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RESORTUL DECANAT 

 
 
 

Raportul Resortului Decanat prezinta activitatea Decanului Baroului Bucuresti, 
avocat Ion Dragne. 
 
 

Decanul Baroului Bucuresti, avocat Ion Dragne a coordonat si monitorizat activitatea 
Baroului Bucuresti, prin resorturile: Administratie interna, Resurse umane si Financiar; Relatii 
internationale; Comunicare si publicitate profesionala; Pregatire profesionala; Cancelarie, 
Evidenta avocati si Arhiva; Politici profesionale, Apararea  Profesiei si Contencios; 
Informatizarea Baroului. 

 
Decanul Baroului Bucuresti a convocat si prezidat sedintele Consiliului Baroului 

Bucuresti. 
 
Potrivit dispozitiilor Statutului profesiei de avocat, in exercitarea atributiilor sale, 

Decanul Baroului Bucuresti a emis Decizii. 
 
Pe plan administrativ, Decanul s-a ocupat de stabilirea necesitatii si oportunitatii 

investitiilor si a ordonantat cheltuielile baroului, a coordonat activitatea salariatilor baroului, a 
actualizat statul de functii al baroului, a coordonat activitatea de selectare a personalului, a 
coordonat si supravegheat activitatea Filialei Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor si a  
verificat modul de gestionare a fondurilor baroului. 

 
In anul 2016, prin grija Decanului Baroului Bucuresti, s-a imbunatatit circuitul 

administrativ de solutionare a cererilor avocatilor; a fost implementat la casieria Baroului, 
sistemul de plati cu cardul POS, pentru a veni in intampinarea avocatilor care platesc taxe de 
secretariat, de inscriere in Barou sau care achizitioneaza tipizate specifice profesiei; a fost 
deschis un nou cont pentru imbunatatirea sistemului de plati si incasari interbancare, prin care 
avocatii pot face plata contributiilor profesionale; s-a realizat instruirea corespunzatoare a 
personalului Baroului Bucuresti, in scopul punerii la dispozitie a unor servicii de calitate pentru 
avocati; s-au solutionat cu celeritate solicitarile avocatilor, prin delegarea de atributii, 
consilierilor desemnati. 

 
Referitor la activitatea de informatizare a Baroului, Decanul a propus si a derulat proiecte 

referitoare la implementarea sistemului de management integrat al documentelor, la corelarea cu 
sistemele informatice ale UNBR, ale Filialei CAA si cu sistemele informatice ale celorlate 
barouri, la implementarea ‘baroului virtual’ si la modernizarea site-ului baroului. Sala de 
Calculatoare a Baroului Bucuresti, aflata in incinta Palatului de Justitie, a fost dotata cu noi statii 
de lucru, fiind create conditii adecvate pentru accesarea mediului virtual in scopul desfasurarii 
activitatii profesionale. 

 
Alaturi de Consiliul Baroului Bucuresti, Decanul Baroului Bucuresti a demarat actiuni de 

informare si atentionare a avocatilor, cu privire la situatia restantelor la plata taxelor pentru 
formarea bugetului Baroului Bucuresti si formarea bugetului UNBR, precum si a contributiilor 
stabilite de Casa de Asigurari a Avocatilor.   
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Decanul s-a implicat in activitatea desfasurata de Cancelaria Baroului Bucuresti, 
verificand si solutionand cererile avocatilor adresate Consiliului, verificand si solutionand 
cererile avocatilor legate de Statut si de calitatea de avocat (suspendari, incompatibilitati, 
nedemnitati, incetarea calitatii de avocat, etc.). A verificat si solutionat cereri de transfer, cereri 
de infiintare sedii secundare si birouri de lucru ; a verificat si solutionat cereri privind 
comunicarea datelor profesionale privind avocatii membri catre institutiile solicitante. 

 
In cadrul Resortului Politici profesionale, apararea profesiei si contencios, a analizat 

aspectele relevante, referitor la dezvoltarea profesiei de avocat si a propus proiecte in acest sens.  
 
