare a "Memorandumului de Intelegere"  privind conlucrarea dintre Institutul 
National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor  din cadrul Uniunii 
Nationale a Barourilor din Romania  si Law Society of England and Wales, in 
domenii de practica profesionala agreate de comunitatile profesiei de avocat din 
Anglia si din Romania, eveniment la care a fost prezenta si conducerea Baroului 
Bucuresti. De asemenea, au fost sprijinite conferintele si seminariile organizate de 
INPPA in decursul anului 2010 prin mediatizarea acestora pe site-ul Baroului 
Bucuresti si prin afisare la avizierul Baroului Bucuresti. 

Un aspect important il constituie si preocuparea pentru pregatirea si 
formarea profesionala initiala a avocatilor stagiari prin conferinte de stagiu gratuite 
organizate de INPPA si de Consiliul Baroului Bucuresti, precum si prin sustinerea 
de cursuri in cadrul INPPA, in calitate de lectori, atat de catre Decanul Baroului 
Bucuresti, cat si de catre membri ai Consiliului Baroului Bucuresti. 

In ceea ce priveste relatiile Baroului Bucuresti cu U.N.B.R., in anul 2010, 
acestea s-au desfasurat pe mai multe directii, printre care se numara participarea 
activa ca invitat a Decanului Baroului Bucuresti, precum si a membrilor alesi in 
Consiliul U.N.B.R, la toate sedintele Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a 
Barourilor din Romania. In mod similar, aceeasi participare au avut-o si la 
sedintele Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din Romania, sedinte in care 
au fost facute propuneri de adoptare de hotarari de catre Consiliul UNBR 

In ceea ce priveste relatiile dintre conducerea Baroului Bucuresti si membrii 
sai, semnificative sunt intalnirile cu avocatii care au avut loc la sediul Baroului 
Bucuresti, in vederea discutarii unor probleme profesionale, sesiunile de consultari 
privind aspecte legate de activitatea de asistenta juridica sau diversele intruniri cu 
Comisia de Disciplina. Un exemplu elocvent in acest sens este reprezentat de cele 
doua intalniri din luna martie cu reprezentanti ai societatilor de avocatura din 
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cadrul Baroului Bucuresti, avand ca obiect intocmirea de urgenta a unui Proiect de 
lege de organizare a profesiei de avocat, ca urmare a vidului legislativ survenit in 
urma declararii neconstitutionale a OUG nr. 159/2008. 

Pe parcursul anului 2010 s-au mentinut si consolidat relatiile de cooperare 
cu Ministerul Justitiei prin participarea la diverse dezbateri cu reprezentanti ai 
acestuia (de exemplu, participarea la discutarea Proiectului de Lege privind unele 
măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor). Un aspect deosebit il 
reprezinta diligentele depuse in privinta alocarii corespunzatoare a fondurilor 
pentru plata onorariilor avocatilor din oficiu prin abordarea Minsiterului Justitiei si 
a autoritatilor nationale.  

Activitatea Filialei Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor a fost 
indeaproape urmarita de Consiliul Baroului in anul anterior, in ale cărui sedinte au 
fost analizate situatiile privind restantierii la plata contributiilor banesti cuvenite 
fondului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.  

 
In decursului anului 2010 s-au stabilit relatii profesionale corespunzatoare 

ale avocatilor cu magistratii prin organizarea de activitati comune (semnarea 
Acordului de pregatire profesionala intre I.N.M si I.N.P.P.A, Sarbatorirea Pomului 
de Craciun la Palatul de Justitie, participarea la proiectul privind Creşterea 
eficienţei sistemului de evaluare a activitatii profesionale a magistratilor, 
implementat de Consiliul Superior al Magistraturii  din Romania in parteneriat cu 
Consiliul Superior al Magistraturii din Italia din data de 11.02.2010, discutiile 
desfasurate la intalnirea din 25 martie 2011 cu conducerea I.C.C.J privind alocarea 
unui spatiu corespunzator pentru avocati in incinta I.C.C.J, precum si accesul 
avocatilor in cladirile instantelor fara a fi supusi controlului antitero din partea 
Jandarmeriei Romane). 

 
In acelasi timp, au fost discutate probleme profesionale de catre 

reprezentanti ai U.N.B.R. si ai Consiliului Baroului Bucuresti  la intalnirile avute 
cu Presedintia Romaniei. 

In ceea ce priveste raporturile cu barourile din strainatate, s-a realizat buna 
cooperare dintre avocatii romani si avocatii din alte state, prin activitati precum: 

-participarea la lucrarile Bicentenarului Baroului Paris din luna iunie 2010 ; 

- participarea la Congresul Uniunii  Internationale a Avocatilor din Istanbul, 
Turcia si la Senatul International al conducatorilor de Barouri (octombrie 2010),  

- participarea la Adunarea Generala a UIA din perioada 29.10.2010-
2.11.2010- Istanbul, Turcia. 
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De asemenea, anul 2010 a fost marcat de participarea la diverse conferinte, 
seminarii, lansari: 

-  seminarul internaţional “Aspectele actuale ale legislaţiei europene privind 
procedura civilă si Vânzarea internaţională a mărfurilor (CISG) care a avut loc 
la Facultatea de Drept/Universitatea din Bucureşti; 

- “Conferinta anuala a Grupului de lucru privind stabilirea volumului optim de 
activitate la instantele judecatoresti" din data de 12.10.2010; 

-  Conferinţa Naţională a Mediatorilor 2010, din data de 19.11.2010; 

-  Decernarea Premiilor Revistei Romane de Drept Privat pe anul 2009, din data 
de 19.11.2010; 

- Gala de Lansare a “Revistei Romane de Consultanta” si a portalului “legal 
marketing”. 

Printre alte realizari importante, se pot mentiona si urmatoarele: 

� Sarbatorirea “Zilei Baroului Bucuresti” la Palatul Parlamentului pe data 
de 25 septembrie 2010; 

� Amenajarea spatiilor de parcare pentru avocati la instantele de judecata; 
� Dotarea spatiilor destinate desfasurarii activitatii avocatilor in incinta 

cladirilor instantelor de judecata; 
� Reinfiintarea Cenaclului Baroului Bucuresti. 

