
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT  
PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI 
BAROULUI BUCURESTI IN ANUL 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Constituirea resorturilor de activitate ale Consiliului Baroului Bucuresti cu responsabilitatile 

corespunzatoare, ca urmare a votului exprimat cu ocazia Adunarii Generale Elective a Baroului 

Bucuresti din data de 21.05.2011. 

 

 

CONSILIUL BAROULUI 

HOTARASTE: 

 

 

Art. 1 – Se constituie resorturile de activitate a Consiliului Baroului Bucuresti, astfel: 
1. Administraţie internă  
Responsabil resort: Decan av. Ion Ilie-Iordachescu, av. Mircea Stanculescu.  
Responsabilitati principale: 

-    Coordonarea activităţii salariaţilor Baroului;    
-    Coordonarea relaţiilor cu furnizorii de utilităţi ai Baroului; 
-    Pregătirea Adunărilor Generale. 

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

-    Coordonarea relaţiilor cu U.N.B.R. şi cu celelalte Barouri membre ale U.N.B.R.; 
-    Coordonarea şi supravegherea Filialei Bucuresti a Casei de Asigurări a Avocaţilor; 
- Coordonarea relaţiilor cu autoritatile nationale;  
-    Gestionarea relaţiilor cu toate instituţiile, organismele sau barourile din străinătate, reprezentarea 

Baroului faţă de acestea; 
- Relatii cu mass-media; 
- Coordonarea site-ului oficial al institutiei. 

3. Invatamant, examinări, pregătire perfecţionare profesională continua si initiala 
Responsabili resort: Decan av. Ion Ilie-Iordachescu, Prodecan av. Ion Dragne, av. Florea Gheorghe, av. 
Ana Diculescu Sova, av. Nemes Vasile, av. Ciobanu Petrut, av. Iosif Friedmann-Niculescu.  
 
Responsabilitati principale: 

-    Coordonarea pregătirii profesionale a stagiarilor în cadrul organizat de Barou şi de INPPA;  
- Colaborarea cu INPPA; 
-    Organizarea de sesiuni de comunicari stiintifice, mese rotunde, seminarii, conferinte profesionale pentru 

pregătirea avocaţilor stagiari si definitivi; 
-    Asigurarea unui sistem de informare legislativă şi de doctrină. 

4.Cancelarie  
Responsabil resort: Prodecan av. Ion Dragne, av. Nemes Vasile, av. Flavia Teodosiu, av. Ciobanu 
Petrut.  
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; 

-   Reactualizarea Tabloului avocatilor. 
5. Asistenţă judiciar ă  
Responsabil resort: Prodecan av. Alexandru Herbay, av. Iosif Friedmann-Nicolescu (ajutor public 
judiciar in materie civila), av. Ciobanu Mihail si av. Ion Lazar (asistenta judiciara din oficiu in materie 
penala)  
Responsabilitati principale: 

-     Coordonarea acitivităţii 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. Iosif Friedmann-Nicolescu, 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 Consiliului Baroului Bucuresti 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. 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.  
- 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.  
 9. Directii ale politicii profesionale 
Responsabil resort: Decan av. Ion Ilie-Iordachescu, av. Costea Corin Danescu, av. Ana Diculescu, av. 
Ciobanu Petrut.  
Responsabilitati principale:  
- Analizeaza coordonatele relevante ale dezvoltarii profesiei de avocat si intocmeste proiecte in acest 
sens 
10. Biblioteca 
Responsabil resort: av. Gheorghe Florea, av. Ciobanu Petrut, av. Iosif Friedmann-Nicolescu, av. Costea 
Corin Danescu, av. Mihai Tanasescu, av. Stoica Mihnea. 



Responsabilitati principale:  
- Coordonarea activitatii Bibliotecii Baroului. 

 
11. Apararea profesiei 
Responsabil resort: Decan av. Ion Ilie-Iordachescu, Prodecan av. Alexandru Herbay, Prodecan av. Ion 
Dragne, av. Mircea Stanculescu si av. Mihnea Stoica. 
Responsabilitati principale:  
- depistarea cazurilor in care se ingaduie nepermis si contrar legii avocatura clandestina, precum si cu 
sesizarea organelor abilitate sa sanctioneze o asemenea practica 
12. Reprezentarea Baroului Bucuresti in litigii 
Responsabil resort: av. Nemes Vasile. 
Responsabilitati principale:  
- Coordoneaza repartizarea dosarelor in care Baroul este parte, in vederea asigurarii calitatii apararii 
 

 

 

 

RESORTUL DECANAT 

 

 Prezentul raport se refera la activitatea Decanului, ca reprezentant al Baroului si al Consiliului 

Baroului Bucuresti  si insumeaza responsabilitatile acestuia in cadrul resorturilor Administratie Interna, 

Relatii Externe, Invataman, Politici Profesionale si Financiar. 

 Decanul Baroului Bucuresti si-a asumat raspunderea indeplinirii unuia dintre obiectivele 

principale ale politicii profesionale a Consiliului Baroului si anume pregatirea profesionala a avocatilor 

stagiari si pregatirea continua a avocatilor definitivi.  

 Aceasta activitate s-a desfasurat si in anul 2011 in mod gratuit, asigurandu-se asigurarea la 

prelegeri a unor lectori bine pregatiti. 

 Pregatirea stagiarilor a fost organizata sub egida Baroului Bucuresti si I.N.P.PA, ca si a 

avocatilor definitivi, de Baroul Bucuresti si entitati autorizate in acest sens de Consiliul Baroului. 

 Decanul a participat personal la sustinerea unor prelegeri cu subiecte de actualitate din dreptul 

penal, atat la Baroul Bucurseti,  cat si la I.N.P.P.A, contribuind prin contacte personale la aducerea unor 

cadre didactice pentru sutinerea unor prelegeri. 

Au fost sprijinite conferintele si seminariile organizate de I.N.P.P.A prin mediatizarea acestora 

pe site-ul Baroului si prin afisare, pentru asigurarea participarii avocatilor la aceste cursuri. Decanul 

Baroului Bucuresti a fost implicat in stabilirea de catre I.N.P.P.A a Programului de Pregatire 

Profesionala Continua pentru perioada iunie 2011 – iunie 2015.  



 In perioada analizata au fost consolidate si dezvoltate relatiile profesionale si administrative cu 

U.N.B.R, I.N.P.P.A., Casa de Asigurari a Avocatilor, Barourile din tara, I.N.M si Ministerul Justitiei 

prin luari de contact si decizii la nivelul Decanului. 

 Presedintele U.N.B.R a avut intalnire de lucru cu Decanul Baroului Bucuresti la 22.06.2011, 

cand au fost abordate problemele cu care se confrunta asistenta judiciara. 

 Presedintele Casei de Asigurari a Avocatilor a avut o sedinta de lucru cu Decanul si Consiliul 

Baroului Bucuresti, unde au fost discutate probleme legate de sistemul de pensii al avocatilor, printre 

care si masurile ce se impun pentru a inlatura modificarea de data recenta a Codului Fiscal, privind 

obligatia  avocatilor de a se asigura si in sistemul de pensii de stat. 

 Au avut loc intalniri intre Decanul Baroului Bucuresti si Presedintele Filialei Bucuresti a C.A.A., 

la care s-a stabilit modul de actiune privind controalele ce urmeaza a fi facute de catre inspectorii C.A.A. 

si ai filialei Bucuresti, vizand modul in care avocatii isi platesc contributia la Casa de Asigurari a 

Avocatilor. 

 Decanul a organizat si demarat actiunea de atentionare a avocatilor restantieri la plata taxelor 

pentru U.N.B.R, Barou si a contributiiilor pentru Casa de Asigurari a Avocatilor prin chemarea lor in 

fata unui Consilier delegat, in ideea reglementarii situatiei taxelor si contributiilor datorate. 

 Decanul Baroului Bucuresti a  participat la sedintele Comisiei permanente si ale Consiliului   

U.N.B.R, unde a avut luari de cuvant importante in probleme profesionale si administrative ale Baroului 

Bucuresti. 

 In vederea asigurarii unei conduceri directe, permanente si transparente Decanul Baroului 

Bucuresti a participat la intalnirile de lucru cu avocatii care desfasoara activitati in cadrul S.A.J. in 

vederea asigurarii de catre acestia a unei prestatii juridice superioare, cat si pentru inlaturarea 

neajunsurilor existente in activitatea administrativa de repartizare  a cauzelor si de realizare a veniturilor. 

 Decanul Baroului, personal, a depus diligente in privinta alocarii fondurilor corespunzatoare 

pentru plata onorariilor din oficiu, situatia imbunatatindu-se in aceasta directie, platile fiind facute in 

momentul de fata la zi. 

Au avut loc, de asemenea, intalniri de lucru cu Comisia de Disciplina si Comisia de Cenzori de 

pe langa Baroul Bucuresti, luandu-se masuri pentru asigurarea de spatii dotate corespunzator pentru 

activitatea acestora.  

 Decanul a participat la intalnirea comuna, interinstitutionala, cu tema „Identificarea modalitatilor 

de optimizare a asistemntei judiciare care a avut loc la Ministerul Justitiei.  

 In vederea realizarii unei colaborari profesionale, conducerea Baroului a avut intalniri de lucru 

cu Presedintele I.C.C.J si al Curtii de Apel Bucuresti. 



