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SEDINTA CONSILIULUI BAROULUI BUCURESTI 
29 septembrie 2015 

 
PROCES-VERBAL 

extras 
 

Domnul Ion Dragne, constatand existenta cvorumului, deschide lucrările şedinţei. Se vor discuta subiectele aflate pe 
ordinea de zi. 

 
Toate intervenţiile şi luările de cuvânt sunt cuprinse 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  Propunere Solutie 
 
 

  A. Politica profesionala si activitatea baroului   

1.  
 Validarea procesului-verbal al sedintei de 

consiliu din 22.09.2015  
Propunere de aprobare. Se valideaza cu 

unanimitate. 

2.  

 Organizarea Zilei Baroului Bucuresti – stabilire 
data, locatie, manifestari, parteneri, servicii, 
costuri 

Decanul arata ca la sedinta din 
22.09.2015 s-a decis ca se va 
organiza un eveniment 
proportional cu bugetul alocat. 
Se discuta cu privire la variantele 
de locatie: Sala de Festivitati a 
BB sau Sala Pasilor Pierduti de 
la CAB. 
Se ia act de bugetul de 10.000 

Se mandateaza 
Decanul, dl. cons. 
Iordachescu si dna. 
cons. Flavia Teodosiu, 
pentru a discuta cu 
coducerea CAB si TB, 
se cere referat contabil 
cu costurile din 2014, 
urmand ca data exacta 
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lei. Se pot aloca veniturile 
obtinute din conferinta unde BB 
a fost partener alaturi de Editura 
Hamangiu. 
Dl. cons. Iordachescu propune 
organizarea la CAB, cu o gustare 
pe hol. 
Dna. cons. Flavia agreaza 
varianta unei conferinte urmate 
de un cocktail. 
Dl. cons. Florea propune 
organizarea la  Sala de Festivitati 
a TB. 
Cu privire la data, se stabileste 
de principiu prima parte a lunii 
decembrie, urmand a se reuni cu 
manifestarile ocazionate de 
aniversarea Zilei Europene a 
Avocatilor, eveniment care va fi 
celebrat in data de 10.12.2015, 
prin manifestari specifice 
organizate de catre UNBR. 

sa se stabileasca in 
functie de rezultatul 
discutiilor privind 
locatia. 
Se mandateaza 
Decanul sa ia legatura 
cu editurile partenere.  

3.  

 Informare din partea domnului Decan cu privire 
la rezolutiile luate in cadrul sedintei Colegiului 
de Conducere al Curtii de Arbitraj 

Decanul, in calitatea sa de 
Presedinte al Curtii de Arbitraj a 
BB, prezinta in sinteza rezumatul 
rezolutiilor sedintei Colegiului 
de Conducere al Curtii de 
Arbitraj, cuprinse in procesul-
verbal al sedintei din 28.09.2015, 
prezentat CBB. 
Se pune in discutie necesitatea 
stabilirii unui sediu adecvat 

Consiliul ia act de toate 
informarile facute. 
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lucrarilor Curtii.  
Se discuta despre necesitatea 
incheierii unor conventii de 
confidentialitate cu functionarii 
implicati. 
Decanul informeaza Consiliul cu 
privire la numirea asistentului 
arbitral sef, in persoana dnei. 
Dragoste-Ciuta Cezara, urmand 
a se relua discutia cu privire la  
incheierea unui contract de 
munca in functia de consilier 
juridic, part time, dupa inceperea 
efectiva a activitatii Curtii de 
Arbitraj 
Decanul informeaza Consiliu ca 
se va avea in vedere convocarea 
plenului Curtii dupa ce 
mecanismul va incepe sa 
functioneze, dupa ce se vor aloca 
sediul si resursele umane 
necesare. 

4.  

 Continuarea procedurilor privind aplicarea 
masurilor legale in situatia avocatilor care 
inregistreaza restante - referat Financiar  

Dnul. consilier Nicu Tiberius 
informeaza CBB ca din a doua 
serie de 100 de avocati notificati, 
convocati azi, cca 62% au platit, 
se continua activitatea. 
Se decide ca avocatii care nu au 
indicat adrese de email se vor 
notifica la final, dupa epuizarea 
procedurii notificarii prealabile a 
celor care au indicat adresa de 

Se ia act de informare, 
se continua procedura 
notificarii prealabile, se 
afiseaza anunt pe site, 
aratandu-se ca un 
numar mare de avocati 
notificati s-au prezentat  
si si-au indeplinit 
obligatiile profesionale 
restante. 
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email, prin posta. 
 

 

5.  

 Constituire grupuri de lucru resorturi CBB - lista 
voluntarilor inscrisi pe resorturi de activitate, 
comunicata pe email 
- optiuni formulate de consilieri 

Se discuta propunerile pe 
resorturi.  
 

Se vor definitiva 
propunerile de selectie, 
se centralizeaza de 
Cancelarie si se trimit 
pe email tuturor 
membrilor CBB. 
Decanul isi manifesta 
dorinta de a participa la 
prima intalnire de lucru 
pe resorturi a 
grupurilor ce se vor 
forma. 