Totodata, s-a avut in vedere pe tot parcursul anului 2010: 

� Asigurararea unei transparente corespunzatoare a activitatii organelor de 
conducere ale profesiei de avocat prin postarea deciziilor Decanului si a 
hotararilor Consiliului Baroului Bucuresti cu caracter general pe site-ul 
Baroului Bucuresti si prin afisare la avizierele corpului de avocati; 

� Actualizarea permanenta a site-ului Baroului Bucuresti-sectiunea “Pagina 
Decanului”, precum si redactarea de anunturi si comunicate; 

� Monitorizarea in presa scrisa, audio-vizuala, cat si pe site-urile juridice 
de specialitate a aparitiilor articolelor, interviurilor, stirilor care au ca 
subiect activitatea Baroului Bucuresti, activitatea conducerii Baroului 
Bucuresti si a avocatilor membri ai Baroului; 

� Stabilirea şi intretinerea unei bune comunicari cu mass-media care s-a 
concretizat in numeroase referiri cu privire la activitatile desfasurate in 
cadrul Baroului. 
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RESORTUL CANCELARIE-SECRETARIAT  
 
 

In perioada de referinta, activitatea Consiliului Baroului Bucuresti si a 
consilierilor desemnati pentru asigurarea coordonarii acestui resort, a urmarit in 
principal eficientizarea activitatilor desfasurate de personalul Baroului Bucuresti in 
acest sens, precum si scurtarea timpului de rezolvare a problemelor, cererilor si 
sesizarilor membrilor baroului, in conditiile in care volumul acestora este 
considerabil. Astfel, in 2010 s-au inregistrat in condica de intrare 11443 de cereri 
privind activitatea profesionala a avocatilor, adrese, comunicari, sesizari impotriva 
avocatilor, adrese din partea instantelor sau institutiilor publice. 

 
 
S-a urmarit si in mare masura s-a realizat, cu sprijinul tuturor membrilor 

Consiliului Baroului Bucuresti si al Decanului, infiintarea unui ghiseu unic de 
registratura si diminuarea sau limitarea etapelor si procedurilor premergatoare 
emiterii actelor solicitate de membrii baroului (decizii, hotarari, adrese, adeverinte, 
alte raspunsuri). 
  

 
Activitatea resortului se concretizeaza in perioada de referinta in emiterea 

unui numar de:  
- cca. 400 Decizii pentru infiintare cabinete individuale; 
- cca. 40 Decizii pentru infiintare Societati Civile Profesionale; 
- cca. 20 Hotarari privind avocati salarizati in interiorul profesiei; 
- cca. 3500 Decizii privind modificari ale coordonatelor activitatii profesionale a 

avocatilor, respectiv: schimbari de nume, schimbari sedii profesionale, 
infiintari/schimbari sedii secundare /birouri de lucru, incheieri / modificari / 
prelungiri / schimbari contracte colaborare/salarizare,  

- cca 70 Decizii de aprobare transfer in / din Baroul Bucuresti; 
- cca. 130 Decizii de suspendare din profesie la cerere/incompatibilitate; 
- cca. 120 Decizii de ridicare a suspendarii  
- cca. 70 Decizii de radiere/excludere din profesie 
 

In anul 2010 s-au facut urmatoarele inscrieri in barou: 
- 209 avocati stagiari, cu examen de primire in profesie; 
- 12 avocati primiti in profesie cu scutire de examen 
- 21 avocati definitivi, cu examen de primire in profesie si vechime 
juridica. 
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In ceea ce priveste alte directii de activitate a Consiliului Baroului Bucuresti 

prin consilierii desemnati pentru asigurarea coordonarii acestui resort, se cuvine sa 
evidentiem urmatoarele: 

 
In anii 2010 – 2011 o parte importanta a activitatii resortului in discutie si 

implicit a Consiliului Baroului, a fost afectata solutionarii cererilor de primire in 
profesie cu scutire de examen, pentru a caror gestionare si rezolvare transparenta s-
a instituit prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 902/2010 o procedura de 
intervievare a solicitantilor, organizandu-se in acest scop intalniri ale candidatilor 
cu membrii Consiliului Baroului Bucuresti in cadrul unor sedinte extraordinare.  

 
Analiza documentatiei aferente cererilor, verificarea conformitatii acesteia 

cu exigentele statutului si legii, au implicat activitati ale membrilor Consiliului 
Baroului Bucuresti atat in plen, cat si in subcomisii. Rezultatul acestor sedinte s-a 
concretizat in 32 de cereri admise si 66 de cereri respinse, in perioada de referinta. 

 
Activitatea curenta a resortului Cancelarie-Secretariat, prin consilierii 

coordonatori, s-a concretizat si prin pregatirea si desfasurarea sedintelor 
saptamanale ale Consiliului, 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. Astfel, s-au pregatit, organizat si desfasurat 37 de sedinte 
ordinare ale Consiliului Baroului si 7 sedinte extraordinare, acestea din urma fiind 
destinate solutionarii cererilor de primire in profesie cu scutire de examen, in urma 
intervievarii petentilor. 

 
Alaturi de implicarea consilierilor desemnati de Consiliul Baroului Bucuresti 

cu coordonarea activitatii de cancelarie-secretariat, a existat o preocupare a tuturor 
membrilor Consiliului Baroului Bucuresti si a Decanului pentru asigurarea 
continuitatii serviciilor destinate avocatilor si pentru rezolvarea in timp optim a 
cererilor acestora. In cadrul evaluarii realizate in legatura cu resortul in discutie, s-
a constatat o reducere simtitoare a reclamatiilor in legatura cu calitatea serviciilor 
si o preocupare constanta a angajatilor baroului de rezolvare eficienta a 
problemelor specifice. 

 
O imbunatatire a calitatii serviciilor este de asteptat prin implementarea unui 

sistem de corespondenta electronica care, cu asigurarea protectiei informatiei si a 
secretului corespondentei, sa permita avocatilor sa isi rezolve problemele ce tin de 
organizarea si exercitarea profesiei intr-un timp mai redus, fara a se mai impune 
prezenta acestora, exceptand cazurile in care este necesara semnarea de 
documente. 
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Situatia organizarii examenelor in anul 2010  

 

 In cursul anului 2010, Decanul, alaturi de intreg Consiliul Baroului 
Bucuresti, a coordonat desfasurarea sub indrumarea U.N.B.R. a  2 sesiuni de 
examen de definitivare in profesie, respectiv in lunile februarie si noiembrie 2010 
si a unei sesiuni de admitere in profesie in calitate de avocati stagiari/definitivi, in 
noiembrie 2010.  