 Decanul a participat ca invitat la Adunarea Generala a Judecatorilor, care a avut loc la Curtea de 

Apel Bucuresti. A participat, de asemenea, la manifetsrile organizate de Asociatia Magistratilor din 

Romania cu ocazia sarbatoririi „Zilei Justitiei” 2011. 

 Decanul Baroului Bucuresti a avut o intalnire de lucru cu conducerea Oficiului National al 

Registrului Comertului si cea a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in 

vederea stabilirii incheierii unui protocol de colaborare. 

 In luna octombrie 2011 a avut loc semnare Protocolului de Colaborare intre Curtea de Apel 

Bucuresti si Baroul Bucuresti, la care au participat Decanul si Prodecanii Baroului Bucuresti. 

 Decanul a participat de asemenea la conferinte pe teme de justitie cu reprezentantii C.SM, ai 

Parchetelor, Instantelor Judecatoresti din tara si ai societatii civile. 

 Pe plan international Decanul a reprezentat Baroul Bucuresti la deschiderea lucrarilor Adunarii 

Generale a Uniunii Internationale a Avocatilor si a dezbaterilor care au avut loc pe diverse teme in 

perioada 31.10 – 03.11.2011. 

 Decanul a participat si la dezbaterea temei „Retinerea si arestarea preventiva a inculpatilor din 

punctul de vedere al avocatilor romani” organizata de I.N.M. cu participarea unor oficiali ai Uniunii 

Europene. 

 Trebuie mentionata de asemenea organizarea si desfasurarea festivitatilor legate de aniversarea a 

180 de ani de avocatura bucuresteana, care a inclus si sarbatorirea Zilei Baroului Bucuresti, care s-a 

desfasurat sub patronajul Decanului Baroului Bucuresti. 

Pe tot parcursul anului 2011, s-a avut in vedere: 
 
• 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 si intretinerea unei bune comunicari cu mass-media care s-a 

concretizat in numeroase referiri cu privire la activitatile desfasurate in 

cadrul Baroului. 



   

  

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 2011 s-au inregistrat in condica de intrare 11685 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. 385 Decizii pentru infiintare cabinete individuale; 
- cca. 47 Decizii pentru infiintare Societati Civile Profesionale; 
- cca. 1093 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 57 Decizii de aprobare transfer in / din Baroul Bucuresti; 
- cca. 178 Decizii de suspendare din profesie la cerere/incompatibilitate; 
- cca. 71 Decizii de ridicare a suspendarii  
- cca. 4 Decizii de radiere/excludere din profesie 
 

In anul 2011 s-au facut urmatoarele inscrieri in barou: 
-  394 avocati stagiari, cu examen de primire in profesie; 
- 116 avocati primiti in profesie cu scutire de examen 
- 6 avocati definitivi, cu examen de primire in profesie si vechime juridica. 
 
 
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 105 de cereri admise si 173 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 39 de sedinte ordinare ale Consiliului 
Baroului si 21 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. 

 
Situatia examenelor in anul 2011  

 In cursul anului 2011, Decanul, alaturi de intreg Consiliul Baroului Bucuresti, a coordonat 
desfasurarea sub indrumarea U.N.B.R. a  unei sesiuni de examen de definitivare in profesie, respectiv in 
luna martie 2011, la care au participat 180 de candidati, avocati inscrisi in Barourile de pe raza Curtilor 
de Apel Bucuresti, Ploiesti, Pitesti si Craiova, 71 fiind declarati admisi, restul de 109 fiind declarati  
respinsi.  

Totodata, a fost coordonata inscrierea candidatilor la examenele de primire in profesie pentru 
dobandirea calitatii de avocat stagiar / definitiv, sesiunea octombrie 2011. 

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

si-a intensificat in decursul anului 2011 eforturile pentru modernizarea infrastructurii electronice si de 
comunicatii, dar si a aplicatiilor IT care sustin sectoarele de activitate ale baroului, realizand urmatoarele 
activitati specifice: 
 

� Achizitie, instalare, configurare si mentenanta elemente retea de calculatoare:  statii de lucru, 
echipamente de retea, periferice si consumabile în vederea desfasurării optime a activitătii în 
cadrul Baroului Bucuresti. 

� Configurare router pentru asigurarea securitătii conexiunii la internet a retelei interne de 
calculatoare. 

� Actualizare si monitorizare website, mentenanta serviciului de postă electronică si a adreselor e-
mail atribuite angajatilor Baroului Bucuresti în vederea comunicării. 

� Configurare si mentenantă servere cu baze-de-date. 
� Management baze-de-date si asigurarea securitătii datelor prin 'backup' multiplu privitoare la 

gestiunea informatiilor prelucrate în cadrul compartimentelor Baroului Bucuresti.  
� Asigurarea suportului tehnic pentru desfăsurarea cursurilor de pregătire profesională organizate 

de Baroul Bucuresti. 
� Analiza costurilor facturate de către furnizor pentru serviciile de telefonie fixă -voce si fax- si 

revizuirea 'optiunilor' pentru un contract cu costuri mai mici. 
 



 

RESORTUL SESIZARI 
 

Referitor la sesizarile impotriva avocatilor s-a constatat inmultirea sesizarilor formulate de 

instantele de judecata impotriva avocatilor care au lipsit de la termenele pentru care au fost angajati 

avocati alesi sau trimisi din oficiu, dar si sesizari din partea justitiabililor clienti privitor la cuantumul 

onorariilor si la activitatea desfasurata in interesul clientului.  

 Au fost inregistrate cca. 1.000 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 

153 de sesizari, din care 87 de sesizari au fost admise, dispunandu-se restituirea partiala sau totala a 

onorariilor, restul fiind respinse ca neintemeiate. Au fost solutionate un numar de 80 de contestatii la 

deciziie Decanului. De asemenea, au fost solutionate prin hotarari ale Consiliului Baroului Bucuresti 

137 de sesizari, din care 10 au fost admise si 95 au fost respinse. Pentru 27 sesizari s-a dispus prin 

hotarari ale Consiliului trimiterea la Comisia de Disciplina a avocatilor implicati. Pentru 5 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 

45 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. 384 de sesizari, fiind finalizate prin adrese sau alte comunicari catre 

petenti cca. 258 de sesizari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RESORTUL 

 RELATII INTERNE INTERNATIONALE  
SI PREGATIRE PROFESIONALA  

AL BAROULUI BUCURESTI – 2011 
 
 
 

Resort Pregatire Profesionala 
Responsabili :  
Prodecan Av. Ion DRAGNE 
Consilier Av. Petrut CIOBANU 
Cons.Av. Vasile NEMES 
 

Intrarea Romaniei in Uniunea Europeana in ianuarie 2007 a fost urmata de armonizarea politicii 
de formare profesionala continua la nivel national pentru profesia de avocat din Romania, ceea ce a 
condus la modificari si completari corespunzatoare ale Legii 51/1995 si ale Statutului profesiei de 
avocat. 
  

Prin Decizia nr. 266/2007 Consiliul UNBR adopta Programul de pregatire profesionala continua 
a avocatilor pe perioada 1 ianuarie 2008 – 01 ianuarie 2011, iar prin deciziile si hotararile ulterioare ale 
Comisiei Permanente si ale Consiliului U.N.B.R., ca si prin hotararile si rezolutiile Congresului 
Avocatilor, se precizeaza formele prin care avocatii se pot perfectiona si modalitatile prin care acestia isi 
pot realiza pregatirea profesionala continua, la nivelul unei obligatii de 20 de ore/an.  
 

Prin Hotararea nr. 12 a Congresului Avocatilor din 11-12 iunie 2011 se adoptă Programul de 
pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada 2011 - 2015, prevăzut în anexa la aceasta 
hotarare.  
Recomandarile sunt ca toate formele de perfecţionare sa fie organizate pe domenii de interes, ţinând 
seama de tendinţa de specializare al avocaţilor si avand ca scop indeplinirea urmatoarelor obiective: 
 
„1. formarea unei culturi juridice cu caracter general derivată dintr-o pregătire temeinică; 
2. formarea şi dezvoltarea aptitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea profesiei de avocat, în 
raport şi de cerinţele spaţiului juridic european; 
3. dobândirea deprinderilor de redactare a actelor utilizate de către avocat; 
4. utilizarea în cadrul activităţilor procesuale a argumentelor logico-juridice, fundamentate pe 
interpretarea normelor de drept material şi procesual; 
5. asigurarea unei apărări tehnice specializate prin cunoaşterea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, a Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului; 
6. cunoaşterea doctrinei juridice penale din spaţiul comunitar european, prin crearea unei deschideri 
europene, internaţionale; 
7. cunoaşterea instituţiilor judiciare europene din perspectiva funcţionării EUROJUST şi a mandatului 
european; 
8. cunoaşterea procedurilor jurisdicţionale specifice din Uniunea Europeană, normele incidente în faţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă; 
9. cunoaşterea formelor de asistenţă juridică specifice procedurilor Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă.” 
 

Incepand cu anul 2011, formarea profesionala initiala si continua a profesiei de avocat este 
coordonata la nivel national de catre Institutul National de Pregatire si Perfectionare a 



Avocatilor/I.N.P.P.A. si este „pus in aplicare prin cooperarea Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România cu barourile, instituţiile de învăţământ universitar, instituţiile de pregătire ale altor profesii 
juridice (Institutul Naţional al Magistraturii – a se vedea „Acordul - cadru de colaborare între Institutul 
Naţional al Magistraturii – I.N.M. şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – 
INPPA”)”. 
 

