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Resorturile de activitate a Consiliului Baroului Bucuresti, 
stabilite prin H.C.B.B. nr. 18/31.05.2011 

 
 

1. Administraţie internă  
Responsabili 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 
Responsabili 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  
Responsabili resort: Prodecan av. Ion Dragne, av. Nemes Vasile, av. Flavia 
Teodosiu, av. Ciobanu Petrut.  
Responsabilitati principale: 
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-     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 
Responsabili 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  
Responsabili 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 
Responsabili resort: av. Mihai Tanasescu, av. Flavia Teodosiu. 
Responsabilitati principale: 
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- 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 
Responsabili 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 
Responsabili 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 
Responsabili 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 
Responsabili resort: av. Nemes Vasile. 
Responsabilitati principale:  

- Coordoneaza repartizarea dosarelor in care Baroul este parte, in vederea asigurarii 
calitatii apararii 
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RESORTUL DECANAT  

 

 

Acest raport sintetizeaza activitatea Decanului de la precedenta Adunare 
Generala a Baroului Bucuresti pana la data intocmirii sale. In aceasta calitate am 
coordonat actul de management al Baroului Bucuresti. Actiunea manageriala a 
vizat cooperarea constanta a tuturor membrilor corpului profesional. 

Politicile profesionale realizate in colaborare cu U.N.B.R. si cu celelalte 
barouri din tara au fost axate pe repozitionarea profesiei de avocat in raport cu 
evolutiile social-economice, cu relatiile cu sistemul judiciar, cu mediul de afaceri si 
cu societatea civila.  

In mod similar a fost urmarita dezvoltarea profesiei conform standardelor 
europene. 

Transparenta decizionala a activitatii Decanului a fost realizata cu ajutorul 
site-ului www.baroul-bucuresti.ro care in mod constant a oferit corpului 
profesional informatii privind managementul desfasurat la nivelul acestui barou. 

Respectand prevederile legale in materia legislatiei profesiei de avocat 
Decanul Baroului Bucuresti a reprezentat baroul in raporturile acestuia cu 
persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate; a convocat si prezidat 
sedintele Consiliului Baroului Bucuresti, a aprobat cererile de asistenta juridica 
gratuita, a ordonat cheltuielile baroului, a indeplinit sarcinile prevazute de lege sau 
hotarate de organele de conducere ale U.N.B.R. 

In realizarea atributiilor Decanului Baroului Bucuresti, de un real folos a fost 
activitatea desfasurata de Prodecanii Alexandru de Herbay si Ion Dragne. 

Decanul Baroului Bucuresti a urmarit aplicarea de catre corpul de avocati 
din Baroul Bucuresti a Hotararii privind principalele directii de dezvoltare a 
profesiei in perioada 2010-2015 – Program Strategic privind dezvoltarea profesiei 
de avocat, asigurandu-se integrarea profesiei in sistemul judiciar ca o profesie 
conexa profesiei de magistrat. 

In consens cu prevederile acestui program, Decanul Baroului Bucuresti a 
sustinut propunerile facute de Institutul National Pentru Pregatirea si 
Perfectionarea Avocatilor (I.N.P.P.A.), privind modificarile aduse metodologiei de 
examen de primire in profesie, a examenului de absolvire a I.N.P.P.A., a 
examenului de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv. 

 Decanul Baroului Bucuresti s-a implicat in mod permanent in asigurarea 
conditiilor corespunzatoare in vederea asigurarii bunei desfasurari a prestatiilor 
avocatiale de catre avocatii din oficiu, solicitand instantelor de judecata din 
Bucuresti respectarea dispozitiilor Protocolului nr. 113928/2008 incheiat intre 
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) si Ministerul Justitiei.   
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    In cadrul acestor solicitari s-a aratat ca fondul destinat asistentei judiciare 
este asigurat potrivit art. 26 alin. (1) lit a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare. 

S-a precizat de asemenea ca o cota de 75% din sumele provenind din 
impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor 
judecatoresti, se constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in 
bugetele de venituri si cheltuieli ale Consiliului Superior la Magistraturii, 
Ministerului Justitiei, Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ale Parchetului de pe 
langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Din aceasta cota, s-a mentionat in adresele 
inaintate catre instante in cursul anului 2012, ca procentul de 70%  este cuprins in 
bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei din care cota de 50% este 
folosita pentru finantarea sistemului de ajutor public judiciar si a sistemului de 
asistenta judiciara. In continuare, asigurarea fondurilor necesare pentru plata 
onorariilor avocatilor din oficiu reprezinta o problema majora pentru Decanul 
 Baroului Bucuresti si pentru Consiliul Baroului Bucuresti. 

Presiunile sociale generate de actuala criza economica din Romania si-a pus 
amprenta asupra situatiei materiale a avocatilor din Bucuresti inclusiv a celor care 
sunt inscrisi la Serviciul de Asistenta Judiciara, ceea ce a generat din partea 
Decanului Baroului Bucuresti, solicitari adresate Ministerului Justitiei si Uniunii 
Nationale a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) de alocare la timp a fondurilor 
necesare platii onorariilor din oficiu. 

Decanul Baroului Bucuresti a fost preocupat de prevenirea conflictelor de 
interese in conditiile in care cererea de servicii judiciare este limitata. Piata de 
avocatura a rezistat presiunilor impuse de actuala necesitate economica chiar daca 
ea este in scadere. 

Ca un raspuns la provocarile determinate de unele relatii profesionale 
necorespunzatoare dintre avocat si magistrat, la initiativa Decanului Baroului 
Bucuresti si a Presedintelui Curtii de Apel Bucuresti, a fost incheiat un Protocol 
intre Baroul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti. 

Existenta unor atitudini descalificante din partea unor reprezentanti ai 
ambelor profesii a generat conflicte inutile, sens in care s-a simtit nevoia adoptarii 
unui asemenea protocol. 

Decanul Baroului Bucuresti a adresat un apel ambelor profesii, cu ocazia 
sarbatoririi “Zilei Avocatului” din data de 24 iunie 2012, de evitare a situatiilor 
conflictuale.  

In mod similar, in 2012 au fost purtate discutii din initiativa Presedintelui 
Tribunalului Bucuresti si a Decanului Baroului Bucuresti in vederea incheierii unui 
Protocol. 

In baza Protocolului incheiat intre Uniunea Nationala a Barourilor din 
Romania (U.N.B.R.) si Institutul National al Magistraturii in vederea desfasurarii 
practicii avocatiale a auditorilor de justitie, cursanti ai Institutului National al 
Magistraturii, Decanul Baroului Bucuresti a adresat tuturor formelor de exercitare 
a profesiei de avocat, rugamintea de a-si exprima disponibilitatea asigurarii 
desfasurarii acestui stagiu in cadrul cabinetelor individuale, a cabinetelor asociate, 
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a societatilor civile profesionale si a societatilor profesionale cu raspundere 
limitata in perioada 16 iulie -10 august 2012. 

Intre Baroul Bucuresti si Baroul Ilfov a intervenit semnarea Protocolului din 
21 noiembrie 2012 in scopul regularizarii taxelor profesionale datorate catre 
bugetele Baroului Bucuresti, Baroului Ilfov si U.N.B.R. De asemenea a fost 
reglementata situatia asistentei judiciare intre cele doua barouri. 

Cu aceasta ocazie a fost predata  de catre Baroul Bucuresti, arhiva dosarelor 
de personal ale avocatilor ce au sediul principal pe raza Judetului Ilfov. Totodata a 
fost predata de catre Baroul Bucuresti intreaga baza de date informatizata a 
avocatilor ce au sediul profesional principal pe raza judetului Ilfov.  

Printr-un asemenea Protocol s-a adus la cunostinta corpului de avocati din 
Baroul Bucuresti obligativitatea intrarii in legalitate cu privire la sediile secundare 
si birourile de lucru infiintate prin decizii ale Baroului Bucuresti, aflate pe raza de 
competenta a Baroului Ilfov.  

O provocare pentru Decanul Baroului Bucuresti la nivelul anului 2012 a 
reprezentat-o inlaturarea practicii avocaturii clandestine. Cu toate demersurile 
initiate de Baroul Bucuresti si de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, 
entitati cu denumirea de „Barou” continua contrar dispozitiilor legale in vigoare sa 
genereze confuzii pe piata de avocatura. 

Managementul Baroului Bucuresti s-a manifestat si in realizarea unei 
solidaritati profesionale a tuturor membrilor baroului. Aceeasi coeziune s-a 
concretizat si in relatiile de colegialitate cu avocatii din intreaga tara. 

Sentimentul de coeziune profesionala s-a manifestat cu ocazia sarbatoririi a 
181 de ani de avocatura bucuresteana, eveniment desfasurat la Palatul 
Parlamentului la data de 15 septembrie 2012. Cu acest prilej, Decanul Baroului 
Bucuresti s-a referit la necesitatea consolidarii pregatirii profesionale a avocatilor 
odata cu intrarea in vigoare a noilor coduri; la extinderea colaborarii cu U.N.B.R., 
cu celelalte barouri din tara, cu Ministerul Justitiei, cu Consiliul Superior al 
Magistraturii, cu instantele judecatoresti, cu parchetele de pe langa acestea in 
organizarea unor actiuni comune in vederea desfasurarii in bune conditii a actului 
de justitie; la examenul de acces in profesia de avocat si la societatea profesionala 
cu raspundere limitata. 

