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SEDINTA CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI 
07 iulie 2015 

PROCES VERBAL 
EXTRAS 

 
Prezenţi: 
DECAN: DRAGNE Ion 
PRODECAN: CIOBANU Petrut 
PRODECAN: STOICA Mihnea-Octavian  
NEMES Vasile 
CIOBANU Mihail 
TEODOSIU Flavia Cristina 
FLOREA Gheorghe 
ILIE-IORDACHESCU Ion 
POPESCU Octavian 
TANASESCU Mihai 
FRIEDMANN-NICOLESCU Iosif 
FENECHIU Catalin-Daniel 
NICU Tiberius 
 
Absenti: 
CIOBANU Aurel 
HOTCA Mihai-Adrian 
 
Secretar şedinţă 
Simona Filip 
 

Domnul DECAN av. Ion DRAGNE, constatand existenta cvorumului, deschide lucrările şedinţei. Se vor discuta subiectele 
aflate pe ordinea de zi. 
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Nr. 
Crt. 

Nr. dosar 
(daca este 

cazul) 

Subiecte pe ordinea de zi Solutia 
 

  A. Politica profesionala si activitatea 
baroului 

 

1.  Validarea procesului-verbal al sedintei 
de consiliu din 30.06.2015. 

Se valideaza. Cu unanimitate. 

2. 

 UNBR – Legea privind modificarea si 
completarea Legii 51/1995, varianta 
adoptata de Senat in sedinta din data de 
29 iunie 2015. 

Se ia act. Decanul Baroului Bucuresti precizeaza ca eventualele 
amendamente sau puncte de vedere propuse pentru modificarea Legii 
51/1995 in aceasta faza legislativa, vor fi  inaintate la UNBR. 

3. 

 Cooptare avocati membri ai BB care, pe 
baza de voluntariat , pentru sprijinirea, 
in mod gratuit, a activitatii consilierilor 
de resort, sub controlul CBB-tabel 
anexat 

Decanul Baroului Bucuresti apreciaza ca toti avocatii care si-au 
manifestat disponibilitatea de a coopera cu resorturile Consiliului 
Baroului Bucuresti sa ramana in evidentele Consiliului,  in vederea 
conlucrarii. 
Decanul Baroului Bucuresti acorda cuvantul fiecarui membru al 
Consiliului Baroului Bucuresti pentru prezentarea propunerilor. 
In urma dezbaterilor, Decanul Baroului Bucuresti propune membrilor 
Consiliului Baroului Bucuresti sa ia act de lista  sustinatorilor 
politicilor baroului. Totodata propune ca aceasta lista sa  ramana 
deschisa pentru avocatii care vor dori sa colaboreze cu membrii 
Consiliului Baroului Bucuresti. Se aproba propunerea. 
Decanul Baroului Bucuresti mandateaza consilierii resorturilor 
Consiliului Baroului Bucuresti, ca impreuna sau individual, sa 
realizeze un dialog cu avocatii care si-au aratat disponibilitatea sa 
sprijine activitatea consilierilor de resort,  urmand ca rezultatul 
acestor dezbateri sa fie discutat la inceputul lunii septembrie in cadrul 
sedintei de consiliu. 
Consiliul Baroului Bucuresti ia act de lista prezentata de dl. Prodecan 
Mihnea Stoica cu avocatii care au optat pentru sprijinirea activitatii 
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Serviciului de Asistenta Judiciara.  
 

4. 

 Inscrieri CURTEA DE ARBITRAJ-
anexat tabel avocati inscrisi 

Decanul Baroului Bucuresti precizeaza ca s-au inscris, in vederea 
nominalizarii in functia de arbitru, un numar de 68 de avocati, in 
vederea constituirii Curtii de Arbitraj Profesional a Baroului 
Bucuresti. Totodata precizeaza ca, in conformitate cu dispozitiile 
Regulamentului Curtii de Arbitraj  trebuie sa existe un numar de 30 
de arbitri, limita maxima, din cei 68 inscrisi. 
Decanul Baroului Bucuresti propune membrilor Consiliului Baroului 
Bucuresti sa analizeze posibilitatea intocmirii unei liste cu arbitrii 
principali dar si a unei liste cu arbitrii supleanti, astfel incat sa existe o 
validare virtuala, potentiala a celor numiti supleanti.  
Dl. consilier Florea Gheorghe propune sa fie mandatati de catre 
Consiliul Baroului Bucuresti, Decanul si cei doi Prodecani pentru a 
analiza criteriile in baza carora vor fi desemnati avocatii care s-au 
inscris pentru functia de arbitru. In opinia dlui consilier Florea 
Gheorghe, calitatea de arbitru presupune o foarte buna cunostere a 
legislatiei si o responsabilitate deosebita in exercitarea acestei functii. 
Decanul Baroului Bucuresti aduce la cunostinta membrilor 
Consiliului Baroului Bucuresti ca pana la constituirea Curtii de 
Arbitraj Profesional a Avocatilor, in cazul in care se vor inregistra la 
Baroul Bucuresti cereri de arbitrare, sa se aplice regulile tranzitorii 
prevazute in Legea 51/1995 si Statutul profesiei de avocat. 
Consiliul Baroului Bucuresti mandateaza Decanul si Prodecanii 
Baroului Bucuresti sa efectueze verificari si sa analizeze dosarele 
avocatilor care au optat pentru functia de arbitru in vederea 
constituirii Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor. Termen 25 
august 2015.  
Se aproba, cu majoritate.  

 