Totodata, a fost coordonata inscrierea candidatilor la examenele de primire 
in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar / definitiv, sesiunea 
februarie 2010 – Sibiu. 
 Rezultatele sintetice ale examenelor de mai sus se regasesc in tabelul 
prezentat: 
 Total inscrisi Admisi Respinsi 
Admitere 
stagiari 
noiembrie 
2010 

1043 417 626 

Admitere 
definitivi 
noiembrie 
2010 

36 6 30 

Definitivat 
februarie 
2010 

194 137 57 

Definitivat 
noiembrie 
2010 

116 30 86 

 
Sectorul I.T., ca urmare a coordonarii de catre Decan si consilierii resortului 

Cancelarie-Secretariat, si-a intensificat in decursul anului 2010 eforturile pentru 
modernizarea infrastructurii electronice si de comunicatii, dar si a aplicatiilor IT 
care sustin sectoarele de activitate ale baroului, realizand urmatoarele activitati 
specifice: 

• Instalarea, configurarea si mentenanta echipamentelor active si pasive de 
retea, servere, statii de lucru si periferice, necesare activitatii zilnice 
intreprinse in cadrul compartimentelor Baroului Bucuresti. 

• Dezvoltare si management baza de date si website www.baroul-bucuresti.ro 
pentru asigurarea unor servicii si informatii rapide si utile avocatilor, 
membrii ai Baroului Bucuresti: conturile avocatilor, suportul electronic de 
aplicare la cursurile si evenimentele organizate de Baroul Bucuresti. 



 13

• Asigurarea suportului tehnic necesar bunei desfasurari a cursurilor de 
pregatire profesionala, gazduite de Sala „Flavius Teodosiu“ – in cadrul 
Baroului Bucuresti. 

• Asigurarea suportului tehnic si sistemului de calcul si catalogare pentru 
examenele de primire in profesia de avocat si de obtinere a titlului 
profesional de avocat definitiv. 

• Planificarea dezvoltarilor de infrastructura IT ce vizeaza o eficientizare a 
fluxurilor de activitate, o scadere a costurilor si promovarea unor noi servicii 
utile avocatilor. 

 
 

RESORTUL DISCIPLINAR  
 

   
 Cu privire la sesizarile formulate impotriva avocatilor, in perioada supusă 
analizei s-a constatat înmulţirea sesizărilor primite din partea instanţelor de 
judecată împotriva avocaţilor care nu s-au prezentat în cauzele în care erau aleşi 
sau angajaţi din oficiu, precum şi sesizările din partea justiţiabililor clienţi, privitor 
la cuantumul onorariilor şi la volumul de activitate desfăşurat. Au fost inregistrate 
cca. 850 sesizari, in crestere fata de anul precedent, ceea ce, pe de o parte, indica 
un grad mai inalt de asteptare din partea autoritatilor cu competente in materie, a 
clientilor de la avocati, iar pe de alta parte, necesitatea intensificarii eforturilor 
membrilor Consiliului Baroului Bucuresti, ale coordonatorilor formelor de 
exercitare a profesiei si in general ale tuturor avocatilor pentru eliminarea oricaror 
conduite de natura sa afecteze relatia avocatilor cu persoanele si autoritatile cu care 
intra in contact. 
 

Consiliului Baroului a analizat si solutionat prin emiterea de decizii ale 
Decanului un numar de 128 de sesizari, din care 60 de sesizari au fost admise, 
dispunandu-se restituirea partiala sau totala a onorariilor, restul fiind respinse ca 
neintemeiate. Au fost solutionate un numar de 39 de contestatii la deciziie 
Decanului. De asemenea, au fost solutionate prin hotarari ale Consiliului Baroului 
Bucuresti 150 de sesizari, din care 40 au fost admise si 80 au fost respinse. Pentru 
15 sesizari s-a dispus prin hotarari ale Consiliului trimiterea la Comisia de 
Disciplina a avocatilor implicati. Pentru 15 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 cca 10 sesizari, Consiliul Baroului Bucuresti a formulat puncte de 
vedere la solicitarea UNBR, pentru contestatiile formulate de petenti impotriva 
hotararilor Consiliului, motivand solutia data. In curs de solutionare se afla un 
numar de cca. 322 de sesizari, fiind finalizate prin adrese sau alte comunicari catre 
petenti cca. 280 de sesizari. 
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De asemenea, Consiliul Baroului a fost sesizat cu stari conflictuale intre 
avocati, pe care a incercat sa le solutioneze in spiritul cofraternitatii, asa cum este 
definit in statutul profesiei. In cazurile nesolutionate prin mediere, avocatii 
implicati au formulat cerere de arbitrare, fiind finalizate 2 dosare de arbitraj.  

 
 
 

Resortul Invatamant, examinări, pregătire perfecţionare 
profesională continua si initiala 

 
 

Prin Decizia nr. 266/2007 Consiliul UNBR a adoptat Programul de pregatire 
profesionala continua a avocatilor pe perioada 1 ianuarie 2008 – 01 ianuarie 2011, 
program care se deruleaza in prezent. 
 

Prin deciziile si hotararile ulterioare adoptate de Congresul Avocatilor si de 
Consiliul UNBR se precizeaza modalitatile prin care avocatii definitivi isi pot 
indeplini obligatia de a realiza un numar de 60 de ore de pregatire profesionala 
continua pe perioada celor trei ani (20 ore/an) 
 

Datorita numarului mare al membrilor Baroului Bucuresti, s-a continuat 
Proiectul de organizare a propriului program de pregatire profesionala continua, 
pus la dispozitia membrilor Baroului Bucuresti in mod gratuit; de asemenea, s-a 
imbunatatit aplicatia informatica de gestionare a orelor de pregatire efectuate de 
avocati. S-a creat astfel posibilitatea inscrierii online, pe site-ul Baroului Bucuresti, 
la cursurile de pregatire organizate de Barou si oportunitatea ca fiecare avocat sa 
isi consulte online situatia pregatirii profesionale, prin crearea unui cont personal. 
 

Cursurile Baroului Bucuresti sunt organizate pe domenii de drept, ţinând 
seama de tendinţa de specializare a avocaţilor si au avut, pe cat posibil, un continut 
preponderent practic, urmarindu-se completarea pregatirii profesionale prin 
actualizarea cunostintelor in domeniile in care acestia isi exercita profesia, 
utilizarea cunoştinţelor teoretice în vederea stimulării şi formării competenţelor 
profesionale, a capacităţii de interpretare a normei juridice, de dezvoltare a 
spiritului de analiză şi sinteză, de însuşire a termenilor tehnico-juridici de 
specialitate. 
 

