
BAROUL  BUCURESTI 
Comisia de Cenzori 
 
DOBRAN IOAN-MIRCEA,  
DOBRINESCU IONUŢ-HORIA  
DRUGAN OVIDIU-TEODOR 
 
Către Adunarea Generală a Baroului Bucureşti din 29.03.2008 
 
 
 

RAPORTUL CENZORILOR PE ANUL 2007 
Accesibil şi online la adresa: http://snipurl.com/cenzoratbb2007-idob 

 
 

1. Activitatea cenzorilor. 
 
Comisia de cenzori a Baroului Bucureşti a fost aleasă în actuala componenţă în 
Adunarea Generală Electivă din 09.06.2007. Activitatea cenzorilor a debutat 
efectiv la 17.01.2008 prin formularea la adresa Consiliului Baroului, de către 
cenzorul Ionuţ Dobrinescu a unui chestionar cu număr de 29 de întrebări (Anexa), 
prin care acesta cerea acces direct la documente, informaţii şi rapoarte de sinteză. 
 
Prin adresa de răspuns nr. 291/04.02.2008 (Anexa 2) prodecanul Alexandru Herbay 
a comunicat decizia Consiliului Baroului din 24.01.2008 de „acordare a accesului 
liber exclusiv la documentele financiar-contabile începând cu data de 15 februarie 
2008”. Totodată Consiliul Baroului a exprimat o opinie în sensul că „verificarea va 
urma să aibă ca obiect situaţia financiar-contabila de la data ultimei descărcări de 
gestiune pana in prezent”. Cu privire la celelalte solicitări, Consiliul Baroului a 
considerat că „informaţiile solicitate exced domeniului de competenta a 
cenzorilor”.  
 
Prin NOTA înregistrată la Baroul Bucureşti sub nr. 440 din 22 ianuarie 2008 
cenzorul Ioan Mircea Dobran a exprimat un punct de vedere propriu asupra celor 
solicitate (Anexa 3). La acest punct de vedere la care a aderat si cenzorul Ovidiu 
Theodor Drugan. 
 
În aceste condiţii, Comisia de Cenzori întrunită la data de 28 01.2008 a luat in 
discuţie toate punctele de vedere exprimate, stabilind in unanimitate modalitatea 
procedurilor de  verificare financiar contabila si regulile controlului ce urmează a 
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se face, acestea fiind consemnate in Procesul Verbal Nr. 1 din aceeaşi data. (Anexa 
4), stabilindu-se in esenţa ca pct. III din chestionarul Domnului Cenzor 
DOBRINESCU IONUT HORIA sa constituie obiectiv imediat si prioritar al 
verificării, urmând ca celelalte aspecte sa fie avute in vedere ulterior prin 
determinarea rezultatelor financiare. 
 
Totodată au fost stabilite reguli si modalităţi de lucru, posibilitate acordata de 
dispoziţiile legale speciale aplicabile cenzorilor. 
 
In conformitate cu temeiurile arătate mai sus, Comisia de cenzori a prelucrat  
numai datele din contabilitate, ajungând la concluziile ce urmează a fi expuse în 
prezentul raport. 
 
Astfel, exceptând situaţiile financiar contabile, cenzorii nu au avut acces la nici 
unul dintre următoarele documente: 
 

- actele statutare ale Baroului Bucureşti,  
- mapa de hotărâri şi decizii a Consiliului Baroului Bucureşti,  
- tabelul nominal şi statele de plată ale angajaţilor Baroului,  
- fişele posturilor de contabil şef şi director general,  

 
Comisia de Cenzori apreciază că conducerea Baroului a dat dovadă de lipsa de 
transparenţă şi a căutat să obstrucţioneze activitatea de cenzorat. Sub rezerva unor 
corelaţii suplimentare ce ar fi presupus accesul la informaţiile şi rapoartele la care 
ne-am referit mai sus, Comisia de cenzori a prelucrat datele la care a putut avea 
acces, ajungând la concluziile ce urmează a fi expuse în prezentul raport. 
 
Cenzorul Ionuţ Dobrinescu a avut întrevederi pe teme legate de cenzorat cu domnii 
Alexandru Herbay (prodecan), şi Gheorghe Florea (consilier al Baroului şi 
preşedinte UNBR). 
 
Comisia s-a reunit informal in mai multe rânduri la sediul Baroului Bucureşti, 
precum si in şedinţe de lucru, analiza si schimb de informaţii. Comisia a efectuat 
verificări şi sondaje prin documentare la sediul Baroului, în prezenţa contabilului-
şef Virgil Lepădat. Serviciul de contabilitate a pus cenzorilor la dispoziţie, la 
cerere, documentele identificate şi solicitate de Comisie, aflate in arhiva 
contabilităţii. Din punct de vedere fizic, documentele contabile sunt păstrate şi 
arhivate cronologic, iar situaţiile contabile sunt în întregime informatizate. 
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Rapoartele de activitate ale Consiliului Baroului pe anul 2007 au fost remise 
cenzorului  Ioan Mircea Dobran la data de 24.03.2008 spre a fi avute în vedere la 
redactarea prezentului raport. Raportului resortului internaţional, care a fost 
comunicat Comisiei anterior la 17.03.2008 
 
Activitatea cenzorilor nu este remunerată. 
 
 
2. Considerente metodice 
 
Verificările cenzorilor asupra contabilităţii Baroului nu fost exhaustive (ci doar prin 
sondaj), şi nici preventive (ci doar ex-post). Cenzorii au urmărit acurateţea şi 
corectitudinea înregistrărilor documentelor cu caracter financiar-contabil, 
respectarea legilor, regulamentelor si instrucţiunilor aplicabile.  
 
Verificarea nu implică tehnica validării sau confirmării. Procedurile selectate 
depind de raţionamentul profesional al cenzorului, incluzând evaluarea riscurilor de 
denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, datorate fraudei sau erorii.  
 
Opinia cenzorilor poartă atât asupra legalităţii şi veridicităţii înregistrărilor 
contabile cât şi asupra oportunităţii unor operaţiuni.  
 
Comisia opinează că activitatea de cenzorat poate avea ca obiect întreaga activitate 
a Consiliului Baroului şi Decanului în exercitarea atribuţiilor enumerate la art. 53 
alin. 2 şi 55 alin. 1 din Legea 51/1995, în măsura in care acestea au legătură directa 
sau indirecta cu activitatea financiar-contabila si gestiunea patrimoniului, sau se 
răsfrânge asupra acestora. 
 
O opinie separată a exprimat cenzorul Ionuţ Dobrinescu care consideră că potrivit 
legii şi statutului profesiei de avocat, Consiliul Baroului nu dispune de nici un fel 
de marjă de apreciere asupra domeniului de competenţă al cenzorilor şi nu poate 
introduce nici un fel de limitări în activitatea acestora prin nici un fel de decizii 
administrative. Comisia de Cenzori acţionează exclusiv în baza mandatului 
Adunării Generale. 
 
Scopul prezentului raport este de a oferi Adunării Generale a Baroului Bucureşti 
informaţii relevante desprinse din analiza performanţelor activităţii financiar-
contabile si de gestiune a Baroului Bucureşti, în vederea formării unei opinii 
corecte asupra acestei activităţi în raport de actul de descărcare de gestiune pe care 
Consiliul Baroului Bucureşti îl solicită Adunării Generale. 
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3. Delimitarea răspunderilor 
 
Conform art. 53 alin. 2 lit. r) patrimoniul baroului este administrat de Consiliul 
Baroului, iar potrivit art. 55 alin. 1 lit. e), Decanul Baroului ordonanţează 
cheltuielile baroului. Aşadar, răspunderea pentru întocmirea şi prezentarea 
adecvată a situaţiilor financiare şi patrimoniale revine solidar şi colectiv Consiliului 
Baroului, iar răspunderea pentru cheltuielile baroului revine în mod particular 
Decanului sau locţiitorului acestuia. 
 
Răspunderea Consiliului Baroului include şi proiectarea, implementarea şi 
menţinerea unui control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a 
situaţiilor financiare care să nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei 
sau erorii, selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor 
estimări contabile rezonabile în circumstanţele date. Aceasta decurge din principiile 
generale ale conducerii pentru o buna gestionare a patrimoniului si rezulta din 
dispoziţii legale speciale ale legislaţiei financiar contabile aplicabila. 
 
După cum se cunoaşte, în prima jumătate a anului 2007 Consiliul Baroului a fost 
compus din următorii avocaţi: Badulescu Mihail Atanase, Belcea Lucian, 
Diculescu-Şova Ana, Dragomir Toma, Florea Gheorghe, Herbay Alexandru, 
Iordănescu Cristian – Decan, Lazar Ion, Mehedinţeanu Irinel, Nicu Tiberius, Pascu 
Viorel – prodecan, Predoiu Catalin, Stănculescu Petre Mircea – prodecan, 
Tănăsescu Mihai, Vasilescu Emilia. (9 dintre aceştia au fost şi membri ai 
Consiliului UNBR.) 
 
În a doua jumătate a anului 2007 Consiliul Baroului a avut următoarea 
componenţă: Anastasiu-Teodosiu Flavia Cristina, Danescu Costea Corin, Diculescu 
Sova Ana, Dragne Ion - prodecan, Florea Gheorghe, Herbay Alexandru - prodecan, 
Ilie-Iordachescu Ion, Iordănescu Cristian – Decan, Lazar Ion, Mehedinteanu Irinel, 
Nicu Tiberius, Piperea Gheorghe, Stanculescu Mircea-Petre, Stoica Mihnea 
Octavian. (10 dintre aceştia sunt şi membri ai Consiliului UNBR, iar un consilier al 
Baroului Bucureşti este începând cu 30.06.2007 şi Preşedinte UNBR.) 
 
Serviciul de contabilitate este condus de dl. Virgil Lăpădat, care este şi contabilul 
şef al UNBR  Dânsul contrasemnează ordinele de plată şi documentele referitoare 
la cheltuieli. Comisia de cenzori nu a putut consulta fişa postului contabilului şef 
(în măsura în care aceasta a fost vreodată întocmită şi există), astfel încât nu este în 
măsură să delimiteze cu precizie răspunderea juridică a persoanei ce ocupă această 
funcţie, în raport de atributele şi responsabilităţile ce i-au fost conferite.  
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Comisia a constatat că în anul 2007 în majoritatea cazurilor Consiliul Baroului nu a 
fost informat iar uneori a fost slab informat despre modul cum sunt cheltuite 
resursele financiare de către Decan şi contabilul şef, deşi implicarea Consiliului în 
problema cheltuielilor ar fi putut fi utilă. 
 
După decesul decanului Cristian Iordănescu la 09.12.2007, de conducerea efectivă 
a baroului s-au ocupat prodecanii Dragne Ion şi Herbay Alexandru. 
 