Preocuparea pentru pregatirea tuturor avocatilor in vederea cunoasterii, intelegerii si aplicarii 
noilor Coduri fundamentale ale Romaniei a condus la organizarea de catre I.N.P.P.A. (INPPA Bucuresti 
si INPPA - Centre teritoriale) a unor conferinte nationale pregatitoare in acest domeniu, din care vom 
mentiona: 
- “Conferinta Nationala a Noilor Coduri ale Romaniei” – Timisoara, 27 si 28 mai 2011, cu participarea 
membrilor echipelor de redactare a codurilor si a altor cadre didactice universitare si specialisti de 
prestigiu in domeniul Dreptului); 
- “Cunoasterea, intelegerea si aplicarea noilor Coduri fundamentale ale Romaniei” organizata la: 
a) Constanta , in perioada 24-25 iunie; 
b) Bucuresti, in perioada 30 sept. – 01 oct.  
la care au participat numerosi membri ai Baroului Bucuresti.  
 

In luna septembrie, in baza Protocolului privind colaborarea dintre Consiliul Superior al 
Magistraturii şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, Conferinţele cu tema Noul Cod civil – 
perspective practice organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, au putut fi urmărite on-line, prin 
sistem e-streaming şi de către avocaţi, pe JURIDICE.ro, la adresa www.juridice.ro/live, pe baza unui 
formular de inscriere si a unui cod de acces alocat special, in vederea vizionarii live a conferintelor. 
Membrii BB au fost anuntati corespunzator prin postarea pe site a programului/agendelor celor 4 
conferinte care s-au desfasurat pe perioada a opt zile, in intervalul 08-30 septembrie 2011.  
 

Numarul conferintelor organizate/acreditate de I.N.P.PA. privind modificarile aduse Noilor 
coduri a crescut, mai ales dupa intrarea in vigoare a Noului Cod civil, la 01 octombrie 2011.  
Inregistrarea orelor de pregatire profesionala pe care avocatii nostri le-au realizat ca urmare a participarii 
la evenimentele acreditate de INPPA, fie prin participare fizica sau prin inscriere la cursurile de 
pregatire online acreditate, s-a facut in baza tabelelor primite de la INPPA/cererilor individuale de 
recunoastere depuse la Barou.  
 

Datorita numarului mare al membrilor Baroului Bucuresti, Consiliul Baroului a continuat si in 
2011 Proiectul de organizare a propriului program de pregatire profesionala continua, in regim probono, 
respectandu-se prevederile Hotararii nr. 12 a Congresului U.N.B.R.  
S-a avut in vedere ca lectorii/formatorii în cadrul programului de formare profesională organizat de BB 
sa fie avocati cu notorietate profesională în domeniul disciplinei de profil, lectori INPPA. Cursuri de 
pregatire in cadrul Baroului Bucuresti au fost sustinute si de cadre didactice universitare ce îşi 
desfăşoară activitatea in instituţiile de învăţământ superior acreditate, a caror participare a fost aprobata 
de Consiliul Baroului.  
 

Cursurile BB 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. 
 

O atentie particulara a fost acordata de Consiliul Baroului, inca de la inceputul lunii septembrie, 
organizarii unor serii de cursuri privind modificarile aduse Noilor coduri (a se vedea mai jos Lista 



cursurilor organizate de Baroul Bucuresti in anul 2011). Cursurile au fost inregistrate video, iar 
inregistrarile au fost postate pe site-ul Baroului. 
Proiectul organizarii cursurilor dedicate Noilor Coduri va continua si in 2012.  
 

Decanul si membrii consiliului Baroului adreseaza multumiri tuturor lectorilor care au contribuit 
la realizarea programului de pregatire profesionala organizat de Baroul Bucuresti in 2011, in conditii 
probono. De asemenea, sunt apreciate tinuta stiintifica a unui numar de cursuri predate, trimiterea 
materialor in format electronic (suporturi de curs, planuri tematice) anterior desfasurarii cursului, in 
vederea postarii acestora pe site-ul nostru, folosirea echipamentului IT (videoproiector, laptop, 
microfon) pentru comunicarea eficienta a informatiilor, disponibilitatea de a impartasi colegilor 
cunostintele pe care le stapanesc cel mai bine, discutarea spetelor si coordonarea dezbaterilor.  
 

Potrivit evidentelor, in perioada 1.01 – 31.12.2011, Baroul Bucuresti a organizat 35 de cursuri de 
pregatire profesionala. 
 
Prezentam mai jos: 
 

SITUATIA CURSURILOR SI PARTICIPARII LA CURSURI IN A NUL 2011 
 

Nr. total cursuri BB Nr. total participanti BB 
 

35 
8892 participanti, din care: 
- 5395 (la 34 de cursuri) si 
- 3497 (la cursul organizat 
cu ocazia A.G. din 21 mai 
2011)  

 
 
 

LISTA CURSURILOR ORGANIZATE DE BAROUL BUCURESTI IN ANUL 2011 
 

Nr 
crt 

Data Ora Tema Lector 

1  
Joi 
03.03.2011 
Cod 
00318 
 

 
 
14.00-
17.00 

Aspecte noi de drept 
substanţial şi procesual 
ce ar putea sa intervină, 
ca urmare a 
modificărilor 
preconizate la Codul 
Muncii 

 
 

Av. Prof.univ.dr. 
Magda VOLONCIU 

2 

Joi 
10.03.2011 
Cod 
00319 

14.00- 
17.00 

Noţiuni introductive în 
Drept canonic – 
ortodox si catolic 

Av. Constantin 
PROFIR 

3  
Luni 
14.03.2011 
Cod  
00320 

14.00-
17.00 

Accesul cetăţeanului 
român la instanţele 
comunitare, ca urmare 
a celor mai recente 
modificări legislative 
din România ce vizează 
drepturile omului.  

Av. Graţiela BÂRLĂ 



 
4  

Marti 
15.03.2011 
Cod 
00321 

14.00- 
17.00 

Rolul şi locul 
judecătorului de 
drepturi şi libertăţi şi al 
judecătorului de 
Cameră preliminară, 
potrivit noului Cod de 
procedură penală 

Av. dr. Ioan GRIGA 

5 Miercuri 
16.03.2011 
Cod 
00322 

14.00-
17.00 

Legislaţia muncii – 
Modificări preconizate 
de partenerii sociali. 

Av. lect.univ.dr. 
Gabriel ULUITU 

6 Joi 
17.03.2011 
Cod 
00323 

14.00-
17.00 

Consiliul de familie – in 
noul Cod civil 

Av. lect.univ.dr. 
Aurelian GHERGHE 

7. Joi 
17.03.2011 
Cod 
00326 

17.01.20.0
1 

Drept procesual penal si 
OEPA; dezbatere 
subiecte si rezolvare 
spete. 
(Conf. de stagiu) 

Av. Mihnea STOICA 
Lector INPPA 

8  
 
Vineri 
18.03.2011 
Cod 
00324 

14.00-
17.00 

Noul Cod de procedura 
penala. 
Titlul I: Principiile şi 
limitele aplicării legii 
procesual-penale; 
Titlul II: Ac ţiunea 
penală şi acţiunea 
civilă în procesul 
penal; 
Titlul III. Participanţii 
în procesul penal 

Av. Victor PETRIŞOR  

9  
Luni 
21.03.2011 
Cod 
00325 

14.00- 
17.00 

Cetătenii români şi 
dreptul de şedere şi de 
muncă în Franţa 

Av. Georgeta ANDREI 
ŢACHIRIS 

(membra a Baroului 
Buc. si a Baroului 

Paris) 
10.   

Vineri 
08.04.2011 
Cod 
00327 
 

 
 
14.00-
17.00 

“Legile speciale 
reparatorii în concurs 
cu dreptul comun – 
Restituirea 
proprietăţilor prin legi 
speciale: Legea nr. 
9/1998 privind 
refugiaţii din Cadrilater 
şi Legea nr. 290/2003 
privind refugiaţii din 
Basarbia, Bucovina şi 
Herţa.” – Curs 
interactiv. 

 
Av.dr.Iosif 

FRIEDMANN – 
NICOLESCU Cercetător 

ştiinţific - Lector 
I.N.P.P.A 

 
si 
 

Av. Eugen – Sebastian 
CUDRICI 



11 
Luni 
11.04.2011 
Cod 
00328 

14.00- 
17.00 

Drept funciar. Actiuni 
privind nulitatea 
absoluta a actelor 
(titluri de proprietate), 
in materia fondului 
funciar. 

Av.prof.univ. 
dr. Florin SCRIECIU 

 

12  
Marti  
12.04.2011 
Cod 00329 

14.00-
17.00 

Imperfectiuni ale 
sistemului de 
contestatii in materia 
achizitiilor publice. 
 

 
Av. Adrian CEPARU 

si 
Av. Florin IRIMIA 

13  
 
 
Miercuri 
13.04.2011 
Cod 
00330 
 

14.00- 
17.00 

Modificari aduse 
noului Cod de 
procedura penala 
(cursul II): 
1. Probele, mijloacele 
de proba si procedeele 
probatorii; 
2. Masurile preventive 
si alte masuri 
procesuale. 

Av. Victor PETRIŞOR 
 

14 Joi 
14.04.2011 
Cod 00331 

14.00-
17.00 

Drept financiar 
fiscal.Modalitati de 
stingere a obligatiei 
fiscale. 