Fidel pastrarii traditiilor sarbatorilor de iarna, Decanul Baroului Bucuresti 
alaturi de Consiliul Baroului Bucuresti au organizat la 22 decembrie 2012, 
Serbarea Pomului de Craciun, la Palatul Justitiei, Sala Pasilor Pierduti. 

 Decanul Baroului Bucuresti a fost angrenat in diverse dezbateri cu teme 
diferite. Cu caracter informativ, Decanul Baroului Bucuresti a participat la 
dezbaterea axata pe tema „Justitia si Statul de drept” din data de 24 mai 2012 de la 
Parlamentul Romaniei, sala „Drepturile Omului”  in cadrul caruia s-a referit la 
urmatoarele aspecte: raporturile actuale ale avocatilor cu magistratii, competente 
relativ reduse ale avocatului si la relatiile avocatului cu clientela. 

De asemenea, cu ocazia participarii sale la dezbaterea din 9 noiembrie 2012, 
organizata de Asociatia Magistratilor din Romania la Parlamentul Romaniei, sala 
„Drepturile Omului” cu tema „Independenta Justitiei si obiectivele mecanismului 
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de cooperare si verificare” cu participarea judecatorilor, a procurorilor, a avocatilor 
precum si a reprezentantilor organizatiilor profesionale, ai societatilor civile si ai 
mass-media,  Decanul Baroului Bucuresti s-a referit la necesitatea adoptarii unor 
propuneri concrete privind recomandarile date prin Raportul M.C.V. din iulie 
2012.  

Propunerile Decanului Baroului Bucuresti, in spiritul recomandarilor 
M.C.V.-iulie 2012 au fost axate pe invitarea tuturor partidelor politice si a 
autoritatilor guvernamentale sa respecte independenta sistemului judiciar. In acest 
context s-a precizat de catre Decanul Baroului Bucuresti ca este necesara asumarea 
angajamentului din partea partidelor politice si a autoritatilor guvernamentale de a 
impune sanctiuni tuturor membrilor din guvern sau din partid care submineaza 
credibilitatea judecatorilor sau care exercita presiuni asupra institutiilor juridice. 

  Cu ocazia deschiderii lucrarilor Conferintei cu tema „Noul Cod de 
Procedura Civila” la data de 29 mai 2012 organizat de Clubul de Drept la Sala 
Roma, Auditorium Pallady, Decanul Baroului Bucuresti s-a referit la 
reglementarea regimului matrimonial in Noul Cod de Procedura Civila. In acest 
sens a abordat aspecte privitoare la alegerea regimului matrimonial, regimul 
comunitatii legale, regimul separatiei de bunuri, regimul comunitatii conventionale 
si modificarea regimului matrimonial. 

In mesajul adresat de Decanul Baroului Bucuresti cu prilejul sarbatoririi 
„Zilei Justitiei”, eveniment tinut la Palatul Justitiei la data de 1 iulie 2012, a fost 
evidentiata necesitatea stabilirii unor relatii profesionale corespunzatoare normelor 
in vigoare intre avocati si magistrati. 

 Decanul Baroului Bucuresti nu a omis ajutorul dat Baroului Bucuresti de 
catre Curtea de Apel Bucuresti prin punerea la dispozitie a unor sali pentru 
desfasurarea in bune conditii a cursurilor de pregatire profesionala a avocatilor. 

Decanul Baroului Bucuresti, cu ocazia decernarii Premiului de Excelenta 
„Gala Finmedia” la data de 3 iulie 2012 a considerat ca acest premiu reprezinta o 
recunoastere a activitatii permanente desfasurate pe taramul protectiei avocatului, 
fiind onorat de acordarea sa. Cu ocazia prezentarii acestui raport, Decanul Baroului 
Bucuresti reaminteste corpului de avocati din Bucuresti ca NU s-au produs 
modificari in ceea ce priveste cuantumul taxei datorate de avocati la bugetul 
Baroului Bucuresti , aceasta reprezentand 15 lei/luna pentru avocatii stagiari si 35 
lei/luna pentru avocatii definitivi.   

Prin Decizia nr. 18/14.11.2012, Decanul Baroului Bucuresti, in temeiul art. 
74 alin. (2) si a art. 277 si urmatoarele din Statutul profesiei de avocat cu referire la 
aplicarea regulilor de procedura privind solutionarea plangerilor indreptate 
impotriva unui avocat, a stabilit modalitatile de urmat in solutionarea sesizarilor 
sau plangerilor indreptate impotriva avocatilor membri ai Baroului Bucuresti.  

Decanul Baroului Bucuresti alaturi de Consiliul Baroului Bucuresti au 
continuat, in regim pro bono, Proiectul de organizare a propriului program de 
pregatire profesionala continua. Cursul de pregatire profesionala avand ca teme 
„Regimul juridic al contractelor comerciale in reglementarea Noului Cod Civil”, 
„Mandatul in Noul Cod Civil”, „Dispozitii de Procedura Civila in Noul Cod Civil”, 
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„Corelatii dintre Noul Cod Civil si Legislatia Muncii”, „Norme de procedura civila 
cuprinse in Noul Cod Civil”, „Dreptul consumerismului si principiile dreptului 
civil”, „Doar Noul Cod Civil se aplica dupa intrara acestuia in vigoare?”, „Solutii 
actuale de reglementare din legislatia muncii necesar a fi urgent revazute de catre 
legiuitor”, „Minorul si exercitiul autoritatii parintesti”, „Directiva privind dreptul la 
un avocat in materie penala in Uniunea Europeana si dreptul de a comunica cu un 
tert dupa arestare”, „Modul de elaborare a legislatiei la nivel european”, 
”Principalele acte juridice folosite de intreprinderile comerciale”, „Actiuni privind 
anularea sau modificarea titlului de proprietate”, „Regimul matrimonial” a fost 
inregistrat video si postat pe site-ul Baroului Bucuresti. Avocatii din Baroul 
Bucuresti au participat si la cursurile acreditate de I.N.P.P.A. referitoare la 
modificarile aduse legislatiei civile prin Noul Cod Civil. 

Decanul Baroului Bucuresti a asigurat reprezentarea Baroului Bucuresti pe 
plan international prin participarea la deschiderea lucrarilor si a dezbaterilor 
Congresului Mondial al U.I.A. care a avut loc la Dresda in perioada 31.10 – 
04.11.2012.  

Temele abordate in cadrul acestui congres au fost aduse, din dispozitia 
Decanului, la cunostinta corpului profesional al avocatilor din Baroul Bucuresti 
prin postare pe site-ul acestui barou. 

 Decanul Baroului Bucuresti a manifestat o atitudine intrasingenta fata de 
practicile unor avocati, putini la numar, care apeleaza la activitati ilicite pentru 
realizarea unor interese imediate de ordin material. 

Totodata, a dispus actualizarea permanenta a site-ului Baroului Bucuresti, 
fiind postate diverse anunturi si comunicari. A procedat la monitorizarea stirilor 
care au avut ca subiect activitatea Baroului Bucuresti, aparute in presa sau in 
emisiuni televizate. In acest cadru, Decanul Baroului Bucuresti a stabilit si 
intretinut bune comunicari cu mass-media. Alaturi de Consiliul Baroului Bucuresti, 
Decanul Baroului Bucuresti a demarat actiunile de atentionare a avocatilor 
restantieri la plata taxelor pentru formarea bugetului Baroului Bucuresti si 
formarea bugetului U.N.B.R. precum si a contributiilor stabilite de C.A.A. 

 
 
In concluzie, activitatea decanului a presupus imbinarea experientei 

profesionale cu cea manageriala.   
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RESORTUL CANCELARIE  
 
 
 
 

Responsabili resort: Prodecan av. Ion Dragne, av. Nemes Vasile, av. Flavia 
Teodosiu, av. Ciobanu Petrut. 
 

Prin competentele stabilite de Legea de organizare a profesiei de avocat 

nr.51/1995 astfel cum a fost modificata si Statutul profesiei de avocat, Consiliul 

Baroului Bucuresti, prin resortul CANCELARIE, coordoneaza si solutioneaza o 

arie vasta de probleme din activitatea profesionala a avocatilor. 

Resortul Cancelarie acopera un domeniu de activitate de larg interes si 

utilitate in sfera activitatilor curente ale baroului si urmareste in principal 

eficientizarea activitatilor desfasurate de personalul angajat, precum si reducerea 

semnificativa a timpului de rezolvare a problemelor, cererilor si sesizarilor 

membrilor baroului, in conditiile in care volumul acestora este considerabil. 

In vederea analizei activitatii desfasurate in cadrul Resortului Cancelarie in 

anul 2012, se impune o prezentare a rolului acestui resort de specialitate al 

Consiliului: 

�  Organizeaza primirea, înregistrarea, identificarea, prezentarea catre 

Decan si Consiliu, dupa caz, şi difuzarea în cadrul Baroului a 

documentelor primite din afara şi din interiorul Baroului; 

� Organizeaza primirea, înregistrarea şi transmiterea prin poştă/fax/e-

mail, după caz, corespondenţa trimisă de Barou; 

� Gestionează registrele de evidenţă a documentelor intrate/ieşite în/din 

organizaţie; 

� Elaborează, cu consultarea sefilor de compartimente, programul de 

activităţi al organizaţiei, îl supune spre aprobare Consiliului, îl 
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difuzează în cadrul organizaţiei, urmăreşte îndeplinirea acestuia şi 

informează Consiliul; 

� Pregateste sedintele anuale ale Adunarii Generale si materialele ce 

urmeaza a fi prezentate in cadrul acestora, asa cum au fost ele 

aprobate de Consiliu si Decan. (La data de 11.02.2012 a avut loc 

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Avocatilor, la Sala 

Polivalenta). 