În urma aceluiaşi eveniment a demisionat şi directorul executiv al Baroului, Emil 
Nistor. Implicaţiile activităţii domnului Emil Nistor asupra activităţii Baroului nu 
pot fi încă cuantificate corespunzător, Comisiei nu i s-a prezentat o fisa a postului 
cu atribuţiile specifice, insa cunoaştem ca acesta a avut responsabilităţi in semnarea 
a numeroase acte emise de Baroul Bucureşti,ocupându-se intre altele si de 
contractele de achiziţii, inclusiv ca înlocuitor al Decanului si pentru acesta in 
Deciziile emise de Decan si Consiliul Baroului. 
 
Baroului Bucureşti i-au fost aplicabile în perioada anului 2007 Reglementările 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial introduse prin 
Ordinul MF nr. 1829 din 22.12.2003 (publicat în MOF Partea I nr. 66bis din 
27.01.2004). Reglementarea contabilă este emisă în aplicarea Legii contabilităţii nr. 
82/1991. Cu 01.01.2008, prin Ordinul MF nr. 1969/09.11.2007 a fost introdus un 
nou set de reglementări contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, 
aplicabile în viitor şi Baroului Bucureşti. 
 
 
4. Prezentarea situaţiilor financiare anuale 
 
Conform prevederilor Ordinului 1829/2003, Baroul trebuie să întocmească situaţii 
financiare anuale care să conţină bilanţ, contul rezultatului exerciţiului şi note 
explicative.  
 
Notele explicative la situaţiile financiare anuale conţin informaţii referitoare la 
politicile contabile, la metodele de evaluare a activelor, precum şi orice informaţii 
suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte 
poziţia financiară şi rezultatele obţinute. Notele explicative trebuie prezentate 
sistematic, pentru fiecare element semnificativ din bilanţ şi contul rezultatului 
exerciţiului financiar trebuie să existe informaţii aferente în notele explicative. 
 
Situaţiile financiare întocmite de Barou pot fi accesate la adresa 
(http://snipurl.com/RaportariBB2007-idob). Comisia de cenzori opinează că 
acestea nu sunt complete, în sensul că nu sunt prezentate nicăieri politicile 
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contabile utilizate pentru întocmirea situaţiilor financiare, nu sunt descrise 
metodele de evaluare a activelor, nu se detaliază creanţele şi datoriile Baroului în 
funcţie de natura acestora şi lichiditate/exigibilitate, nu sunt prezentate nici un fel 
de evenimente ulterioare datei bilanţului ce ar putea determina reconsiderarea unor 
încadrări contabile ale anului 2007, nici eventuale litigii în care este implicat 
Baroul. Indicatorii din Balanţa de verificare încheiată la 31.12.2007 sunt totuşi mai 
relevanţi şi au permis cenzorilor să interogheze mai amănunţit fişele contabile. (a se 
vedea http://snipurl.com/BalantaBB2007-idob) 
 
De asemenea, nu se prezintă natura activităţii desfăşurate de Barou, şi nici 
considerentele pentru care un anumit venit, respectiv o anumită cheltuială, este 
încadrată ca activitate economică sau ca activitate în scop nelucrativ. Opţiunea 
serviciului de contabilitate pentru calificarea unor venituri şi cheltuieli ca făcând 
parte dintr-o categorie sau alta este adesea discutabilă, în lipsa unei argumentaţii 
confirmate printr-un document de referinţă elaborat şi asumat de conducerea 
Baroului. 
 
În rapoartele Consiliului situaţiile financiare ale anului 2007 nu sunt prezentate în 
termeni comparativi prin raportare la rezultatele anilor precedenţi sau măcar prin 
raportare la bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. Analizele întocmite de cenzori 
caută să suplinească în parte acest deficit spre a constata evoluţiile multianuale ce 
trebuie să fundamenteze bugetele propuse de venituri şi cheltuieli. 
 
 
5. Principiile contabile aplicabile 
 
Activităţii Baroului, încadrat ca persoană juridică fără scop lucrativ, îi sunt 
aplicabile următoarele principii contabile: 
 
1. - Principiul continuităţii activităţii.    
2. - Principiul permanenţei metodelor. (ce presupune asigurarea comparabilităţii în 
timp a informaţiilor contabile, a elementelor de activ şi pasiv şi a rezultatelor)    
3. - Principiul prudenţei. (ce presupune luarea în considerare numai a excedentelor 
/profiturilor recunoscute până la data încheierii exerciţiului financiar, ţinându-se 
seamă şi de obligaţiile previzibile şi deficitele/pierderile potenţiale care apar între 
data încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilanţului)    
4. - Principiul independenţei exerciţiului cu corolarul său constând în principiul 
contabilităţii de angajamente. (ce presupune luarea în considerare a tuturor 
veniturilor şi cheltuielilor corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face 
raportarea, fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor.).  
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv.  

http://snipurl.com/BalantaBB2007-idob
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6. - Principiul intangibilităţii.  (Bilanţul de deschidere al unui exerciţiu financiar 
trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent) 
7. - Principiul necompensării. 
 
Comisia de cenzori a constatat că Baroul recunoaşte în evidenţele contabile 
veniturile abia la momentul încasării acestora şi în mod similar înregistrează în 
contabilitate achiziţiile de bunuri şi servicii doar la momentul plăţii acestora şi nu la 
momentul achiziţiei efective.  
 
Această metodă nu este în conformitate cu reglementările contabile în vigoare şi 
constituie o încălcare a principiului contabilităţii de angajamente. 
 
 
6. Constatări şi exemplificări pe marginea bilanţului patrimonial şi a contului 

de profit şi pierdere la 31.12.2007 (http://snipurl.com/BilantBB2007-idob) 
 
 
6.1 Activele imobilizate ale Baroului sunt evaluate la 2.790.986 RON şi constau în 
principal în „construcţii” (2.113.192 RON) care nu au cunoscut reevaluări în anul 
2007. Bilanţier, la 31.12.2007 valoarea contabilă a activelor imobilizate, corporale 
şi necorporale este de 1.501.989 RON.  
 
În lipsa notelor explicative, comisia de cenzori nu are suficiente repere pentru a 
face constatări relevante cu privire la imobilizările bilanţiere. 
 
 
6.2 Imobilizările financiare cuprind în principal soldul conturilor bancare în 
cuantum de 9.139.936 RON la 31.12.2007. Suma nu a putut fi verificată de cenzori 
întrucât nu au avut acces la nici un fel de extrase de cont certificate de pe conturile 
bancare ale Baroului. Balanţa de verificare lunară la aceeaşi dată de 31.12.2007 
evidenţiază însă un total al sumelor aflate în conturi deschise la Banca Comercială 
Română în lei de 9.121.933 RON, şi un total al sumelor în alte valute la nivelul a 
6.824 RON, în timp ce numerarul aflat în casă este evidenţiat la nivelul sumei de 
10.998 RON. 
 
 
6.3 Capitalurile proprii caracterizează valoarea patrimonială a Baroului Bucureşti 
şi se compun din capitalurile proprii constituite în anul precedent la care se adaugă 
rezultatul exerciţiului 2007 în sumă de 2.006.901 RON. La 31.12.2007 capitalurile 
proprii ale Baroului Bucureşti se cifrează la 10.545.814 RON (~ 2,8 mil. Euro). 
 

http://snipurl.com/BilantBB2007-idob
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6.4 Veniturile totale evidenţiate în contul rezultatului exerciţiului 2007 se cifrează 
la 6.828.839 RON (~ 1,9 mil. Euro), în creştere cu 11% faţă anul precedent, fiind 
compuse din: 
 
- cotizaţiile şi taxele profesionale ale membrilor baroului (78,3%),  
- venituri din activităţi economice (taxe de examene şi vânzări de mărfuri (13,52%)  
- dobânzi bancare (8%) 
 
Anexa 5 la prezentul raport prezintă o situaţie sinoptică detaliată a veniturilor şi 
cheltuielilor baroului în perioada 2005-2007, inclusiv ponderea ierarhizată a unor 
repere de venituri şi cheltuieli în raport de totalul veniturilor, respectiv cheltuielilor. 
 
Din analiza evoluţiilor veniturilor şi cheltuielilor Baroului Bucureşti în ultimii 5 
ani, se observă o creştere a tuturor indicatorilor în cifre absolute. Veniturile practic 
s-au dublat pe fondul creşterii continue a numărului de membri ai Baroului, dar rata 
de creştere a veniturilor a scăzut. Acest fenomen are explicaţii de fond, si nu este 
imputabil, insa este inerent analizei in elaborarea politicilor si bugetelor de venituri 
si cheltuieli. 
 
 

Evolutia veniturilor si cheltuielilor Baroului Bucuresti in 
perioada 2003-2007
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Dacă în raport de anul imediat precedent veniturile creşteau cu 90% în 2004, în 
2005 acestea creşteau cu 25%, în 2006 creşteau cu de 20%, iar în 2007 creşteau cu 
numai 11%.  
 
6.5 În aceeaşi perioadă, cheltuielile Baroului au crescut oarecum necorelat cu 55% 
în 2004, apoi cu numai 6% în 2005, cu 25% în 2006 şi cu 20% în 2007.  
 
Din analiza comparativă a ponderii cheltuielilor în total cheltuieli în ultimii 3 ani, 
se observă că în perioada 2005-2007 cheltuielile cu salarizarea personalului 
Baroului au pe primul loc (în jur de 23-27%  din totalul cheltuielilor), însă în cifre 
absolute, cheltuiala baroului cu salariile în realitate s-a dublat (de la 745.352 lei în 
2005, la 1.098.918 în 2006, la 1.338.060 lei în 2007).  
 
Această creştere nu este însoţită de o creştere corespunzătoare a cheltuielilor cu 
tichetele de masă, reper care a crescut de la 70.406 în 2005, la 72.712 în 2006, la 
77.054 lei în 2007, ceea ce constituie o dovadă că baroul nu a operat angajări 
semnificative în ultimii 3 ani. Creşterea cheltuielilor cu salarizarea personalului nu 
poate fi pusă decât pe seama unei mai motivate remunerări a staff-ului baroului.  
 
6.6 Cheltuielile baroului cu prestările de servicii din partea unor terţi au cunoscut 
o creştere dramatică în 2007 atingând 989.253 lei (~274 mii Euro) ocupând astfel 
locul 2 ca pondere record în totalul cheltuielilor de 20,52%, faţă de numai 6,4% în 
2005, respectiv 8,6% în 2006. Faţă de anul precedent cheltuielile cu serviciile unor 
terţi reprezintă în cifră absolută o triplare pe care o vom investiga mai amănunţit 
principalele repere ale cheltuielilor cu prestaţiile unor terţi. Trebuie menţionat că nu 
suntem în măsură să determinăm întinderea exactă, corectitudinea şi continuitatea 
înregistrărilor contabile cu privire la debitele baroului angajate faţă de terţi, 
întrucât, aşa cum am arătat, contabilitatea baroului nu respectă principiile 
contabilităţii de angajament. Înregistrările contabile apar numai cu data plăţii 
efective, şi nu cu data achiziţiei bunurilor sau serviciilor şi sunt sporadice chiar şi 
atunci când plăţile par a fi făcute în baza unor contracte cu executare succesivă. 
 