Av. lect.univ.dr. 
Aurelia GÎGĂ 

15  
Vineri 
15.04.2011 
Cod 
00332 

14.00-
17.00 
 
 

“Universuri juridice 
convergente într-o 
lume globală 
divergentă. 
Interpretarea normei 
juridice la confluenţă 
cu 
interdisciplinaritatea.” 

Av.dr.Iosif 
FRIEDMANN – 
NICOLESCU – 

Cercetător ştiinţific - 
Lector I.N.P.P.A 

16 Luni 
18.04.2011 
Cod 00333 

14.30-
17.30 

Dreptul proprietatii 
intelectuale. Marca.  

Av. lect.univ.dr. Violeta 
SLAVU 

 
17  

Marti 
19.04.2011 
Cod 00334 

14.00-
17.00 

Arbitraj: Recunoasterea 
hotararilor arbitrale 
straine in Romania.  

Av.  
conf. univ.dr. Carmen 

PALACEAN 

18  
Sambata 
07.05.2011 
Cod 
00335 

 
 
10.00-
13.00 

 
Teorii privind 
Interpretarea normei 
juridice între tipic şi 
atipic – forme şi 
metode. 

 
Av.dr.Iosif 

FRIEDMANN – 
NICOLESCU Cercetător 

ştiinţific - Lector 
I.N.P.P.A 

 
 
 
 

Marti 
10.05.2011 
Cod 00336 

14.00- 
17.00 

Impozitarea veniturilor 
obtinute de avocati: 
- determinarea 
veniturilor impozabile 

Av. Camelia-Louissiana 
DOBRINESCU  



 
 
 
19 

si a cheltuielilor 
deductibile (cheltuieli 
profesionale, investitii, 
leasing, etc); 
- modalitatea de calcul 
a impozitului pe venit – 
exemple; 
- 15 Mai - termenul 
limita pentru declararea 
impozitului pe venit; 
- contributii sociale 
datorate; 
- abordari 
ale inspectiilor fiscale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
Sambata 
14.05.2011 
Cod  
00337 

10.00-
13.00 

Proceduri specifice şi 
speciale în publicitatea 
imobiliară. - Curs 
interactiv practic. 

 
Av.dr.Iosif 

FRIEDMANN – 
NICOLESCU Cercetător 

ştiinţific - Lector 
I.N.P.P.A 

Si 
Invitat specialist- 

Dna. Camelia ZISU  
Director, Direcţia 

Juridica şi de Resurse 
Umane,Agenţia 

Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară 

 
 
 
21 

 
Luni 
16.05.2011 
Cod 
00338 

14.00- 
17.00 

Reglementari 
procedural penale cu 
privire la activitatea 
avocatiala.  
 

Av.  
Ion ILIE-

IORDACHESCU – 
Lector INPPA. 

 
 
 
22 

 
Miercuri 
18.05.2011 
Cod 
00339 

14.00-
17.00 

Tendinte in dezvoltarea 
profesiei de avocat. 

Av. Mihai Alexandru 
TANASESCU – Lector 

INPPA 

 
 
 
 
 
 
 
23 

 
 
Joi 
19.05.2011 
Cod 
00340 

14.00-
17.00 
 
 

Actiunile de carte 
funciara. 

 
Av. Catalin 

GEORGESCU  
 

si 
 

Invitat specialist- 
Dl. Tudor 

BRATICEVICI, 
Registrator-sef A.N.C.I. 
Biroul de carte funciara, 

sector 3, Bucuresti 



 
 
 
 
24 

Sambata 
21.05.2011 
Cod 00341 
(Adunarea 
Generala a 
BB 

14.00-
17.00 

Condiţiile angajării 
răspunderii penale a 
persoanei juridice 

în lumina noului Cod 
penal 

(Dezbateri) 
 

Prof. univ. dr. Mihai 
Adrian Hotca 
Lector INPPA 

 
 
 
25 

 
Marti 
21.06.2011 
Cod 
00342 

 
 
14.00-
17.00 

 
 

Fiscalitatea - de la 
teorie la practica 

 
 

Av. Gabriel BIRIS 

 
 
 
 
26 

Vineri 
24.06.2011 
Cod 
00343 

14.00- 
17.00 

Unitate in diversitate, 
interpretarea normei 

juridice 

Av.dr.Iosif 
FRIEDMANN – 
NICOLESCU  

Cercetător ştiinţific - 
Lector I.N.P.P.A 

 
 
 
 
 
 
27 

 
 
Luni 
27.06.2011 
Cod  
00344 

14.00-
17.00 

Etica profesionala a 
avocatilor - intre arta 

pledoariei si noile 
metode de influenta si 
persuasiune. Poate fi 
Programarea neuro-

lingvinstica (NLP) utila 
avocatilor? 

Invitati specialisti : dl. 
Cristian Mihai - Fellow 

Member Trainer 
I.A.N.L.P. si dna. 

Patricia Cihodaru - 
psiholog profiler 

 

 
Av. Catalin 

GEORGESCU  
si invitati specialisti  
dl. Cristian Mihai si  

dna. Patricia Cihodaru 

 
 
 
 
28 

 
Sambata 
03.09.2011 
Cod 
00345 

9.00- 
17.00 

Aspectele actuale ale 
legislaţiei europene 
privind procedura 
civilă si Vânzarea 
internaţională a 

mărfurilor (CISG) 
(Seminar international) 

Prof.Dr.Bernd 
REINMUELLE 

Prof. Dr. Burghard 
PILTZ 

(Baroul Federal German) 

 
 
 
29 

Miercuri 
14.09.2011 
Cod 
00346 

14.00-
16.00 

Regimul juridic al 
contractelor comerciale 

in reglementarea 
Noului Cod civil 

Av. conf. univ. dr. Vasile 
NEMES (lector INPPA) 

 
 
 
 
 
30 

 
 
 
Sambata, 
17.09.2011 
Cod 

11.00- 
14.00 

Colocviu  
„Aniversarea a 180 de 
ani de avocatura in 
Bucuresti” 
- Profesia de avocat în 
România.Tradiţii, 

- Av.dr.Gheorghe 
FLOREA;  
- Av. Ana DICULESCU-
SOVA;  
- Av. Costea-Corin 
DĂNESCU;  



00350 
 

realităţi, perspective; 
- Opţiunea de a fi 
avocat. Mit şi realitate; 
- Avocaţii în Bucureşti, 
chipuri, amintiri, 
momente de răscruce; 
- File din istoria 
avocaturii. 

- Av.dr. Iosif 
FRIEDMANN-
NICOLESCU 
 

 
 
 
31 

Miercuri 
28.09.2011 
Cod 00347 

14.00- 
16.00 

“MANDATUL – in 
Noul Cod civil “ 
 

Av. dr. Iolanda BOTI, 
invitat, membra a a 

Baroului 
QUEBEC/CANADA 

 
 
 
32 

 
Joi 
06.10.2011 
Cod 00348 

14.00-
16.00 

Dispozitii de procedura 
civila in Noul Cod civil 
(partea I) 

Av. Lect. univ.dr. Ion 
DRAGNE 

 
 
 
33 

 
Joi 
20.10.2011 
Cod 00349 

15.00-
17.00 

Corelaţii dintre Noul 
Cod civil şi legislaţia 
muncii 

Av. lect. univ. dr. 
Gabriel ULUITU 

 
 
 
34 

 
Joi 
24.11.2011 
Cod 00351 

15.00-
17.00 

Norme de procedura 
civila cuprinse in Noul 
Cod civil (partea a II-a) 

Av. lect. univ.dr.Ion 
DRAGNE 

 
35 

Luni 
12.12.2011 
Cod 00352 

14.00-
16.00 

Dreptul 
consumerismului si 
principiile dreptului 
civil” 

Av. Ana DICULESCU-
SOVA 

 
 

SITUATIA INDEPLINIRII OBLIGATIEI DE PREGATIRE PROFE SIONALA  
IN ANUL 2011 (potrivit evidentelor BB, la data de 20.01.2012)  

 
OBLIGATIE 
PREGATIRE 
PROFESIONA
LA 
CONTINUA 
INDEPLINITA 
(20 de ore si 
peste 20 de ore) 

OBLIGATIE 
MINIMA DE 
PREGATIRE 
INDEPLINITA 
(10 ore) 

OBLIGATIE 
NEINDEPLI- 
NITA (0 ore de 
pregatire) 

1.907 avocati 3.819 avocati 2528 avocati 
 
Ca observatie, vom mentiona faptul ca numarul avocatilor care apar cu 0 ore de pregatire profesionala se 
datoreaza in mare masura nerespectarii termenului de raportare semestriala a indeplinirii obligatiei de 
pregatire. Le adresam pe aceasta cale invitatia de a face raportarile la timp. 
 
Din cele 35 de cursuri, ne permitem sa evidentiem: 
 



- Seminarul International 'Aspectele actuale ale legislatiei europene privind procedura civila si 
Vanzarea internationala a marfurilor(CISG) - (a doua editie) organizat de Baroul Bucuresti, in 
data de 03 septembrie 2011, in cooperare cu Baroul Federal German si cu Uniunea Internationala 
a Avocatilor/UIA, sustinut de Prof. Dr. Bernd REINMUELLER si Prof. Dr. Burghard PILTZ 
(membrii ai Baroului German si ai conducerii U.I.A.), la care au participat aproximativ 145 de 
avocati români ; s-a asigurat traducerea simultana din lb. germana in limba romana ; materialul 
stiintific tradus in lb. romana a fost postat pe site, in timp util, la sectiunea Suporturi de curs ; 
ulterior desfasurarii cursului a fost postata pe site inregistrarea video a conferintei ;  

- Colocviul « Aniversarea a 180 de ani de avocatura in Bucuresti » organizat cu prilejul sarbatorii 
Zilei Baroului Bucuresti, in data de 17 septembrie (montaj video postat pe site) 

- Cele cinci cursuri de pregatire dedicate cunoasterii, intelegerii si aplicarii Noilor Coduri, 
organizate in perioada septembrie – decembrie 2011.  