� Realizeaza inscrierea candidatilor la examenele de primire in profesie 

pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar/definitiv  

� Intocmeste si transmite deciziile de primire in profesie, de definitivare in 

profesie si cele privind forma de exercitare a profesiei pentru avocatii 

membri ai Baroului; 

� Intocmeste si transmite deciziile adoptate de Consiliu referitoare la 

inscrierea in Tabloul special al avocatilor straini, constituirea de SCA cu 

avocati straini, radieri din profesie, suspendari din profesie, ridicari de 

suspendari din profesie, transferuri in cadrul Baroului Bucuresti; 

� Elibereaza certificate in vederea transferului avocatilor membri ai Baroului 

in cadrul altor barouri; 

� Asigura si elibereaza avocatilor membri ai Baroului carduri de identitate 

avocat; 

� Organizează identificarea documentelor, păstrarea în ordine, protejarea şi 

arhivarea acestora în cadrul compartimentului şi predarea ulterioară la arhiva 

Baroului; 

� Actualizeaza site-ul oficial al baroului. 

� Coordoneaza activitatea specialistilor I.T 

� Asigură secretariatul Consiliului, în care scop: 

• elaborează şi supune spre aprobare ordinea de zi a sedintelor Consiliului; 

• pregăteşte şedinţele Consiliului si lucrarile ce urmeaza a fi discutate in 

cadrul acestor sedinte asa cum au fost ele aprobate de Decan; 
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• Asigura consemnarea în procese verbale a problemelor analizate, concluziile 

rezultate şi măsurile stabilite si urmareste aducerea acestora la indeplinire. 

• Tine condica de consiliu a Baroului si asigura inregistrarea tuturor lucrarilor 

analizate si solutionate de Consiliu. 

 

Resortul Cancelarie reuneste o mare parte din sectoarele de activitate ale 

Baroului Bucuresti, avand ca principal obiect de activitate inregistrarea si 

gestionarea documentelor privind avocatii membri sau cele referitoare la 

organizatie si politica profesionala. Isi indeplineste atributiile prin intermediul 

Compartimentului Cancelarie – Secretariat, structurat in sectoare de activitate 

interdependente avand ca centru de activitate Cancelaria ce tine Secretariatul 

Consiliului Baroului Bucuresti. 

In sfera activitatilor desfasurate in cadrul acestui compartiment, prin prisma 

resortului analizat, se regasesc: registratura generala a baroului, secretariatul 

propriu-zis, cancelaria, biroul de redactare a deciziilor si hotararilor si nu in ultimul 

rand, sectorul IT, care deserveste toate celelalte compartimente ale baroului. 

Prin desfasurarea activitatilor specifice sectoarelor prezentate mai sus, 

Resortul Cancelarie asigura interfata cu avocatii si partenerii profesionali ai 

baroului (UNBR, INPPA), cat si cu tertii, respectiv justitiabili, institutii publice, 

alte persoane. 

Resortul Cancelarie a asigurat transparenta activitatilor desfasurate de 

Consiliul Baroului Bucuresti prin publicarea pe site-ul Baroului Bucuresti a 

informatiilor, deciziilor, materialelor de lucru, hotararilor organelor profesiei. 

In cursul anului 2012, 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. Astfel, in 2012 s-au inregistrat in condica de intrare 
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12.537 de cereri privind activitatea profesionala a avocatilor, adrese, comunicari, 

sesizari impotriva avocatilor, adrese din partea instantelor sau institutiilor publice. 

Activitatea resortului s-a concretizat in anul 2012 in emiterea unui numar de: 
 
- cca 600 Decizii pentru infiintare cabinete individuale; 
 
- cca 60 Decizii pentru infiintare Societati Civile Profesionale 

 
- cca 7 Decizii pentru infiintare Societati Civile Profesionale cu 

Raspundere Limitata 
 

- cca 3500 Decizii privind modificari ale coordonatelor activitatii 

profesionale a avocatilor, respectiv: schimbari de nume, schimbari sedii 

profesionale, infiintari/schimbari sedii secundare/birouri de lucru, 

incheieri/modificari/prelungiri/schimbari contracte colaborare/salarizare 

- cca 70 Decizii de aprobare transfer in/din Baroul Bucuresti 
 

- cca 120 Decizii de ridicare suspendare 
 

- cca 30 Decizii de radiere din profesie 
 

- cca 80 Decizii de excludere din profesie ( avocati exclusi pentru 

nepromovarea sau neprezentarea la 3 examene de definitivat si avocati 

exclusi ca urmare a unei sentinte judecatoresti de condamnare) 

- cca 230 Decizii de inscriere in profesie ca avocat stagiar 
 

- cca 90 Decizii de continuare a activitatii profesionale a avocatilor dupa 
pensionare. 

 
Resortul Cancelarie, prin intermediul Compartimentului Cancelarie-

Secretariat, a coordonat inscrierile candidatilor la examenul de primire in profesia 

de avocat stagiari/definitivi, sesiunea octombrie 2012 (1407 de candidati inscrisi la 

Baroul Bucuresti pentru sesiunea octombrie 2012 a examenului de admitere in 

profesie pentru avocatii stagiari si 56 de candidati inscrisi la Baroul Bucuresti 

pentru sesiunea octombrie 2012 a examenului de admitere in profesie pentru 

avocatii definitivi). 
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Activitatea curenta a resortului Cancelarie, prin consilierii coordonatori, s-a 

concretizat si prin organizarea 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 in anul 2012, 46 de sedinte 

ordinare ale Consiliului Baroului si 6 sedinte extraordinare, acestea din urma fiind 

destinate solutionarii problemelor urgente si solutionarii cererilor de primire in 

profesie cu scutire de examen. 

Alaturi de implicarea consilierilor responsabili pe resortul Cancelarie, 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. 

  

Avand in vedere ca in cursul anului 2012 s-a constituit Baroul Ilfov, 

Consiliul Baroului Bucuresti a incheiat un protocol de colaborare la data de 

21.11.2012 cu Baroul Ilfov, in vederea clarificarii situatiei profesionale a 

avocatilor care, prin efectul legii, au fost transferati la Baroul Ilfov. 

  

SECTORUL I.T.  

 

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

catre Decan, si-a intensificat eforturile pentru modernizarea infrastructurii 

electronice si de comunicatii, dar si a aplicatiilor I.T. care sustin sectoarele de 

activitate ale baroului, realizand instalarea, configurarea si mentenanta 

echipamentelor active si pasive de retea, servere, statii de lucru si periferice, 

necesare activitatii zilnice intreprinse in cadrul compartimentelor Baroului 

Bucuresti, precum si planificarea dezvoltarilor de infrastructura I.T. ce vizeaza o 
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eficientizare a fluxurilor de activitate, o scadere a costurilor si promovarea unor noi 

servicii utile avocatilor.  

S-au realizat 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. 

Totodata, sectorul IT a asigurat suportul tehnic necesar bunei desfasurari a 

cursurilor de pregatire profesionala, gazduite de Sala de Festivitati “Flavius 

Teodosiu” din cadrul Baroului Bucuresti. 

 

Prin eforturile membrilor coordonatori ai Consiliului, coroborate cu 

activitatea sustinuta a personalului angajat din cadrul compartimentului, s-a obtinut 

in anul 2012 o optimizare a fluxului de solutionare a cererilor avocatilor si o mai 

buna comunicare atat cu celelalte compartimente, cat si cu principalii beneficiari ai 

serviciilor noastre, avocatii membri ai Baroului Bucuresti. 
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 De asemenea, se cuvine sa precizam ca, prin desfiintarea Compartimenului 

de Relatii Interne si Internationale si Pregatire Profesionala in cursul lunii 

decembrie 2012, atributiile acestuia privind pregatirea profesionala si Biblioteca 

baroului „Av. Victor Anagnoste“ au fost preluate de catre Compartimentul 

Secretariat-Cancelarie, fara redistribuirea de personal. 

 

RESORTUL 
REPREZENTAREA BAROULUI BUCURESTI IN LITIGII  

 
 

RESPONSABIL RESORT CONSILIER AV. NEMES VASILE 
 
 
 In conformitate cu dispozitiile Hotararii Consiliului Baroului Bucuresti 

nr.18/31.05.2011, functioneaza ca resort de activitate in cadrul Consiliului 

Baroului Bucuresti, resortul REPREZENTAREA BAROULUI BUCURESTI IN 

LITIGII ce are ca obiect de activitate coordonarea, repartizarea  asistenta juridica si 

reprezentarea Baroului Bucuresti  in fata instantelor judecatoresti si a altor 

organisme ori entitati cu activitati jurisdictionale, precum si in relatiile cu 

institutiile publice, persoanele juridice si persoanele fizice. 

 Procesele pe care le are Baroul Bucuresti, au ca obiect: 

• plangeri impotriva deciziilor/hotararilor de respingere a cererilor de 

inscriere in Baroul Bucuresti cu scutire de examen, 

•  plangeri impotriva masurilor disciplinare. 

 Activitatea resortului este astfel organizata, incat exista evidenta tuturor 

litigiilor aflate pe rol, suspendate ori judecate, fiind consemnate principalele 

elemente ale acestora, precum:  

• partile litigiului,  

• numarul dosarului,  

• instanta de judecata,  
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• avocatul desemnat cu asistenta si reprezentarea, 

• stadiul dosarului si  

• alte elemente in functie de natura pricinii. 