Decanul Baroului Bucuresti a adus la cunostinta avocatilor membri, ca a fost stabilita, 

prin amabilitatea conducerii Tribunalului Bucuresti, o intalnire de lucru, in cursul careia vor fi 
discutate aspecte concrete legate de imbunatatirea conditiilor in care isi desfasoara activitatea 
avocatii la aceasta Instanta, precum si masurile pe care Baroul Bucuresti le poate dispune pentru 
a facilita dialogul intre magistrati si avocati, in vederea realizarii actului de justitie, cu 
respectarea dreptului la aparare. 

 
In acest sens, avocatii au fost invitati sa propuna teme de abordat, care sa vizeze aspecte 

ce tin de exercitarea profesiei de avocat la Instantele din Bucuresti.  
 
Ulterior acestei informari, Decanul a adus la cunostinta corpului profesional, ca la data de 

19 Februarie a avut loc o intalnire, intre delegatia Baroului Bucuresti, din care a facut parte, si 
conducerea Tribunalului Bucuresti, pentru identificarea modalitatilor de imbunatatire a relatiilor 
profesionale dintre magistrati si avocati, precum si a mijloacelor de facilitare a exercitarii 
profesiei de avocat in cadrul Instantelor din Tribunalul Bucuresti. 

 
In cadrul intalnirii au fost puse in discutie numeroase probleme a caror rezolvare ar fi de 

natura sa imbunatateasca modul de exercitare a profesiei de avocat, atat in limitele mandatului 
acordat de catre Consiliul Baroului Bucuresti, cat si tinand cont de sesizarile si sugestiile 
avocatilor, transmise in baza invitatiei postata pe site-ul Baroului. 

 
Dintre problemele abordate in cadrul intalnirii, una dintre cele mai importante a fost 

facilitarea accesului avocatilor la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti. 
 
S-a manifestat disponibilitatea initierii unui demers comun catre Ministerul Justitiei si 

Consiliul Superior al Magistraturii, pentru asigurarea conditiilor necesare realizarii proiectului de 
acces la dosarul in forma electronica. 

 
In acest sens, s-a adus la cunostinta reprezentantilor Baroului Bucuresti, deplina 

deschidere a conducerii Tribunalului Bucuresti pentru sprijinul necesar in vederea realizarii 
demersurilor comune catre autoritatile implicate in asigurarea serviciului public al justitiei, in 
scopul obtinerii aprobarilor si resurselor necesare pentru facilitarea accesului avocatilor la 
studierea dosarelor pe cale electronica. 

 

S-au discutat, de asemenea, aspecte legate de: 

- rezolvarea problemelor specifice Serviciului de Asistenta Judiciara, inclusiv cu privire 
la virarea la timp a sumelor reprezentand onorarii pentru asistenta judiciara din oficiu, dar si 
aspecte ce tin de realizarea unei comunicari electronice a delegatiilor din oficiu si standardizarea 
acestora; 
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- adoptarea unor masuri privind reglementarea unui program distinct al avocatilor in relatia cu 
arhiva; 

- realizarea unor proiecte comune privind pregatirea profesionala a avocatilor si magistratilor. 

 Referitor la pericolul lipsirii persoanei de dreptul la aparare-rezultat al manipularii ca 
avocatii ar dori o “imunitate”, printr-un Comunicat postat pe site-ul Baroului Bucuresti, Decanul 
si Consiliului Baroului Bucuresti au criticat ferm modul in care opinia publica a fost indusa in 
eroare, prin acreditarea ideii ca in proiectul de lege pentru organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat ar exista o “imunitate” pentru avocati, in realitate proiectul de lege avand ca scop exclusiv 
protejarea dreptul constitutional la aparare al oricarei persoane, in justitia civila sau penala.  

 

Prin aceasta luare de pozitie, Baroul Bucureşti s-a raliat la poziţia Comisiei Permanente a 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România, care a constatat că “s-a produs o dezinformare cu 
privire la obiectivele și finalitatea acestui demers legislativ, cu consecințe grave asupra garantării 
dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil al cetățenilor care apelează la avocat”. 

 

Secretul profesional nu reprezintă un privilegiu al avocatului, ci un drept fundamental al 
persoanei care apeleaza la avocat. Pentru avocat, incalcarea secretului profesional reprezinta o 
abatere disciplinara grava, pentru care isi poate pierde dreptul de a profesa. Astfel, protejarea 
secretului corespondeţei dintre client şi avocat, precum şi garanţiile de protecţie a sediului 
profesional şi lucrărilor avocatului în relația cu clientul sau asigură, in fapt, o reală şi efectivă 
protecţie dreptului la apărare al fiecărei persoane. 