6.7 Cheltuieli importante pentru Barou a ocazionat şi organizarea adunării 
generale ordinare şi elective a Baroului în anul 2007, la Sala Palatului şi Palatul 
Parlamentului. Conducerea Baroului a refuzat să prezinte un raport sintetic asupra 
acestor cheltuieli, în ciuda solicitărilor adresate în acest sens. Estimarea cenzorilor 
cu privire la totalul cheltuielilor făcute cu adunările generale de anul trecut se 
apropie către suma de 250.000 RON (~70.000 Euro). Dacă nu se vor identifica 
soluţii statutare şi legale de convocare şi ţinere eficientă a acestor evenimente 
anuale, aceste cheltuieli repetate vor reprezenta în mod previzibil o risipă de resurse 
şi pe viitor. 
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6.8 În contabilitatea Baroului apar repetate cheltuieli cu taxe cursuri mediere 
însumând în anul 2007: 249.761 lei. Contabilitatea Baroului nu a prezentat nici o 
justificare corespunzătoare sumelor avansate de barou cu titlu de taxe cursuri de 
mediere. Sumele au fost debitate în valută către experţi străini în mediere 
(cabinete? societăţi?) care au ţinut cursuri la Bucureşti. Apreciem că sumele astfel 
avansate se impune a fi recuperate, întrucât nu există nici un temei legal pentru ca 
Baroul să achite în nume propriu astfel de taxe pentru cursuri de mediere. Trebuie 
arătat că Legea 192/2006 (art. 21, art. 71 alin.3 şi 4) şi Regulamentul Consiliului de 
Mediere din 13.05.2007 (art. 9) nu lasă să se întrevadă nici o obligaţie a Baroului 
de finanţare a activităţii Consiliului de Mediere.1 
 
6.9 Comisia de cenzori a identificat în contabilitatea baroului viramente repetate de 
sume de bani către Asociaţia 21 Decembrie 1989. Numai în anul 2007 sumele 
virate către această asociaţie se cifrează la 73.702 RON (~20.416 Euro). Plăţile 
către Asociaţia 21 Decembrie 1989 au debutat însă cu luna octombrie 2005 şi au 
încetat în luna decembrie 2007.  
 
Serviciul de contabilitate al baroului a justificat aceste plăţi ca fiind făcute în baza 
unui contract de comodat încheiat la 10.10.2005 cu Asociaţia 21 Decembrie şi 

                                                 
1 Legea nr. 192/2006 Art. 71  (3) Pentru organizarea şi funcţionarea primului consiliu de mediere, în primul an de la 
începerea activităţii se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, fondurile aferente următoarelor 
categorii de cheltuieli:  
   a) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare;  
   b) salariile secretariatului tehnic al acestuia.  
   (4) După expirarea perioadei de un an de la data constituirii Consiliului de mediere, finanţarea sa se asigură în 
condiţiile art. 21.  
 
Legea nr. 192/2006 Art. 21. - Consiliul de mediere îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri 
proprii, după cum urmează:  
   a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;  
   b) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse de venit, dobândite în condiţiile legii;  
   c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;  
   d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;  
   e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.  

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere din 13/05/2007 în vigoare la 27/07/2007  
  Art. 9. - Consiliul îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri proprii după cum urmează:  
   a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;  
   b) taxe provenind din avizarea programelor de formare profesională a mediatorilor;  
   c) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;  
   d) taxe de înscriere în lista furnizorilor autorizaţi de formare profesională a mediatorilor;  
   e) donaţii, sponsorizări, alte surse de finanţare, dobândite în condiţiile legii;  
   f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;  
   g) încasări din vânzarea materialelor proprii;  
   h) sume provenite din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;  
   i) alte venituri stabilite prin hotărâri ale Consiliului.  
 



Baroul Bucuresti - Comisia de Cenzori  Raport 2007 

 11

ulterior în baza unui Acord de Asociere în participaţiune din 01.10.2007). 
Contractul de comodat (redactat pe o pagină) reglementa pentru Baroul Bucureşti 
un drept de folosinţă gratuita asupra a trei camere în suprafaţă totală de 75 mp, plus 
două grupuri sanitare, în imobilul situat în Bucureşti, str. Batiştei nr. 24A, etaj 1, 
sector 2, Bucureşti (vizavi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).  
 
Contractul reglementa folosinţa spaţiului de către Barou ca Serviciu de Asistenţă 
Juridică-Arhivă, stipulând obligaţia comodatarului (Barou) de a acorda 
comodantului (Asociaţie) sprijin financiar sub forma unei contribuţii lunare la plata 
utilităţilor în primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, sub sancţiunea rezilierii 
de drept a contractului. În contract se mai arăta că Baroul „a luat cunoştinţă de 
situaţia juridică a imobilului”, fără a se aduce precizări în acest sens. În lunile feb. 
apr. mai, iunie, iulie 2007, s-au efectuat plăţi sporadice cu sume sub 6000 lei cu 
explicaţia „contravaloare servicii Batiştei”. Aceste plăţi par a fi făcute către 
Asociaţie în temeiul contractului de comodat. 
 
La 01.10.2007 Baroul a intrat într-un acord de asociere cu Asociaţia 21 Decembrie 
1989, părţile propunându-şi să realizeze „un scop comun constând în asanarea 
morală a societăţii româneşti prin reformarea sistemului judiciar în conformitate 
cu principiile europene şi în spiritul ideilor promovate de revoluţionarii din 
decembrie 1989”. Obiectul asocierii este detaliat ca fiind „prevenirea, constatarea 
şi remedierea aspectelor negative observate în desfăşurarea actului de justiţie, 
garantarea independenţei justiţiei, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
garantarea calităţii şi eficienţei actului de justiţie, culminând cu realizarea unui 
sistem modern, capabil să implementeze acquis-ul comunitar şi să se adapteze 
cerinţelor Uniunii Europene”. Asocierii îi este afectată folosinţa imobilului din Str. 
Batiştei nr. 24A cu toate utilităţile aferente, cu precizarea că „în spaţiul astfel 
afectat va funcţiona şi Centrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti” ale cărui activităţi 
au fost astfel încă o dată indirect finanţate în absenţa unui temei legal sau 
convenţional de Baroul Bucureşti. Cu acelaşi prilej, Baroul asuma şi obligaţii faţă 
de Asociaţia 21 decembrie, printre acestea numărându-se chiar „acordarea de 
asistenţă juridică gratuită Asociaţiei 21 Decembrie 1989 precum şi membrilor 
acesteia, în cauzele privind Legea 341/2004 şi alte cazuri excepţionale”. Este 
pentru prima dată când Baroul ca organizaţie asumă fără drept, prin contract, 
atribute de liberă practică specifice doar avocaţilor. 
 
Asociaţia pretinde că este şi va rămâne proprietarul exclusiv al Imobilului dar în 
contract se prevede şi obligaţia Baroului de „a reprezenta Asociaţia 21 Decembrie 
1989 în faţa instanţelor judecătoreşti în vederea conservării şi consolidării 
titlurilor legale ale aceştia, precum şi pentru asigurarea dreptului de proprietate al 
„Asociaţiei” cu posesia deplină a acesteia asupra întregului imobil din Bucureşti, 
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Str. Batiştei nr. 24A, sectorul 2, Bucureşti.”  
 
Cu toate acestea, Baroul este cel care, potrivit Acordului de asociere, „va aloca 
echivalentul sumei de 6000 (şasemii) Euro/lună, plătibili la cursul BNR din ziua 
efectuării plăţii, în vederea susţinerii activităţii asocierii.” În lunile august, 
septembrie s-au înregistrat în contabilitate două viramente către Asociaţie de câte 
12.000 lei fiecare. Baroul a efectuat şi alte plăţi către Asociaţia 21 Decembrie, chiar 
şi prin viramente bancare, în baza contractului de asociere din 01.10.2007 până în 
luna noiembrie 2007 inclusiv, plăti care nu apar ca fiind înregistrate în 
contabilitate. Principiul contabilităţii de angajament este încă odată ignorat. 
 
Atât contractul de comodat, cât şi acordul de asociere poartă din partea baroului 
semnătura decanului Cristian Iordănescu. 
 
Asocierii Baroului cu Asociaţia 21 Decembrie i s-a pus capăt cu data de 01.12.2007 
prin act adiţional din 17.12.2007 de către prodecanul Alexandru Herbay, care a 
adăugat şi menţiunea expresă cu conţinut potenţial prejudiciabil pentru Barou în 
sensul că „Având în vedere încetarea acordului de asociere, părţile declară că nu 
mai au nicio pretenţie una faţă de cealaltă.” Prodecanul Herbay nu avea nici un 
drept să renunţe la modul general la pretenţiile pe care Baroul le-ar putea formula 
în raport de Asociaţie. 
 
Comisia de cenzori constată că atât contractul de comodat cât şi acordul de asociere 
încheiate de Barou cu Asociaţia 21 Decembrie simulează veritabile închirieri cu 
titlu oneros la un preţ exagerat de mare cu privire la un spaţiu extrem de degradat, 
deţinut de Asociaţie fără titlu aparent valabil. Comisia apreciază că se impune 
constatarea judiciară a nulităţii absolute a convenţiilor încheiate cu Asociaţia 21 
Decembrie şi recuperarea tuturor sumelor cheltuite nejustificat de către Barou. 
(Documentele la care am făcut referire sunt disponibile online la adresa 
http://snipurl.com/asociatia21dec-idob) 
 
 
 
6.10 Alte cheltuieli  
 
Cu data de 29.10.2007 a fost efectuată şi înregistrată o plată de 24.183,89 lei 
(~7000 euro) cu titlu de „contravaloare servicii artistice Holograf”. Nu poate fi 
vorba decât despre concertul cu intrarea gratuită dat de formaţia Holograf la 
31.03.2007, data primei convocări a Adunării Generale Ordinare şi Elective a 
Baroului. Despre concert s-a vehiculat în epocă informaţia că ar fi sponsorizat de 
cabinetul Iordănescu, însă Comisia de cenzori a descoperit această plată şi 

http://snipurl.com/asociatia21dec-idob
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înregistrare contabilă făcută de Barou abia 6 luni mai târziu. Contabilul şef Virgil 
Lăpădat a explicat această plată ca fiind făcuta la cererea decanului Iordănescu care 
i-a prezentat o factură din partea HOLOGRAF PRODUCTIONS SRL cerând să fie 
achitată. Serviciul de contabilitate nu a putut justifica plata ca având la bază vreun 
contract între Barou şi artişti. Comisia de cenzori a constatat că nu este 
înregistrată si evidenţiată in contabilitate vreo datorie câtre acest furnizor de 
servicii, de la producerea evenimentului anterior datei plăţii şi apreciază că nu 
există nici un temei legal sau considerent de oportunitate în baza căruia Baroul 
Bucureşti ar putea fi consumator de servicii artistice de tipul concertelor Holograf. 
 