 Resortul se preocupa de recuperarea creantelor in dosarele in care instantele 

de judecata au comunicat Baroului Bucuresti sentinte civile definitive si 

irevocabile. 

 In procesele in care este parte, Baroul Bucuresti este reprezentat de unul 

dintre cei 5 avocati,  agreati de Consiliul Baroului Bucuresti, desemnati prin grija 

responsabilului de resort, domnul av. Nemes Vasile. 

 Numarul dosarelor existente, in anul 2012, pe rolul instantelor de judecata,  

in care BB este parte, este de 77, din care: 

• Dosare solutionate pe fond si /sau in curs de solutionare recurs/revizuire-

recurs/contestatii in anulare recurs – 21 

• Dosare Declinate/Stramutate/Suspendate – 9 

• Dosare in care s-a renuntat la judecata/cereri anulate – 4 

• Dosare in curs de solutionare pe fond -30 

• Dosare solutionate in recurs/revizuire-recurs – 3 

• Dosare solutionate pe fond - 10 

 In cursul anului 2012, au fost solutionate sau sunt in curs de solutionare 45 

de dosare, care au fost introduse pe rolul instantelor anterior anului 2012 (2009, 

2010 si 2011), din care: 

• Dosare solutionate pe fond – 13 

• Dosare in care s-a renuntat la judecata/cereri anulate/perimari – 9 

• Dosare declinate – 5 

• Dosare solutionate pe fond si /sau in curs de solutionare recurs -4 

• Dosare solutionate in recurs/revizuire-recurs -13 

• Dosare in curs de solutionare pe fond -1 
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 De asemenea, in procesele care s-au judecat definitiv si irevocabil, se 

intreprind masuri pentru a legaliza hotararile si a le pune in executare, in vederea 

recuperarii sumelor acordate de catre instante cu titlu de cheltuieli de judecata. 

 Responsabilul de resort coordoneaza si verifica periodic stadiul dosarelor si 

efectuarea lucrarilor, actelor si mijloacelor procesuale si modul de executare a 

hotararilor judecatoresti obtinute. 

 
 

 
   

  
 

RESORTUL „Invatamant, examinări, pregătire perfecţionare 
profesională continua si initiala“  

 
 

Prin Hotararea nr. 12 a Congresului Avocatilor din anul 2011 a fost adoptat 
programul de pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada 2011 - 2015, 
program care se deruleaza in prezent. 

Datorita numarului mare al membrilor Baroului Bucuresti, s-a continuat 
Proiectul de organizare a propriului program de pregatire profesionala continua, 
pus la dispozitia membrilor Baroului Bucuresti in mod gratuit. 
 

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

Obiectivul cursurilor si dezbaterilor tematice organizate îl reprezintă 
aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind instituţiile dreptului şi 
aplicarea corectă a acestora, prin fixarea cadrului general al instituţiilor, în raport 
de doctrina juridică şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii 
Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
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Lectorii/formatorii în cadrul programului de formare profesională organizat 

de BB sunt, in marea majoritate, avocati cu notorietate profesională în domeniul 
disciplinei de profil sau cadre didactice universitare ce îşi desfăşoară activitatea in 
instituţiile de învăţământ superior acreditate.  

  
  Potrivit evidentelor, in anul 2012, Baroul Bucuresti a organizat 14 cursuri de 
pregatire profesionala. 

 
Situatia Cursurilor de Pregatire profesionala pe anul 2012 

 
Nr.crt. Nume curs Nume lectori Numar participanti 
1 „Asistenta judiciara (I) – 

organizarea, rolul si 
scopul. 

consilier av. Lazar Ion, 
consilier av. Ciobanu 
Mihail si consilier av. 
Friedmann-Nicolescu 
Iosif. 

305 

3 "Individualizarea 
sanctiunilor de drept 
penal" - Curs de 
pregatire continua - 
destinat in special 
avocatilor de la SAJ 

Av. Prof.univ.dr. Mihai 
Adrian HOTCA 

177 

4 Regimul matrimonial in 
Noul Cod civil 

Av. Ion ILIE-
IORDACHESCU - 
lector INPPA 

231 

5 "Pagini din avocatura de 
altadata"; "Aspecte 
particulare ale 
articolului 1 din Codul 
civil în vigoare"; •
 File din Istoria 
Avocaturii din România 

lector Av. Costea Corin 
DANESCU 
lector Av. Iosif 
FRIEDMANN-
NICOLESCU 

85 

6  
Principalele acte juridice 
folosite de 
intreprinderile 
comerciale (Partea a III-
a) 

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

294 

7  
Principalele acte juridice 
folosite de 
intreprinderile 
comerciale (Partea a II-
a) 

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

205 

8  
Actiuni privind anularea 
sau modificarea titlului 
de proprietate – Drept 

Av. Prof.univ.dr. 
SCRIECIU Florea 

282 
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funciar 
9 Principalele acte juridice 

folosite de 
intreprinderile 
comerciale 

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

282 

10 Tema 1: Directiva 
privind dreptul la avocat 
in materie penala in 
Uniunea Europeana si 
dreptul de a comunica 
cu un tert, dupa arestare; 
Tema 2: Modul de 
elaborare a legislatiei la 
nivel european 
(competentele impartite 
ale Parlamentului, 
Consiliului,Comisiei), 
cu accent pe activitatea 
Parlamentului” 

Av. Ion ILIE-
IORDACHESCU si 
invitat dna Elena Oana 
ANTONESCU, 
Europarlamentar 

294 

11 “Minorul si exercitiul 
autoritatii parintesti” 

Av.dr. Iolanda BOTI, 
membra a Baroului Iasi 
si a Baroului 
QUEBEC/CANADA 

238 

12 Solutii actuale de 
reglementare din 
legislatia muncii necesar 
a fi urgent revazute de 
catre legiuitor 

Av. 
Lect.univ.dr.Gabriel 
ULUITU 

248 

13 Adunarea Generala a BB 
2012 - curs de pregatire 
profesionala continua 
"File din istoria 
avocaturii - aspecte mai 
putin cunoscute" 

Av.dr.Iosif 
FRIEDMANN – 
NICOLESCU  
Cercetător ştiinţific - 
Lector I.N.P.P.A 

2764 

14 Infractiunile prevazute 
in Legea nr. 241/2005 
pentru prevenirea si 
combaterea evaziunii 
fiscale” 

Av. Prof. univ.dr. Mihai 
HOTCA 

194 

15 "Doar noul Cod civil se 
aplica dupa intrarea 
acestuia in vigoare?" - 
Conferintele Noului cod 
civil 

Av. prof.univ. dr. 
Lucian Mihai –  
Presedinte al Comisiilor 
de redactare a Codului 
civil si a Legii pentru 
punerea in aplicare 

361 

 
 

Incepand cu luna decembrie 2012, resortul privind pregatirea profesionala a 
avocatilor este o arie de activitate a Compartimentului Cancelarie – Secretariat, 
care: 
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� Colaboreaza cu I.N.P.P.A. cu privire la acreditarea activitatilor de pregatire 

profesionala efectuate de avocatii membri; 

� Alcatuieste programul de pregatire profesionala al baroului in vederea 

aprobarii acestuia de catre I.N.P.P.A.; 

� Tine evidenta electronica a activitatilor de pregatire profesionala si a 

punctajului aferent pentru avocatii membri; 

 

De asemenea, in conformitate cu dispozitiile Hotararii Uniunii Nationale a 
Barourilor din Romania nr. 526/01.09.2012, s-au centralizat, fotocopiat si inaintat 
catre Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor solicitarile 
avocatilor/societatilor privind acordarea orelor de pregatire profesionala in vederea 
acordarii punctajului, solicitari primite dupa data de 01.09.2012. 

Avocatii au fost permanent informati in legatura cu punctele de pregatire 
acumulate si cu programele organizate de Baroul Bucuresti, programe la care 
participa, in urma aprobarii si avocati ai altor barouri din structura U.N.B.R. 
 
 S-au inregistrat peste 400 de cereri de recunoastere a orelor de pregatire 
profesionala, orele recunoscute fiind introduse in baza de date aferente Pregatirii 
profesionale.  

 
Baroul Bucuresti detine o baza de date in care sunt inregistrate toate orele de 

pregatire profesionala continua, datele fiind accesibile oricarui avocat din barou, 
prin accesarea propriului sau cont.  
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RESORTUL 
INTERNATIONAL  

 
Responsabili: 
Consilier av. Flavia TEODOSIU  
Consilier av. Mihai Alexandru TANASESCU 
 
 
 
 

In 2012 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 2012, 
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 2012, la 
urmatoarele manifestari interne si internationale : 
 

FEBRUARIE  
 
Participare la cea de-a 40-a Conferinta Europeana a Presedintilor de 
barouri si asociatii de avocati organizata la Viena, in perioada 16-18 
februarie 2012. 
Tema discutata in cadrul conferintei a fost “ Justitia in pericol – Cum 
reactionam?”  
 

 
 
 



 23

 
                        APRILIE 

 
Participare la Adunarea Generala BCBA 2012 gazduita de Baroul din 
Sofia in data de 21 aprilie 2012.  

 

              SEPTEMBRIE 
 

Aniversarea Zilei Baroului Bucuresti prin organizarea colocviului 
“181 de ani 

de avocatura in Bucuresti” a reprezentat un eveniment de excepţie în 
viaţa corpului de avocaţi din Baroul Bucureşti. Grandioasa 
manifestare ştiinţifică din 15 septembrie a.c. la care au participat un 
număr impresionant de avocaţi a dat posibilitatea membrilor Baroului 
Bucureşti să abordeze aspecte privind evoluţia avocaturii bucureştene 
de la primele ei manifestări până în prezent. 
 

