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SEDINTA CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI 
30 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 
FENECHIU CATALIN-DANIEL 
 
Absenti: 
PRODECAN: CIOBANU Petrut 
CIOBANU AUREL 
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 23.06.2015 Se valideaza. Cu unanimitate. 

2. 

 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 

Se amana in vederea finalizarii 
verificarilor. Rezultatul 
verificarilor va fi comunicat 
membrilor Consiliului Baroului 
Bucuresti prin intermediul 
adreselor de e-mail. Termen 
07.07.2015. 

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. Decan. Se 
acorda termen pentru data de 
25.08.2015. 

4. 

 Stabilirea sedintelor de consiliu pe perioada verii. Se stabileste ca sedintele 
Consiliului Baroului Bucuresti sa 
se desfasoare, pe perioada 
vacantei de vara, la urmatoarele 
date: 07 iulie 2015, 14 iulie 
2015, 19 august 2015, 25 august 
2015, cu incepere de la orele 
14.00. 
Se aproba. Cu unanimitate. 
 

5. 

 Inscrieri CURTEA DE ARBITRAJ-anexat tabel avocati inscrisi Se amana in vederea finalizarii 
verificarilor. Rezultatul 
verificarilor va fi comunicat 
membrilor Consiliului Baroului 
Bucuresti prin intermediul 
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adreselor de e-mail. Termen 
07.07.2015. 

6. 

 Solicitari inscrieri pentru coordonarea SAJ: 
- av. Radu Casandra 

Se ia act de inscrierea dnei 
avocat Radu Casandra pentru 
functia de coordonator al 
Serviciului de Asistenta 
Judiciara. 
Se constata ca nu s-a finalizat 
perioada de inscrieri pentru 
ocuparea postului de coordonator 
al  Serviciului de Asistenta 
Judiciara. 
 
 

7. 

 Invitatia adresata Consiliului de Administratie al Filialei Bucuresti a 
Casei de Asigurari a Avocatilor in vederea evaluarii raporturilor dintre 
CBB si Filiala CAA, colectarea contributiilor profesionale si 
interconectarea sistemelor informatice. 

Sunt prezenti membri Consiliului 
de Administratie al Filialei 
Bucuresti. 
Dl. Decan precizeaza ca aceasta 
conlucrare este benefica pentru 
facilitarea unei foarte bune 
informatizari a Baroului 
Bucuresti.  
Dl. Presedinte Petrosel 
precizeaza ca produsul 
informatic pe care il va detalia 
este un produs declarat de mai 
multa vreme si a vizat 
colaborarea dintre Baroul 
Bucuresti, Filiala Bucuresti si 
U.N.B.R. 
Totodata precizeaza ca este 
vorba despre o interfata comuna 



 4

care va ajuta autoritatile 
profesiei sa vizualizeze profilul 
unui avocat atat din punct de 
vedere fiscal cat si din punct de 
vedere profesional. 
Dl. Presedinte Petrosel 
precizeaza ca, in momentul de 
fata, programul este operational, 
dar nu detine inca toate 
informatiile datorita unor lipsuri 
care se inregistreaza in baza de 
date a Baroului Bucuresti. 
Totodata, este de parere ca in 
termen de 6 luni programul ar 
putea fi completat integral. 
Programul prezentat permite 
investigarea unui avocat, dar in 
egala masura da posibilitatea 
editarii unor rapoarte dupa 
anumite criterii. ( ex. un avocat 
care are restante mai mari de 
1000 lei, in urma introducerii in 
aplicatie a avocatului respectiv 
programul a identificat un numar 
de alti 344 de avocati cu sume 
restante). 
Dl. Presedinte Petrosel arata ca 
programul are doua capitole: fisa 
obligatii avocat si fisa date 
avocati. Arata totodata, ca pentru 
completarea programului 
integral trebuie importate date de 
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la Baroul Bucuresti. Programul 
este activ din data de 
30.06.2015si responsabil pentru 
acest program este dl. Faur 
Cosmin, care poate organiza un 
curs de pregatire pentru 
utilizatorii care vor avea acces la 
acest program. 
Dl. Presedinte Petrosel 
precizeaza ca produsul prezentat 
nu este un program de 
contabilitate ci o interfata si va fi 
pus la dispozitia autoritatilor 
profesionale fara costuri, in mod 
gratuit. 
 

8. 

6665/C/26.06.2015 Referat cu propunerile consilierilor raportori privind reluarea 
procedurilor de convocare ale avocatilor restantieri.( dl. cons. 
Tanasescu Mihai, dl. cons Popescu Octavian, dl. consilier Friedmann).  

Se va posta anunt pe site-ul 
Baroului Bucuresti cu privire la 
obligativitatea avocatilor 
restantieri de a achita taxele si 
contributiile datorate 
B.B./U.N.B.R. si Filialei 
Bucuresti a C.A.A., cu 
precizarea ca de la data de 
01.09.2015, Consiliul Baroului 
Bucuresti va proceda la aplicarea 
masurii suspendarii din profesie, 
in conformitate cu dispozitiile 
art.28 lit. “c” din Legea 51/1995, 
republicata. Totodata se va 
mentiona in anunt si 
obligativitatea avocatilor de a 
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depune la dosar copiile actelor 
de studii legalizate, conform 
Deciziei 58/2009 a Consiliului 
U.N.B.R. 
Se desemneaza dl. Decan. 

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