6.  

 Discutie asupra efectelor HCBB nr. 7/07.04.2014 
- subiect propus de catre domnul cons. Nicu 
Tiberius 

Domnul cons. Nicu Tiberius  
prezinta propunerea de revocare, 
in baza art. 44 alin. (1) teza II 
din Legea nr. 51/1995. 
Intreaba CBB daca se mentine 
aceasta hotarare care a dus la 
emiterea de instiintari de plata cu 
solutionarea neconditionata a 
tuturor cererilor si emiterea de 
carduri catre restantieri. 
Domnul Decan arata ca aplicarea 
legii este una singura, singura 
sanctiune pentru neplata taxelor 
profesionale prevazuta de lege si 
statut este suspendarea pentru 
neplata, nu pot fi alte sanctiuni. 
Precizeaza ca nu exista temei 
legal pentru conditionarea 

CBB ia act de 
preocuparea pentru a 
creste gradul de 
colectare a 
contributiilor. 
Se apreciaza ca la acest 
moment nu este 
necesara revocarea 
HCBB nr. 7/2014, in 
conditiile in care CBB 
este in derularea 
procedurilor specifice 
in vederea suspendarii 
pentru neplata a 
avocatilor restantieri. 
Se va relua discutia 
dupa finalizarea 
procedurilor in vederea 
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emiterii actelor administrative de 
plata restantelor. 

suspendarii. 

7.  

9792/29.09.2015 Solicitarea Asociatiei ANAIS in vederea 
imbunatatirii sistemului de asistenta juridica 
gratuita oferita atat victimei cat si agresorului 
precum si Raportul Inspectiei Juridiciare privind 
verificare modalităţii  de aplicare de catre 
instante a dispozitiilor art. 23 si urmatoarele din 
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si 
combaterea violentei in familie, referitoare la 
emiterea ordinului de protectie 

Decanul prezinta materialul. 
Arata ca se doreste o intalnire cu 
avocatii de la SAJ. 

Se mandateaza 
coordonatorii SAJ sa 
stabileasca o intalnire 
cu avocatii care 
desfasoara activitati de 
asistenta judiciara in 
materie, precum si cu 
avocatii care au 
formulat adresa catre 
BB, in vederea cresterii 
calitatii actului de 
asistenta juridica. 

8.  

9793/29.09.2015 Solicitare promovare pe site-ul BB a Conferintei 
Internationale „Perspective ale dreptului 
afacerilor in mileniul al treilea“ - 20.11.2015 – 
Catalin Liviu Sararu 

Dl. cons. Florea prezinta, arata 
ca este o conferinta destinata si 
avocatilor. 

Se aproba, se posteaza 
pe site, cu unanimitate. 

9.  

 La propunerea dlui. Prodecan Stoica – Decizia 
Penala nr. 700/15.05.2015 ref. achitarea 
inculpatului Criveanu Constantin (repus pe 
ordinea de zi la propunerea dlui. cons. Nicu 
Tiberius)  

Dl. cons. Nicu Tiberius arata ca 
ar trebui trimisa la CSM, dl. 
cons. Hotca a fost desemnat sa 
faca propuneri. 

Se decide sesizarea 
CSM, se ia act ca nu 
mai este necesar 
referatul domnului 
cons. Hotca, este 
desemnat dl. cons. 
Fenechiu pentru 
redactare sesizare, spre 
a fi inaintata la CSM. 
T: 2 saptamani. 

10.  

 Proiect privind stabilirea procedurii de 
evidentiere a sesizarilor penale formulate 
impotriva celor care practica fara drept profesia 
de avocat – prezinta dl. Prodecan Stoica (draft 

Dl. Prodecan Mihnea Soica 
propune sa fie luata ca data de 
referinta data de 21.09.2015. Se 
va incepe cu plangerea nr. 1, se 

Se aproba modelul de 
evidenta electronica, se 
mentine procedura de 
urmarire cauze. 
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HCBB) discuta draftul HCBB. 
Dl. Prodecan Mihnea Stoica 
propune ca redactarea plangerii 
sa fie facuta doar de un consilier, 
si apoi sa fie mandatat un avocat 
din grupul de voluntari de la 
apararea profesiei care sa faca tot 
ce face un avocat in penal. Arata 
ca a propus un model de 
evidenta electronica, iar 
continutul draftului comporta 
amendamente. 
Plangerile deja incredintate se 
urmaresc in continuare. 
Dl. Prodecan Mihnea Soica 
propune angajarea de avocati cu 
contract, remunerati. 
Decanul precizeaza ca la acest 
moment nu se poate aproba de 
principiu angajarea de avocati cu 
contract de asistenta juridica, nu 
se cunoaste cate astfel de cauze 
sunt. 

Resortul litigii va 
prezenta o situatie cu 
numar litigii/costuri. 
Se mandateaza 
Decanul pentru 
finalizarea draft-ului 
hotararii. 

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