Auditul financiar întocmit în anul 2007 de SC CONTWIO-AUDIT SRL (auditor 
financiar Viorica Iorgulescu) pentru perioada 2003-2006 a costat baroul 13.754 lei 
şi s-a materializat în 3 pagini de raport de audit, complet nerelevante şi neînsoţite 
de nici un fel de note explicative sau considerente asupra politicilor contabile 
aplicate de responsabilii organizaţiei. Este regretabilă lipsa de transparenţă şi de 
relevanţă a selectării, chiar de către subiectul auditat, şi nu de adunarea generală a 
auditorului financiar, al cărui raport a fost remis Consiliul Baroului, nefiind nici 
măcar conceput pentru uzul Adunării Generale. Acest audit financiar nu a sesizat 
nici un fel de nereguli în practicile şi înregistrările contabile ale baroului, fapt ce 
ridică serioase semne de întrebare cu privire la profesionalismul cu care auditul a 
fost condus. Comisia de cenzori reflectează la sesizarea Camerei Auditorilor 
Financiari din România cu privire la calitatea prestaţiilor auditoarei Viorica 
Iorgulescu. 
 
Cheltuielile cu deplasările s-au cifrat în 2007 la 287.941 RON (~80 mii euro) şi au 
vizat destinaţii precum New York, San Francisco, Luxemburg, Viena, Belgrad, 
Sofia, Ankara, Berlin, Frankfurt, Bruxelles, Londra, Paris, Madrid, Sevillia, 
Lisabona, Varsovia. Principalul beneficiar al acestor deplasări a fost decanul 
Cristian Iordănescu, care la mai multe evenimente a fost însoţit de soţie. Costurile 
deplasarii membrilor de familie a fost suportat nelegal de catre Barou. Plăţile au 
fost efectuate anticipat pe bază de factură, către agenţiile tour-operator, în temeiul 
dispoziţiei decanului. În contabilitate nu există acte justificative referitoare la 
evenimentele ce au ocazionat deplasările după consumarea acestora. Comisia de 
cenzori nu a putut accesa referatele cu privire la evenimente redactate de 
persoanele care au reprezentat baroul, astfel încât cenzorii nu sunt în măsură să 
aprecieze oportunităţii, eficienţei şi utilităţii acestor deplasări şi conformitatea lor 
cu interesele baroului. Se impune ca Adunarea Generala sa dea o apreciere 
activităţii resortului de specialitate al Consiliului Baroului atât pe baza raportului 
acestuia cit si prin aprecierea asupra cuantumului foarte ridicat al acestor cheltuieli. 
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Faţă de un buget de cheltuieli cu onorariile pentru susţinerea intereselor baroului 
de 50.000 lei, anul trecut s-au cheltuit numai 21.000 lei, de două ori mai puţin decât 
în 2006! Cu toate acestea, comisia de cenzori nu a putut determina din lipsa de date 
în ce litigii şi cui a trebuit ca baroul să plătească onorarii pentru a îi fi susţinute 
interesele. 
 
Cu ocazia alegerilor din 09.06.2007, datorită modului cu totul absurd în care s-a 
procedat la vot (prin tăierea candidaţilor de pe liste şi multiplicarea votului astfel 
încât un alegător să poată opta pentru un număr variabil de candidaţi) numărătoarea 
votului a fost extrem de laborioasă. Practic pentru demnităţile elective din Baroul 
Bucureşti – inclusiv pentru delegaţii la Congresul Avocaţilor 2007 s-au numărat 
cam tot atâtea voturi câte se numără la alegeri într-un municipiu de dimensiuni 
medii.2  
 
A fost nevoie de nu mai puţin de 47 de persoane în comisiile de numărare a 
voturilor ale căror servicii au fost remunerate prin plata unor remuneraţii brute de 
câte 556 lei, plăţi pentru care a fost necesară întocmirea de fişe fiscale de reţinere a 
la sursă a impozitelor datorate – un efort birocratic exagerat. 
 
Pentru achitarea asistenţei legale din oficiu în cauzele penale, Baroul Bucureşti 
avansează onorariile cuvenite din surse proprii şi colectează cu întârziere banii 
alocaţi de la bugetul de stat pentru aceste activităţi, prin intermediul Ministerului 
Justiţiei/Tribunalul Bucureşti. Sumele rulate în 2007 cu titlu de onorarii pentru 
avocaţii din oficiu se ridică la 4.29 milioane lei, însă nu rezultă din raportul 
resortului SAJ al Consiliului Baroului cu ce număr de referate centralizate în cursul 
anului 2007 această sumă ar trebui corelată. Putem totuşi constata variaţiile faţă de 
anii precedenţi: în 2006 au fost centralizate 43999 de decontare a apărărilor din 
oficiu însumând 6.221.850 lei, iar în 2005 un număr de 43674 referate au însumat 
3.736.030 lei. 
 
 

                                                 
2 Putem spune că numai în privinţa alegerii Decanului am avut un alegător/un vot/pentru un candidat şi astfel au fost 
exprimate un total de 3098 voturi (în ciuda unui cvorum declarat a fi de 3801 avocaţi prezenţi şi reprezentaţi – foarte 
multe mandate rămânând neonorate de facto), însă pentru Consiliul Baroului s-au numărat 34863 voturi, pentru 
Comisia de Disciplină 17236 voturi, pentru Comisia de Cenzori 13084 voturi, iar pentru delegaţii Baroului Bucureşti 
la Congresul Avocaţilor incredibila cifră de 67357 voturi!!! (Totalurile rezultă din interpretarea comunicatului 
privind rezultatele alegerilor publicat la adresa http://www.baroul-bucuresti.ro/Rezultate.html) În total aşadar, pentru 
alegerile din Baroul Bucureşti din anul 2007 s-au numărat nu mai puţin de 135638 voturi! Aplicarea unei asemenea 
metode de vot nu poate fi nicidecum explicată legal sau justificată tehnic iar în spatele acestui adevărat coşmar 
logistic transpare intenţia de manipulare a votului. 

http://www.baroul-bucuresti.ro/Rezultate.html
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7. Consideraţii asupra bugetele anuale de venituri şi cheltuieli 
 
Din analiza întreprinsă se observă că în toţi anii precedenţi bugetele baroului de 
venituri şi cheltuieli au fost fundamentate nerealist şi nu au fost necorelate cu 
evoluţiile principalilor indicatori. Veniturile prognozate prin BVC au fost 
sistematic mai mici chiar şi decât veniturile realizate de barou cu un an mai 
devreme. 

2005 2006 2007 2008  Realizat BVC Realizat BVC Realizat BVC 
Venituri 5.122.534 4.450.000 6.152.124 5.200.000 6.828.839 5.700.000

Cheltuieli 3.180.497 3.628.800 4.012.446 4.912.000 4.821.938 5.023.000
 
În aceste condiţii, depăşirea veniturilor prevăzute în BVC-urile anilor precedenţi nu 
constituie o performanţă de poate fi atribuită managementului Baroului, fiind cu 
totul previzibilă în contextul afluenţei continue de noi membri plătitori de taxe şi 
contribuţii.  
 
Numărul de membri ai Baroului Bucureşti a cunoscut o evoluţie vertiginoasă şi în 
anul 2007. Dacă în 2004 Baroul număra 5956 membri, în 2005 număra 6497 
membri, în 2006 număra 7191 membri, iar în prezent numără 8010 membri. 
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În sesiunea de admitere a Baroului Bucureşti din noiembrie 2007 din cei 935 
candidaţi au fost admişi 793 (84.8%). În răstimp de un an, Baroul Bucureşti a 
câştigat în total 819 noi avocaţi şi 370 de avocaţi s-au definitivat în profesie. 
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Fiecare candidat la un examen în profesie a constituit, prin taxele de examen pe 
care le-a avut de achitat, o sursă de venituri economice pentru barou care s-au cifrat 
la 788.100 lei (~225 mii Euro).  
 
Cu toate acestea, cheltuielile economice şi deductibile cu organizarea examenelor 
au fost cu totul nesemnificative (cheltuielile cu examinatorii au fost de abia 
165.072 lei (~48 mii Euro), chiar disproporţionat de mici în raport de cuantumul 
taxelor de examen. Astfel, logistica sesiunii de examene din noiembrie 2007 a 
costat baroul în jur de numai 5% din valoarea încasărilor.  
 
Veniturile neeconomice ale baroului s-au cifrat la 5.359.572 lei  (~1,53 milioane 
Euro) fiind compuse din cotizaţii: 2.92 milioane lei şi diverse taxe de înscriere: 
2.44 milioane lei (valori cu TVA). 
 
În schimb creşterea cheltuielilor de la an la an şi în raport de Bugetele aprobate se 
explică în special prin creşterea cheltuielilor cu salariile personalului, cu prestările 
de servicii de către terţi, şi cu utilităţile (mai cu seamă în anul 2007, după darea în 
folosinţă a spaţiilor din Palatul de Justiţie şi Tribunalul Bucureşti.) 
 
Se observă cum creşterea cheltuielilor cu salariile personalului baroului de la 
745.352 în 2005, la 1.098.918 în 2006, la 1.338.060 (370 mii Euro) în 2007 nu este 
însoţită de o creştere corespunzătoare a cheltuielilor cu tichetele de masă, reper care 
a crescut de la 70.406 în 2005, la 72.712 în 2006, la 77.054 lei în 2007. Se pare că 
doar valoarea nominală a tichetelor de masă a crescut, însă nu şi numărul de 
salariaţi îndreptăţiţi să primească tichete de masă, ale căror salarii au crescut totuşi 
în cuantum brut, depăşind Bugetele aprobate cu 14% în 2006 şi cu 10% în 2007, 
această depăşire adăugându-se creşterilor deja prognozate în BVC-uri care erau de 
11% în 2006 (faţă de cheltuiala efectivă a anului 2005) şi 9% în 2007 (faţă de 
2006)!!! 
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8. Sistemul de control intern 
 
Sistemul de control intern al Baroului nu permite colectarea tuturor datelor care să 
asigure o contabilitate financiară corectă.  
 
Serviciul de contabilitate nu a elaborat nici un fel de politici contabile astfel încât 
să asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii relevante 
pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; şi credibile, în sensul reprezentării 
fidele a rezultatelor, a neutralităţii, prudenţei şi completitudinii sub toate aspectele 
semnificative.  
 
Accesul la informaţii se face greoi in ce priveşte corelarea informaţiilor, documente 
privind o anume activitate fiind răspândite la diverse locaţii după aria cronologica a 
efectuării lor. 
 
9. ÎN CONCLUZIE, pe baza constatărilor redate în raport, comisia 
de cenzori apreciază defavorabil activitatea Consiliului Baroului în 
anul 2007 şi formulează rezerve cu privire la situaţiile financiare, 
arătând că nu poate exprima o opinie care să certifice corectitudinea 
raportărilor.  
 