 
In continuare, reamintim ca, potrivit Hotararii nr. 12 a Congresului UNBR din 2011 « Fiecare avocat 

poate opta în cursul unei perioade de 2 ani pentru participarea la cel puţin trei seminarii, conferinţe, 
dezbateri, organizate în Centrul teritorial INPPA pe a cărui rază se află baroul în care este înscris, în 
domeniile în care s-a specializat sau în care doreşte să dobândească cunoştinţe suplimentare ». 
 

In acelasi timp, se va recunoaste de catre Consiliul Baroului pregatirea profesionala realizata de 
avocati prin modalitatile prevazute de art. 316, Capitolul V din Statutul profesiei.  
 

Reamintim ca fiecare avocat are posibilitatea sa isi consulte online situatia pregatirii profesionale, 
prin crearea unui cont personal (parola se va ridica de la Resortul IT, cam. 501, et. 5, sediu Barou).  
 

 

 

  
Resort International 
Responsabili: 
Cons. Av. Mihai Alexandru TANASESCU 
Cons. Av. Flavia TEODOSIU 
 
 
 

In 2011 activitatea Resortului international al Baroului a avut ca obiective : 
 

(i) continuarea si consolidarea participarii Baroului Bucuresti si a membrilor 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, 
iar  pentru anul 2011, calitatea de Secretar General; 

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

Dorim sa facem mentiunea ca doi membri ai Baroul Bucuresti sunt in structurile de conducere ale 
Uninii 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 2011, la urmatoarele manifestari 

internationale : 
 

- ianuarie – sedinta Consiliului Presedintiei UIA, la Anvers/Belgia; 
 
- aprilie, Ankara 
o evenimentele stiintifice organizate de Barou Ankara cu prilejul sarbatoririi Zilei 

Avocatului din Turcia, in care au fost dezbatute: 
- Directivele Uniunii Europene privind profesia de avocat; 
- Reclama, publicitatea si limitele acestora pentru  profesia de avocat.  

 Au fost prezenti presedintele C.C.B.E, si reprezentanti ai profesiei de avocat din 
Bulgaria, Croatia, Franta,  Grecia, Liban, Macedonia, Polonia si Romania.   

 
o stabilirea datei Adunarii Generale 2011 a  B.C.B.A., care sa fie  gazduita de Baroul 

Ankara in data de 15 iulie 2011, cu ocazia aniversarii celei de-a 87-a aniversari a 
Baroului Ankara din 14 iulie.   

 
- mai, Madrid 
o Al III-lea Forum International organizat de Baroul Madrid, in care au fost dezbatute 

subiecte de interes pentru avocatii din tari cu sisteme juridice diferite:  
- Dreptul la libera circulatie a lucratorilor din zona Bazinului Mediteranean; 
- Secretul profesional; 
- Probleme ale Dreptului Imigratiei; 
- Responsabilitatea sociala in practica juridica;  

 
o Consiliul de Presedintie U.I.A. 

Tema întâlnirii a constituit-o discutarea problemei Spălării banilor, a Regulamentului 
GAFI (Grupul de Acţiune financiară/Groupe d’Action financière). S-a dezbătut 
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului; cele 
patruzeci de Recomandări şi cele opt Recomandări Speciale ale Grupului de Acţiune 
financiară.  
 

- iulie, Ankara 
o Adunarea Generala  B.C.B.A.;  s-a stabilit ca pentru mandatul 2011-2012, Presedintia 

BCBA sa fie detinuta de Baroul Ankara, reprezentat de dl. Decan Metin FEYZIOGLU; 
Vicepresedintia sa fie detinuta de Baroul Sofia, reprezentat de doamna Decan Natalia 
TZENOVA,  iar Secretariatul General - de Baroul Bucuresti, reprezentat de domnul 
Decan Ion ILIE-IORDACHESCU.  

 
o Decanul Baroului Ankara si-a aratat toata disponibilitatea pentru sustinerea BCBA, in 

conditiile in care Asociatia nu are alte venituri decat taxa de membru a barourilor inscrise 
in Asociatie. De asemenea, s-a cazut de acord ca o buna cale pentru dezvoltarea 
Asociatiei ar fi deschiderrea acesteia – prevazuta de Statut – pentru membrii individuali.  

 
o Asa cum s-a mentionat in raportul de delegatie, Adunarea BCBA a stabilit: 

- crearea unei comisii care sa prezinte propuneri de modificare a Statutului BCBA, din 
care sa faca parte toate barourile membre; 



- infiintarea unui Sub-Comitet de Dezvoltare a B.C.B.A., entitate cu activitate 
permanenta, care are menirea de a stabili strategia de dezvoltare a Asociatiei (din acest 
Sub-comitet fac parte barourile Ankara, Bucuresti si Macedonia).  

 
      -  septembrie, Bucuresti 

Baroul Bucuresti si UNBR, in cooperare cu Baroul Federal German si Uniunea 
Internationala a Avocatilor, au organizat la Bucuresti cea de-a doua editie a seminarului 
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. Seminarul s-a 
desfasurat in sala de festivitati Av. Flavius Teodosiu, et. 6, sediul BB, in ziua de sambata, 
03 septembrie, 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 ; 
dezbaterile au prezentat foarte mare interes pentru avocatii romani; a fost postata 
inregistrarea video a seminarului pe site-ul BB.   
 

      -  septembrie, Bucuresti 
  Aniversarea Zilei Baroului Bucuresti prin organizarea colocviului “180 de ani 
  de avocatura in Bucuresti” la care au participat reprezentanti ai Barourilor :  
  Paris, Versailles, Budapesta, Sofia, Macedonia si Chisinau. Mesajele  
  pronuntate de invitatii straini, in limbile franceza sau engleza, ca si luarile de 
   cuvant ale avocatilor romani formulate in limba franceza. au facut dovada   
 bunei  pregatiri a avocatilor romani, parteneri egali in exercitarea profesiei de 
  avocat european.  
 
      -  octombrie, Versailles 

Participarea unui reprezentant al conducerii BB la evenimentele stiintifice organizate de 
Baroul Versailles cu prilejul festivitatii Rentrée-ul 2011. Asa cum s-a prezentat 
evenimentul pe site-ul BB si in raportul de delegatie, invitatul de onoare la Rentrée-ul 
Baroului Versailles 2011 a fost doamna Corinne Lepage, deputat european, fost ministru 
si avocat in Baroul Versailles. In discursul pronuntat, doamna Corinne Lepage a abordat 
problema raporturilor dintre avocat si politica, din perspectiva conflictului de interese ; 
domnia-sa  a subliniat ca activitatea de avocat si activitatea politica se pot desfasura  in 
mod paralel, insa  in conditii de deplina transparenta. Discursul decanului Pascal Fournier 
a fost axat  pe actualitatea judiciara, iar discursurile celor trei Secretari ai conferintelor de 
stagii -  Nathalie Mendes, Samah Ben Attia si Anne  Vinçot – au facut proba talentului 
oratoric, avand ca subiect evolutia carierei colegei lor, Corinne Lepage.   
 

-   noiembrie – Congresul U.I.A.  
Participarea la Congresul Mondial al U.I.A. din Statele Unite. Importanta stiintifica a 
evenimentului, prezentarea celor trei teme majore ale Congresului “Persoanele acuzate de 
terorism trebuie judecate in acelasi fel ca si inculpatii de drept penal ?";  "Stiintele vietii, 
economia biotehnologica; cat de departe ar trebui sa mergem?" si  " Sporturi 
profesioniste: o abordare transnationala a problemelor juridice” au fost exhaustiv 
prezentate in raportul de delegatie al domnului Decan Ion ILIE-IORDACHESCU, adus la 
cunostinta avocatilor prin postare pe site si afisaj. Numărul comunicărilor ştiinţifice a fost 
impresionant, iar gradul de importanţă pe măsură, atât pentru temele principale, cât şi 
pentru temele discutate în cadrul celor 43 de comisii şi grupuri de lucru UIA care au 
acoperit practic toate ramurile de drept.  



Globalizarea a dus la o mai mare mobilitate a avocaţilor şi s-au produs schimbări 
majore în organizarea firmelor de avocatură, creându-se astfel o mulţime de situaţii care 
ar putea duce la conflicte de interese. S-a subliniat efortul de a găsi soluţii rezonabile care 
să permită respectarea statului de drept şi a rolului predominant al avocatului, evitarea 
conflictelor de interese şi protejarea siguranţei clientului prin crearea unor standarde care 
să fie aplicabile tuturor avocaţilor.  
 

- noiembrie, Berlin : un reprezentant al Baroului Bucuresti a participat la cea de-a  11-a 
Conferinta a profesiei de avocat european, avand ca tema Formele de exercitare a 
profesiei de avocat. Anterior participarii la eveniment, reprezentantii Barourilor  au fost 
invitati sa completeze un chestionar cu intrebari referitoare la formele juridice obisnuite 
sub care isi desfasoara activitatea firmele de avocatura in tara de origine si  legile care le 
guverneaza. In cadrul dezbaterilor s-a procedat la un studiu comparativ al formelor de 
exercitare a profesiei in tarile membre ale U.E. 