 

Prin Comunicatul anterior mentionat, Baroul Bucureşti a solicitat tuturor autorităţilor 
implicate în procedura de adoptare a legii şi a actelor normative subsecvente, să dea dovadă de 
bună credinţa si sa informeze corect opinia publica. 

 

Decanul a adus la cunostinta avocatilor, membri ai Baroului Bucuresti, ca in data de 7 
Iunie 2016 a avut loc intalnirea Consiliului Baroului Bucuresti cu doamna Raluca Pruna, 
Ministrul Justitiei, ca urmare a declaratiei publice a doamnei Raluca Pruna, Ministrul Justitiei, cu 
privire la intentia de a se consulta cu avocatii din Baroul Bucuresti in legatura cu existenta unor 
puncte de vedere diferite exprimate cu privire la proiectul de modificare a Legii nr.51/1995, 
Consiliul Baroului Bucuresti i-a adresat o invitatie la o discutie prin care sa fie clarificate unele 
neintelegeri, in vederea unei corecte informari a opiniei publice cu privire la proiectul de lege 
dezbatut in Parlamentul Romaniei. 

 

Interesul Baroului Bucuresti a fost justificat, dincolo de deschiderea spre dialog cu orice 
avocat, de expunerea publica a pozitiei din partea unor autoritati, precum si de interpretarea 
eronata a scopului reglementarilor propuse, care au insinuat ideea ca se incearca, prin adoptarea 
unor norme de modificare a Legii privind exercitarea profesiei de avocat, crearea unei 
“imunitati” a profesiei si a avocatilor, ceea ce a dus la o falsa imagine a avocatului in relatiile cu 
autoritatile judiciare si in societate. 

 

In cadrul intalnirii, in calitate de reprezentant al Ministerului Justitiei si de membru al 
Guvernului, doamna Raluca Pruna a adus la cunostinta Consiliului Baroului Bucuresti rezervele 
autoritatilor cu privire la proiectul de lege, acestea constand in: 
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(i) necesitatea asigurarii unui regim unitar in care poate avea loc perchezitionarea sediului 
profesional al avocatului, in conditii similare magistratilor si parlamentarilor, ca in sistemul de 
drept francez, in care nu este consacrata legal imunitatea, ci doar obligatia conducatorilor 
institutiei din care face parte avocatul, magistratul sau parlamentarul, de a  participa la 
perchezitia persoanei respective. S-a admis, totusi, ca nu este instituita prin proiectul de lege o 
imunitate, totala sau partiala, pentru avocat, prezenta Decanului sau a reprezentantului acestuia la 
efectuarea perchezitiei nefiind de natura, potrivit specialistilor consultati ulterior, sa afecteze 
legala desfasurare a acesteia sau cercetarea penala. 

 

Sub acest aspect, reprezentantii Consiliului Baroului Bucuresti au aratat ca existenta unei 
imunitati a parlamentarilor sau cerintei avizului din partea Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru efectuarea de acte specifice de urmarire penala impotriva unui magistrat suspectat, sunt 
garantii specifice demnitatilor si profesiilor respective, pe care noua reglementare nu isi propune 
sa le extinda la avocati; 

(ii) reglementarea unui secret profesional extins, a unei “inviolabilitati” care sa priveasca si  
datele stocate pe suport magnetic,  ar permite persoanei suspectate de savarsirea unei infractiuni 
sa ascunda, prin avocatul sau, probe care ar fi de natura  sa-i demonstreze vinovatia. 

 

Pozitia Consiliului Baroului Bucuresti, sub acest aspect, a fost in sensul ca scopul legii a 
fost de a asigura deplina protectie a datelor si informatiilor puse la dispozitie de catre client 
avocatului, exclusiv in vederea exercitarii dreptului la aparare, nu de transformare a acestuia intr-
un “depozitar” al probelor vinovatiei clientului. 

(iii) necesitatea păstrării solutiei legislative actuale, în sensul asimilarii avocatilor cu 
functionarii – astfel cum sunt definiti în legea penală, pentru a se asigura o mai buna preventie 
penala, prin determinarea avocatului de a asigura o atentie mai mare protejarii valorilor sociale 
ocrotite prin reglementarea infractiunilor care au ca autori functionarii. 