Obiectivul cursurilor si dezbaterilor tematice organizate îl reprezintă 
aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind instituţiile dreptului şi 
aplicarea corectă a acestora, prin fixarea cadrului general al instituţiilor, în raport 
de doctrina juridică şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii 
Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
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Lectorii/formatorii în cadrul programului de formare profesională organizat 
de BB sunt, in marea majoritate, avocati cu notorietate profesională în domeniul 
disciplinei de profil sau cadre didactice universitare ce îşi desfăşoară activitatea in 
instituţiile de învăţământ superior acreditate.  

Din cei 68 de lectori ai cursurilor din 2010, jumatate sunt avocati care au si 
cariera didactica universitara.  
  Potrivit evidentelor, in perioada 01.01 – 31.12.2010, Baroul Bucuresti a 
organizat 96 de cursuri de pregatire profesionala. 
 

In continuare, vom mentiona ca, pentru completarea obligatiei de pregatire 
profesionala, avocatii adauga la numarul orelor efectuate in cadrul programului de 
pregatire organizat de Baroul Bucuresti - orele de pregatire recunoscute de 
Consiliul Baroului Bucuresti ca urmare a participarii acestora la:  

• cursurile organizate de Centrul INPPA sau de centrele teritoriale ale 
acestuia;  

• cursurile organizate de alte barouri din tara, care sunt acreditate de INPPA; 
• cursuri de Master si de doctorat (absolvite la Facultati acreditate); 
• cursurile de pregatire profesionala organizate in interiorul formei de 

exercitare a profesiei;  
• cursuri si conferinte nationale, simpozioane -organizate de alte profesii ; 
• congrese si seminarii internationale organizate de asociatii internationale ale 

profesiei de avocat (UIA, IBA, CCBE) 
• Scoli de vara organizate de Facultatile de drept din cadrul Universitatilor 

acreditate, din tara si din strainatate. 
 

De asemenea, sunt recunoscute ca pregatire profesionala continua: 
• activitatea de formare profesionala desfasurata de avocatii – cadre didactice 

– in cadrul programelor institutiilor de invatamant superior la care 
functioneaza; 

• activitatile de formare profesională desfăsurate în cadrul altor profesii, în 
situatia în care avocatul dovedeste că are calitatea de formator; 

• activitatea publicistica juridica - articole publicate în revistele de specialitate 
ori în publicatiileîn format electronic, agreate de I.N.P.P.A.;  

• orele de pregatire profesionala efectuate in cadrul barourilor de origine 
pentru avocatii straini, membri ai Baroului Bucuresti, inscrisi pe Tabloul 
avocatilor comunitari.  

  
 S-au inregistrat 520 de cereri de recunoastere a orelor de pregatire 
profesionala, care s-au solutionat pana in acest moment, orele recunoscute fiind 
introduse in baza de date aferente Pregatirii profesionale.  

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.  
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RESORTUL INTERNATIONAL  
 

In anul 2010 activitatea Resortului international al Baroului a avut ca 
obiective: 
 

(i) continuarea si consolidarea participarii Baroului Bucuresti si a mebrilor 
sai in cele doua organizatii mondiale ale profesiei de avocat, Union 
Internationale des Avocats si International Bar Association ; 

(ii)  consolidarea legaturilor de cooperare cu barourile din Uniunea 
Europeana ; 

(iii)  dezvoltarea relatiilor in cadrul Asociatiei Barourilor din Zona Marii 
Negre/Black Sea Countries Bar Association/BCBA in care Baroul 
Bucuresti are calitatea de membru fondator si, pentru 2010, calitatea de 
presedinte ; 

(iv) solicitarea de burse pentru avocatii romani in Franta si Germaniasi 
indeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru obtinerea acestora.. 

 
Dorim sa facem mentiunea ca 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.   
 

Reprezentanti ai Baroului Bucuresti au participat, in cursul anului 2010, la 
urmatoarele manifestari internationale : 

o ianuarie – sedinta Consiliului Presedintiei UIA, la Bruxelles ; 
o februarie – seminarul «Criza si profesia de avocat»; in cadrul acestei 

manifestari a fost semnat un document foarte important, pe care 
Baroul Bucuresti l-a recunoscut, respectiv “Declaratia de la 
Barcelona”, in realitate o “Carta de recunoastere mutuala a formarii 
continue a avocatilor”, conventie prin care se recunoaste pregatirea 
profesionala continua desfasurata de un avocat european oriunde in 
Europa; 

o februarie – Belgrad, unde s-a continuat intarirea relatiilor stranse cu 
avocatii din Serbia, cel cu care am semnat, in anul 2004, la Bucuresti, 
un Protocol de Colaborare Bilaterala si Sustinere Reciproca 
Internationala; 

o martie, Milano, unde reprezentanti ai Consiliului Baroului Bucuresti 
au semnat un Memorandum de cooperare cu Consiliul Baroului 
Milano prin care s-a convenit cooperarea cu privire la domeniul 
specific al practicii juridice si apararea drepturilor avocatilor, 
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cooperare prin crearea de colaborari profesionale si culturale, precum 
si cooperarea intre cele doua barouri cu privire la preagatirea 
profesionala continua; 

o martie, Budapesta, participare la lucrarile Comitetului Executiv si ale 
Consiliului de Presedintie ale Uniunii Internationale a Avocatilor; 
Consiliul de Presedintie a adoptat, printre altele, o Rezolutie prin care 
protesteaza impotriva modului in care, la nivel mondial, se produce o 
permanenta incalcare a secretului profesional prin utilizarea tehnicii 
moderne de interceptare (telefoane mobile, preluare de imagini si 
sunet de la mare distanta, satelit, utilizarea nelegala a datelor 
personale etc.); 

o mai, Ohrid, Macedonia, participare la Adunarea Generala a Baroului 
Macedonean; in cadrul ceremoniei de deschidere, Consiliul Baroului 
din Macedonia i-a acordat un premiu domnului consilier Mihai 
Tanasescu, pentru sprijinul si sustinerea dezvoltarii relatiilor 
internationale ale Baroului din Macedonia; este un semn de apreciere 
si recunostinta fata de reprezentantii Baroului Bucuresti care, prin tot 
ce au facut in perioada mandatelor lor din ultimii 20 de ani, au 
contribuit nu numai la afirmarea internationala a baroului, dar au facut 
ca Baroul Bucuresti sa devina un centru regional pentru dezvoltarea 
internationala a celorlalte barouri din zona; 

