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SEDINTA CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI 

16 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 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 09.06.2015 
Se valideaza cu unanimitate. Decanul aminteste 
membrilor Consiliului obligatia acestora de a semna 
procesele-verbale validate. 

2. 

 Definitivarea resorturilor de activitate a CBB Se aproba repartizarea dlui. cons. Nemes la resortul  
Cancelarie, cu unanimitate. 
Dl. cons. Octavian Popescu solicita sa nu mai 
figureze printre consilierii responsabili de SAJ, 
doreste sa ramana la Resortul IT. Se aproba cu 
unanimitate. 
Se aproba repartizarea dlui. cons. Fenechiu la SAJ.  

3. 

 Cooptarea membrilor supleanti pentru activitatile 
Consiliului: av. Alexandru de Herbay, av. Stefan 
Naubauer si av. George Moloman invitati 

Sunt prezenti cei trei membri supleanti. Decanul 
arata ca in sedinta din 09.06.2015, Consiliul a decis  
sa ii coopteze pe supleanti pentru a sprijini membrii 
CBB. Solicita membrilor supleanti sa isi exprime 
acordul in vederea sprijinirii membrilor Consiliului, 
in baza unei delegatii exprese pentru fiecare 
atributie. 
Dl. av. Herbay este de acord sa sprijine CBB la 
resortul disciplinar si cu privire la verificarea 
gradului de indeplinire a obligatiei privind plata 
taxelor si contributiilor profesionale de catre 
avocati. Decanul arata ca in continuare situatia 
incasarii contributiilor profesionale este 
nesatisfacatoare, este binevenita actualizarea listei 
avocatilor care nu platesc taxele si contributiile 
profesionale si purtarea unei discutii colegiale cu 
acestia. 
Dl. av. Naubauer  multumeste Consiliului pentru 
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invitatie si arata ca este onorat sa ajute CBB, isi 
manifesta disponibilitatea de a indeplini orice 
atributie ii este delegata de catre CBB. Se stabileste 
ca dl. av. Naubauer si dl. av. Moloman vor 
reprezenta BB in fata Comisiei de Disciplina si 
Comisiei Centrale de Disciplina, inclusiv prin 
asigurarea reprezentarii pe baza de incheiere de 
contracte de asistenta juridica. 

4. 

 Analiza propunerilor de amendamente la proiectul 
de modificare a Legii nr. 51/1995 – tabel prezentat, 
raportor dl. cons. Fenechiu 

Decanul informeaza membrii Consiliului ca, alaturi 
de conducerea UNBR si cu dl. Fenechiu s-a 
prezentat la Senat, unde lucrurile evolueaza 
constructiv. 
Dl. cons. Fenechiu arata ca are si propuneri proprii: 
- Cota de 2% sa fie aplicata peste onorariile de la 
MJ, sa nu se deduca din ele. 
- Reprezentarea corecta la UNBR a BB si alegerea 
reprezentantilor BB la Consiliul UNBR de catre 
AGA din BB nu de cei din tara. 
- Presedintele UNBR sa fie ales de Congres, iar 
Consiliul UNBR sa aleaga vicepresedintii. 
Propune limitarea mandatului presedintelui UNBR 
la 2 mandate, ca la decan. 
Dl. cons. Tanasescu arata case incearca o paralela 
cu situatia de la barouri, este de parere ca trebuie sa 
se asigure tocmai reprezentativitatea barourilor mici 
la nivel national. 
Dl. cons. Friedmann propune sa nu se diminueze 
onorariile de catre instanta, sa nu mai existe 
obligatia de substituire, propune introducerea unui 
Consiliu al Decanilor cu rol consultativ. 
Dl. cons. Iordachescu este de parere ca procentul de 
2% sa fie platiti de MJ cu alocare bugetara distincta, 



 4

cu destinatie speciala cheltuieli SAJ, sa se adauge pe 
executia bugetara precedenta si sa se aloce fiecarui 
barou. 
Dl. cons. Ciobanu Mihail insista ca statul sa suporte 
toate cheltuielile cu SAJ, este irelevant procentul.  
Decanul arata ca riscul este de a prelua statul acest 
serviciu si s-ar crea o noua categorie de avocati 
aserviti statului. 
Se aproba propunerile, se vor sustine de catre dl. 
cons. Fenechiu. 

