
 1

SEDINTA CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI 
23 iunie 2015 

 
PROCES-VERBAL 

EXTRAS 
 
 
Prezenţi: 
DECAN: Ion DRAGNE 
PRODECAN: STOICA MIHNEA Octavian  
NEMES Vasile 
CIOBANU Mihail 
TEODOSIU Flavia Cristina 
FLOREA Gheorghe 
ILIE-IORDACHESCU ION 
HOTCA MIHAI ADRIAN 
POPESCU OCTAVIAN 
TANASESCU Mihai 
FRIEDMANN-NICOLESCU Iosif 
 
Absenti: 
PRODECAN: CIOBANU Petrut 
CIOBANU AUREL 
FENECHIU CATALIN-DANIEL 
NICU TIBERIUS 
 
 
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 
16.06.2015 

Se valideaza cu unanimitate. 

2. 

 Draft HCBB privind procedura solutionarii plangerilor 
privind onorariile si a sesizarilor disciplinare impotriva 
avocatilor 

Dl. Decan informeaza membrii Consiliului 
Baroului Bucuresti ca procedura de 
solutionare a plangerilor privind onorariile si 
a sesizarilor functioneaza, in continuare, pe 
vechea reglementare. Se acorda termen 2 
saptamani pentru analiza. Se desemneaza dl. 
Prodecan Mihnea Stoica pentru referat. 

3. 
 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- raportor dl. cons. Nemes 

Se desemneaza dl. cons. Nemes pentru 
referat. Termen 30.06.2015 

4. 

 Stabilire criterii alcatuire program de pregatire 
profesionala al BB 
- referat prezentat de dl. cons. Nemes   

 Dl. Prodecan Mihnea Stoica prezinta 
referatul dlui consilier Nemes.  
Dl. Decan este de parere ca trebuie stabilite 
reguli pentru a asigura calitatea pregatirii 
profesionale. Totodata apreciaza, cu privire la 
la punctul 1 din referat, ca tema poate sa fie 
juridica, dar poate sa fie propusa de catre un 
evaluator sau de catre un practician in 
insolventa, din profesiile conexe.  Dl. 
consilier Florea Gheorghe apreciaza, avand in 
vedere propunerea dlui Decan, completarea 
punctului 4 din referat cu sintagma 
“……profesiei de avocat si a profesiilor 
conexe acesteia”. 
Dl. Decan propune o formulare mai ampla a 
punctului 6 din referat, in sensul completarii 
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acestuia cu mentiunea “Avocatii care 
beneficiaza de notorietate, cadre didactice, 
membrii Consiliului Baroului Bucuresti, 
membrii formelor de exercitare a profesiei de 
avocat si de instruire profesionala sunt scutiti 
de prezentarea CV-ului si recomandarilor din 
partea entitatilor.” 
Dl. Prodecan Mihnea Stoica propune 
sustinerea temelor si in mod colectiv, adica 
posibilitatea ca temele privind pregatirea 
profesionala sa fie sustinute de doi sau mai 
multi lectori. 
Dl. Decan precizeaza ca aceste situatii vor fi 
analizate de la caz la caz. 
Dl. consilier Ion Ilie-Iordachescu propune ca 
ar trebui sa fie nominalizati si lectorii INPPA. 
Dl. consilier Florea Gheorghe propune 
modificarea punctului 2 din referat cu 
mentiunea “CV-ul lectorilor…….”  si 
modificarea si completarea punctului 3 din 
referat in sensul existentei unui material scris, 
care constituie esenta, adica o sinteza a 
problematicii ce se doreste a se sustine. 
Dl. Prodecan Mihnea Stoica propune 
organizarea unor cursuri de pregatire 
profesionala organizate impreuna cu INM. 
Dl. Decan este de parere ca se pot organiza 
astfel de cursuri, daca acestea sunt apreciate 
ca fiind utile pentru avocati. Totodata, este de 
parere ca putem conlucra si cu alti specialisti. 
Dl. consilier Florea Gheorghe propune 
modificarea punctului 5 din referat cu 
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urmatorul continut “Eventuale recomandari 
din partea entitatilor careia ii apartine 
lectorul/unde lectorul a mai sustinut tema 
propusa”. 
Dl. Decan propune sa se reformuleze referatul 
intocmit de dl. consilier Nemes privind 
criterii de alcatuire a programului de pregatire 
profesionala al Baroului Bucuresti, in sensul 
celor discutate in sedinta, de catre toti 
membrii, responsabili de Resortul Pregatire 
Profesionala. 
 

5. 

6125/C/15.06.2015 Propunere din partea dlui. av. Coltuc Marius Vicentiu 
privind ROF BB (anexat ROF BB cu modificarile 
ulterioare) 

Propunerea va fi analizata din perspectiva 
punctului 2 din ordinea de zi. Se desemneaza 
dl. Prodecan Mihnea Stoica. Se amana. 
Termen 2 saptamani. 

6. 