o iunie, Bucuresti, Baroul Bucuresti si UNBR, in cooperare cu Baroul 
Federal German si Uniunea Internationala a Avocatilor, si cu sprijinul 
Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti, au organizat la 
Bucuresti un seminar de o zi cu tema “Aspecte actuale ale legislatiei 
europene privind procedura civila si Vanzarea internationala a 
marfurilor (CIS), in cadrul programului de pregatire profesionala 
continua organizat de Baroul Bucuresti pentru avocatii sai, 
manifestare la care au participat aproximativ 300 de avocati romani; 
Seminarul s-a desfasurat in Aula Magna a Facultatii de Drept a 
Universitatii din Bucuresti intre orele 9.00 –17.00; lucrarile prezentate 
au fost postate pe site-ul Baroului Bucuresti; prezentarile au fost 
sustinute in limba germana si s-a asigurat traducerea simultana a 
lucrarilor seminarului in limba romana si limba germana; temele au 
prezentat foarte mare interes pentru avocatii romani, ca si pentru 
reprezentantii altor profesii juridice si pentru studentii Facultatii de 
Drept;  

o iunie, Salonic, unde reprezentanta Baroului Bucuresti a prezentat 
lucrarea "Probleme particulare ale restituirii proprietăţilor imobiliare 
în România, în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului"; 

o iunie, Paris, unde reprezentatii Baroului Bucuresti au participat la 
sarbatorirea Bicentenarului Baroului Paris si la lucrarile Senatului 
International al Barourilor al UIA; tema Senatului International a fost: 
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Globalizarea pentru Avocati: o realitate sau o provocare?/ 
Globalizarea pentru Avocati: un pericol sau o conjunctura extrem de 
favorabila?; 

o octombrie, Paris, participare la Adunarea Generala Extraordinara a 
Consiliului National al Barourilor Franceze,CNBF; 

o noiembrie, Istanbul: participare la Congresul Mondial al UIA de la 
Istanbul (Congres care, asa cum stiti, s-a desfasurat in anul 2008 la 
Bucuresti); ne face placere sa va informam ca la acest Congres au 
participat 17 avocati din Romania (dintre care 12 din Baroul 
Bucuresti) si ca trei avocati din cadrul Baroului Bucuresti au sustinut 
lucrari stiintifice in cadrul comisiilor Drept bancar, Dreptul 
falimentului, Dreptul familiei si Dreptul asigurarilor;  

o noiembrie, Berlin: un reprezentant al Baroului Bucuresti a participat la 
cea de a 10-a Conferinta privind profesia de avocat, conferinta avand 
drept tema Standardele profesionale ale Profesiei de Avocat – 
Specializare si Pregatire continua.  

 
 
 
 
 

SERVICIUL DE ASISTENTA JUDICIARA  
 
 
PREZENTARE 

 
 Serviciul de Asistenta Judiciara a fost infiintat in anul 1996. In decursul 
timpului, acesta a fost reorganizat prin Hotararea Consiliului Baroului Bucuresti 
nr.1/26.05.2003. Prin Hotararea nr.5/27.01.2009 se aproba Regulamentul privind 
organizarea si functionarea SAJ, regulament completat cu dispozitiile Legii 
51/1995 modificata si completata, cu dispozitiile Statutului profesiei de avocat si 
cu cele ale normelor procesuale. 
 In prezent, in cadrul SAJ functioneaza doua compartimente: Asistenta 
judiciara in materie penala si Asistenta judiciara in materie civila, compartiment 
infiintat in iunie 2008, ca urmare a Ordonantei de urgenta nr.51/21.04.2008 privind 
ajutorul public judiciar in materie civila. In cadrul acestui compartiment este 
incadrat un functionar. Activitatea Serviciului de asistenta judiciara in materie 
penala este asigurata de sase functionari care lucreaza in doua schimburi, atat in 
week-uri, cat si in zilele de sarbatori legale. Desemnarea avocatilor pe timp de 
noapte se efectueaza tot de catre angajatii SAJ.  
 SAJ a fost coordonat in anul 2010 de trei consilieri: avocat Ion Lazar, avocat 
Irinel Mehedinteanu si avocat Nicu Tiberius. 
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DOMENIILE ASISTENTEI JUDICIARE 
 
 Asistenta judiciara si/sau extrajudiciara este asigurata de avocatii care 
formuleaza optiuni in acest sens, avocati inscrisi in registrul de asistenta judiciara 
al baroului. 
 

ASISTENTA OBLIGATORIE LA URMARIREA PENALA 
 
 La cererea prealabila si motivata a organelor de urmarire penala, SAJ 
desemneaza avocati in vederea asigurarii asistentei judiciare obligatorii; 
desemnarea se face contactand telefonic avocatii care au formulat optiuni in 
ordinea determinata de repartitia lunara. 
 In anul 2010 s-a emis un numar de 6.137 delegatii pentru asistenta judiciara 
in faza de urmarire penala. 
 

ASISTENTA OBLIGATORIE LA INSTANTELE DE JUDECATA 
 
 Avocatii din oficiu se desemneaza numai ca urmare a unei solicitari 
prealabile si motivate a instantelor de judecata. 
 In anul 2010 s-a emis un numar de 34.966 delegatii pentru asistenta judiciara 
in faza de judecata. 
 Pentru anul 2010, in evidentele SAJ era inregistrat un numar de 810 cereri 
de inscriere in Registrul de asistenta judiciara al Baroului Bucuresti, pana la finele 
anului inregistrandu-se mai multe cereri de retragere. 
 

ASISTENTA JUDICIARA GRATUITA 
 

In cursul anului 2010 s-a emis un numar de 604 delegatii pentru asistenta 
judiciara gratuita, din care un numar de 115 delegatii in materie penala si 489 
delegatii in materie civila. Din totalul de 489, 73 delegatii au fost emise pentru 
asistenta extrajudiciara. 

 
ASISTENTA EXTRAJUDICIARA SI JUDICIARA PRIN AVOCAT IN 

CADRUL AJUTORULUI PUBLIC JUDICIAR 
 
 Asistenta extrajudiciara se poate acorda prin avocat ales sau desemnat de 
SAJ si consta in acordarea de consultatii, formularea de cereri, petitii, sesizari, 
initierea altor asemenea demersuri legale, precum si in reprezentarea in fata unor 
autoritati sau institutii publice, altele decat cele judiciare sau cu atributii 
jurisdictionale, in vederea realizarii unor drepturi sau interese legitime. 
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ARHIVA SI EVIDENTELE SAJ 

 
 Spre deosebire de anul 2009, cand adresele prin care se solicita desemnarea 
unui avocat, precum si borderourile de incasare a onorariilor erau arhivate numai in 
suport material, in cursul anului 2010, ca urmare a colaborarii dintre Serviciul de 
Asistenta Judiciara si compartimentul IT, pe de-o parte, si firma OPTI, pe de alta 
parte, a  fost finalizat si imbunatatit programul informatic de evidenta a delegatiilor 
privind asistenta judiciara obligatorie si gratuita. 