 
Burse 2011 – stagii internationale de pregatire pentru tineri avocati.  

In anul 2011, Asociaţia Franco-Română a Juriştilor din România/AFRJ, în cooperare cu 
Ambasada Franţei in România şi Baroul Paris au oferit tinerilor avocaţi din Baroul 
Bucureşti doua burse la un stagiu de pregatire profesională in cadrul Baroului Paris, in 
perioada octombrie- noiembrie 2011, iar Fundatia  germana pentru  cooperare juridica 
internationala, Baroul  Federal  German  si Asociatia  Avocatilor  din  Germania au 
acordat doua burse in cadrul unui program de pregatire a avocatilor din Europa Centrala, 
de Est si de Sud-Est. 
 

 
 

 
 

RESORTUL SERVICIULUI DE ASISTENTA JURIDICA  
 

 
 
PREZENTAREA SERVICIULUI DE ASISTENTA JURIDICA 
 

Serviciul de Asistenta Juridica 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 s-a aprobat 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. 

Deasemenea, in cursul anului 2011 a fost finalizat un nou proiect de regulament pentru 
organizarea serviciilor de asistenta juridica. 

In prezent, in cadrul SAJ functioneaza doua compartimente: Asistenta juridica in materie penala 
si Asistenta juridica 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 juridica in materie penala este asigurata de opt functionari 

care lucreaza in doua schimburi, atat in week-end-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 perioada ianuarie-mai 2011 de trei consilieri: avocat Lazar Ion, avocat 
Mehedinteanu Irinel si avocat Nicu Tiberius. 



Incepand cu luna iunie 2011, delegarea atibutiilor decanului in materia asistentei juridice a fost 
facuta catre: prodecan Herbay Alexandru, consilier Friedmann-Nicolescu Iosif,consilier Lazar Ion, 
consilier Ciobanu Mihail. 

 
DOMENIILE ASISTENTEI JUDICIARE 
 
Asistenta judiciara si/sau extrajudiciara este asigurata de avocatii care formuleaza optiuni in 

acest sens, dintre avocatii inscrisi in registrul de asistenta judiciara al baroului. 
 
ASISTENTA JUDICIARA OBLIGATORIE LA URMARIREA PENALA 
 
La cererea prealabila si motivata a organelor de urmarire penala, SAJ desemneaza avocati in 

vederea asigurarii asistentei juridice obligatorii; 
desemnarea se face contactand telefonic avocatii care au formulat optiuni in ordinea determinata 

de repartitia lunara. 
In anul 2011 s-a emis un numar de 6.057 delegatii pentru asistenta juridica in faza de urmarire 

penala. 
 
ASISTENTA JUDICIARA 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 2011 s-a emis un numar de 37.500 delegatii pentru asistenta juridica in faza de judecata. 
Pentru anul 2011, in evidentele SAJ era inregistrat un numar de 874 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 2011 s-a emis un numar de 497 delegatii pentru asistenta juridica gratuita, din 

care un numar de 24 delegatii in materie penala si 473 delegatii in materie civila. 
Deasemenea, s-a inregistrat un numar de 78 de cereri pentru asistenta extrajudiciara, iar 

solicitarile din partea instantei au fost in numar de 367. 
 
  
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 reprezentarea in fata unor autoritati sau institutii publice, altele decat cele judiciare sau cu 
atributii jurisdictionale, in vederea realizarii unor drepturi sau interese legitime. 

 
ARHIVA SI EVIDENTELE SAJ 
 
Spre deosebire de anii anteriori, 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 
2011, ca urmare a colaborarii dintre Serviciul de Asistenta Juridica 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 2011. 

Tot in cursul anului 2011 a fost continuata 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 functionarii SAJ il constituie asigurarea asistentei judiciare calificate prin desemnarea 

prealabila a avocatilor, potrivit criteriilor prevazute de Regulamentul SAJ. 
In anexa este prezentata situatia referatelor depuse in anul 2011. 
 
In ceea ce priveste repartizarea cauzelor la urmarire penala, precizam faptul ca, incepand din 

luna septembrie a fost initiat un program de desemnare pe zile  a avocatilor care acorda asistenta din 
oficiu la organele de cercetare penala, avocatul avand astfel posibilitatea sa ia la cunostinta din timp de 
planificare, evitandu-se suprapunerea cu alte termene de judecata. 

 
La instantele de judecata, avocatii stagiari au fost repartizati, prin rotatie, la toate judecatoriile, 

evitand astfel ca acelasi avocat sa fie desemnat mai multe luni la rand la aceeasi instanta. 
 
Acelasi principiu s-a aplicat si in cazul avocatilor care au optat pentru sectiile penale ale 

Tribunalului Bucuresti si ale Curtii de Apel; astfel, fiecare avocat a acordat asistenta din oficiu si la 
completele de fonduri si la cele de apeluri si recursuri, si la sectia I si la sectia a II-a penala. 

 
Pe fiecare optiune in parte se regasesc mentiuni referitoare la modul de repartizare lunara a 

fiecarui avocat, la sumele depuse lunar din activitatea de asistenta juridica din oficiu, astfel incat, in 
orice moment putem avea o imagine de ansamblu asupra activitatii SAJ. 

 
Onorariile care se cuvin avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta juridica in materie 

penala, pentru prestarea in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenta juridica 
si/sau reprezentare ori de asistenta extrajudiciara, precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta 
juridica privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea 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 2011 s-au inregistrat mari intarzieri in ceea ce priveste 

plata acestor onorarii. 
 
In urma interventiilor facute de conducerea Baroului Bucuresti, alaturi de efortul depus de 

U.N.B.R, s-a ajuns ca in prezent sa fie alocate fondurile pentru plata asistentei juridice din oficiu 
aferente intregului an 2011. 

 
DEFICIENTE 
 
Organizarea asistentei avocatiale din oficiu si gratuite a constituit una din preocuparile 

permanente ale Consiliului Baroului Bucuresti. 
Ca urmare,  s-au emis mai multe hotarari care 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, hotarari care au fost comunicate celor interesati, dar 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 o practica mai veche, sectiile penale ale Tribunalului Bucuresti transmit cu intarziere 
planificarea sedintelor de judecata, 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, existand nenumarate cazuri de neacordare sau de micsorare 
nejustificata a acestora. 
 
 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 colegi 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 dintre ultima saptamana a 
lunii in curs, pana la data de 07 ale lunii urmatoare, fiind adusa la cunostinta 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 avocatilor 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 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, dar si repetatele chemari in fata Consiliului Baroului Bucuresti si 
atentionarea acestora. 
 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 2011 au avut loc, periodic, sedinte de consultari cu avocatii care acorda 
asistenta din oficiu organizate de conducerea SAJ la sediul din Palatul de Justitie unde s-au propus 
masuri de imbunatatire a activitatii de asistenta judiciara. 
 
 In data de 19.09.2011, pornind de la Documentul referitor la pozitia institutionala a Ministerului 
Justitiei privind eficientizarea cheltuirii fondurilor alocate onorariilor pentru ajutorul public judiciar si 
asistenta juridica din oficiu in cauzele penale, la sediul SAJ a avut loc o dezbatere la care au participat 
avocatii inscrisi in Registrul de asistenta juridica si conducerea SAJ. 
 
 Consideram necesar a face cateva precizari in legatura cu veniturile realizate de unii avocati din 
activitatea de asistenta juridica din oficiu in cursul anului 2011. 
 In analizarea acestor venituri trebuie avute in vedere mai multe criterii, si anume: 
 Sunt avocati care acorda asistenta juridica din oficiu de ani de zile si avocati inscrisi de cateva 
luni; 
 Sunt avocati care se prezinta  doar la dosarele pronuntate la primul termen de judecata, cedand 
celelalte dosare in favoarea altor colegi; 
 Deasemenea, trebuie facuta diferenta intre avocatii inscrisi doar pentru un singur domeniu al 
asistentei judiciare (doar urmarire penala, iar in cadrul acesteia, doar pentru serviciul de noapte, sau doar 
instanta penala sau doar instanta civila ), comparativ cu avocatii care acopera toate optiunile inscrise pe 
cererea de acordare a asistentei juridice; 
 Exista numeroase cazuri de avocati care, desi desemnati sa asigure asistenta juridica din oficiu pe 
rolul diferitelor instante de judecata, nu se prezinta, nu notifica SAJ asupra imposibilitatii de prezentare, 
nu isi asigura substituirea. 
 