9.1 Comisia de cenzori avansează adunării generale a membrilor Baroului 
Bucureşti următoarele propuneri: 
 

I. Amânarea descărcării de gestiune a tuturor consilierilor baroului şi a tuturor 
factorilor de decizie ce au condus Baroul Bucureşti în cursul anului 2007. 

 
II. Respingerea bugetului de venituri şi cheltuieli în lipsa unei fundamentări 

corespunzătoare şi angajante pe baza datelor şi evoluţiilor multianuale ale 
principalilor indicatori. 

 

III. Solicitarea unei opinii de audit financiar pe standarde internaţionale de 
contabilitate din partea unei mari societăţi de audit, care să verifice şi să 
aprofundeze constatările cenzorilor din prezentul raport. 

 

IV. Angajarea unui expert contabil cu calificare superioară la conducerea 
serviciului de contabilitate al Baroului Bucureşti, în vederea conformării de 
îndată cu prevederile  reglementărilor contabile pentru persoanele juridice 
fără scop patrimonial introduse prin Ordinul MF nr. 1969/09.11.2007, 
aplicabile cu 01.01.2008 şi Baroului Bucureşti. 
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9.2 Comisia de cenzori adresează totodată următoarele recomandări: 
 
A. Implicarea activă a Consiliului Baroului în gestionarea patrimoniului, prin 
elaborarea unor proceduri interne şi mecanisme de control care sa elimine 
neregulile din activitatea contabilă şi să permită Consiliului să cunoască şi să 
decidă permanent cum sunt utilizate resursele iar cenzorilor să verifice preventiv 
activitatea Consiliului şi resorturilor din subordine. Calitatea de ordonator de credit 
a Decanului Baroului Bucureşti, nu presupune ocolirea informării Consiliului, cu 
privire la cheltuielile care se fac. 
 
B. Modernizarea şi emanciparea serviciului de contabilitate care până în prezent a 
fost un executant necritic al dispoziţiilor primite pe cale ierarhica de la Decanul 
Baroului Bucureşti, fără a sesiza şi semnala, preferabil în scris în scris scop 
exonerator, încălcările reglementărilor contabile relevante şi stadiului execuţiei 
bugetare în raport de reperele aprobate prin Bugetele de Venituri si cheltuieli pe 
baza unui calendar financiar explicit. 
 
C. Implicarea instituţiei decanului baroului, în calitate de ordonator al cheltuielilor 
organizaţie, prin solicitarea periodică de rapoarte de sinteză şi de rapoarte periodice 
obligatorii din partea resorturilor baroului, astfel încât să fie posibilă acţiunea 
preventivă, şi controlul în timp util, inclusiv din partea cenzorilor.  
 
D. Completarea documentaţiei primare financiar-contabile cu  extrase din 
Hotărârile si Deciziile Consiliului Baroului, şi cu alte acte executive sau alte 
rezoluţii de aprobare emise de conducerea administrativă şi resorturile din 
subordine. Se impune o verificare atentă a actelor întocmite de fostul Director 
demisionar al Baroului Bucureşti, Domnul Emil Nistor în vederea delimitării 
răspunderilor şi exonerărilor pentru situaţiile constatate. 
 
E. Analizarea şi reaşezarea sarcinilor fiscale pe baza fundamentării unor bugete de 
venituri şi cheltuieli realiste care să ţină cont de evoluţiile indicatorilor principali 
din anii precedenţi şi de necesităţile reale ale baroului. Trebuie urmărit ca 
prelevările de venituri din orice surse să se răsfrângă în mod util atât asupra 
Baroului ca instituţie cât şi asupra membrilor săi. 
 
26.03.2008 

Cenzori, 
Dobran Ioan-Mircea, 

Dobrinescu Ionuţ-Horia 
Drugan Ovidiu-Theodor 
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ANEXE 
 
Anexa 1 – Chestionar cenzorat formulat de cenzorul Ionuţ Dobrinescu la 

adresa Consiliului Baroului Bucureşti înregistrat cu nr. 291-
17.01.2008 

Anexa 2 – Răspunsul prodecanului Al. Herbay la cerere informaţii 
cenzorat 291-17.01.2008 

Anexa 3 – Nota cenzorului Dobran Ioan Mircea înregistrata sub 
nr.440/22.01.2008 

Anexa 4 – Procesul verbal al comisiei de cenzori din 28.01.2008 
Anexa 5 – SINOPTIC SITUATII FINANCIARE 2005-2007 
Anexa 6 – Opinie complementară a cenzorului Ionuţ Dobrinescu cu 

privire la alte evenimente ce interesează activitatea de 
cenzorat. 

 
 
Alte materiale avute în vedere de cenzori şi care pot fi consultate online: 
 
Bilant_cont_profit_si_pierdere_imobilizari_BB2007.pdf 
http://snipurl.com/BilantBB2007-idob 
 
Balanta_verificare_BB_2007.pdf 
http://snipurl.com/BalantaBB2007-idob 
 
Raportari2007_Consiliul_Baroului_Bucuresti_sit.fin2007_BVC2008.pdf  
http://snipurl.com/RaportariBB2007-idob 
 
Acord_de_asociere_BB_Asociatia_21_Decembrie.pdf 
http://snipurl.com/Asociatia21dec-idob 
 
Raport_de_audit_DELOITTE_la_UNBR_2003-2006__doar_opinia_.pdf 
http://snipurl.com/Deloitte2007-idob 
 
 
 

http://snipurl.com/BilantBB2007-idob
http://snipurl.com/BalantaBB2007-idob
http://snipurl.com/RaportariBB2007-idob
http://snipurl.com/asociatia21dec-idob
http://snipurl.com/deloitte2007-idob
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BAROUL BUCUREŞTI 
COMISIA DE CENZORI 
 
17 ianuarie 2008 
 
 

CHESTIONAR NR. 1 
 
 
În atenţia Consiliului Baroului Bucureşti 
 
În exercitarea atributelor de cenzor, în numele comisiei de cenzori vă rog ca într-un 
interval rezonabil de maxim 2 săptămâni să daţi curs următoarelor solicitări de date, 
informaţii, acces direct la documente, rapoarte de sinteză, audieri: 
 

I. INSTITUŢIONAL 
 
1. Copie a actului oficial al Baroului Bucureşti prin care au fost declarate alese, ca 

fiind câştigătoare în alegerile desfăşurate la Palatul Parlamentului la data de 9 
iunie 2007, persoanele ce intră azi în componenţa organelor colegiale ale Baroului 
Bucureşti, însoţit de o opinie cu privire la natura juridică a acestui act: act civil sau 
administrativ? 

 
2. Copie a actului public de referinţă din care reies elementele de identitate ale 

persoanei juridice de interes public Baroul Bucureşti (denumirea şi sediul), însoţit 
de o copie a codului fiscal atribuit Baroului Bucureşti de autorităţile fiscale. 

 
3. Copie a deciziei de consiliu prin care au fost repartizate nominal resorturile de 

specialitate între membrii Consiliului Baroului Bucureşti. 
 
4. Acces la mapa de hotărâri şi decizii adoptate de Consiliul Baroului în decursul 

anului 2007-2008 
 
5. Acces la mapa de rezoluţii adoptate de Comisia de Disciplină în decursul anului 

2007-2008 
 
II. RESURSE UMANE 
 
6. Tabel nominal cu persoanele, angajaţi sau colaboratori ai Baroului Bucureşti, cu 

funcţii şi atribuţii în resortul financiar-contabil. În tabel vor fi evidenţiate 
persoanele care, conform fişei postului, au drept de semnătură în bancă, putând 
ordona plăţi pe bază de semnătură simplă sau conjunctă, cu precizarea plafoanelor 
valorice până la care pot exercita astfel de atribute, cu trimitere la deciziile 
Consiliului sau Decanului Baroului prin care au fost reglementate astfel de ipoteze. 

 
7. Fişa postului contabilului şef al Baroului Bucureşti, dl. Virgil Lepădat. 
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8. Fişa postului directorului general al Baroului Bucureşti, dl. Emil Nistor. 
 
9. Acces la ştatul de salarii al salariaţilor Baroului Bucureşti pe luna decembrie 2007 

 
 

III. CONTABILITATE ŞI PATRIMONIU 
 
10. Lista conturilor bancare prin care Baroul Bucureşti a derulat operaţiuni bancare în 

perioada martie 2007-ianuarie 2008, însoţite de un extras al mişcărilor pe cont, 
vizat de bancă. 

 
11. Sinteză a rapoartelor de casă cu încasările şi ridicările de numerar pentru perioada 

martie 2007- ianuarie 2008 
 
12. Acces la consultarea registrului-jurnal, a registrului-inventar şi a cărţii mari, 

precum şi ulterior prin sondaj la documentele justificative, ce vor sta la baza 
întocmirii bilanţului contabil pe anul 2007. 

 
13. Acces la registrul separat de inventar al bunurile şi valorile, proprietate publică, 

date în administrarea Baroului Bucureşti 
 

14. Copie a calendarului financiar aprobat de Consiliul Baroului sau propus de şeful 
resortului financiar pentru întocmirea situaţiilor financiare ale Baroului Bucureşti 
pe anul 2007 în vederea supunerii lor spre avizare comisiei de cenzori şi a 
publicării lor spre informarea în timp util a membrilor Baroului în raport de 
Adunarea Generală Ordinară programată pentru data de 29 martie 2008. 

 
15. Raport de sinteză cu privire la cheltuielile de protocol efectuate de Barou în cursul 

anului 2007. 
 
16. Lista cheltuielilor cu onorarii pentru susţinerea intereselor Baroului in diferite 

litigii (care litigii?), în decursul ultimilor 2 ani, întrucât Baroul a raportat în 2006 
cheltuieli de 40250 RON fata de un prognozat de 30000 RON, iar în BVC 2007 a 
prevăzut cheltuieli de 50000 RON. 

 
17. Lista cheltuielilor de protocol şi reclamă ale Baroului care s-au dublat de fiecare 

dată în ultimii 2 ani, fiind în prezent prevăzute în BVC la nivelul a 250000 RON. 
 
18. Detalierea activităţilor economice în care este implicat Baroul Bucureşti şi pentru 

care plăteşte impozit pe profit. 
 
19. Raport de sinteză cu privire la cheltuielile organizatorice suportate de Baroul 

Bucureşti cu ocazia organizării Adunărilor Generale ale Ordinare şi Elective a 
Baroului Bucureşti la Sala Palatului (la 31.03.2007 şi la 14.04.2007) şi la Palatul 
Parlamentului (la 09.06.2007). 
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20. Raport de sinteză cu privire la situaţia încasărilor de taxe de participare la sesiunea 

din luna noiembrie 2007 a examenului de admitere în profesie şi definitivat şi a 
cheltuielilor, pe repere, suportate de Barou cu organizarea aceluiaşi eveniment. 

 
21. Raport de sinteză cu privire la volumul, valorile şi principalele repere ale 

investiţiilor în mijloace fixe efectuate de Barou în cursul anului 2007-2008. 
 
