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SEDINTA CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI 

9 iunie 2015 
 

PROCES-VERBAL 
EXTRAS 

 
Prezenţi: 
DECAN: Ion DRAGNE 
PRODECAN: CIOBANU Petrut 
PRODECAN: STOICA MIHNEA Octavian  
NEMES Vasile 
CIOBANU Mihail 
TEODOSIU Flavia Cristina 
FLOREA Gheorghe 
ILIE-IORDACHESCU ION 
FENECHIU CATALIN-DANIEL 
HOTCA MIHAI ADRIAN 
NICU TIBERIUS 
POPESCU OCTAVIAN 
TANASESCU Mihai 
FRIEDMANN-NICOLESCU Iosif 
 
Absenti: 
CIOBANU Aurel 
 
Secretar şedinţă 
Cezara Dragoste 
 

Domnul DECAN 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 
02.06.2015 

Se valideaza cu unanimitate procesul-verbal al 
sedintei din 02.06.2015. 

2. 

 • Informare cu privire la masurile dispuse de 
Congresul Avocatilor  

• Informare cu privire la noua conducere a UNBR 
• * Hotararile Congresului 1-12/6-7 iunie 2015 

Decanul informeaza Consiliul cu privire la noua 
conducere a U.N.B.R. 
Se ia act de hotararile Congresului 
communicate. 
Decanul asigura pe Presedintele U.N.B.R. dl. av. 
Florea Gheorghe de sprijinul Baroului Bucuresti 
in proiectele de interes pentru profesie si ii 
multumeste Presedintelui pentru ajutorul acordat 
baroului pana in prezent. 

3. 

 * Protocolul incheiat intre UNBR si MJ privind 
stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru 
furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie 
penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor 
public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau 
reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi 
pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară 
privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă 
şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 

Decanul informeaza ca Protocolul a fost semnat 
in cursul Congresului Avocatilor. Se ia act, se 
posteaza pe site, la SAJ, in vederea aplicarii 
acestuia. 

4. 

 *Solicitare exprimare pozitie cu privire la initiativele 
legislative referitoare la modificarea si completarea 
Codului penal si a Codului de procedura penala – 
Comisia Juridica de Disciplina si Imunitati, via UNBR 

Decanul solicita membrilor penalisti din 
Consiliu sa se implice alaturi de UNBR. Dl. 
Prodecan Petrut Ciobanu, dl. cons. Mihai Hotca, 
dl. cons. Aurel Ciobanu si dl. cons. Daniel 
Fenechiu au mandat expres de la Consiliu sa 
participe la lucrarile Comisiei Juridice de 
Disciplina si Imunitati si apoi sa faca un punct 
de vedere catre UNBR. Cu unanimitate. 
Dl. Presedinte Florea arata ca a comunicat 
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tuturor avocatilor senatori ca, in ipoteza cand nu 
este un avocat desemnat de U.N.B.R sau de 
Baroul Bucuresti, sa nu uite ca sunt avocati si sa 
isi exprime punctul de vedere cu privire la 
probleme care afecteaza profesia. 
Decanul arata ca este deja un resort infiintat cu 
privire la monitorizarea legislatiei cu impact si 
consilierii de resort ar trebui sa prezinte 
saptamanal sau la doua saptamani ce este in 
discutie pe agenda Parlamentului sau 
Guvernului. 

5. 

 *Scrisoare deschisa adresata de catre dl. av. Serban 
Nicolae catre UNBR si Baroul Bucuresti – www.luju.ro 

Decanul prezinta reprosurile din scrisoarea 
deschisa. Se arata ca UNBR a postat deja un 
comunicat pe site, se citeste comunicatul. Baroul 
Bucuresti achieseaza fara rezerve la pozitia 
UNBR si isi exprima preocuparea. Se ia act de 
comunicatul de pe site-ul UNBR, CBB isi 
insuseste continutul si adopta aceeasi pozitie 
principiala si manifesta disponibilitatea de a 
continua dialogul cu privire la profesia de 
avocat. Se posteaza pe site. 