 De retinut faptul ca in cursul anului 2011 discrepantele de incasari din oficiu sunt cazuri izolate, 
si nu se mai refera la aceiasi cativa avocati ca in alti ani. 
 Valorile mari sunt determinate de acordarea de catre instanta de judecata  de onorarii partiale in 
dosare in care avocatii din oficiu s-au prezentat la termene pe parcursul mai multor ani de zile si de 
dosarele cu foarte multe parti civile, situatie in care instanta apreciaza asupra numarului de avocati care 
urmeaza sa acorde asistenta din oficiu si asupra onorariului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      RESORTUL FINANCIAR-CONTABIL  
 
 
 
 
 
 Analizand situatia financiara a Baroului Bucuresti pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, 
rezulta: 
 
 La capitolul “ VENITURI  “ s-a realizat suma de 6.407.165 lei, dupa cum urmeaza: 
 
 - Venituri din cotizatiile si taxele de inscriere in barou ale  
   avocatilor                5.447.826   lei 
 - Venituri din dobanzi bancare               859.812 lei - Alte 
venituri din activitati fara scop patrimonial       4.157 lei  - Venituri din activitati 
economice (taxe examene)     95.370   lei 
 
 La capitolul “ CHELTUIELI  “ s-a inregistrat suma de 6.300.005 lei, dupa cum urmeaza: 
 
 - Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial         6.213.308 lei - Cheltuieli 
privind activitatile economice  
   (organizare examene)         86.697   lei 
 
 Facand diferenta dintre veniturile totale realizate de 6.470.165 lei si cheltuielile efectuate de 
6.300.005 lei rezulta ca in aceasta perioada s-a cheltuit cu 107.160 lei mai putin, ceea ce reprezinta 
excedentul exercitiului. 
 La 31 decembrie 2011, Baroul Bucuresti mai dispune, din exercitiile financiare antecedente, de o 
rezerva in suma de 14.399.022 lei. 
 Referitor la asistenta juridica din oficiu, subliniem faptul ca in cursul anului 2011 s-au prestat 
activitati pentru suma de 7.566.770 lei.         
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



RESORTUL DEZVOLTARE RESURSE-UMANE  
 

Coordonator - Decan Av. Ion ILIE-IORDACHESCU  
 
 

Compartimentul Dezvoltare Resurse-Umane acopera un domeniu de activitate de larg interes si 
utilitate in sfera activitatilor curente ale baroului, 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. De 
asemenea 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 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 necesare pentru : 
- examene si concursuri  
- pensionari 
- diverse institutii ( banci, ambasade, spitale etc.) 
 

 
In vederea analizei activitatii desfasurate in cadrul resortului Dezvoltare Resurse-Umane in 

perioada mai 2011 – februarie 2012, se impune o prezentare a rolului si atributiilor acestui 
compartiment: 

 
  

� Propune actualizarea statului de functii al Baroului si îl supune spre avizare si aprobare 
Consiliului. 

� Studiază evolutia necesarului de personal pe meserii, specialitatii si functii si elaborează 
proiecte de strategii si de tactici în domeniul personalului. 

� Identifică competenta, educatia, instruirea, abilitătiile si experienta necesare personalului 
ce trebuie angajat. 

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

� Tine evidenta prezentei salariatilor la program si a absentelor. 
� Tine evidenta concediilor de odihna ale salariatilor. 
� Întocmeste si actualizează dosarele personalului, precum si Registrul general de evidenta 

al salariatilor. 
� Elaborează, în colaborare cu sefii de compartimente, fisele de post ale personalului, le 

supune spre aprobare si le aduce la cunostinta persoanelor în drept. 
� Eliberează adeverinte privind calitatea de salariat al Baroului. 
� Intocmeste decizii de personal referitoare la angajari, transferuri, majorari salariale, etc. 

in conformitate cu hotararile luate de Consiliul Baroului. 
� Întocmeste documentele necesare pentru desfacerea contractelor de muncă, trecerea în 

somaj, acordarea asistentei sociale si pensionare. 
� Coordoneaza inregistrarile in baza de date a Baroului 
� Elibereaza adeverinte de vechime in profesie pentru avocatii membri ai Baroului. 
� Verifica dosarele profesionale ale avocatilor in vederea actualizarii si completarii bazei 

de date, semnaland Compartimentului Secretariat- Cancelarie eventualele lipsuri 
constatate, in vederea remedierii acestora. 

� Constata iminenta expirarii termenelor la contractele de colaborare ale avocatilor membri 
ai Baroului si notifica avocatii in vederea prelungirii acestora. 



� 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. In cazuri exceptionale, urmare dispozitiilor Consiliului, va difuza 
Tabloul Avocatilor institutiilor pe care le indica Consiliul. 

� 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. 

� Comunica solicitantilor date privind avocatii membri ai Baroului, in limitele stabilite de 
Consiliu. 

� Elibereaza adeverinte si recomandari la solicitarea avocatilor membri ai baroului. 
� 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. 

 
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;  
• Contractele de munca ale salariatilor au fost incheiate in scris,           ad validitatem, 
initial cu o perioada de proba de 3 sau 6 luni; 
• Repartizarea in munca s-a facut potrivit aptitudinilor si specializarii fiecarui angajat, cu 
precizarea in fisa postului a sarcinilor si responsabilitatilor;  
• S-au depus in conditiile legii Carnetele de munca ale salariatilor la Casa de Pensii a 
Municipiului Bucuresti in vederea scanarii si prelucrarii cf. H.G. nr. 1768/2005 si H.G. nr. 
1456/2009  urmand a fi eliberate salariatiilor cf. art. 296 al. 3 din Codul Muncii; 
• Programarea concediilor de odihna s-a facut la sfarsitul fiecarui an pentru anul viitor  
astfel incat sa fie asigurata desfasurarea activitatii  in toate compartimentele; 
• Verificarea prezentei personalului la serviciu s-a facut zilnic pe baza de condica de 
prezenta; 
• Salariatilor li s-a asigurat accesul la serviciul medical de medicina a muncii prin 
Protocolul incheiat intre Barou si Filiala Bucuresti a C.A.Av.; 
• Anual se intocmeste si se prezinta Consiliului Baroului Bucuresti Tabelul cu avocatii care 
au drept de participare la Adunarea Generala in conditiile prevazute de Legea 51/1995  si 
Statutul profesiei de avocat; 
• La solicitarea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania au fost intocmite si 
comunicate, cu acordul Consiliului Baroului Bucuresti, diverse raportari (Tabloul avocatilor, 
situatii statistice, etc.) 
• In situatia constatarii unor erori materiale aparute in redactarea Deciziilor a fost sesizat 
Compartimentul “Secretariat-Cancelarie” in vederea remedierii lor, iar in situatia existentei unor 
aspecte complexe s-a apelat la competenta  Consiliului Baroului Bucuresti prin referate; 
• 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 1063 avocati sa depuna actele de studii iar 
3150 avocati sa faca dovada incheierii asigurarii profesionale . 
• Saptamanal este postat pe site-ul baroului situatia avocatilor care nu au depus actele de 
studii sau asigurarile profesionale; 
• S-au vizat cererile de eliberare card  (peste 6000) 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. 
 
 

 
 

RESORTUL BIBLIOTECA 
 “AV. VICTOR ANAGNOSTE” - 2011 

 
 

In anul 2011, cresterea numărului de avocaţi intraţi în Baroul Bucuresti, modificarile legislative - 
Legea 202/2010, intrarea in vigoare a noului Cod civil, precum si largirea publicului-tinta au dus 
implicit la marirea numărului de utilizatori atat potentiali, cat si reali ai bibliotecii, prin frecventarea 
acesteia de catre cursantii INPPA care au studiat constant si de catre  cititori externi, studenti ai 
facultatilor de drept, avocati ai altor barouri, magistrati, consilieri juridici, experti, cel  mai mare flux de 
cititori inregistrandu-se in perioada de pregatire pentru examenele de intrare in avocatura si de 
definitivat.  

 
Activitatea bibliotecii este centrata pe mai multe module : achizitie de publicatii (pe suport 

traditional sau electronic), gestionarea fondului de carte si, mai ales, activitati cu publicul. 
 
Achizitiile, in 2011  s-au ridicat la un numar de 635 publicatii, obtinute prin achizitie directa, de 

la librarii cu carte preponderent juridica, traditionale sau electronice (UJ Mag), inclusiv periodice, 
obtinute prin abonamente. In deciziile de achizitie s-a tinut cont de cererile si sugestiile cititorilor, de 
necesitatile informationale ale bibliotecii, de noutatile in domeniul cartii juridice, iar, pe de o alta parte, 
de planurile editoriale ale unor edituri reprezentative în domeniul cărţii juridice (Wolters Kluwer, C.H. 
Beck, Lumina Lex, Editura Universitara, Monitorul Oficial, Rosetti International, Universul Juridic, 
Hamangiu, Morosan-Nicora etc.) si, desigur, de incadrarea intr-un anumit plafon valoric. 

 
Pentru anul 2011 valoarea abonamentelor la colecţii de legi, hotărâri, 



periodice si ziare necesare Bibliotecii s-a ridicat  la suma de 19.815,91 RON. S-au achiziţionat 
monitoare oficiale, culegeri de legislatie emise de Parlamentul  Roamaniei, de hotărâri si alte acte ale 
Guvernului Romaniei in cate un exemplar, deci exhaustiv legislatia publicata în partea I a Monitorului 
Oficial in anul 2011. 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 european, 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: Adevărul-cu carti, Jurnalul National-cu carti. 

Dintre publicatiile monografice sau tratate achizitionate amintim: culegeri de practica de la 
Curtea de Apel Bucuresti si alte curti de apel din tara, din domeniile civil, procedura civila, penal, 
procedura penala,  comercial, contencios, precum si lucrari de specialitate: Noul Cod civil – Note-
Explicatii-Corelatii; Codul civil al Romaniei – Indrumar notarial; Hotararile CEDO in cauzele impotriva 
Romaniei - 1994-2009 si 2010, 6 volume; Manualul Uniunii Europene; Raspunderea statului pentru 
erori judiciare; Drept penal si procedura penala – Teste grila; Tratat de drept commercial roman; Drept 
civil. Obligatiile. Contractul- in reglementarea Noului Cod Civil; Contracte civile, cu grile conform 
Noului Cod civil; Codul fiscal al Romaniei, toate editii 2011. 