 In momentul de fata este in derulare contractul incheiat cu firma OPTI 
pentru introducerea delegatiilor emise in anul 2010. 
 Tot in cursul anului 2010 a fost demarata si operatiunea de evidentiere 
informatica a referatelor pentru plata onorariilor din fondurile Ministerului de 
Justitie, fapt ce a contribuit la identificarea neconcordantelor dintre sumele 
acordate de instantele de judecata si cele inscrise de avocat in referatul de plata. 
 

REPARTIZAREA CAUZELOR 
 
 Principiul fundamental al functionarii SAJ il constiuie asigurarea asistentei 
judiciare prin desemnarea prealabila a avocatilor, potrivit criteriilor prevazute de 
Regulamentul SAJ. 
 In anexa  este prezentata situatia referatelor depuse in anul 2010. 
 
 Onorariile care se cuvin 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 cooperare judiciara 
internationala in materie penala sunt reglementate de Protocolul nr.113928/2008 
incheiat intre Ministerul Justitiei si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, 
protocol intrat in vigoare la data de 01 decembrie 2008. 
 
 Mentionam faptul ca pe parcursul anului 2010 s-au inregistrat intarzieri mari 
in ceea ce priveste plata acestor onorarii. 
 In urma interventiilor facute de conducerea Baroului Bucuresti (scrisorile 
adresate Ministerului de Justitie in septembrie si decembrie 2010), alaturi de 
efortul depus de U.N.B.R, s-a ajuns ca in prezent sa fie alocate fondurile pentru 
plata asistentei judiciare din oficiu aferente lunii februarie 2011. 
 
 DEFICIENTE 
 Organizarea asistentei avocatiale din oficiu si gratuite a constituit una din 
preocuparile permanente ale conducerii baroului. 



 21

 Ca urmare, in timp, s-au emis mai multe hotarari, obligatorii pentru toti 
avocatii din cadrul Baroului Bucuresti. 
 Desi aceste hotarari ce concretizeaza dispozitiile legale si atributiile baroului 
in organizarea si asigurarea apararii din oficiu si gratuite in fata instantelor de 
judecata de toate gradele si a organelor de urmarire penala au fost comunicate celor 
interesati, nu toti beneficiarii serviciilor legale asigurate prin avocat de catre 
Baroul Bucuresti, au inteles sa respecte si sa aplice hotararile Consiliului Baroului 
Bucuresti. 
 Cu riscul de a ne repeta, va semnalam urmatoarele aspecte care, din pacate, 
ingreuneaza desfasurarea normala a activitatii de asistenta judiciara, aspecte legate 
atat de colaborarea cu instantele de judecata, cat si aspecte care tin de seriozitatea 
si profesionalismul unor avocati. 
 Mentinand practica, sectiile penale ale Tribunalului Bucuresti transmit cu 
intarziere planificarea sedintelor de judecta, fapt care impiedica atat afisarea la 
timp a planificarii, cat si repartizarea cauzelor, avocatii desemnati nemaiavand 
timpul necesar pentru studiul dosarelor. 
 Deasemenea, semnalam nemultumirile avocatilor referitoare la instantele de 
judecata care nu respecta Protocolul incheiat intre Ministerul Justitiei si Uniunea 
Nationala a Barourilor din Romania privind acordarea onorariilor din oficiu. 
 

Conducerea Baroului Bucuresti a manifestat o permanenta preocupare in 
ceea ce priveste acordarea onorariilor instituite in acordul mentionat mai sus, 
avand loc intalniri intre reprezentantii diferitelor instante de judecata  pe de-o 
parte, si decanul baroului si consilierii coordonatori ai Serviciului de Asistenta 
Judiciara pe de alta parte. 
  
 In ceea ce priveste modul cum inteleg unii avocati sa respecte hotararile 
Consiliului Baroului Bucuresti privind asistenta din oficiu, precum si toate 
dispozitiile care reglementeaza aceasta activitate, va supunem atentiei urmatoarele 
: 
 

Perioada de depunere a referatelor a fost stabilita pentru intervalul ultima 
saptamana a lunii in curs pana pe data de 07 ale lunii urmatoare, si comunicata 
verbal, la avizierul SAJ, cat si pe site-ul baroului. Cu toate acestea, nerespectarea 
acestui termen a devenit, pentru unii avocati, un obicei. 
 Mentionam faptul ca, incepand din luna iunie 2009, U.N.B.R., prin adresa 
nr.1193/03.06.2009, a solicitat tuturor barourilor situatia lunara rezultata din 
utilizarea formularului de decontare pentru avocati; prin urmare, depunerea 
referatelor peste termenul prevazut atrage dupa sine imposibilitatea de a respecta 
deciziile U.N.B.R.  
 Un alt aspect pe care l-am semnalat in repetate randuri se refera la 
neprezentarea in instanta la  termenele la care au fost planificati. Regulamentul 
privind organizarea si functionarea SAJ , la art.66 prevede ca “avocatii desemnati 
sunt datori sa studieze temeinic cauzele care le-au fost incredintate, sa se prezinte 
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la fiecare termen la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori 
la alte institutii”. Acelasi regulament, la art.71 stabileste : “Constituie abatere 
disciplinara grava neindeplinirea cu rea credinta ori din neglijenta a obligatiei de a 
notifica SAJ si instanta competenta cu privire la imposibilitatea de prezentare”.  
 Ca o consecinta a “aplicarii” dispozitiilor regulamentului sesizam numarul 
mare de amenzi aplicate avocatilor din oficiu. 
 In ceea ce priveste asigurarea asistentei din oficiu pe timp de noapte, desi s-
au inscris foarte multi avocati, atunci cand sunt solicitati, fie nu raspund, fie refuza 
pe motiv ca nu se deplaseaza doar pentru un singur invinuit. Pentru acele cazuri 
pentru care refuzul a devenit o practica, propunem suspendarea de la oficii pentru o 
perioada determinata (conf. art. 70 punct.c) si art. 72 din Regulamentul SAJ ). 
 
 Pe parcursul anului 2010 au avut loc, periodic, sedinte de consultari cu 
avocatii care acorda asistenta din oficiu si gratuita, organizate de conducerea SAJ 
la sediul din Palatul de Justitie. 