 

Pozitia Consiliului Baroului Bucuresti, in aceasta privinta, a fost de contestare categorica 
a existentei unei dispozitii in legislatia actuala care sa asimileze avocatii cu functionarii, 
excluzand apartenenta avocatilor in categoria de persoane asimilata functionarilor, intrucat,  de 
esenta profesiei de avocat este plasarea acesteia in afara sferei autoritatii controlului statului, 
specifica subordonarii in exercitarea functiei, tocmai pentru a se asigura independenta 
avocatului, ca mijloc esential de asigurare a dreptului la aparare; 

(iv) necesitatea renuntarii la propunerea reglementarii unor onorarii minimale, incompatibile cu 
regulile economiei de piata si cu calitatea de liber profesionist a avocatului. 

 

Pozitia Consiliului Baroului Bucuresti a fost in sensul ca aceasta propunere nu a apartinut 
organelor profesiei, ci a fost inserata cu ocazia procedurii de legiferare; oricum, este compatibila 
reglementarea unor tarife minimale cu exercitarea unei profesii liberale. 

 
Cu privire la relatiile profesionale dintre avocati, in situatiile in care intre acestia au 

existat litigii, Decanul a propus medieri, a numit mediatori si a raspuns cererilor de arbitraj 
adresate Baroului, in conformitate cu prevederile Statutului profesiei de avocat.  

 
De asemenea a coordonat reprezentarea Baroului Bucuresti in litigiile in care este parte. 



 6

 
Decanul a acordat audiente avocatilor din Baroul Bucuresti si justitiabililor, petenti in 

diferite dosare aflate in curs de solutionare la Baroul Bucuresti. 
 
Cu prilejul sarbatoririi in data de 24 iunie a «Zilei Avocatului in Romania», eveniment 

desfasurat la Sala Palatului, Decanul Baroului Bucuresti a moderat Conferinta “Protejarea 
Dreptului la Aparare - Datorie a Profesiei de Avocat”. In cadrul conferintei au fost decernate 
diplome avocatilor care s-au implicat in sustinerea programului de pregatire profesionala al 
Baroului Bucuresti si avocatilor care au promovat cu calificativ maxim, examenul de absolvire al 
INPPA, sesiunea Noiembrie 2015.  

 
Decanul Baroului Bucuresti s-a ocupat, alaturi de reprezentantii Filialei Bucuresti a Casei 

de Asigurari a Avocatilor, de organizarea « Zilei Baroului Bucuresti », manifestare ocazionata de 
Aniversarea a 185 de ani de Avocatura in Bucuresti. Evenimentul a avut loc in data de 8 
Octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucuresti. Alaturi de avocatii membri ai Baroului 
Bucuresti au sarbatorit cei 185 de ani de Avocatura Bucuresteana, reprezentanti ai Uninii 
Nationale a Barourilor din Romania, reprezentanti ai Baroului Paris si reprezentanti ai Baroului 
din Sofia, precum si reprezentanti ai altor barouri din tara. 

 
La inceputul lunii Decembrie, Decanul Baroului Bucuresti s-a implicat, alaturi de 

reprezentantii Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si reprezentantii Institutului National 
pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor,  in organizarea « Zilei Europene a Avocatilor - 
2016 ». In cadrul Palatului de Justitie, Biblioteca Baroului Bucuresti « Victor Anagnoste », s-a 
desfasurat masa rotunda cu tema « Efectivitatea accesului la Justitie » 

 
Tema centrala pentru anul 2016,  propusa de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) a 

fost « Accesul la Justitie ». 
 
In anul 2016, Decanul a coordonat activitatea in cadrul relatiilor cu autoritatile nationale 

si relatia Baroului Bucuresti cu U.N.B.R. si cu celelalte Barouri membre ale U.N.B.R.  
 
In ceea ce priveste relatia Baroului Bucuresti cu alte organisme internationale, Decanul 

Baroului Bucuresti a asigurat participarea membrilor Baroului Bucuresti la reuniuni organizate 
de organisme internationale ale profesiei de avocat si a  asigurat dezvoltarea relatiilor 
institutionale ale Baroului Bucuresti cu organismele profesionale internationale. A avut in vedere 
gestionarea relatiilor cu institutiile, organismele sau barourile din strainatate si a asigurat 
reprezentarea Baroului Bucuresti fata de acestea prin participarea reprezentantilor Baroului 
Bucuresti la diferite manifestari internationale cu scop profesional si/sau reprezentativ. 