IV. RAPORTURI CU ALTE INSTITUŢII 
 
 
22. Acces la mapa de hotărâri ale consiliului de administraţie al Filialei Bucureşti a 

Casei de Asigurări a Avocaţilor care, potrivit art. 311 alin. 4 din Statutul profesiei, 
se comunica atât Casei de Asigurări a Avocaţilor cât şi Consiliului Baroului. 

 
23. Acces la raportul Consiliului Baroului către UNBR (raportor desemnat Ion 

Dragne) cu privire la acţiunea judiciară intentată de av. Dan Şova împotriva 
Baroului Bucureşti, tinzând la anularea alegerilor din 09.06.2007 

 
24. Comisia de cenzori mai doreşte să se intereseze de buna derulare a unor raporturi 

instituţionale între organele Baroului Bucureşti şi alte instituţii ale profesiei de 
avocat. În acest scop, Comisia de cenzori doreşte să audieze o serie de persoane pe 
care Consiliul le va desemna ca fiind competente să răspundă următoarelor 
întrebări: 

 
a) modul concret in care Consiliul Baroului s-a implicat in coordonarea 

activităţii filialei Bucureşti a Casei de Asigurări a Avocaţilor (in exercitarea 
prerogativei prevăzute in art. 53 alin. 2, lit. i. din Legea 51/1995 si in art. 
311 alin. 1 din Statutul profesiei)? 

 
b) modul de comunicare a informaţiilor si de coordonare a activităţii filialelor 

instituit intre Consiliul Baroului si Consiliul Filialei CAA Bucureşti in 
temeiul art. 311 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat 

 
c) modul în care Consiliul Baroului a asigurat transparenta decizională si 

publicitatea deciziilor adoptate si pe nominalizarea voturilor exprimate in: 
Consiliul Baroului, Comisia de Cenzori, Comisia de Disciplina 

 
25. Lista cotizaţiilor Baroului Bucureşti la organisme internaţionale pentru care în 

BVC 2007 s-a prevăzut o creştere de 7 ori faţă de anul 2006 
 
26. Acces la Raportul de audit financiar întocmit de SC DELOITTE AUDIT SRL 

asupra situaţiilor financiare ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anii 
2003-2006 în baza contractului 4461/10.03.2007, raport care, potrivit UNBR, este 
„adresat exclusiv barourilor membre ale Uniunii şi care a fost întocmit în acest 
scop”. 
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V. TEME DIVERSE 
 
27. Copie a documentului public de referinţă UNBR prin care „se comunică tuturor 

barourilor spre ştiinţa corpului de avocaţi” valoarea venitului mediu brut lunar pe 
profesia de avocat determinată cu sprijinul filialelor şi al Casei de Asigurări a 
Avocaţilor în temeiul art. 26 din Statutul CAA. 

 
28. Măsurile pe care le preconizează Consiliul Baroului pentru întocmirea şi 

publicarea unui regulament transparent, coerent şi democratic pentru organizarea 
alegerilor pentru funcţia de Decan la Adunarea Generală Extraordinară a Baroului 
Bucureşti convocată pentru data de 29 martie 2008, având în vedere că 
„regulamentul” publicat pe site-ul Baroului la adresa http://www.baroul-
bucuresti.ro/data/r_aga_08.pdf a fost aplicabil alegerilor organelor baroului din 
anul 2007 şi nu reglementează în MODALITATEA DE VOT aplicabilă pentru 
alegerea decanului. Spre a conferi legitimitate, decanului ales, propunem ca 
regulamentul să prevadă explicit condiţia de cvorum legal şi statutar aplicabilă 
Adunării Generale din 29.03.2008 şi precizarea că alegerea decanului va avea loc 
în două tururi de scrutin, turul doi urmând să aibă loc la aceeaşi dată între primii 
doi clasaţi ai primului tur. 

 
29. Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă şi măsurile pe care le preconizează Consiliul 

Baroului pentru convocarea concomitentă la aceeaşi dată şi în aceeaşi locaţie a 
Adunării Generale a Filialei Bucureşti a Casei de Asigurări a Avocaţilor conform 
prevederilor exprese ale art. 311 alin. 3 din Statutul profesiei 

 
 
 
 
Pentru Comisia de Cenzori, 
 
Av. Ionuţ Dobrinescu 





BAROUL BUCURESTI 
COMISIA DE CENZORI 
 
22 ianuarie 2008 
 
 
                                     Catre: Consiliul Baroului Bucuresti 
                                                            In atentia D-lui Decan interimar  
                                                            Dl.Consilier Herbay Alexandru 
 
 
                           Subs. avocat MIRCEA DOBRAN, membru in Comisia de 
Cenzori, avind in vedere Solicitarea D-lui Decan de a cunoaste un punct de vedere 
al membrilor Comisiei de Cenzori, privind solicitarea formulata de Domnul 
avocat Ionut Dobrinescu, intitulata CHESTIONARUL Nr.I din data de 17 
ianuarie 2008, inteleg sa fac urmatoarele precizari: 
 
                           I. 1.) Cunosc ca Domnul avocat cenzor Ionut Dobrinescu a facut 
cunoscul membrilor Consiliului Baroului la sedinta de Consiliu din data de 17 
ianuarie 2008 faptul ca demersul sau este unul personal, dar ca s-a consultat si cu 
subsemnatul. 
                           Am fost incunostiintat ( instiintat telefonic) de acest demers cu putin 
timp inaintea acestei sedinte si mi s-a trimis materialul prin e-mail.               
                           Acesta este si ramine un demers personal, cita vreme nu poarta 
si semnaturile celorlalti membrii ai Comisiei de Cenzori, sau a majoritatii 
acestora. 
 
                           2.) Totodata, nu este mai putin adevarat ca in raport de 
dispozitiile legale, privind activitatea cenzorilor si in conformitate cu principiile 
specifice acestei activitati, ORICARE dintre cenzori, poate solicita informatii si 
acces  la orice documenete specifice financiar-contabile, in baza calitatii sale, 
cu respectarea confidentialitatii sau a secretului confidential, acolo unde legea 
impune. 
                               Din acest punct de vedere si in aceasta limita,  SUNT DE 
ACORD cu acele solicitari pertinente ( indeosebi de la pct.III) privind: 
                          -  verificarea de detaliu a situatiei gestionare si de evidentiere 
in contabilitate a patrimoniului, a fondurilor financiare de orice fel. 
                           -  verificarea modului de respectare de catre persoanele cu 
atributiuni in domeniul financiar-contabil, a prevederilor legale in domeniul 
financiar contabil. 
 



                          3.) In acelasi timp insa , cenzorul nu poate intreprinde si efectua 
un audit de sistem, astfel ca la demersurile vizind acest tip de activitate , din 
CHESTIONAR  NU subscriu.           
                                                              
                            II. In acelasi timp prin prezenta, solicit a se avea in vedere 
urmatoarele: 
 
                             1.) Pentru intocmiriea Raportului Comisiei de cenzori pentru 
adunarea genertala stabilita din data de 29 martie 2007, va rugam a da dispozitii 
Serviciului de contabilitate din Cadrul Baroului Bucuresti, sa permita accesul 
cenzorilor si sa puna la dispozitia acestora spre consultare urmatoarele: 
                    
                               -  documenetele de inregistrare cronologica si sistematica in 
evidenta contabila, a actelor primare pentru fiecare categorie de cheltuieli, drepturi, 
obligatii de plata etc, pentu a verifica prin sondaje, reflectarea corecta in balantele 
de verificare a rulajelor conturilor si a modul de intocmire a bilanturilor contabile. 
                               -  documenete privind actele primare si documenetele justificative 
ce stau la baza inregistrarilor,  
                               -  documenete privind  inventarierea mijloacelor fixe si a 
obiectelor de inventar ( liste de inventariere pe locuri de existenta a bunurilor si 
utilizator, pentru verificarile dintre soldul scripitic si situatia de fapt). 
                               -  acolo unde este necesar, completarea acestora si cu orice acte 
cu implicatii financiar-contabile existente ( decizii, aprobari, rezolutii) ale 
Conducerii Baroului Bucuresti. 
                               2,)  Mentionez ca acolo unde raportul va identifica deficiente, 
(dupa caz si daca se vor identifica) urmeaza a se atasa la acesta spre exemplificare, 
unele copii ale unor inscrisuri care se constituie in dovezi ale sustinerilor din 
raport. 
 
                                3.) In perioada  de timp dintre 25 ianuarie 2008 -  5 martie 2008, 
serviciul de contabilitate al Baroului Bucuresti  se  va afla in Verificarea Comisiei 
de Cenzori, pentru activitatea desfasurata de la data Adunarii generale din 2007 
                                    Nu pot face obiect al controlului, documenete anterioare 
acestei date, pentru care s-a dat descarcarea de gesiune de catre Adunarea 
Generala. 
                                
                                                          av.Mircea Dobran 
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                                                    Proces Verbal Nr.1 
 
                                 al Comisiei de Cenzori a Baroului Bucuresti  
                                           din data de 28 ianuarie 2008  
 
                             Intrunita in Sedinta de lucru, la sediul  Baroului Bucuresti 
 
                             Comisia compusa  din 3 membrii – cenzori In conformitate cu disp. art 
65 din Statutul profesiei de avocat, in conformitate cu disp.Legii nr.51/1995..s-a intrunit  
azi in sedinta de lucru. 
                             Au fost prezent: 
                             Dl.avocat DOBRAN IOAN MIRCEA,  
                             Dl avocat DOBRINESCU IONUT HORIA si  
                             Dl avocat DRUGAN OVIDIU  THEODOR,  
respectiv toti membrii. 
                            S-au luat in discutie si au fost inscrise in ordinea de zi, solicitarile  D-
lui cenzor I. DOBRINESCU, formulate in fata Consiliului Baroului Bucuresti - intitulate 
''Chestionarul Nr.1''  prezentate si in fata comisiei,  precum si punctul de vedere al  
D-lui cenzor M.DOBRAN inregistrat la Baroul Bucureesti sub nr. 440 din 22.01.2008 
referitoare la acest material, punct de vedere la care a achiesat si Dl cenzor O.DRUGAN 
 
                           Ordinea de zi:  
                           a.) Dezbaterea celor doua materiale. 
                           b.) Stabilirea principiilor comune de lucru, fata de controlul ce se 
efectueaza 
                                 in baza atributiunilor Comisiei. 
                           c.) Probleme diverse 
 
                           I.) In ce priveste punctul a: 
                           D-l avocat Dobrinescu sustine ca, in economia prevederilor legale si 
dat fiind ca cenzorii controleaza activitatea Baroului Bucuresti, acest control trebuie sa 
se realizeze pe toate planurile, financiar-contabil si institutional, organizare, resurse 
umane etc. 
                          D-l avocat Dobran sustine ca acesta trebuie restrins numai la pct.III din 
Chestionar, auditul de sistem nefacind obiect de verificare directa si imediata  pentru 
Comisia de Cenzori. 
                          D-l avocat DRUGAN, apreciaza ca activitatea de control a Comisiei de 
cenzori trebuie sa privesca cu prioritate domeniul financiar-contabil iar in cazul 
descoperirii unor nereguli in verificarea documentelor contabile, sa se investigheze 
aspectul constatat pe toate planurile, inclusiv institutional.    
  
