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SEDINTA CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI 
14 iulie 2015 

PROCES VERBAL 
EXTRAS 

 
Prezenţi: 
DECAN: Ion DRAGNE 
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 
HOTCA Mihai-Adrian 
 
Absenti: 
PRODECAN: CIOBANU Petrut 
CIOBANU Aurel 
NICU Tiberius 
 
Secretar şedinţă 
Simona Filip 
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Domnul DECAN av. Ion DRAGNE, constatand existenta cvorumului, deschide lucrările şedinţei. Se vor discuta subiectele 

aflate pe ordinea de zi. 
 
 

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 
07.07.2015. 

Se valideaza. Cu unanimitate. 

2.

 Aspecte legate de predarea / 
primirea documentelor referitoare 
la activitatea Comisiei de 
Cenzori. 

Au fost invitati membrii fostei si actualei Comisii de Cenzori. 
Sunt prezenti : dl. avocat Irimia Florin si dl. avocat Capisizu Sergiu Marin. 
Dl. avocat Capisizu Sergiu Marin precizeaza ca activitatea actualei Comisii de 
Cenzori  a inceput la jumatatea anului fiscal, iar la sfarsitul anului 2015, aceasta 
Comisie va trebui sa genereze un raport care sa evidentieze intreaga activitate 
desfasurata atat de fosta Comisie de Cenzori cat si de actuala Comisie. 
In acest sens, dl. avocat Capisizu Sergiu Marin apreciaza ca ar trebui ca membrii 
fostei Comisii de Cenzori sa genereze un raport provizoriu cu activitatile 
desfasurate de aceasta in vederea preluarii de catre actuala Comisiei de Cenzori a 
elementelor de patrimoniu, pentru a cunoaste elementele de activ si pasiv, 
raportate la bugetul care este necesar sa fie respectat. 
Dl. avocat Capisizu Sergiu Marin propune adoptarea unui Regulament in baza 
caruia sa se poata desfasura activitatea Comisiei de Cenzori. 
Decanul Baroului Bucuresti informeaza membrii prezenti ai Comisiei de Cenzori, 
ca la nivelul U.N.B.R. s-a decis ca membrii fostei Comisii Centrale de Cenzori sa-
si finalizeze lucrarile cu privire la ceea ce au avut de auditat. 
Totodata, Decanul Baroului Bucuresti informeaza cu privire la initiativa U.N.B.R, 
de adoptare a unui Regulament cadru al Comisiei Centrale de Cenzori, care sa se 
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coreleze cu Regulamentele Comisiilor de Cenzori de la nivelul barourilor. 
Consiliul Baroului Bucuresti acorda tot sprijinul Comisiei de Cenzori a Baroului 
Bucuresti pentru adoptarea unui astfel de Regulament. 

3.

 Inscrieri pentru functia de 
coordonator al Serviciului de 
Asistenta Judiciara – tabel anexat. 

Decanul Baroului Bucuresti si coordonatorii Serviciului de Asistenta Judiciara vor 
analiza cererile avocatilor care au optat pentru functia de coordonator S.A.J.. 
Avocatii selectati pentru ocuparea functiei de coordonator S.A.J., vor fi invitati, 
vineri, 17.07.2015 la sediul Baroului Bucuresti, etajul 2, pentru realizarea 
interviului. 

4.

 U.N.B.R. – propuneri pentru 
Comisia de examen pentru 
examenul de primire in profesia 
de avocat, sesiunea septembrie 
2015 pana la data de 07.08.2015. 

• Stabilirea de catre CBB a 
unei comisii pentru 
centralizarea propunerilor, 
in vederea transmiterii 
acestora catre UNBR pana 
la data de 07.08.2015. 

Se stabileste data de 01.08.2015 pentru centralizarea propunerilor in vederea 
alcatuirii Comisiei de examen.  

5.

 Comunicari UNBR : 
1. Rezolutia Congresului 

Avocatilor privind punerea in 
aplicare a principiilor si 
recomandarilor Avizului 
(2013) 16 al Consiliului 
Consultativ al Judecatorilor 
Europeni prin adoptarea unui 
protocol-cadru de colaborare 
intre instante si barouri 

2. Apelul Congresului Avocatilor 
adresat Guvernului Romaniei 

Se ia act. Se posteaza pe site-ul Baroului Bucuresti. 
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si Ministerului Justitiei pentru 
asigurarea efectivitatii 
dreptului legal de folosinta al 
barourilor asupra spatiilor din 
incinta instantelor prevazut de 
art.38 din Legea 51/1995, 
republicata. 

 
Intocmit de 
Secretar şedinţă Simona Filip 
 
Avizat in vederea publicarii, 
 
DECAN 
AV. Ion DRAGNE 
 
 