 
In luna Mai 2016, alaturi de o delegatie a Baroului Bucuresti a participat la Summitul 

UIA al Presedintilor de Barouri, eveniment care s-a desfasurat la New York, la sediul Natiunilor 
Unite 

A adresat, in cadrul acestei intalniri, o invitatie domnului Jean-Jacques Uetwiller, 
Presedintele Uniunii Internationale a Avocatilor, de a veni la Bucuresti, pentru a sustine o 
discutie pe probleme legate de profesie. 

 
Pe data de 4 Octombrie 2016, Decanul a intampinat la sediul Baroului Bucuresti, 

delegatia Curtii Supreme a Landului Viena, formata din 65 de procurori si judecatori, condusa de 
Presedintele Curtii Supreme, Dr. Gerhard Jelinek. Scopul acestei vizite a fost de a se familiariza 
cu legislatia si jurisdictia romana si de a se intalni cu reprezentanti ai Justitiei din Romania. 
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Decanul Baroului Bucuresti, avocat Ion Dragne a reprezentat Baroul Bucuresti la 
Congresul Mondial al Uniunii Internationale a Avocatilor <UIA> care a avut loc la Budapesta, în 
perioada 28.10.216 - 01.11.2016 si a participat la dezbaterile si comunicarile stiintifice 
ocazionate de desfasurarea celui de-al 60-lea Congres U.I.A. 

 
In perioada 24.11.2016 - 26.11.2016, Decanul a participat la Zilele Baroului Paris. Cu 

acest prilej, intre Baroul Bucuresti si Baroul Paris, a fost incheiata o Conventie de cooperare, 
care sa asigure dezvoltarea politicii de coperare si de schimb de experienta si facilitarea practicii 
profesionale a avocatilor din cele doua Barouri. 

Potrivit Conventiei, avocatii din Baroul Bucuresti vor putea beneficia de un schimb 
reciproc de materiale documentare intre Marea Biblioteca de Drept si Baroul Bucuresti. Prin 
Hotararea nr.18 din 29 Noiembrie 2016 a fost ratificata Conventia dintre cele doua Barouri.  

 
In relatia cu mass-media, Decanul a acordat o serie de interviuri cu privire la activitatea 

Baroului Bucuresti si cu privire la proiectele pe care Baroul le are in derulare sau pe care ar dori 
sa le initieze, asigurand in acest sens transparenta in ceea ce priveste activitatea Baroului 
Bucuresti si aducand astfel la cunostinta membrilor Baroului, proiectele pe care doreste sa le 
implementeze, pe perioada mandatului de Decan. A coordonat si monitorizat buna functionare si 
permanenta actualizare a site-ului oficial al Baroului Bucuresti, din dispozitia sa fiind aduse la 
cunostinta avocatilor, informatiile cu privire la profesie, pentru toate Resorturile Baroului 
Bucuresti. 

 
Prin grija Decanului, Baroul Bucuresti a adus la cunostinta avocatilor si s-a implicat intr-

o serie de Proiecte nationale si internationale. Dintre acestea cele mai reprezentative sunt : 
- Proiectul « Imbunatatirea accesului la Justitie », prin care Consiliul Superior al 

Magistraturii a anuntat lansarea procedurilor de selectie a expertilor avocati care vor 
furniza servicii de consultanta juridica si consiliere, categoriilor vulnerabile »; 

- Proiectul transnational « Action Grants to Support Transnational Projects to Enhance 
the Rights of Victims of Crime, Programul Justitie al Comisiei Europene» 

- Proiectul « Improving the quality of vocational training of trainee lawyers and to 
observe the innovative educational practices in own place » Program Erasmus 
 

 
In realizarea atributiilor sale, Decanul Baroului Bucuresti, avocat Ion Dragne a coordonat 

pregatirea profesionala a stagiarilor si s-a implicat activ in relatia de colaborare cu INPPA prin 
organizarea de sesiuni de comunicari sttintifice, mese rotunde, seminarii, conferinte profesionale 
pentru pregatirea avocatilor stagiari si definitivi.  