                          Dupa dezbateri, Comisia in unanimitate hotaraste, ca pct.III din 
Chestionarull D-lui Dobrinescu  sa constituie  obiectiv imediat si prioritar al verificarii, 
urmind ca  celelalate aspecte sa fie avute in vedere ulterior,  prin determinarea 
rezultatelor financiare. 
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                          II.)In ce priveste punctul b: 
                          In vederea intocmirii Raportului final al Comisiei, dupa dezbateri sunt 
stabilite urmatoarele regului de lucru:                      - // - 
 
                             1. Verificarea inscrisurilor se va face prin sondaj si daca se impune 
prin extindere inscris cu inscris.  
                             2. Va fi verificata respectarea dispozitiilor legale aplicabile in materie. 
                             3. Se va exprima pe baza analizei in legatura cu respectarea regulilor 
financiar contabile si a dispozitiilor legale un punct de vedere asupra oportunitatii unor 
cheltuieli. 
                             4.  In raport de rezultatul verificarilor financiar contabile, Comisia va 
verifica acolo unde este cazul si legalitatea procedurii decizionale de incuviintare a  unor 
cheltuieli.. 
                             5.Se va proceda prin obtinerea de explicatii de la angajatii  Baroului 
Bucuresti cu responsabilitati financiare si/sau a unor membrii ai Baroului Bucuresti cu 
responsabilitati decizionale. 
                             6.Verificarea va avea in vedere inscrisurile semnate pe toata perioada 
exercitiului financiar anual calendaristic obiect al controlului  si numai dupa caz punctual 
si in legatura directa de cauzalitate cu astfel de inscrisuri, inscrisuri anterioare. 
                             7.Raportul final va  face analize comparative  si de tendinte, precum si 
propuneri pentru imbunatatirea activitatii si in caz de divergenta de opinii se vor 
mentiona toate punctele de vedere. 
 
                             III.) In ce priveste pct.c:                            
                             Fata de economia prevederior din Lege nr.51/1995 si Statutul 
profesiei de avocat, privind activitatea comisiei, aceasta  nici posibil si nici nu considera 
oportun sa isi aleaga un Presedinte sau un Coordonator,  fiecare membru pe baza 
drepturilor egale urmind a face orice investigatie o considera necesara, deciziile 
angajind Comisia fiind luate insa prin vot deschis. 
  
                            Se fixeaza o noua sedinta de lucru a Comidsiei miercuri ora 10, cind 
se va discuta cu D-l Contabil Sef Lepadat, caruia i s-a adus la cunostiinta acest lucru. 
 
                           Copie de pe acest proces verbsal  se va inainta Consiliului Baroului 
Bucuresti, spre stiinta. 
                            
                            Membrii Comisiei 
                            Cenzori: 
 
                             Av .DOBRAN IOAN MIRCEA 
 
                             Av .DOBRINESCU IONUT HORIA 
 
                             Av  DRUGAN OVIDIU THEODOR 
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Realizat 
2005

Pondere in 
total… BVC 2006 Realizat 

2006
Pondere in 

total… BVC 2007 REALIZAT 
2007

Pondere in 
total… BVC 2008

V
a
r
i
a
t

VENITURI ...Venituri ...Venituri ...Venituri
Venituri din cotizaţiile membrilor + taxe 3.680.901 71,86% 3.500.000 4.882.413 79,36% 4.000.000 5.351.034 78,36% 4.500.000      
Venituri din activităţi economice (taxe examene + vânzări de mă 883.303 17,24% 800.000 1.017.256 16,54% 1.000.000 923.520 13,52% 800.000         
Venituri din dobânzi bancare 431.302 8,42% 100.000 244.441 3,97% 200.000 549.975 8,05% 400.000         
Alte venituri din activităţi fără scop patrimonial 4.970 0,10% - 8.014 0,13% 4.310 0,06%
Venituri din sponsorizări - donaţii 122.058 2,38% 50.000
Total venituri 5.122.534 4.450.000 6.152.124 5.200.000 6.828.839 5.700.000     

CHELTUIELI ...Cheltuieli ...Cheltuieli ...Cheltuieli
Cheltuieli cu salarii personal: 745.352 23,44% 950.000 1.098.918 27,39% 1.200.000 1.338.060 27,75% 1.600.000      
Alte cheltuieli cu prestări servicii: 204.171 6,42% 250.000 347.947 8,67% 400.000 989.253 20,52% 500.000         
Cheltuieli cu deplasările: 317.495 9,98% 350.000 218.331 5,44% 350.000 279.735 5,80% 150.000         
Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale de 
stat:

159.535 5,02% 195.000 238.642 5,95% 250.000 264.072 5,48% 320.000         

Cheltuieli activităţi Consiliu: 141.252 4,44% 170.000 232.315 5,79% 250.000 245.890 5,10% 200.000         
Cheltuieli cu energia şi apa 27.702 0,87% 40.000 45.686 1,14% 80.000 228.013 4,73% 400.000         
Cheltuieli de protocol şi reclamă: 74.416 2,34% 150.000 269.512 6,72% 350.000 153.711 3,19% 100.000         
Cheltuieli de exploatare privind amortizările: 115.032 3,62% 150.000 135.597 3,38% 200.000 124.481 2,58% 150.000         
Cheltuieli privind alte materiale consumabile 192.956 6,07% 250.000 150.519 3,75% 250.000 124.306 2,58% 200.000         
Cheltuieli poştale şi telecomunicaţii: 138.571 4,36% 150.000 139.188 3,47% 200.000 105.593 2,19% 150.000         
Cheltuieli cu obiectele de inventar: 15.234 0,48% 20.000 19.365 0,48% 50.000 102.544 2,13% 100.000         
Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondul de sănătate: 61.069 1,92% 70.000 94.885 2,36% 100.000 91.869 1,91% 100.000         
Cheltuieli cu tichetele de masă: 70.406 2,21% 80.000 72.712 1,81% 80.000 77.054 1,60% 100.000         
Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile: 59.491 1,87% 50.000 145.590 3,63% 200.000 48.004 1,00% 100.000         
Cheltuieli privind contribuţia unităţii la ajutorul de şomaj: 22.218 0,70% 25.000 29.034 0,72% 35.000 27.086 0,56% 20.000           
Donaţii şi subvenţii acordate: 90.958 2,86% 100.000 29.938 0,75% 40.000 22.000 0,46% 30.000           
Cheltuieli cu serviciile bancare: 22.388 0,70% 40.000 26.888 0,67% 40.000 21.566 0,45% 30.000           
Cheltuieli cu onorariile pentru susţinerea intereselor Baroului 
Bucureşti în diferite litigii:

27.500 0,86% 30.000 40.250 1,00% 50.000 21.000 0,44% 30.000           

Cheltuieli cu alte impozite şi taxe: 27.358 0,86% 30.000 17.404 0,43% 30.000 20.848 0,43% 30.000           
Alte cheltuieli la asigurările şi protecţia socială: 7.900 0,25% 10.000 11.298 0,28% 20.000 17.579 0,36% 40.000           
Cotizaţii la organisme internaţionale: 4.813 0,15% 10.000 2.838 0,07% 20.000 14.073 0,29% 50.000           
Cheltuieli privind combustibilul: 1.550 0,05% 4.000 2.567 0,06% 5.000 2.670 0,06% 5.000             
Cheltuieli cu transportul: 112 0,00% 300 1.004 0,03% 2.000 2.154 0,04% 5.000             
Cheltuieli din diferente de curs valutar : 3.178 0,08% 1.364 0,03%
Cheltuieli cu primele de asigurare: 416 0,01% 500 4.897 0,12% 5.000 648 0,01% 5.000             
CHELTUIELI CU ACTIVITATI FARA SCOP PATRIMONIAL 2.527.896 79,48% 3.378.503 84,20% 4.323.573 89,66%
Cheltuieli cu examinatorii: 375.778 11,82% 500.000 333.014 8,30% 700.000 165.072 3,42% 600.000         
Cheltuieli privind mărfurile : 72.591 1,81% 92.084 1,91%
Alte cheltuieli cu prestări servicii: 78.200 2,46% 33.248 0,83% 89.372 1,85%
Cheltuieli cu impozitul pe profit 63.350 1,58% 70.668 1,47%
Cheltuieli cu restul personalului implicat în desfăşurarea 
examenelor:

114.347 3,60% 74.832 1,86% 57.113 1,18%

Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale de 
stat:

25.156 0,79% 14.780 0,37% 11.365 0,24%

Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondul de sănătate: 26.880 0,85% 25.992 0,65% 4.344 0,09%
Cheltuieli cu materiale consumabile 6.992 0,22% 5.475 0,14% 3.836 0,08%
Cheltuieli de protocol: 21.819 0,69% 8.791 0,22% 3.369 0,07%
Cheltuieli privind contribuţia unităţii la ajutorul de şomaj: 3.430 0,11% 1.870 0,05% 1.142 0,02%
Cheltuieli cu Comisia de Disciplina 4.000 5.000 8.000             
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE 652.601 20,52% 633.943 15,80% 498.365 10,34%
TOTAL CHELTUIELI 3.180.497 3.628.800 4.012.446 4.912.000 4.821.938 5.023.000      
REZULTAT NET 1.942.037 2.139.678 2.006.901
Debitori diversi
avansuri spre decontare: 3.000
oficii ce urmează să fie virate de Tribunalul Bucureşti pentru 432.680 818.370 490.910
cheltuieli comune datorate de C.A.Av. 10.187 9.319 17.590
cheltuieli comune datorate de Filiala Bucureşti a C.A.Av. 15.647 17.227 30.487
cheltuieli comune datorate de U. N. B. R. 12.714 943
cheltuieli comune ce revin proprietarului din Str. Dr. Râureanu 404 143 6.811
alţi debitori 5.477 20.007
SOLD 480.108 865.066 546.741

Creditori diversi
contribuţii avocaţi destinate U.N.B.R. 542.872 348.485 199.943
cote încasări intrate eronat în contul Baroului Bucuresti 
destinate Filialei Bucureşti a C.A.Av

4.032 7.816 18.340

oficii aferente anului vizat, ce urmează să fie achitate 
beneficiarilor în anul urmator

878.951 792.626 585.091

garanţii personal TESA 16 16 16
diverşi alţi creditori 8.999 8.381 6.921
Impozite si contributii scadente in anul urmator 74.361

SOLD 1.434.870 1.157.324 810.311

Sinoptic detaliat venituri si cheltuieli 2005-2007
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Evolutia veniturilor si cheltuielilor Baroului Bucuresti in perioada 2003-2007 Anexa 5 la Raportul cenzorilor 2007