5. 
 *Hotararea nr. 7 a Congresului Avocatilor 6-7 iunie 

2015 privind Constituirea Consiliului de 
Administratie al CAA 

Luat act.  

6. 

 Propunere din partea av. George Mihai Florea 
privind contractarea unor furnizori de dispozitive 
privind semnatura digitala in vederea obtinerii de 
discounturi pentru avocatii bucuresteni 

La resortul IT.  Cu privire la retelele wireless de la 
instante, se aproba pentru toate spatiile avocatilor, 
cu necesitatea de a anunta instantele. Consilierii de 
resort se vor ocupa de adresele catre instante si se 
vor solicita 3 oferte pentru routere. 
Dna. cons. Flavia Teodosiu este de parere ca toate 
propunerile din domeniul IT sa fie colectate 
saptamanal si consilierii de resort sa faca referat la 
Consiliu, inclusiv prin solicitarea de 3 oferte inainte 
de sedinta CBB. 
Dl. cons. Octavian Popescu si dna. cons. Flavia 
Teodosiu  vor centraliza ofertele si le vor prezenta 
CBB. 
Dl. cons. Iordachescu doreste calculator pentru dl. 
cons. Aurel Ciobanu. Se va analiza propunerea. 

7. 
 Draft HCBB privind procedura solutionarii 

plangerilor privind onorariile si a sesizarilor 
disciplinare impotriva avocatilor 

Se vor analiza ambele variante puse in discutie, 
incusiv proiectul domnului Prodecan Stoica. T: 
23.06.2015. 

8.  Model de protocol de colaborare între instanțe și Se acorda termen: 23.06.2015. 
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barouri în aplicarea Avizului nr. 16 al CCJE – postat 
pe site-ul juridice.ro, av. Monica Livescu- raportor 
dl. cons. Nemes 

Dl. cons. Iordachescu aminteste ca exista in curs  
protocoale incheiate cu CAB si TB. Se vor 
completa, dupa caz. 

9. 

6100/C/15.06.2015 Propunere din partea av. Radu Casandra privind 
pregatirea profesionala avocati-magistrati 

Se prezinta propunerea, se ia act de faptul ca dna. 
av. Radu este prezenta si doreste sa si-o sustina, 
Decanul propune sa fie primita, se aproba, expune 
pe scurt. 
Materialul va fi transmis pe email tuturor membrilor 
CBB. 
Dna. av. Radu arata ca aceasta propunere a survenit 
ca urmare a participarii sale la seminarul INM si ca 
urmare a dialogului profesional cu magistratii 
invitati, depune scrisoarea sa de intentie si CV pt 
voluntariat.  

10. 

 Stabilire criterii alcatuire program de pregatire 
profesionala al BB  

Resortul va alcatui un set de criterii stiintifice in 
raport de care CBB sa poata sa aprecieze 
nediscretionar, Decanul propune sa nu se faca nicio 
activitate de pregatire profesionala pana la 
adoptarea acestor reguli. T: 23.06.2015. Programul 
de pregatire profesionala va demara de la 1 
septembrie 2015. 

11. 

6125/C/15.06.2015 Propunere din partea dlui. av. Coltuc Marius 
Vicentiu privind ROF BB 

Se prezinta dl. av. Coltuc, Decanul ii multumeste 
pentru interes si arata ca materialul sau va fi studiat. 
Dl. av. Coltuc isi prezinta propunerea. Arata ca in 
materie disciplinara dispozitiile din lege si statut se 
completeaza foarte mult cu cele din Codul de 
procedura civila. Evidentiaza ca si instantele au 
regulamente de functionare. 
Decanul aminteste ca BB are un Regulament de 
Functionare adoptat. 
Se decide cu unanimitate repartizarea la resortul 
Cancelarie, dupa transmiterea materialului tuturor 
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membrilor CBB. 
 
Nota: * Lucrari adaugate in ordinea de zi dupa comunicarea acesteia prin convocator. 
 
 
Intocmit de 
Secretar şedinţă Cezara Dragoste 
 
Avizat in vederea publicarii, 
 
DECAN 
AV. Ion DRAGNE 
 
 