 
Decanul a intampinat, la sediul Baroului, in cadrul Programului « Scoala Altfel», grupuri 

de elevi din cadrul liceelor Colegiul National „Elena Cuza“, Liceul Teoretic „Dante Alighieri“ si 
Colegiul National „Mihai Viteazu“, interesati sa cunoasca lumea avocaturii bucurestene. 

Cei peste 30 de elevi au avut ocazia sa afle despre istoricul si organizarea profesiei de 
avocat si despre functionarea baroului, prin prezentarea site-ului baroului si vizitarea Salii de 
Consiliu, dar si a salilor unde isi desfasoara activitatea compartimentele functionale ale baroului. 

      In spiritul pastrarii traditiei Sarbatorilor de iarna, Decanul Baroului Bucuresti avocat Ion 
Dragne alaturi de Consiliul Baroului Bucuresti a organizat in incinta Palatului de Justitie, “Sala 
Pasilor Pierduti”, Serbarea Pomului de Craciun.   
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RESORTUL INTERNATIONAL 

 
 

Responsabili resort: Decan avocat Ion DRAGNE, consilier avocat Flavia 
TEODOSIU, consilier avocat Mihai Alexandru TANASESCU, consilier avocat Aurel 
CIOBANU 
 
 

In anul 2016 activitatea Resortului International al Baroului Bucuresti a avut urmatoarele 
obiective : 

 
(i) asigurarea participarii Baroului Bucuresti la reuniuni organizate de organisme 

internationale ale profesiei de avocat ; 
(ii) asigurarea dezvoltarii relatiilor institutionale ale Baroului Bucuresti cu 

organismele profesionale internationale, cu respectarea obligatiilor asumate de 
Romania in calitate de membra a Uniunii Europene ; 

(iii) gestionarea relatiilor cu toate institutiile, organismele sau barourile din strainatate, 
reprezentarea Baroului fata de acestea ; 

(iv) asigurarea participarii reprezentantilor Baroului Bucuresti la diferite manifestari 
internationale cu scop profesional si/sau reprezentativ. 

 
Doi membri ai Baroul Bucuresti sunt in structurile de conducere ale Uniunii Internationale a 

Avocatilor <UIA>, unde suntem membri fondatori, din 1927, respectiv domnul avocat Mihai 
Alexandru Tanasescu, Secretar Regional pentru Zona IX (Europa) si doamna avocat Elena 
Bustea, Presedinte al Comitetului National UIA pentru Romania, ambii membri ai Consiliului 
Presedintiei UIA.   

 
                             4 Februarie – 6 Februarie 

 
                     Europaische Prasidentenkonferenz Wiener Advokatengesprache 

 
Baroul din Viena a adresat Baroului Bucuresti, invitatia de a participa la “Europaische 

Prasidentenkonferenz 2016”, eveniment care s-a desfasurat in Viena si care a avut ca tema 
“Granitele apararii”. 

 Baroul Bucuresti a fost reprezentat la aceasta Conferinta de doamna Consilier, 
AvocatFlavia Teodosiu.  
 
                                         Festivity of Sant Raimon of Penyafort 

 
Baroul din Barcelona a adresat Baroului Bucuresti, invitatia de a participa la “Festivity of 

Sant Raimon of Penyafort 2016”, eveniment care s-a desfasurat in Barcelona, aniversand 50 de 
ani de la crearea Scolii de Practica Juridica. Baroul Bucureti a fost reprezentat de domnul 
consilier Vasile Nemes.  
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 26 – 28 februarie 
 
                        Ziua Camerei Avocatilor din Serbia 

 
 
La aceasta manifestare traditionala a Baroului Sarb Baroul Bucuresti a fost reprezentat de catre 
domnul avocat Mihai Tanasescu. 

 
                                                           21-23 Aprilie 2016 

 
                                                        Encuentros En Madrid 

 
Baroul din Madrid a adresat Baroului Bucuresti, invitatia de a participa la “Encuentros 

En Madrid 2016”, eveniment care s-a desfasurat in Madrid, si care a avut ca teme “Amenintarea 
Terorismului: Libertate vs Securitate” si “Apararea Apararii: Avocatura in pericol” . 

 Baroul Bucuresti a fost reprezentat la aceasta Conferinta de domnul Consilier, 
AvocatIosif Friedmann-Nicolescu.  
 