2003 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %
Total capitaluri proprii 4.232.888   4.485.060   106% 6.399.235   143% 8.538.913   133% 10.545.814   124%
Venituri din activitati fara scop patrimonial 2.152.996   3.404.513   158% 4.239.231   125% 5.134.868   121% 5.905.319     115%
Venituri din activitati economice 692.118      883.303      128% 1.017.256   115% 923.520        91%
Venituri totale 2.152.996   4.096.631   190% 5.122.534   125% 6.152.124   120% 6.828.839     111%
Cheltuieli totale 1.944.982   3.018.053   155% 3.208.359   106% 4.012.446   125% 4.821.938     120%
Rezultat net / Excedent 208.014      1.078.578   519% 1.914.175   177% 2.139.678   112% 2.006.901     94%

Evolutia veniturilor si cheltuielilor Baroului Bucuresti in 
perioada 2003-2007
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ANEXA 6 
 
Cu titlu de opinie complementară faţă de raportul comun al Comisiei de 
cenzori pe care şi-l însuşeşte de altfel în integralitate, cenzorul Ionuţ 
Dobrinescu ţine să semnaleze Adunării Generale următoarele  
evenimente şi aprecieri critice: 
 
1. Comisia de cenzori nu a avut acces la următoarele documente deosebit de 
relevante solicitate expres la 17.01.2008: 
 

- Hotărârea Adunării Generale din 09.06.2007 prin care au fost declarate alese, 
persoanele ce intră azi în componenţa organelor colegiale ale Baroului 
Bucureşti  

- Actului public de referinţă din care reies elementele de identitate ale 
persoanei juridice de interes public Baroul Bucureşti (denumirea şi sediul), 
însoţit de o copie a codului fiscal atribuit Baroului Bucureşti de autorităţile 
fiscale.  

- Decizia de consiliu prin care au fost repartizate nominal resorturile de 
specialitate între membrii Consiliului Baroului Bucureşti.  

- Mapa de hotărâri ale Consiliului Filialei Bucureşti a Casei de Asigurări a 
Avocaţilor,  

- Raportul Consiliului Baroului către UNBR (raportor desemnat Ion Dragne) 
cu privire la acţiunea judiciară intentată de av. Dan Şova împotriva Baroului 
Bucureşti, tinzând la anularea alegerilor din 09.06.2007,  

- Raportul de audit financiar întocmit de SC DELOITTE AUDIT SRL asupra 
situaţiilor financiare ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anii 
2003-2006,  

- Documentul public de referinţă UNBR prin care „se comunică tuturor 
barourilor spre ştiinţa corpului de avocaţi” valoarea venitului mediu brut 
lunar pe profesia de avocat determinată cu sprijinul filialelor şi al Casei de 
Asigurări a Avocaţilor în temeiul art. 26 din Statutul CAA. 

- Tabel nominal cu persoanele, angajaţi sau colaboratori ai Baroului Bucureşti, 
cu funcţii şi atribuţii în resortul financiar-contabil. 

- Fişa postului contabilului şef al Baroului Bucureşti, dl. Virgil Lepădat.  
- Fişa postului directorului general al Baroului Bucureşti, dl. Emil Nistor.  
- Statul de salarii al salariaţilor Baroului Bucureşti pe luna decembrie 2007  
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2. În anul 2007 avocaţii Dan Şova, Mihai Bogdan şi Eugen Valer Pop au 
atacat hotărârea Adunării Generale Elective a Baroului Bucureşti din 
09.06.2007. Acest litigiu a constituit o premieră pentru Baroul Bucureşti. 
Fenomene regretabile ce au ieşit la iveală cu ocazia acestui litigiu, şi care sunt 
de natură a afecta reputaţia Baroului au fost: 
 
– absenţa unei poziţii clare şi publice şi sincere a noii conduceri a Baroului 
Bucureşti, rezultate în urma alegerilor atacate, cu privire la criticile formulate 
de reclamanţi. Prodecanul Ion Dragne a fost desemnat raportor din partea 
Consiliului Baroului către Consiliul UNBR şi a redactat un punct de vedere 
care nu a fost nicicând făcut public, deşi interesa profesia în ansamblu. 
 
– incertitudinea cu privire la natura juridică (act administrativ sau act civil?) a 
actului atacat – hotărârea adunării generale elective din 09.06.20071  
 
– absenţa unei hotărâri propriu-zise, redactate şi publicate, a adunării generale 
elective din 09.06.2007 care să fie publicată şi care să materializeze rezultatul 
alegerilor. Rezultatul alegerilor a fost consemnat într-un proces verbal de 
numărare a voturilor care însă nu declară şi nu validează pe nimeni pe 
funcţiile pe care a candidat.  
 
– ineficienţa timp de mai multe luni a regresului exercitat de reclamanţi şi în 
faţa Consiliului UNBR împotriva Baroului Bucureşti, ineficienţă datorată în 
bună măsură suprapunerilor demnităţilor de consilieri UNBR şi consilieri ai 
Baroului în persoana majorităţii membrilor Consiliului Baroului Bucureşti. 
 
                                                 
1 Din evoluţia cauzei care a primit 4 termene la Curtea de Apel Bucureşti, secţia de contencios 
administrativ, înainte de a fi declinată la Tribunalul Bucureşti secţia de contencios administrativ a rezultat 
doar incertitudinea generală cu privire la caracterul administrativ sau civil al actului atacat. În contextul în 
care nici Legea 51/1995 şi nici Statutul profesiei de avocat nu oferă vreun un temei legal expres pentru 
acţiunea judiciară împotriva hotărârilor adunărilor generale elective, încadrarea unei astfel de acţiunii în 
sfera contenciosului administrativ este şi rămâne improbabilă. Ordinele profesionale îmbină elementele 
caracteristice ale subiectelor de drept privat cu cele specifice subiectelor de drept public şi prin urmare, ele 
sunt supuse unui regim juridic mixt, atât de drept public, cât şi de drept privat ce contribuie la confuzia 
creată. Cu toate acestea, deciziile ordinelor profesionale adoptate în exercitarea prerogativelor de putere 
publică au caracter de acte administrative, însă actele de alegere a structurii corporative interne a ordinelor 
profesionale, unde nici o altă autoritate publică nu joacă vreun rol de reglementare, sunt mai degrabă acte 
de drept privat. Opinăm că numai elementele care ţin de dreptul public şi sunt în legătură cu misiunea de 
serviciu public (prerogativele exorbitante privind puterea de reglementare şi puterea disciplinară) relevă 
de domeniul contenciosului administrativ, în timp ce structura corporativă şi funcţionarea internă a 
ordinului relevă de domeniul contenciosului de drept comun. 
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3. Consiliului Baroului Bucureşti a dat dovadă de un dezinteres total în 
privinţa coordonării activităţii Filialei Bucureşti a Casei de Asigurări a 
Avocaţilor (in exercitarea prerogativei prevăzute in art. 53 alin. 2, lit. i. din 
Legea 51/1995 si in art. 311 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat).  
 
Lipseşte cu desăvârşire schimbul de informaţii şi decizii de coordonare a 
activităţii filialelor intre Consiliul Baroului si Consiliul Filialei in temeiul art. 
311 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat. În aceeaşi ordine de idei se înscrie 
şi neconvocarea concomitentă a adunării generale a filialei Bucureşti a CAA, 
destinatara celei mai mari părţi a prelevărilor din veniturile brute ale 
avocaţilor. 
 
4. Consiliul Baroului a dat dovadă de o opacitate extremă, nemaiîntâlnită, în 
luarea deciziilor şi în publicarea lor, măcar pe site-ul Baroului care arată în 
continuare deplorabil.  
 
Schimbul de idei între consilieri şi membrii baroului s-a redus la zero în 
contextul în care nu mai există nici măcar un forum virtual pe internet prin 
intermediul căruia consilierii ar fi putut fi interpelaţi sau ei înşişi şi-ar fi făcut 
cunoscute iniţiativele. 
 
5. Cu data de 10.01.2008 Consiliul Baroului a convocat concomitent cu 
adunarea generală ordinară şi adunarea generală extraordinară pentru alegerea 
unui nou decan. Campania electorala informă care a urmat a ocazionat un 
adevărat scandal al candidaturilor pentru funcţia de decan precum şi un val de 
contestaţii imaginea Baroului fiind astfel în ochii opiniei publice. Totul s-a 
datorat modului în care Consiliul Baroului a înţeles să convoace pentru data 
de 29.03.2008 adunarea generală electivă pentru alegerea unui nou decan 
după decesul decanului Iordănescu, pe baza unui regulament inform şi vechi 
din 2006, asupra căruia a fost avertizat că are un conţinut impropriu. 
 
Prin Decizia nr. 299/08.03.2008 Consiliul UNBR a admis contestaţia 
formulată de un număr de avocaţi şi a anulat hotărârea 001/10.01.2008 a 
Consiliului Baroului Bucureşti privind alegerea Decanului. Baroul Bucureşti 
nu are în prezent nici o perspectivă concretă de alegere în condiţii de 
legitimitate a unui nou decan, şi riscă să piardă statutul de barou lider printre 
barourile din ţară. 
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6. Consiliul Baroului a fost indiferent şi faţă de soarta sumelor de bani virate 
la bugetul UNBR şi a deficienţelor acestei structuri pe care o finanţează şi din 
care face parte. 
 
În primăvara anului 2006 de auditorul financiar DELOITTE AUDIT SRL a 
auditat situaţiile financiare UNBR din perioada 2003-2006. Auditorul a dat în 
cele din urmă un refuz de opinie pe baza unor constatări grave cu privire la 
contabilitatea condusă în UNBR de acelaşi şef contabil dl. Virgil Lăpădat, 
conducătorul serviciului contabil al Baroului Bucureşti.  
 
Raportul de audit Deloitte referitor la UNBR a fost iniţial comandat pentru a 
fi prezentat Congresului Avocaţilor din vara anului 2007, însă dată fiind 
gravitatea constatărilor la care au ajuns auditorii, descărcarea de gestiune a 
conducerii UNBR a fost cerută şi obţinută doar pe baza raportului lipsit de 
orice rezerve al cenzorilor UNBR. 
 
Prin diligenţe proprii am solicitat în repetate rânduri conducerii UNBR să îmi 
permită accesul la raportul de audit Deloitte în tot cursul anului 2007. În mod 
similar am cerut Consiliului Baroului să ceară accesul la acest document. 
 
Abia la data de 14.03.2008 preşedintele UNBR mi-a permis accesul la 
raportul de audit Deloitte, pe care l-am fotografiat integral cu telefonul mobil. 
 
Fiind vorba despre un raport care este în cel mai înalt grad de interes pentru 
Baroul Bucureşti şi pentru toate barourile din ţară, îmi iau libertatea de a-l 
face public online la adresa http://snipurl.com/deloitte2007-idob 
 
 
Av. Ionuţ Dobrinescu 
 
 
 
26.03.2008 

http://snipurl.com/deloitte2007-idob
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