 Aspecte privind organizarea evenimentului in data de 
24.06.2015, ora 14.00 cu ocazia Zilei Avocatului, ce va 
avea loc la Sala de lectura a Bibliotecii  BB “Victor 
Anagnoste”: 

- dezbatere cu tema “Apararea apararii: 
Riscul raspunderii juridice a 
avocatului pentru activitatea de 
consultanta si reprezentare” 

- Vernisaj expozitie de pictura in data 
de 25.06.2015 cu tema “Culorile: Mit 
si Realitate” – av. Paula Slivinschi. 

Solicitari inscrieri participare la eveniment: av. Panduru 
Mariana, av.Samoila Dumitru Irinel, * av. Nedela Daniela, 
* av. Giurea Marian. 

Dl. Decan invita toti membrii Consiliului 
Baroului Bucuresti sa participe la 
evenimentul organizat cu prilejul Zilei 
Avocatului in data de 24.06.2015 la Sala de 
lectura a Bibliotecii  BB “Victor Anagnoste”. 
Dl. consilier Friedmann precizeaza ca in data 
de 25.06.2015, intre orele 13.30 – 14.30, dna 
avocat Paula Slivinschi doreste sa organizeze, 
cu prilejul aceluiasi eveniment, un vernisaj de 
pictura cu tema: “Culorile: Mit si Realitate”.  
Se aproba expozitia de pictura. Vernisajul se 
va desfasura in Foaierul Salii de Festivitati a 
Baroului Bucuresti “Avocat Flavius 
TEODOSIU”, din Str. Dr. Raureanu nr.3-5, 
et.VI.  
Se aproba postarea unui anunt pe site-ul BB 
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cu privire la organizarea acestui vernisaj. 
Dl. Decan precizeaza ca sala de lectura a 
Bibliotecii Baroului Bucuresti “Victor 
Anagnoste” are o capacitate foarte mica de 
locuri si, in acest sens, mentioneaza ca 
avocatii care au solicitat participarea la acest 
eveniment, vor fi primiti in limita locurilor 
disponibile. 
Dl. Decan aduce la cunostinta membrilor 
Consiliului ca la acest eveniment este invitata 
doamna Monica Livescu. 
 
 

7. 

 Hotararea nr.1117/05.06.2015 a CUNBR privind 
republicarea in forma consolidata a  Regulamentui Cadru 
privind organizarea examenului de primire in profesia de 
avocat, sesiunea septembrie 2015. 
( anunt examen de admitere in profesie, sesiunea 
septembrie 2015, publicat pe site-ul BB). 

Se ia act. Se pune in aplicare Hotararea nr. 
1117/05.06.2015 a Consiliului U.N.B.R. Se 
publica pe site-ul Baroului Bucuresti. 

8. 

6332/D/19.06.2015 Raspuns la sesizarea formulata de dl. Ion Ilie-Iordachescu, 
in calitate de Decan, privind necontitutionalitatea 
dispozitiilor art.62 din proiectul de Cod Fiscal fata de art.1 
alin.5 si art.56 alin.2 din Constitutie – Avocatul Poporului. 

Se ia act. 

9. 

6331/D/19.06.2015 Raspuns la sesizarea formulata de dl. Ion Ilie-Iordachescu, 
in calitate de Decan, privind necontitutionalitatea 
dispozitiilor punctului 1 din proiectul de Hotarare de 
Guvern pentru modificarea si completarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal – Avocatul Poporului. 

In evidenta la Resortul Politici Profesionale, 
Apararea Profesiei si Contencios. 

10. 
6427/P/23.06.2015 * Comunicare INPPA privind masurile luate cu privire la 

pregatirea profesionala in domeniul insolventei 
persoanelor fizice, ca urmare a promulgarii Legii privind 

Se ia act. Dl. Decan propune ca doi consilieri 
din cadrul Resortului Pregatire Profesionala 
sa intre in contact cu reprezentanti ai 
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procedura insolventei persoanelor fizice.  I.N.P.P.A pentru a putea facilita participarea 
avocatilor la cursurile de pregatire 
profesionala, pentru a prezenta 
disponibilitatea Baroului Bucuresti de a 
acorda sprijinul , respectiv punerea la 
dispozitia I.N.P.P.A. a Salii de festivitati a 
Baroului Bucuresti “Avocat Flavius 
Teodosiu”, posibilitatea ca membrii 
Consiliului Baroului Bucuresti sa fie 
desemnati ca lectori, etc. In acest sens, isi 
arata disponibilitatea dl. Decan, dl. consilier 
Gheorghe Florea, dl. consilier Friedmann-
Nicolescu Iosif si dl. consilier Hotca Mihai. 
Se desemneaza toti membri Resortului 
Pregatire Profesionala. Se stabileste sa fie 
cooptati membrii grupurilor de lucru care se 
vor forma. 
Se posteaza pe site materialul comunicat de 
I.N.P.P.A. 

 
Nota: * Lucrari adaugate in ordinea de zi dupa comunicarea acesteia prin convocator. 
 
 
Intocmit de 
Secretar şedinţă Simona Filip 
 
Avizat in vederea publicarii, 
 
DECAN 
AV. Ion DRAGNE 
 
 
 


