
                                                                  RAPORT 

                                  al Comisiei de Disciplina a Baroului  Bucuresti  

                      pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2015-31.12.2015 

  

In aplicarea dispozitiilor legale si statutare ale profesiei de avocat, in anul 2015, activitatea 
Comsiei  de disciplina a Baroului Bucuresti s-a desfasurat in urmatoarea componenta: 

- pana la data de 24.05.2015 membrii Comisiei au fost: av. Raluca Amza, av. Catalin Baiculescu, av. 
Petrica Bucur, av. Remus Burciu, av. Ioan Dobran. av. Bogdan Ionescu si av. George Moloman; 

- incepand cu data de 24.05.2015, membrii Comsiei, alesi prin vot in Adunarea Electiva a Baroului din 
data 24.05.2015, au fost urmatorii: av. Catalin-Dennis Baiculescu, av. Petrica Bucur, av. Remus 
Burciu, av. Stelian Garofil, av. Mariana Manuela Aron si av. Cosmin-Cristian Vasile, av. Raluca 
Amza; 

- dl. Av. Catalin-Dennis BAICULESCU a fost ales Presedinte al Comisiei de Disciplina, prin votul 
unanim al tuturor membrilor Comisiei; 

- in baza Deciziei Consiliului Baroului Bucuresti nr. 1590/29 Septembrie 2015, activitatea doamnei av. 
Raluca Amza a fost suspendata incepand cu data de 1 octombrie 2015 pe durata existentei unei stari de 
incompatibilitate, conform art. 28 lit a) din Legea nr. 51/1995.  

Secretariatul Comsiei  de disciplina a Baroului Bucuresti este asigurat, in continuare,  de catre 
salariata  Baroului Bucuresti, Nicoleta Morosanu, licentiata in Drept a Facultatii de Drept, 
Universitatea Bucuresti. Efectuarea procedurilor de comunicare a fost indeplinita de agentul 
procedural Colona Mihai. 

Sedintele de judecata s-au desfasurat lunar in conformitate cu planificarile comunicate 
Consiliului Baroului Bucuresti. 

Volumul de activitate al Comisiei a continuat tendinta crescatoare manfistata si in anii 
precedenti, toti membrii Comisiei contribuind eficient la actiunile specifice.  

In anul 2015 au fost inregistrate un numar de 32 de cauze noi, care s-au adaugat celor 16 cauze 
aflate pe rol din anii anteriori. Au fost pronuntate 40 de decizii disciplinare, iar structura acestora a fost 
urmatoarea: 

- in 2 cauze s-a aplicat sanctiunea disciplinara „mustrare”; 

- in 10 cauze s-a aplicat sanctiunea disciplinara „avertisment”; 

- in 13 cauze s-a aplicat sanctiunea disciplinara „amenda”; 

- in 5 cauze s-a aplicat sanctiunea disciplinara „interdictia de a profesa”; 

- in 5 cauze s-a aplicat sanctiunea disciplinara „excludere din profesie”; 

- 5 cauze au primit solutii de respingere a actiunii disciplinare. 
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Prin comparatie, in anul 2012 au fost pronuntate 16 decizii disciplinare, in anul 2013 au fost 
pronuntate 17 decizii disciplinare, iar in anul 2014 au fost pronuntate 33 decizii disciplinare. Practic, 
in anul 2015, cu 40 de decizii disciplinare pronuntate si 48 de cauze pe rol, activitatea Comisiei de 
Disciplina a fost de doua ori si jumatate mai ridicata in raport cu anii 2012-2013. Fiecarui membru al 
Comisiei ii revin anual intre 6-9 decizii de redactat si motivat, suplimentar fata de activitatile curente 
de participare la sedintele lunare de judecata, precum si la intalnirile de lucru separate in vederea 
pronuntarilor, in situatiile complexe in care analiza dosarelor a necesitat mai mult timp. 

Traditional, activitatea membrilor Comisiei de Disciplina nu a fost indemnizata, fapt explicabil 
prin activitatea relativ redusa anterior anului 2013. Fata de evolutia ascendenta a volumului de 
activitate, consideram ca aceasta situatie nu este una echitabila si am solicitat Baroului Bucuresti 
punerea in discutie a acordarii unei indemnizatii membrilor Comisiei de Disciplina, prin suplimentarea 
corespunzatoare a pozitiei bugetare alocate Comisiei de Disciplina.  

 

18.02.2016 

Comisia de disciplina 

Prin Presedinte,  Av. Catalin-Dennis BAICULESCU 