 
 
 

SITUATIA REFERATELOR DEPUSE IN PERIOADA 
IANUARIE-DECEMBRIE 2010 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Luna Nr. avocati care 
au prestat efectiv 
activitati de 
asistenta 
judiciara 

Nr. referate 
aprobate 

Valoare 
remuneratie 
propusa si 
achitata 

1 Ianuarie 383 2647 543.030 
2 Februarie 437 2736 589.125 
3 Martie 461 2982 659.095 
4 Aprilie 441 2818 595.930 
5 Mai 459 3028 620.763 
6 Iunie 437 2953 611.879 
7 Iulie 340 2123 439.163 
8 August 387 2515 500.968 
9 Septembrie 453 2929 572.494 

10 Octombrie 474 2969 590.555 
11 Noiembrie 410 2439 575.790 
12 Decembrie 446 2979 681.575 
13 Total 5128 33.118 6.980.367 
14 Media 427,3 2.759.83 581.697,25 
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RESORTUL FINANCIAR  

 
 
 
Referitor la situatia financiara a Baroului Bucuresti la 31 decembrie 2010 se 

prezinta in mod succint principalii indicatori: 
 
 
In anul financiar 2010 la capitolul “VENITURI”  s-a realizat suma de 6.657.273  
lei, dupa cum urmeaza : 
 
- Venituri din cotizatiile si taxele de inscriere 
in barou ale avocatilor                                                     - 4.511.696 lei 
 -  Venituri din dobanzi bancare                                           - 1.224.588 lei 
 -  Alte venituri din activitati fara scop patrimonial             -        3.694 lei 
 -  Venituri din activitati economice (taxe examene 
de intrare in avocatura si de definitivat)                          -    917.295 lei 

 
In aceasta perioada, la capitolul “CHELTUIELI”  s-a inregistrat suma de  

6.214.087 lei, dupa cum urmeaza : 
 
                     - Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial  - 5.566.783 lei 
   - Cheltuieli privind activitatile economice         -    647.304 lei 
 
   Facand diferenta dintre veniturile realizate si cheltuielile efectuate, 
rezulta ca in anul financiar 2010 s-a cheltuit cu 443.186 lei mai putin, ceea ce 
reprezinta rezultatul net al exercitiului.  
   La 31 decembrie 2010, Baroul Bucuresti, mai dispune din exercitiile 
financiare anterioare de suma de 13.955.836 lei. 
   In afara de activitatea propriu zisa, in cursul anului 2010, avocatii 
Baroului Bucuresti au prestat activitati pentru asistenta juridica din oficiu in suma 
de 6.980.367 lei. 
   Din suma mentionata mai sus, pana la 31 dec. 2010 Ministerul 
Justitiei a virat 5.423.002 lei, ramanand dator cu oficiile pentru lunile oct., 
noiembrie si decembrie 2010 in suma de 1.557.365 lei, in primele luni ale anului 
2011 facandu-se eforturi pentru diminuarea acestor debite.    
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RESORTUL DEZVOLTARE RESURSE-UMANE  
 
 

Consiliul Baroului Bucuresti, prin Decan si consilierii de resort, a urmarit 
indeaproape activitatea desfasurata de salariatii Compartimentului Dezvoltare 
Resurse-Umane, activitate ce acopera un domeniu de activitate de larg interes si 
utilitate, realizand atat transpunerea in evidentele electronice a tuturor actelor 
emise de Consiliu (Decizii, Hotarari, etc.) asigurand astfel evidenta tuturor 
avocatilor, cat si toate activitatile prevazute de legislatia muncii privind personalul 
angajat al Baroului Bucuresti.  

 
Membrii Consiliului Baroului Bucuresti s-au implicat in implementarea de 

masuri care sa asigure conformitatea dosarelor profesionale cu dispozitiile legii, 
evidenta corecta a situatiei profesionale a avocatilor membri ai baroului, precum si 
in asigurarea de suport logistic pentru orice activitati care implica date cu caracter 
profesional privitoare la membrii Baroului Bucuresti. 

 
Printre activitatile specifice resortului, enuntam: 

- vizeaza cererile  pentru intocmirea card-urilor de avocat cu stabilirea 
drepturilor de a pune concluzii la diferite instante in conformitate cu legea si 
statutul profesiei de avocat.  

- redacteaza in parte corespondenta baroului cu instantele, organele de politie, 
parchete si justitiabili. 

- intocmeste si elibereaza adeverintele si recomandarile solicitate de avocati 
privind calitatea si  vechimea in profesie 

- recrutează personalul, organizează selectarea acestuia, întocmeste 
documentele de angajare si face propuneri privind numirea în functii. 

- intocmeste si coordoneaza electronic Tabloul Avocatilor si asigura 
transmiterea catre toate institutiile abilitate, a link-ului respectiv, astfel incat 
acesta sa poata fi accesat direct in sistem electronic.  

- intocmeste si prezinta Consiliului lista stagiarilor care au implinit stagiul 
profesional, in vederea sustinerii examenului de definitivat. 

- 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. 

- vizeaza solicitarile avocatilor privind activitatea profesionala, in urma 
verificarii electronice a informatiilor cuprinse in baza de date si/sau prin 
consultarea dosarului profesional preluat sub semnatura de la Arhiva, 
semnaland eventualele neconcordante prin referat. 
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Avand in vedere responsabilitatile enumerate mai sus, detaliem in cele ce 
urmeaza activitatile realizate de resortul in discutie, in perioada analizata: 

• Angajarea salariatilor s-a facut facut numai pe baza competentelor si 
aptitudinilor profesionale in conformitate cu prevederile legale, Consiliul 
Baroului Bucuresti fiind implicat prin subcomisii de interviu in toate 
cazurile de angajare;  
• La solicitarea Consiliului Baroului Bucuresti s-a intocmit lista 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. 59/2009 U.N.B.R. (referitor la depunerea 
actelor de studii in copii legalizate) s-a continuat 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 1417 avocati sa depuna actele de studii iar 2567 
avocati sa faca dovada incheierii asigurarii profesionale . 
• S-au vizat cererile de eliberare card, stabilindu-se dreptul de a pune 
concluzii la instante in conformitate cu Legea si Statutul Profesiei de 
Avocat; 
• 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, inaintea fiecarui 
examen de definitivare in profesie, situatia stagiarilor inscrisi din oficiu in 
conformitate cu prevederile statutare si legale; 
• 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; 

De precizat ca, desi in anumite perioade (examene magistratura, 
inscrieri U.N.P.I.R, etc.) au fost facute sute de cereri  privind eliberarea de 
adeverinte si recomandari, unele chiar in ultimul moment, toate solicitarile 
au fost rezolvate creand astfel posibilitate tuturor solicitantilor  sa participe 
la examene si interviuri. 
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RESORTUL BIBLIOTECA  

 

 

In anul 2010 cresterea numărului de avocaţi intraţi în Baroul Bucureşti a dus 
implicit la  marirea numărului de utilizatori atat potentiali, cat si reali ai bibliotecii, 
astazi “sustinuta” si de suportul informatiei electronice oferit de biblioteca 
electronica pusa la dispozitia domnilor avocati. 