                    
                                   16-17 Mai 2016 
 
              Summitul UIA al Presedintilor de Barouri 
 

Participarea domnului Decan al Baroului Bucuresti, Avocat Ion Dragne si a domnului 
consilier in Consiliul Baroului Bucuresti Avocat Mihai Alexandru Tanasescu la Summitul UIA 
al Presedintilor de Barouri, eveniment care s-a desfasurat la sediul Natiunilor Unite din New 
York. 

Delegatia Baroului Bucuresti a participat atat la Sedinta Presedintilor de Barouri, 
organizata de Uniunea Internationala a Avocatilor la Sediul ONU din New York, in data de 16 
Mai 2016 cat si la Consiliul Presedintiei UIA, care a avut loc in data de 17 Mai 2016, la sediul 
uneia dintre cele mai vechi societati de avocati din New York, Hughes, Hubbard and Read, 
societate constituita in anul 1869. 

   
Decanul Baroului Bucuresti a adresat, in cadrul intalnirii din data de 16 Mai, o invitatie 

domnului Jean-Jacques Uetwiller, Presedintele Uniunii Internationale a Avocatilor, de a veni la 
Bucuresti, pentru a sustine o discutie pe probleme legate de profesie. De asemenea a avut o 
intrevedere cu Decanul Baroului Beirut, tara aflata tot sub incidenta sistemului de drept francez, 
acesta din urma aratandu-se mai mult decat interesat de dezvoltarea relatiilor profesionale intre 
cele doua barouri.  

 
 
                                 4 Octombrie 2016 
 
         Vizita delegatiei Curtii Supreme a Landului Viena 
 

Pe data de 4 Octombrie 2016, a avut loc la sediul Baroului Bucuresti, vizita delegatiei 
Curtii Supreme a Landului Viena, formata din 65 de procurori si judecatori, condusa de 
Presedintele Curtii Supreme, Dr. Gerhard Jelinek. Scopul acestei vizite a fost de a se familiariza 
cu legislatia si jurisdictia romana si de a se intalni cu reprezentanti ai Justitiei din Romania. 
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                                   20-22 Octombrie 2016 
 
                                   Slovene Lawyers’Days 

 
Baroul din Ljubljana a adresat Baroului Bucuresti, invitatia de a participa la “Slovene 

Lawyers’Days”, eveniment care s-a desfasurat in Ljubljana si care a avut ca tema “Viitorul 
profesiei”. 

 Baroul Bucuresti a fost reprezentat la aceasta Conferinta de doamna Consilier, 
AvocatFlavia Teodosiu.  
 
 
                                           28 Octombrie – 01 Noiembrie 

 
Congresul U.I.A. 

 
La Congresul Mondial al Uniunii Internationale a Avocatilor <UIA> care a avut loc la 

Budapesta, în perioada 28.10.2016 - 01.11.2016 au reprezentat Baroul Bucuresti, domnul Decan 

al Baroului Bucuresti Avocat Ion Dragne, domnul Consilier, Avocat Mihai Alexandru Tanasescu 

si domnul Consilier Avocat Octavian Popescu. A mai fost prezenta si doamna avocat Elena 

Bustea, in calitatea sa de Presedinte al Comitetului National Roman pentru Uniunea 

Internationala a Avocatilor. In 2016, membrii Consiliului Baroului Bucuresti au fost insotiti la 

lucrarile Congresului, de cinci tineri avocati. Initiativa Consiliului Baroului Bucuresti a avut 

drept scop sprijinirea tinerilor avocati, in vederea familiarizarii cu activitatea organizatiilor 

internationale ale avocaturii, precum si facilitarea contactelor profesionale. 

In cadrul celui de-al 60-lea Congres U.I.A., desfasurat la Budapesta, s-au discutat ca in 
fiecare an, teme care au acoperit practic toate ramurile de drept, in dezbaterile comunicărilor 
ştiinţifice si în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru UIA.    

 
Domnul avocat Mihai Tanasescu a prezidat „Forumul Avocatilor din Europa Centrala si 

de Est”, tema intalnirii fiind „Profesia de avocat, din 1989 in 2016: de la sperante la realitati”. 
 