6. 

 Definitivarea resorturilor de activitate a CBB, 
repartizare consilieri si avocati asistenti 

Se propun amendamente la H.C.B.B. nr. 
15/2.06.2015, se decide cooptarea de avocati 
membri ai Baroului Bucuresti pentru a constitui, 
pe baza de voluntariat, alaturi de consilierii de 
resort, grupuri de lucru asociate resorturilor 
Consiliului. Se va posta anunt pe site. Se decide 
cooptarea membrilor supleanti pentru activitatile 
Consiliului. Vor fi invitati in sedinta urmatoare. 

7.  Repartizare birouri consilieri si prodecani – schita 
anexata 

Se definitiveaza repartizarea membrilor 
Consiliului in birourile libere ale Baroului. 

8.  Analiza propunerilor de amendamente la proiectul de Se desemneaza domnul consilier Fenechiu 
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modificare a Legii nr. 51/1995 – tabel anexat pentru centralizare propuneri si sustinere. 

9. 

 • Analiza perspectivelor de ameliorare a colectarii 
taxelor si  contributiilor profesionale – tabel 
anexat cu avocatii restantieri convocati in data de 
03.03.2015 si 21.04.2015 

• Identificarea unor modalitati de reducere a 
cheltuielilor BB, in vederea derularii unor 
programe de modernizare a acestuia 

Se constituie o comisie de analiza, compusa din: 
dl. cons. Friedmann, dl. cons. Tanasescu si dl. 
cons. Popescu. Se aproba cu unanimitate. 

10. 
 Propuneri diversificare modalitati de realizare venituri 

suplimentare pentru BB (inchiriere sala conferinte, 
parteneriate, donatii, alte activitati cu scop lucrativ) 

Se desemneaza dl. Prodecan Ciobanu Petrut, cu 
unanimitate. 

11. 

 Hotararea nr. 1063/07.03.2015 a Consiliului UNBR 
privind adoptarea Regulamentului privind organizarea 
si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a 
Avocatilor – raportori: dl. Prodecan Dragne, dna. cons. 
Flavia Teodosiu, dl. cons. Florea, dl. cons. Nemes si dl. 
cons. Friedmann 

Se acorda termen doua saptamani pentru a se 
stabili criteriile pentru punerea in aplicare. 

12.  Referat Contabilitate privind aplicarea art. 3 si art. 7 din 
Legea nr. 70/2015 

Se ia act, se mandateaza decanul. 

13. 
 Referat RU privind completarea bazei de date cu un 

camp destinat evidentei patrimoniilor de afectatiune – 
act aditional SC OPTI SYSTEM SRL – referat IT 

Se aproba, pentru punerea in aplicare a hotararii 
UNBR. 

14. 
 Draft HCBB 18/09.02.2015 privind procedura 

solutionarii plangerilor privind onorariile si a sesizarilor 
disciplinare impotriva avocatilor 

Se prezinta draftul, se acorda termen pentru a se 
lua la cunostinta si a se formula propuneri. 

15. 
 Model de protocol de colaborare între instanțe și 

barouri în aplicarea Avizului nr. 16 al CCJE – postat pe 
site-ul juridice.ro, av. Monica Livescu 

Se prezinta modelul, se acorda termen pentru a 
se lua la cunostinta si a se formula propuneri. 

16.  Stabilire program de pregatire profesionala al BB – 
propuneri cursuri 

Se acorda termen pentru a se formula propuneri 
din partea membrilor Consiliului. 

17.  Propunere din partea dlui. Prodecan Stoica de delegare 
consilieri pentru a facilita comunicarea documentelor in 

In analiza pentru identificare posibilitati 
concrete. Se mentine decizia cu privire la 
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format electronic catre organele subordonate MIRA si 
MFP 

comunicarea preponderenta in format electronic. 

 
Nota: * Lucrari adaugate in ordinea de zi dupa comunicarea acesteia prin convocator. 