 
În anul 2010 au frecventat biblioteca un număr zilnic aproximativ de 70-8o 

de avocaţi. 
  

Activitatea bibliotecii este centrata pe mai multe module: achizitie de 
publicatii (pe suport traditional sau electronic), gestionarea fondului de carte si, 
mai ales, lucrul cu publicul.  
  

Achizitiile, in 2010, s-au ridicat la un numar de 695   publicatii, atat 
periodice, obtinute prin abonamente, cat si prin achizitie directa, de la librarii cu 
carte preponderent juridica. In deciziile de achizitie s-a tinut cont de cererile si 
sugestiile cititorilor, de lipsurile bibliotecii, de noutile in domeniul cartii juridice, 
iar pe de o alta parte de planurile editoriale ale anumitor edituri reprezentative în 
domeniul cărţii juridice (Woltters Kluwer, C.H. Beck, Lumina Lex, Themis Cart, 
Global Lex, Universul Juridic, Hamangiu etc.) si,  desigur, de nedepasirea unui 
anumit plafon.  
  

Pentru anul 2010 valoarea abonamentelor la colecţii de legi, hotărâri, 
periodice, ziare etc. necesare Bibliotecii se ridică la suma de 22298,55 RON. S-au 
achiziţionat culegeri de legislatie, astfel: legile, 4 volume şi hotărârile, 12 volume, 
deci toate actele normative publicate în partea I a Monitorului Oficial pe anul 
2010. Aceste colecţii au fost cumpărate in 2 exemplare. De asemenea, am avut, 
pastrand continuitatea, abonamente si la reviste de specialitate, cum ar fi: Dreptul, 
Revista de drept penal, Revista de drept comercial, Revista de dreptul afacerilor, 
Revista de drept privat, Revista de drept comunitar, Revista romana de dreptul 
muncii, Noua revista a drepturilor omului, Pandectele romane, Revista română de 
dreptul proprietăţii intelectuale, Curierul judiciar, Revista de drept public, Revista 
romana de jurisprudenta s.a.), precum si abonamente la ziarele: România Liberă, 
Adevărul cu carti, Jurnalul National. 
  

Dintre publicatiile seriale, monografice sau tratate achizitionate amintim: 
culegeri de practica de la Curtea de Apel Bucuresti  si alte curti de apel din tara, pe 
domeniile civil, penal, comercial, contencios, precum si lucrari de specialitate. 
  



 27

S-a continuat activitatea de actualizare zilnică a informaţiilor legislative, in 
programul Legis de la Piatra Neamţ, şi s-a efectuat, de asemenea, în paralel, 
actualizarea zilnică a informaţiilor pe suport tradiţional. 
  

La cererea avocaţilor, colectivul Bibliotecii a întocmit bibliografii selective 
(cum ar fi pentru: concurenta, asigurare de dovezi, etc.). De asemenea, s-au 
recuperat, în măsura posibilului, restanţele de la utilizatorii care au împrumutat la 
domiciliu, acest lucru realizându-se prin contactare (deseori repetata) telefonică 
sau prin e-mail. 

 
S-a continuat activitatea de fotocopiere la cerere a unor documente juridice 

in limita a 6 pagini. Tot în această perioadă s-a continuat refacerea şi reactualizarea 
fişierelor clasice de jurisprudenţă (speţe, articole) si s-a continuat fixarea pe 
tematici a continutului unor reviste (Dreptul, Revista de drept comercial s.a.). 
 

S-au obţinut in continuare copii ale hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Bucureşti, care sunt îndosariate cronologogic şi oferite solicitanţilor 
la cererea lor. 
   

Dintre nevoile acestui departament, am sublinia: stabilirea unei modalitati de 
recuperare a restantelor prin penalizarea in caz de nerestituire la termenul fixat a 
publicatiilor imprumutate, precum si importanta reconditionarii unor publicatii 
vechi si valoroase, pe principiul biblioteconomic al conservarii si prezervarii, si, pe 
de o alta parte, implementarea unui sistem informatic  de biblioteca, de un real 
ajutor in gestiunea fondului de carte si al imprumuturilor si, mai ales, care ar 
reprezenta un considerabil moment evolutiv in activitatea acestei biblioteci.  

 

 

RESORTUL ADMINISTRATIV  

 
In scopul cresterii calitatii mediului din sediul Baroului Bucuresti si din 

spatiile aferente, in perioada de referinta, Consiliul Baroului Bucuresti, in plen si 
prin Decan, a adoptat si executat masuri al caror efect a putut fi observat, privitoare 
la:   

 
� igienizarea spatiile comune si birourilor din Baroul Bucuresti  
� dotarea spatiilor de lucru din Baroul Bucuresti cu echipamente de stingere a 

incendiilor si   amenajarea a doua pichete de incendiu  
� extinderea spatiilor destinate arhivei Baroului Bucuresti 
� amenajarea biroului de lucru pentru arhivari asigurarea conditiilor pentru 

desfasurarea cursurilor de pregatire in spatiile Baroului Bucuresti  
� asigurarea conditiilor pentru desfasurarea examenelor de admitere in 
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avocatura si de definitivat 
� asigurarea conditiilor pentru serbarea Pomului de Iarna (cumparea si 

ambalarea cadourilor, amenajarea salii, curatenia de dupa spectacol) 
� asigurarea conditiilor pentru serbarea Zilei Baroului Bucuresti 
� achizitionarea tipizatelor pentru avocati si cele necesare activitatii SAJ 
� inventarierea documentelor din arhiva baroului (cca 25% din volumul de 

documente) 
Toate eforturile membrilor Consiliului Baroului Bucuresti si Decanului nu 

au implicat costuri cu plata serviciilor unor terti prestatori, toate amenajarile si 
dotarile efectuandu-se prin prin personalul propriu al baroului. Este de asteptat ca 
atributiile si activitatile care revin acestui resort sa se amplifice in conditiile in care 
se va decide prin hotararea Adunarii Generale a Avocatilor achizitionarea sau 
edificarea unui nou sediu al Baroului Bucuresti. 

 
 
 
 
 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI, 
 

DECAN 
Av. Ion ILIE-IORDACHESCU  