 
OCTOMBRIE  

 
 
      -  31 octombrie – 04 noiembrie – Congresul U.I.A.  
 

Participarea la Congresul Mondial al U.I.A. care a avut loc la Dresda.              

Importanta stiintifica a evenimentului, prezentarea celor cele trei teme 

principale ale Congresului: “Globalizare vs. Protecţionism”; 

“Interacţiunea dintre Religie şi Drept”, tema la care domnul av. Mihai 

Tanasescu a prezentat o ampla lucrare ; “Relaţia Avocat  - Client” 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.  

In cadrul celui de-al 56-lea Congres care s-a desfasurat la 
Dresda(Germania), Uniunea Internationala a Avocatilor a organizat  
reuniunea Senatului International al Liderilor de Barouri in ziua de joi, 
01 Noiembrie, intre orele 9.00 – 12.30 
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Tema reuniunii a fost:  

 
                       Structuri Alternative de Afaceri 
                       Noi forme de practică pentru profesia de avocat 
 

În aceste zile moderne, sunt cautate si prezentate noi acorduri în 
scopul de a permite "non-avocaţilor", sa faca parte  şi,  în anumite 
ocazii, sa participe la gestionarea firmelor de avocatura.   

 
Unele dintre aceste structuri permit "non-avocaţilor" să participe la 
activităţile derulate de firme care furnizează in mod exclusiv servicii 
juridice,  în timp ce altele favorizează practicile multidisciplinare. 

 
Aceste structuri noi impun Asociatiilor de Avocati (Law Societies) si 
Barourilor sa reflecteze asupra oportunitatii şi consecinţelor  acestor 
schimbări asupra profesiei de avocat, raspunzand la urmatoarele 
intrebari: 

 
• Cine poate fi partener în cadrul acestor structuri noi? Va fi deschis 

parteneriatul oricarei persoane care doreşte să investească sau 
parteneriatul va fi deschis  numai celorlalti profesionişti? Sau trebuie 
să existe restricţii şi, dacă da, care anume? 

 
• Care vor fi condiţiile pentru a investi în aceste noi structuri? De unde 

vor veni fondurile? Va exista un control privind sursa fondurilor? 
Cine va gestiona activităţile firmei? Care vor fi regulile pentru a 
investi? 

 
• Care vor fi perspectivele firmei pentru viitor? Ce se va întâmpla cu 

normele de confidenţialitate, privilegiul juridic şi independenţa 
avocatului si a profesiei? Dar cu protejarea secretului profesional? 

 
• Ce reguli vor guverna activitatea firmei? Ce norme profesionale? Cine 

va fi chemat să le pună în aplicare? In ce mod? Şi în care forum? 
 

• Vor constitui aceste structuri noi o oportunitate? Vor susţine ele  un 
acces mai bun la justiţie? Sunt aceste structuri noi o ameninţare pentru 
valorile de bază ale profesiei recunoscute de către instanţele 
judecătoreşti? 
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BURSE 2012 – stagii internationale de pregatire pentru tineri 
avocati 
 

In anul 2012, 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 2012. 
 

Stagiu de pregatire profesionala pentru tinerii avocati  din 
Europa Centrala, de Est si de Sud-Est,  organizat in Germania, in 
perioada 22 mai - 4 iulie 2012 de catre Fundatia Germana pentru 
Cooperare Juridica Internationala,  Baroul Federal German  si 
Asociatia Avocatilor din Germania, in care Baroului Bucuresti i-au 
fostt repartizate 1-2 burse. 

 
 
 

 
 
 

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  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, studiind 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. 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.   

 
In vederea analizei activitatii desfasurate in cadrul resortului Dezvoltare 

Resurse-Umane in perioada februarie 2012 – martie 2013, se impune o prezentare 
a rolului si atributiilor acestui compartiment: 
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� 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. 
� Verifica dosarele profesionale ale avocatilor in vederea actualizarii si 

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

� 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 privind calitatea si vechimea in profesie necesare pentru: 
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examene si concursuri, pensionari, diverse institutii (banci, ambasade, 
spitale, etc). 

� Vizeaza solicitarile avocatilor privind activitatea profesionala, in urma 
verificarii electronice a informatiilor cuprinse in baza de date si/sau 
prin consultarea dosarului profesional semnaland eventualele 
neconcordante prin referat. 

� Redacteaza corespondenta Baroului cu Instantele, Organele de Politie, 
Parchete si justitiabili. 

� Tine evidenta contractelor de colaborare si salarizare a avocatilor. 
� Gestioneaza Registrul special  privind recuperarea capacităţii de 

muncă prin una sau mai multe perioade de repaus în fiecare an. 
� Completeaza aplicatia informatica in conformitate cu  prevederile art. 

61 din Statutul Profesiei de avocat precum si  Hotararea nr. 
6/11.05.2010 a Consiliului Baroului Bucuresti referitoare la 
continuarea exercitarii profesiei pentru avocatii pensionari. 

� Vizeaza lucrarile depuse de avocati in sensul indeplinirii cerintelor 
legale si statutare ( si unde este cazul ajutorul acordat acestora in 
formularea cererilor, etc.). 

� Intocmeste Registrul Societatilor Profesionale cu Raspundere 
Limitata. 

� Intocmeste  opis electronic de predare a lucrarilor catre arhiva. 
 

Avand in vedere responsabilitatile enumerate mai sus, detaliem in cele ce 
urmeaza activitatile realizate de resortul in discutie, in perioada analizata: 

 
• Repartizarea in munca s-a facut potrivit aptitudinilor si specializarii 
fiecarui angajat, cu precizarea in fisa postului a sarcinilor si 
responsabilitatilor;  
• Programarea concediilor de odihna s-a facut la sfarsitul fiecarui an 
pentru anul viitor  astfel incat sa fie asigurata desfasurarea activitatii  in toate 
compartimentele; 
• Verificarea prezentei personalului la serviciu s-a facut zilnic pe baza 
de condica de prezenta; 
• 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.) 
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• 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 805 avocati sa 
depuna actele de studii iar 2931 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 4700) 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, 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 SESIZARI  
 

Coordonatori : Av. Ion Lazar, Av. Iosif Friedmann-Nicolescu,            Av. 
Costea-Corin Danescu, Av.  Mihnea-Octavian Stoica 

 
 

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.  

S-a  constatat inmultirea sesizarilor formulate de instantele de judecata 
impotriva avocatilor care au lipsit de la termenele pentru care au fost angajati 
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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  1.200 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. 

Daca in anul precedent au fost solutionate un numar de 290 sesizari, numai 
in intervalul de la preluarea Resortului de catre Compartimentul Dezvoltare 
Resurse-Umane ( 01.04.2012-31.12.2012),  au fost solutionate un numar de 564 
sesizari, un aport esential aducandu-si dl. Prodecan Av Alexandru de HERBAY. 

Astfel, incepand cu data de 01.04.2012 au fost solutionate un numar de 706 
sesizari, iar in prezent se fac eforturi pentru solutionarea lucrarilor in curs in 
termen de 30 zile de la formularea cererilor. 

In plus prin Decizia nr. 18/14.11.2012 emisa de catre d-l Decan av. Ion 
ILIE-IORDACHESCU a crescut calitativ modul de solutionare a sesizarilor in 
conformitate cu prevederile legale si statutare. 
 Consiliului Baroului a analizat si solutionat prin emiterea de decizii ale 
Decanului un numar de 94 de sesizari, din care 23 de sesizari au fost admise, 
dispunandu-se restituirea partiala sau totala a onorariilor, restul fiind respinse ca 
neintemeiate. Au fost solutionate un numar de 46 de contestatii la deciziile 
Decanului. De asemenea, au fost solutionate prin hotarari ale Consiliului Baroului 
Bucuresti 201 de sesizari. Pentru 1 sesizare s-a dispus prin hotarare de Consiliu 
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 22 sesizari, Consiliul Baroului Bucuresti a 
formulat puncte de vedere la solicitarea UNBR, pentru contestatiile formulate de 
petenti impotriva hotararilor Consiliului, motivand solutia data. Au fost  finalizate 
prin adrese sau alte comunicari catre petenti 138 de sesizari, ramand in curs de 
solutionare un nr. de 253 sesizari. 
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RESORTUL ASISTENTA JUDICIARA  

 
 

Responsabili 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)  
 

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 2012 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. 

 
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 2012 s-a emis un numar de 6.056 delegatii pentru asistenta juridica 

in faza de urmarire penala. 
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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 2012 s-a emis un numar de 36.206 delegatii pentru asistenta juridica 

in faza de judecata. 
Pentru anul 2012, in evidentele SAJ era inregistrat un numar de 910 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 2012 s-a emis un numar de 583  delegatii pentru asistenta 

juridica gratuita, din care un numar de 11 delegatii in materie penala si 572 
delegatii in materie civila. 

Deasemenea, s-a inregistrat un numar de 34  de cereri pentru asistenta 
extrajudiciara, iar solicitarile din partea instantei au fost in numar de 528. 

 
  
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 2012, 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 2012. 

Tot in cursul anului 2012 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. 
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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 2012. 
 