 
Multumim pe aceasta cale tuturor avocatilor autori de carte, in primul rand, dar si celorlalti care 

au facut donatii bibliotecii. De asemenea, UNBR a donat  in mod constant lucrari de specialitate: 
“Legislatie privind profesia de avocat”, editii diferite, “Codul civil nou –editie 2011”, Revista 
“Avocatul”, “Caiet de atelier - supliment la Revista Avocatul”, V.Nistor “Mari avocati ai Romaniei”. In 
acet sens este de mentionat ca numarul de donatii din 2011 a crescut simtitor fata de 2010 (170 publicatii 
donate bibliotecii in 2011, fata de doar 38, in 2010). 

 
Pe tot parcursul anului anterior a fost continuata activitatea de actualizare zilnică a informaţiilor 

legislative, in programul Legis si s-a efectuat, de asemenea, în paralel, actualizarea zilnică a 
informaţiilor pe suport tradiţional. S-a continuat activitatea de fotocopiere la cerere a unor documente 
juridice in limita a 6 pagini. Tot în această perioadă au fost reactualizate si fisierele clasice de 
jurisprudenţă (speţe, articole) si s-a continuat fixarea pe tematici a continutului revistelor intrate in 
fondul bibliotecii (Dreptul, Revista de drept comercial etc.). S-au obţinut in continuare copii ale 
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, care sunt îndosariate cronologogic si oferite 
solicitanţilor la cererea lor. 

 
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. 

 
In anul 2011 a fost reiterata necesitatea existentei unui regulament de biblioteca, ulterior 

elaborat de personalul bibliotecii si aprobat cu sprijinul consilierilor de resort, prin Hotarirea Consiliului 
Baroului nr. 24/4.10.2011. Acest Regulament a stabilit conditiile de imprumut, termenele la care 
urmeaza sa se faca restituirile si eventualele sanctiuni in cazul nerespectarii acestor termene, 
comportamentul in salile de lectura, atributiile utilizatorilor si personalului bibliotecii, precum si 
activitati specifice acestei structuri. Din acest punct de vedere este de mentionat ca in general 
beneficiarii bibliotecii respecta aceste reguli si ca sunt din ce in ce mai putine persoane care reprezinta 
niste exceptii. 

 
O alta realizare pe anul 2011 este contractul de sponsorizare incheiat cu ajutorul direct al 

consilierilor de resort intre Editura “Rosetti International” si Baroul Bucuresti, al carui beneficiar direct 
este Biblioteca Baroului, contract in urma caruia biblioteca primeste cu titlu gratuit cate 3 exemplare din 



fiecare lucrare cu profil juridic editata de sponsor, precum si revista “Pandectele Saptamanale” in cate 2 
exemplare din fiecare numar.  

 
Tot cu sprijinul consilierilor de resort, in lunile noiembrie si decembrie 2011, Biblioteca “Av. 

Victor Anagnoste” a gazduit patru lansari de carte juridica si beletristica ai caror autori sunt avocati. 
Dintre acestea mentionam: Andrei Savescu, M. Cioroaba si R. Nitoiu “Practica Avocatiala”, Bardan-
Raine Danny Gabriel “Evaziunea fiscala”, Victor I. Petrisor ”Noul Cod de Procedura Penala”, 
Bibliografia Curenta nr.10/2010, Biblioteca Curtii de Justitie a Uniunii Europene (donatie Av.Dr. Iosif 
Friedmann-Nicolescu), Iordan Constantin “…si era trist Fiul Omului”, George Vlaicu “ Iluzii si aluzii de 
bun-simt”, Emil Sinescu “Camasa de zapada”.  

 
Dintre nevoile acestui departament, mentionam : 

• necesitatea implementarii unui sistem informatic de biblioteca, care ar reprezenta un 
considerabil moment evolutiv in activitatea acestei biblioteci, dar si un ajutor esential in: 
gestiunea fondului de carte si a imprumuturilor; regasirea informatiei de la distanta de 
catre utilizatorii specifici;  identificarea unei informatii in toate publicatiile aflate in 
fondul bibliotecii, indiferent de vechimea si abordarea lor (doctrinara/jurisprudentiala), 
precum si o modalitate certa de regasire a lucrarilor la raft; 

• importanta reconditionarii unor publicatii vechi si valoroase, pe principiul 
biblioteconomic al conservarii si prezervarii; 

• gasirea unui spatiu adecvat depozitarii fondului de carte aflat intr-o dezvoltare accelerata 
ca urmare a modificarii fundamentale a legislatiei interne, precum si pentru a fi in 
concordanta cu cerintele legislatiei europene.  

 
 
 

RESORTUL REPREZENTAREA BAROULUI BUCURE ŞTI ÎN LITIGII 
 

Responsabil resort Av. NEMEŞ VASILE 

 

 Resortul REPREZENTAREA BAROULUI BUCUREŞTI ÎN LITIGII are ca obiect de activitate 

coordonarea, repartizarea, asistenţa juridică şi reprezentarea BAROULUI BUCUREŞTI în faţa 

instanţelor judecătoreşti şi a altor organisme ori entităţi cu activităţi jurisdicţionale, precum şi în relaţiile 

cu instituţiile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice. 

 În cadrul resortului, funcţionează o arhivă care conţine toate dosarele şi litigiile pe care le are 

BAROUL BUCUREŞTI cu diferiţi petenţi şi, de asemenea, procesele în care BAROUL BUCUREŞTI 

figurează în calitate de reclamant. 

 În prezent, sunt înregistrate un număr de 97 de dosare, în care BAROUL BUCUREŞTI figurează 

ca parte. 

Procesele pe care le are BAROUL BUCUREŞTI, au ca obiect plângeri împotriva deciziilor de 

respingere a cererilor de înscriere în BAROUL BUCUREŞTI cu scutire de examen. 

O altă categorie de litigii, sunt cele care privesc plângerile împotriva măsurilor disciplinare. 



Activitatea resortului este astfel organizată, încât există evidenţa tuturor litigiilor aflate pe rol, 

suspendate ori judecate. 

Resortul se preocupă, de asemenea, de recuperarea creanţelor din diferite litigii în care BAROUL 

BUCUREŞTI a fost parte şi în care a avansat cheltuieli de judecată. 

Procesele pe care le are BAROUL BUCUREŞTI, sunt înregistrate în evidenţa despre care am 

făcut mai sus vorbire, fiind consemnate principalele elemente ale acestora, precum: părţile litigiului, 

numărul dosarului, instanţa de judecată, avocatul desemnat cu asistenţa şi reprezentarea, stadiul 

dosarului şi alte elemente în funcţie de natura pricinii. 

După ce au fost înregistrate, dosarele au fost prezentate în Consiliu de către responsabilul de 

resort, iar Consiliul a desemnat un avocat care să asigure asistenţa şi reprezentarea BAROULUI 

BUCUREŞTI. 

Responsabilul de resort coordonează şi verifică periodic stadiul dosarelor şi efectuarea lucrărilor, 

actelor şi mijloacelor procesuale şi modul de executare a hotărârilor judecătoreşti obţinute. 

Problemele mai deosebite pe care le ridică anumite litigii aflate pe rol, sunt selectate de 

responsabilul de resort şi prezentate în cadrul şedinţelor de Consiliu, unde membri acestuia îşi exprimă 

părerea, astfel încât să se asigure o asistenţă şi reprezentare juridică de înaltă competenţă profesională. 

 

 

 

 
 

RESORT ADMINISTRATIV 
 

Salariatii compartimentului au participat la urmatoarele activitati:   

 

� zugravit circa 1500 mp (camera avocatilor din Tribunalul Bucuresti, camera avocatilor din 

Curtea de Apel Bucuresti, hol etaj 6 Baroul Bucuresti, camera 212, spatii tehnice subsol) 

� montarea a  doua aparate noi de aer conditionat si verificarea tehnica a celorlalte aparate 

existente 

� asigurarea serviciilor de intretinere pentru toate echipamentele si instalatiile din sediul Baroului 

Bucuresti 

� montat parchet la camera avocatilor din Judecatoria Buftea 

� inlocuit burlane pe fatada dinspre str Dr Raureanu 

� asigurarea conditiilor pentru desfasurarea Adunarii generale elective 

� asigurarea conditiilor pentru desfasurarea cursurilor de pregatire in spatiile Baroului Bucuresti  



� asigurarea conditiilor pentru desfasurarea Zilei Baroului Bucuresti (aprovizionare, transport, 

amanajare sala, curatenie etc) 

� asigurarea conditiilor pentru serbarea Pomului de Iarna (cumparea si ambalarea cadourilor, 

amenajarea salii, curatenia de dupa spectacol etc) 

� achizitionarea tipizatelor pentru avocati si cele necesare activitatii SAJ\ 

� inventariat si ordonat 5750 unitati arhivistice 

� cotare (partiala si definitiva) a 11 500 unitati arhivistice 

� intocmirea registrelor de evidenta pentru societati civile profesionale cu raspundere limitata – 10 

buc 

� preluat documente arhivabile de la SAJ si Biroul Sesizari – 100 ml 

� preluat documente pentru depunerea acestora in dosarele profesionale – circa 13000 buc 

� intocmit 556 dosare profesionale pentru avocati 

 

 

 
 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI 
DECAN 

Av.Ion ILIE-IORDACHESCU 
 
 
 
 


