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SEDINTA CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI 

19 august 2015 
 

PROCES-VERBAL 
extras 

 
Domnul DECAN Ion DRAGNE, constatand existenta cvorumului, deschide lucrările şedinţei. Se vor discuta subiectele 

aflate pe ordinea de zi. 
Toate intervenţiile şi luările de cuvânt, se află în înregistrarea audio a lucrărilor şedinţei Consiliului Baroului Bucuresti, astfel cum se află spre 

păstrare la Cancelaria Baroului Bucuresti, Serviciul IT. 

 
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 
14.07.2015 

Se valideaza cu unanimitate. 

2. 

 Situația avocatilor restantieri si luarea masurilor legale 
pentru remediere - tabel prezentat cu restantierii BB/UNBR 

Se dispune comunicarea pe email a situatiei 
restantierilor catre toti membrii CBB. 
Dupa 01.09.2015 se vor convoca toti 
restantierii cu restante mai mari de 3 luni, 
in vederea suspendarii. Se posteaza anunt 
pe site. Cu unanimitate. 

3. 

7545/D/17.07.2015 Solicitare sponsorizare Colocviu aniversar „Douazeci de ani 
si timpul Dreptului“ din 5-6 noiembrie 2015, din partea 
Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti 

Decanul informeaza Consiliul cu privire la 
fondurile limitate ale BB, propune 
acordarea unei sume intr-un cuantum 
rezonabil. 
Dl. cons. Iordachescu arata ca in bugetul 
aprobat nu este niciun capitol cu 
sponsorizari, considera ca trebuie respectat 
bugetul. 
Decanul arata ca BB nu este tinut sa nu 
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foloseasca sume suplimentare. Exista temei 
legal pentru sponsorizari, problema este 
daca BB isi permite sa aloce fonduri. 
Se amana pentru referat Contabilitate cu 
disponibilul financiar. 

4. 

 Stabilirea datei de aniversare a Zilei Baroului Bucuresti – 
evenimente propuse, locatie, costuri, Premiile BB 

Se propune incheierea de parteneriate cu 
formele de exercitare sau un sistem de 
coplata. Se amana pentru referat contabil si 
propuneri concrete consilieri. Se 
desemneaza dl. cons. Mihai Ciobanu.  

5. 

8384/D/17.08.2015 Propunerea Baroului Nice de infratire – vizita delegatilor in 
data de 17.09.2015, invitare a BB in data de 07.10.2015 la 
Conferinta  

Se asigura conditii pe baza de reciprocitate, 
se constituie un Comitet de primire, se 
amana pentru propuneri concrete din cadrul 
Resortului International, cu posibilitatea 
cooptarii de voluntari. 

6. 

 Problematica punctelor de pregatire profesionala in legatura 
cu activitatile specifice desfasurate de Baroul Bucuresti in 
cadrul programului propriu de pregatire profesionala, in 
exclusivitate sau in parteneriat 

Decanul arata ca a facut demersuri pentru a 
initia parteneriate neexclusive pentru 
organizare de manifestari stiintifice.  
Arata ca o problema importanta este daca 
BB, ca organizaror al acestor activitati 
contra cost, poate sa acorde puncte de 
pregatire profesionala. Aminteste ca BB a 
avut pana in prezent forma cursurilor 
gratuite la et VI, si ea va continua, 
Consiliul urmand a aprecia daca este 
oportun ca BB sa se implice ca organizator, 
in exclusivitate sau in parteneriat cu alte 
entitati, in asemenea activitati. Considera 
ca BB are lectori de valoare, trebuie vazut 
daca aceasta implicare poate fi aducatoare 
de venituri, fiind utila avocatilor. 
Decanul aminteste de Decizia 526/2012 a 
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UNBR care da posibilitatea BB sa 
organizeze activitati de pregatire 
profesionala, propune consultare cu INPPA 
si UNBR. 
Dl. cons. Iordachescu intreaba daca BB 
poate sa colecteze bani pentru pregatire 
profesionala. Se constata ca este capitol 
bugetar.  
Dl. cons. Fenechiu este de acord si propune 
programe tematice pe perioada lunga, cu 
tematici anuntate si cu posibilitate de 
abonament. 
Se mandateaza decanul si resortul de 
pregatire profesionala pentru redactare 
proiect care sa poata fi supus aprobarii 
CBB, inclusiv prin reactivarea fundatiei. 

7. 

 Informare cu privire la dispozitiile OG nr. 17/2015 (M.O. nr. 
540/20.07.2015) - incepand cu data de 20.07.2015 
persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat nu mai 
sunt obligate sa aplice stampila pe cereri si documente. 

Se ia act de faptul ca BB este de interes 
public, dar formele de exercitare nu, astfel 
ca este suficienta semnatura pe actele 
formelor de exercitare a profesiei. Se ia act 
de dispozitiile OG nr. 17/2015, se voteaza 
conformarea. 

8.  Citatii la Comisia Centrala de Disciplina – terman 
25.09.2015, ora 12.30 (6 dosare) 

La dl. av. de Herbay si dl. av. Naubauer. 

9. 
8373/R/17.08.2015 Referat RU privind distrugere lucrari examene anterioare 

anului 2010 
Se amana pentru referat daca mai exista 
litigii cu candidati la aceste examene. T: 
24.08.2015. 

10. 
6282/C/18.06.2015 Comunicare Comisia de Disciplina a Rezolutiei 

nr.1/18.06.2015 privind realocarea aleatorie a dosarelor 
aflate pe rolul Comisiei de Disciplina. 

Luat act, la cei care reprezinta BB la 
Comisia de Disciplina. 

11.  Oferta a Editurii Hamangiu cu privire la abonamente gratuite 
la Biblioteca Hamangiu, pentru toate calculatoarele din 

Se aproba, la IT, se face un anunt cu 
informarea avocatilor despre oferta editurii. 
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Biblioteca Baroului. 

12. 
 Propunere de colaborare LEGAL MAGAZIN – atasate lista 

evenimente si plan de conferinte 
Se amana pentru analiza, cu multumiri. 

13. 
 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 

Luat act si se va implementa daca va fi 
cazul. In evidenta. 

 
Secretar şedinţă 
Cezara Dragoste  
 
 
Avizat in vederea publicarii, 
 
DECAN 
AV. Ion DRAGNE 
 
 