In ceea ce priveste repartizarea cauzelor la urmarire penala, precizam faptul 

ca, 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 2012 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 perioadei ianuarie – octombrie 2012. 
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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, 
cu motivarea ca instantele de judecata nu sunt parti din cadrul acestui Protocol. 
 
 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. 
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 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.  
 
 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 2012 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. 
 
 Serviciul de asistenta judiciara, la recomandarea D.C.A.J, a intensificat 
responsabilitatea salariatilor in legatura cu respectarea procedurilor referitoare la 
desemnarea avocatilor din oficiu precum si operatiunile privind depunerea si 
continutul referatului. 
 
 La consfatuirea de lucru a D.C.A.J din cadrul U.N.B.R care a avut loc la 
Cluj-Napoca in perioada 22-23 februarie 2013, din partea Serviciului de asistenta 
judiciara a participat domnul consilier avocat Ciobanu Mihai. 
 
 Tinand seama de recomandarile date in cadrul Congresului Avocatilor, 
intrunit in perioada 15-16 iunie 2012 in Bucurestii, D.C.A.J. a recomandat 
Serviciilor de asistenta judiciara din cadrul barourilor membre U.N.B.R. sa 
inregistreze cronologic solicitarile facute; o preocupare majora o reprezinta 
instituirea raspunderii pentru eliberarea preferentiala a delegatiilor, urmarindu-se 
adoptarea unor reguli de autoverificare. 
 Se impune stabilirea unui sistem eficient de solutionare a sesizarilor si 
reclamatiilor privind asistenta judiciara. 
 Probleme deosebite sunt determinate de asistenta obligatorie in cauzele de 
urgenta, in situatia propunerilor de arestare preventiva, de prelungire a arestarii in 
faza de urmarire penala si de mentinere a arestarii preventive in etapa cercetarii 
judecatoresti datorita urgentei in care trebuie asigurata asistenta judiciara. Sub 
acest aspect au fost si sunt intampinate greutati deoarece exista tendinta de a 
desemna avocati de catre autoritatile nationale din randul asa-zisilor “avocati din 
oficiu”, fara ca ei sa fie repartizati, in prealabil, de serviciile de asistenta judiciara. 
 Ne exprimam regretul in privinta folosirii practicii institutiei “avocat din 
oficiu” nu numai de catre autoritatile nationale, dar si de catre avocatii inscrisi la 
asistenta judiciara. 
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 O alta practica des intalnita este cea a numirii “avocatului din oficiu” in 
locul avocatului ales care, din diverse motive lipseste la un termen de judecata, fara 
parcurgerea etapelor stabilite in concret de catre legislatia in vigoare ( Codul de 
procedura penal – actual). In astfel de situatii, instantele de judecata obliga pe asa-
zisul “avocat din oficiu” sa acorde asistenta judiciara invinuitilor sau inculpatilor, 
fara ca acestia sa cunoasca continutul cauzei penale supuse judecatii. 
 
 Membrii consfatuirii de lucru de la Cluj au propus  Congresului Avocatilor 
sa adopte un Memorandum privind activitatea de asistenta judiciara, care sa 
cuprinda urmatoarele reguli fundamentale: 
 
 1. Activitatea privind organizarea si desfasurarea asistentei judiciare sa fie 
astfel reglementata de autoritati sau de organele profesiei incat sa se respecte 
principiile de baza ale asistentei judiciare. 
 2. Responsabilii cu asistenta judicira propun ca activitatea de imbunatatire si 
perfectionare a Protocolului U.N.B.R. – M.J. sa aiba in vedere includerea altor 
tipuri de prestatii avocatiale, sa cuprinda realizarea efectiva a cererilor majoritatii 
avocatilor de a se mari remuneratiile din cauza inclusiv a schimbarii noilor coduri; 
problema suportarii cheltuielilor sa fie rediscutata si reanalizata, cu privire la 
asigurarea spatiilor la fiecare instanta – in conditiile prevazute de lege sa se asigure 
sumele necesare cheltuielilor pentru organizarea spatiilor; este necesara sustinerea 
financiara din resurse publice pentru a asigura calificarea corespunzatoare din 
perspectiva noii legislatii. 
 3. Sa se solicite expres Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului 
National al Magistraturii si M.J. sa faciliteze o intalnire de lucru a coordonatorilor 
serviciilor de asistenta judiciara cu reprezentanti ai parchetelor din tara pentru ca 
problemele care au fost semnalate ca fiind disfunctionalitati cu privire la 
cunosterea protocolului sa poata fi depasite printr-o consfatuire de lucru. 
 4. In actiunile de pregatire continua initiate de I.N.P.P.A. si I.N.M. si 
facultatile de drept agreate de U.N.B.R., sa se dezbata din punct de vedere teoretic 
problematica garantiilor legale privind respectarea onorariilor stabilite prin 
protocol, garantarea legala a respectarii conditiilor de fond si forma in care se 
realizeaza asistenta prin avocat. 
 5. Regulamentul in vigoare in prezent sa nu fie schimbat pe termen scurt, iar 
imbunatatirea lui sa se faca numai acolo unde este cazul; barourile sa poata amenda 
regulamentele lor in functie de specificul local, insa numai cu respectarea 
principiilor. 
 
 Consideram necesar a face cateva precizari in legatura cu veniturile realizate 
de unii avocati din activitatea de asistenta juridica din oficiu in cursul anului 2012. 
 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; 
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 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 2012 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. 
 
 

SITUATIA REFERATELOR DEPUSE IN PERIOADA 
IANUARIE-DECEMBRIE 2012 

 
Nr. 
crt. 

Luna Nr. Av. Nr. ref. Valoare 

1 Ianuarie    540   2.940    603.095 
2 Februarie    609   3.332    645.922 
3 Martie    608   3.290    650.026 
4 Aprilie    551   2.761    537.537 
5 Mai    578   3.237    633.733 
6 Iunie    524   3.052    609.608 
7 Iulie    433   2.333    496.150 
8 August    436   2.369    463.796 
9 Septembrie    529   2.930    538.388,5 
10 Octombrie    574   3.238    636.085 
11 Noiembrie    529   3.109    611.760 
12 Decembrie    490   2.540    518.730 
 Total 6.401   35.131 6.944.830,5 
 Media    533,41    2.927,58    578.735,87 
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RESORTUL FINANCIAR  
 

Responsabil resort: Decan av. Ion Ilie-Iordachescu 
 

 
R A P O R T    

privind situaţia financiar - contabila la 31 decembrie 2012 

 

 Analizând situaţia financiară a Baroului Bucureşti pe perioada 1 ianuarie – 

31 decembrie 2012 rezultă: 

  

 La capitolul „VENITURI ” s-a realizat suma de 6.694.130 lei, după cum 

urmează: 

 

Venituri din cotizaţiile si taxele de inscriere ale membrilor 5.117.986 lei 

Venituri din dobânzi bancare 1.055.215 lei 

Alte venituri din activităţi fără scop patrimonial 520.929 lei 

 

 La capitolul „CHELTUIELI ” s-a înregistrat suma de 6.013.762 lei,  după 

cum urmează: 

 

1. Cheltuieli privind combustibilul: 1.424 lei 

2. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 155.051 lei 

3. Cheltuieli cu obiectele de inventar: 59.117 lei 

4. Cheltuieli cu energia şi apa 319.578 lei 

5. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile: 87.057 lei 

6. Cheltuieli cu primele de asigurare: 3.911 lei 

7. Cheltuieli cu indemnizatiile: 853.422 lei 

8. Cheltuieli cu onorariile pentru susţinerea intereselor 144.000 lei 
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Baroului Bucureşti în diferite litigii: 

9. Cheltuieli de protocol şi reclamă: 249.843 lei 

10. Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane: 1.055 lei 

11. Cheltuieli cu deplasările (este vorba de deplasarile 

delegatilor Baroului Bucuresti la diverse reuniuni 

internationale si la sedintele Consiliului UNBR): 

44.616 lei 

12. Cheltuieli poştale şi telecomunicaţii: 127.537 lei 

13. Cheltuieli cu serviciile bancare: 49.866 lei 

14. Alte cheltuieli cu prestări servicii (este vorba de servicii 

efectuate de diverse firme in favoarea Baroului Bucuresti 

cum ar fi: inchiriere sala pt. tinerea Adunarii Generale, 

anunturi presa, servicii copiatoare, actualizari legi, 

transcriere delegatii SAJ etc.) 

218.448 lei 

15. Cheltuieli cu alte impozite şi taxe: 20.427 lei 

16. Cheltuieli cu salarii personal: 2.342.805 lei 

17. Cheltuieli cu tichetele de masa 116.217 lei 

18. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale, 
somaj, sanatate etc. 

776.774 lei 

19. Cotizaţii la organisme internaţionale: 21.082 lei 

20. Taxe inscriere barou transferate la INPPA 235.900 lei 

21. Despagubiri, amenzi si penalitati  400 lei 

22. Donatii si subventii 7.000 lei 

23. Cheltuieli de exploatare privind amortizările: 178.232 lei 

 

 Făcând diferenţa dintre veniturile totale realizate de 6.694.130 lei şi 

cheltuielile efectuate de 6.013.762 lei rezultă că în această perioadă s-a cheltuit cu 

680.368 lei mai putin, ceea ce reprezintă excedentul exercitiului. 

 Excedentul relativ substantial realizat s-a datorat cresterii veniturilor cu cca. 

10,45% si respectiv a reducerii cheltuielilor cu cca. 9,68% fata de anul precedent, 
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ca urmare, in primul rand a fermitatii manifestate de conducerea entitatii pentru 

determinarea avocatilor sa-si achite obligatiile fata de barou si respectiv a atentiei 

deosebite fata de cheltuirea cu raspundere a fondurilor existente. 

 Acest lucru s-a realizat cu toate ca in aceasta perioada au fost efectuate 

lucrari importante si relativ costisitoare si anume schimbarea in totalitate a 

acoperisului cladirii unde se afla sediul baroului, efectuarea unei expertize tehnice 

a structurii de rezistenta a cladirii, reparatii la cazan si vasele de expansiune, 

continuarea dotarii cu sisteme informatice I.T. , schimbarea imprimantei cu care se 

executa cardurile pentru avocati etc. Au fost organizate, de asemenea, sarbatorirea 

„ Zilei Avocatului” si a „ Pomului de Craciun „ 

 Se impune, de asemenea, sa subliniem faptul ca odata cu trecerea organizarii 

examenelor de intrare in avocatura si de definitivat de la barou la INPPA si 

respectiv cu incasarea acestor taxe de catre noul organism (2011), Baroul Bucuresti 

nu a mai desfasurat activitati de natura economica. 

La 31 dec. 2012, Baroul Bucuresti mai dispune din exercitiile financiare 

antecedente de o rezerva in suma de 14.506.182 lei. 

Sumele disponibile au fost investite in titluri de stat, pentru care la scadenta 

s-au incasat dobanzi in valoare de 1.055.215 lei. 

 Analizând conturile de creante si datorii din bilantul pe anul 2012 rezulta 

urmatoarele : 

 1. Conturile de creante figurează cu un sold de 2.686.705 lei, care se 

compune din: 

� cheltuieli intretinere datorate de C.A.Av. 25.452 lei 

� cheltuieli intretin. datorate de Filiala Bucureşti a 

C.A.Av. 

38.917 lei 

� oficii avocati datorate de Ministerul Justitiei pentru 
lunile sept. – dec. 2012 

2.320.199 lei 

� decontari din operatiuni in curs de clarificare 279.749 lei 

� alţi debitori 

 

22.388 lei 
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 2. Conturile de datorii figurează cu un sold de 3.709.576 lei, care se 

compune din: 

� taxe avocaţi  cuvenite U.N.B.R 262.920 lei 

� fond solidaritate destinat U.N.B.R 90.755 lei 

� onorarii din oficiu destinate avocatilor  3.054.643 lei 

� cote din incasari destinate Fil. C.A.Av. 3.103 lei 

� impozit pe salarii si contributii datorate bugetului de 

stat si bugetelor asig. sociale  

182.168 lei 

� furnizori facturi nesosite 84.217 lei 

� diversi alti creditori 31.770 lei 

 

 3. Referitor la resortul asistenţă juridică din oficiu, subliniem faptul că în 

cursul anului 2012 s-au prestat activităţi pentru suma de 7.160.675 lei.  

 Tribunalul Bucuresti este inregistrat ca debitor cu suma de 2.309.138 lei 

reprezentand onorarii din oficiu pentru lunile sept. - dec. 2012, iar Tribunalul Ilfov 

cu suma de 11.060 lei, reprezentatnd onorarii din oficii pe lunile oct. – dec. 2012.   

* 
* * 

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale au fost evaluate in 

conformitate cu pricipiile contabilitatii generale si a contabilitatii de angajament. 

In toata activitatea contabila desfasurata au fost avute in vedere : 

- principiul continuitatii activitatii in sensul ca entitatea si-a continuat 

in mod normal functionarea fara nici un fel de element de 

nesiguranta; 

- principiul permanentei metodelor, in sensul ca metodele de evaluare 

au fost aplicate in mod constant de la un exercitiu la altul; 

- principiul prudentei, in sensul ca a fost inclus numai excedentul la 

data incheierii bilantului. S-a tinut, de asemenea, cont de toate 

datoriile care au aparut in cursul exercitiului financiar; 
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- principiul independentei exercitiului, in sensul ca au fost luate in 

calcul toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, 

indiferent de data incasarii sau platii acestora; 

Nu au putut fi luate in calcul cuantumul datoriilor la 31 dec. 2012 

inregistrate de cei 836 avocatii care erau restantieri la plata taxelor (cca. 

515.000 lei la barou si cca. 196.000 lei la UNBR), intrucat, pe de o parte nu 

exista o garantie ca aceste datorii vor fi recuperate in cel mai scurt timp, iar 

pe de alta parte nu exista o sentinta judecatoreasca care sa permita 

inregistrarea datoriilor la debitori. In orice caz, extracontabil se va urmarii 

incasarea pe parcurs a acestor restante, iar rau platnicii vor fi propusi pentru 

suspendarea din profesie. Trebuie totusi mentionat faptul ca un numar 

important dintre restantieri si-au achitat in perioada ian. – martie 2013 

taxele.  

- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si repectiv a 

datoriilor; 

- principiul intangibilitatii in sensul ca bilantul de deschidere pentru 

exercitiul financiar 2012 corespunde cu cel de inchidere al anului 

2011; 

- principiul necompensarii, in sensul ca nu au fost compensate 

elementele de activ si respectiv de pasiv. 

Mentionez, ca imobilizarile corporale privind activitatile fara scop 

patrimonial au fost amortizate utilizand amortizarea liniara. 

In concluzie, se subliniaza faptul ca situatiile financiare anuale au fost 

intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile 

si completarile ulterioare si respectiv cu Reglemntarile contabile pentru 

persoanele juridice fara scop patrimonial.    
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RESORT BIBLIOTECA BAROULUI BUCURESTI  

 “AV. VICTOR ANAGNOSTE”  
 

Responsabili resort: av. Gheorghe Florea, av. Ciobanu Petrut, av. Iosif 
Friedmann-Nicolescu, av. Costea Corin Danescu, av. Mihai Tanasescu, 
 
 Biblioteca Baroului Bucuresti “Av. Victor Anagnoste” este o structura de 
drept privat, cu profil juridic, ale carei deziderate sunt oferirea de servicii de 
informare si de cercetare documentara si sustinerea pregatirii profesionale 
permanente a publicului sau tinta, constituit din avocati inscrisi in Baroul 
Bucuresti, dar si din cititorii sai externi – avocati ai altor barouri din tara (inclusiv 
cursanti ai I.N.P.P.A.), magistrati, consilieri juridici, experti si studenti.  

Colectiile sale biblioteconomice au un profil preponderent juridic, insa 
inglobeaza si lucrari din domeniile literaturii beletristice, artei, istoriei si politicii. 
Fondul juridic este impartit atat pe criteriul cronologic (fond juridic vechi, cu 
publicatii tiparite pana in anul 1950 si cel uzual), cat si tematic si acopera abordari 
doctrinare si jurisprudentiale, aparute sub forma de tratate, cursuri, monografii, 
periodice juridice si culegeri de practica judiciara. 

 
Activitatea bibliotecii este centrata pe modulele: achizitie de publicatii (pe 

suport traditional sau electronic), prelucrarea documentelor, gestionarea fondului 
de carte si comunicarea documentelor. 

 
Achizitia prin cumparare directa de carte juridica a fost facuta in anul 2012 

de la depozite de carte, edituri si librarii, in urma negocierii si obtinerii de reduceri 
de pana la 25%. In procesul de selectie s-au avut in vedere atat solicitarile 
utilizatorilor de biblioteca, cat si necesitatile informationale ale bibliotecii si 
modificarile legislative ce au amprentat aparitiile editoriale de profil.  

Dintre lucrarile achizitionate amintim cateva titluri: Flavius Antoniu Baias – 
“Noul Cod Civil: comentariu pe articole”, 2012; Carmen Simona Ricu s.a. – “Noul 
Cod Civil: comentarii, doctrina si jurisprudenta”, 2012; Ioan Les – “Noul Cod de 
procedura civila: comentariu pe articole (vol. 1, art.1-449)”, 2011; Gheorghe 
Piperea – “Drept comercial. Intreprinderea”, 2012; Eugen Chelaru – “Drept civil. 
Persoanele”,  2012; Dumitru Virgil  Diaconu - “Medierea in cauzele penale”, 2012; 
“Codul fiscal si Codul de procedura fiscala”, 2012; Mihaela Tofan - “Obligatiile 
fiscale ale firmei”, 2012; Luminita Dima – “Relatii de munca si industriale in 
Uniunea Europeana”, 2012; Claudia Rosu - “Drept procesual civil. Partea 
speciala”, 2012; Gheorghita Mateut - “Drept procesual penal, partea generala”, 
2012; Marian Nicolae - “Set Codex Iuris Civilis”, vol. I: “Noul Cod civil. Editie 
critica” si vol. II “Legi conexe (derogatorii si complementare) Noului Cod civil”, 
2012; Ligia Catuna - “Organizarea si exercitarea profesiei de avocat”, 2012; 
Bogdan Ionescu - “Exercitarea autoritatii parintesti dupa divort”, 2012 si multe 
altele. 
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 Contractarea in anul precedent a unui alt distribuitor de abonamente la 
publicatii periodice cu profil juridic a fost facuta, de asemenea, prin selectarea 
acelui ofertant care a propus un discount mai mare, precum si posibilitatea platii 
dupa livrare. Respectand principiul coerentei fondului, au fost contractate 23 de 
titluri – produse de la Monitorul Oficial si reviste de specialitate: Dreptul, Revista 
de drept penal, Revista de drept comercial, Revista romana de dreptul afacerilor, 
Pandectele Romane, Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale, Revista 
romana de jurisprudenta, Revista romana de dreptul muncii, Curierul judiciar etc. 
  
 Realizarea majora a anului 2012 este reprezentata de incheierea unor 
contracte de sponsorizare, ca modalitate de imbogatire a fondului de carte, cu 
editurile:  

� Hamangiu – contract incheiat in octombrie 2012, cu durata de 1 an si 
posibilitatea prelungirii sale, in baza caruia Biblioteca primeste gratuit cate 
doua exemplare din fiecare titlu editat; 

� C.H. Beck – contract semnat in luna septembrie 2012, cu durata de 1 an si 
care consta in oferirea lunara a unor lucrari de specialitate juridica din 
productia sa editoriala, in cate un exemplar; 

� Universul Juridic – contract incheiat in luna mai, pentru o durata de 5 ani si 
care prevede acordarea cu titlu gratuit de lucrari aparute sub egida 
sponsorului, doar la initiativa acestuia si in functie de disponibilitatea 
stocului; 

� Nomina Lex – contract de sponsorizare unica, cu posibilitatea reiterarii sale, 
ce a constat in acordarea de lucrari publicate de aceasta editura cu scopul  
sprijinirii activitatii de informare a bibliotecii; 

� Rosetti International – continuarea derularii contractului de sponsorizare, 
incheiat in luna noiembrie a anului 2011 pe o durata de 3 ani, in baza caruia 
sunt livrate toate cartile editate de catre sponsor in cate trei exemplare; din 
anul 2012, sponsorizarea este si una electronica, in sensul posibilitatii de 
accesare de la Biblioteca electronica a Baroului Bucuresti a continutului 
revistei “Pandectele Saptamanale”.   

  
 Statistic, daca in cursul anului 2011 au fost inregistrate 943 unitati de 
biblioteca prin cumparare, donatii si sponsorizare, in anul 2012 a fost inregistrat un 
numar de 1435 unitati de biblioteca. Daca donatiile de carte juridica, facute de 
catre avocati si institutii (UNBR, Editura Universul Juridic, Editura Morosan si 
Editura Universitara), au insumat in cursul anului trecut 163 de inregistrari, 
sponsorizarile, cu caracterul lor de cursivitate, au adus in colectiile bibliotecii 723 
de unitati de biblioteca, mai mult de 50% din totalul intrarilor.  
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 Concluzionam ca activitatea de achizitie de publicatii pentru fondul 
Bibliotecii a inregistrat in anul 2012 un reviriment, datorat sprijinului acordat la 
selectia titlurilor, cumpararea directa, alegerea ofertelor la abonamente si, mai ales, 
la negocierea si semnarea tuturor contractelor de sponsorizare – sprijin oferit de 
catre Domnul Consilier  al  Resortului Biblioteca, Av. Dr. Petrut Ciobanu. 
  
 Prelucrarea colectiilor a implicat activitati de inregistrare,  catalogare si 
cotare a publicatiilor, de aranjare a publicatiilor la raft pe criteriul domeniului de 
cunoastere, de prezervare a publicatiilor, de alcatuire si actualizare permanenta a 
unor instrumente de biblioteca, precum table de materii ale periodicelor, 
bibliografii, fisiere de jurisprudenta si mape de legislatie.  
  
 Activitatea de gestionare biblioteconomica a vizat respectarea coerentei 
abonamentelor prin urmarirea permanenta a comenzilor, verificarea livrarilor si a 
documentelor contabile; respectarea termenelor de restituire a publicatiilor 
imprumutate, conform Regulamentului de ordine interioara a bibliotecii;  
eficientizarea spatiului prin miscari ale fondului, in urma intrarilor de noi 
publicatii. In acest sens, in cursul anului 2012, bibliotecii i-a fost alocat un spatiu 
suplimentar de depozitare, aflat astazi in curs de populare. 
 
 Comunicarea documentelor si a informatiilor, ca veriga finala in deservirea  
utilizatorilor interni si externi, reprezinta principala preocupare a bibliotecarilor 
acestei structuri, realizata fluent prin ghidarea utilizatorilor in regasirea informatiei 
necesare, corectarea cererilor eronate sau incomplete si prin informarea cititorilor 
cu privire la noutatile juridice din domeniile legislativ, doctrinar si jurisprudential. 
In acest context, biblioteca ofera atat servicii de xeroxare ori printare de acte 
normative actualizate, la cerere, cat si de imprumut al publicatiilor la sala de 
lectura si la domiciliu. In cursul anului precedent, a fost inregistrat un numar de 
3072 de imprumuturi la domiciliu. 
 
 Biblioteca Baroului Bucuresti a fost in anul 2012 si locul de desfasurare a 
unor evenimente culturale ce au in centru, ca autori, dar si ca public-tinta, membrii 
Baroului Bucuresti; astfel, biblioteca a gazduit: “Sesiunea de formare profesionala 
pentru avocatii nationali implicati/interesati in/de apararea drepturilor Romilor”, 
organizata de UNBR si, la initiativa Domnului Consilier de resort Av. Iosif 
Friedmann-Nicolescu, lansarile de carte (“Raiul ascuns” si “Un cosar la Paris” ale 
Av. Liviu Capsa) si vernisajele “Simeza culorilor” (pictori Av. Cristina Audran-
Proca si Av. Raluca Amza) si “Polifonia culorilor” (pictor Av. Paula Slivinschi). 
 
 
 
 

Pentru optimizarea resurselor documentare pe care le tezaurizeaza si ofera 
aceasta structura, precum si pentru racordarea sa la contemporaneitate, Biblioteca 
Baroului Bucuresti “Av. Victor Anagnoste” reclama, pe de o parte: 
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� necesitatea reconditionarii publicatiilor vechi deteriorate, deosebit de 
valoroase, pe principiul biblioteconomic al conservarii si prezervarii, iar pe 
de o alta parte 

� necesitatea implementarii unui sistem informatizat de biblioteca, 
considerabil moment evolutiv in activitatea acestei biblioteci si instrument 
esential in inventarierea electronica, in gestiunea fondului de carte si a 
imprumuturilor, in identificarea exhaustiva a unei informatii in publicatiile 
detinute si in regasirea informatiei de la distanta de catre utilizatorii 
specifici.  

 
În cadrul manifestărilor dedicate Aniversării a 181 de ani de avocatură în 

Bucuresti si a Zilei Avocatului, în ambianta Bibliotecii „Avocat Victor 
ANAGNOSTE“ a Baroului Bucureşti, situată în PALATUL de JUSTIŢIE, într-o 
viziune originală, au fost organizate în premieră natională absolută vernisajele de 
pictură de la Baroul Bucuresti: 
 

- la 20 iunie 2012 ”SIMEZA CULORILOR”, expozitia de pictură a două 
colege avocate în Baroul Bucuresti: avocat Cristina AUDRAN – PROCA si avocat 
Raluca AMZA.  

- la 15 octombrie 2012, expozitia de pictură «POLIFONIA CULORILOR» 
cu lucrări de avocat Paula Slivinschi. 
  

In acelasi cadru festiv au avut loc lansări de cărti scrise de avocati la 
Biblioteca Baroului Bucuresti: 

- Joi 28 iunie 2012 avocat Liviu CAPSA – membru al Uniunii Scriitorilor 
din România – cu două volume de poezie: RAIUL  ASCUNS si UN COSAR LA 
PARIS;  

- Vineri 29 iunie 2012, avocat George COCA, cu trei lucrări: TRATAT de 
Procedură penală, Elemente de drept procesual penal si Actiunea civilă în procesul 
penal exercitată de unitătile spitalicesti. 
 
           

RESORTUL ADMINISTRATIV  

 
Principalele realizari ale Resortului Administrativ au fost: 

� schimbat invelitoarea de tabla la acoperisul sediului Baroului Bucuresti 

(inlocuit invelitoare tabla, reparatii la acoperis,  inlocuit jgeaburi si burlane, 

montat sistem degivrare, transportat deseuri); 

� realizarea expertizei tehnice a imobilului din str Dr Raureanu nr 3 – sediul 
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Baroului Bucuresti; 

� amenajat spatiu de lucru pentru Comisia de disciplina (zugravit, mobilat, 

vopsit, lacuit parchet, schimbat lampi); 

� amenajat spatiul de la intrarea Baroului Bucuresti (demontat constructie 

provizorie, zugravit, schimbat lampi, montat tavan fals); 

� asigurarea serviciilor de intretinere pentru toate echipamentele si instalatiile 

din sediul Baroului Bucuresti; 

� asigurarea conditiilor pentru desfasurarea Adunarii Generale; 

� asigurarea conditiilor pentru desfasurarea Zilei Baroului Bucuresti 

(aprovizionare, transport, amanajare sala, curatenie etc); 

� montat aparat aer conditionat in holul central; 

� asigurarea conditiilor pentru desfasurarea cursurilor de pregatire in spatiile 

Baroului Bucuresti;  

� asigurarea conditiilor pentru serbarea Pomului de Iarna (cumpararea si 

ambalarea cadourilor, amenajarea salii, curatenia de dupa spectacol etc); 

� achizitionarea tipizatelor pentru avocati si cele necesare activitatii SAJ; 

� montat rafuri pentru arhiva si biblioteca; 

� preluat documente arhivabile de la SAJ si Biroul Sesizari;  

� predat dosare catre Baroul Ilfov (152 dosare); 

� preluat documente pentru depunerea acestora in dosarele profesionale. 
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CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI, 

 
DECAN 

Av. Ion ILIE-IORDACHESCU  