La acest Forum, la care au participat 35 de avocati din noua tari, domnul Decan Ion 

DRAGNE a fost unul dintre vorbitorii prinicipali, iar doamna avocat Elena Bustea si domnul 
avocat Octavian Popescu au avut interventii in cadrul discutiilor, deosebit de interesante, care au 
avut loc pe durata celor trei ore ale Forumului.  

 
Domnul avocat Mihai Tanasescu a lansat, ca tema de discutie, asa cum a facut-o si in  

revista „Juriste International”, nr. 3/2016, editata de Union Internationale des Avocats”, 
intrebarea : „Va fi vreodata comunismul condamnat de istorie?”. 

 
Forumul avocatilor din Europa Centrala si de Est a fost considerat un succes, motiv 

pentru care Comitetul de Directie al UIA a decis ca Forumul sa devina o manifestare anuala 
permanenta in cadrul Congreselor UIA.  
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28 Octombrie – 30 Octombrie 

 
130 de ani de la constituirea Baroului din Belgrad 

 
Cu ocazia celebrarii a 130 de ani de avocatura in Belgrad, Baroul din Belgrad a adresat o 

invitatie membrilor Consiliului Baroului Bucuresti, de participare la sarbatorirea celei de-a 130-a 
Aniversari de la constituirea Baroului din Belgrad.  

Baroul Bucuresti a fost reprezentat la acest eveniment de domnul Consilier, 
avocatCiobanu Mihail. 
 

 
24 Noiembrie – 26 Noiembrie 

 
Rentrée du Barreau de Paris 2016  

                     
                                  Incheierea Conventiei de Cooperare cu Baroul din Paris 
 

 
In perioada 24.11.2016 - 26.11.2016, domnul Decan al Baroului Bucuresti, Avocat Ion 

Dragne, domnul Consilier, Avocat Mihai Alexandru Tanasescu si domnul Consilier Avocat 
Octavian Popescu au participat la Zilele Baroului Paris. Cu acest prilej, intre Baroul Bucuresti si 
Baroul Paris, a fost incheiata o Conventie de cooperare, care sa asigure dezvoltarea politicii de 
coperare si de schimb de experienta si facilitarea practicii profesionale a avocatilor din cele doua 
Barouri. 

Potrivit Conventiei, avocatii din Baroul Bucuresti vor putea beneficia de un schimb 
reciproc de materiale documentare intre Marea Biblioteca de Drept si Baroul Bucuresti. Prin 
Hotararea nr.18 din 29 Noiembrie 2016 a fost ratificata Conventia dintre cele doua Barouri. 
 

 
3 Noiembrie – 5 Noiembrie  

 
             16th Berlin Conference of the European Lawyers’ Profession  

 
Baroul din Berlin a adresat Baroului Bucuresti, invitatia de a participa la cea de-a 16-a 

Conferinta a Profesiei de Avocat in Europa, eveniment care s-a desfasurat in Berlin si care a avut 
ca tema  “Conformitatea” in  Societatea de Avocatura. 

Baroul Bucuresti a fost reprezentat la aceasta Conferinta de doamna Consilier, 
AvocatFlavia Teodosiu.  
 

STAGIU BAROUL PARIS 

 

         Baroul din Paris a organizat in lunile Octombrie si Noiembrie 2016, “Stagiul International” 

destinat tinerilor avocati. Cu o durata de 2 luni, acesta a avut scopul de a permite avocatilor 

francofoni din lumea intreaga, sa-si perfectioneze formarea profesionala. Stagiul a imbinat o luna 

de cursuri practice si o luna de integrare intr-un cabinet parizian. 
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  CONFERINTE, SEMINARII, SESIUNI STIINTIFICE INTERNATIONALE 

          Baroul Bucuresti a popularizat prin prezentare pe site sau la avizierele Baroului: seminarii, 
conferinte sau sesiuni stiintifice. 

 
� “ CKS 2016-Challenges of the Knowledhe Society ”. A zecea editie, Bucuresti, 

Romania, 20-21 Mai 2016; 

� English Legal Methods Summer Programme, organizat de Universitatea din 
Cambridge;  

� “ Femmes Engagées Aujourd’hui et Demain ”, eveniment organizat de Baroul 
Paris, 8 Martie 2016, Paris, Franta; 

� Congresul Avocatilor organizat de Uniunea Internationala a Avocatilor (UIA), 
la Budapesta, Ungaria, 28 Octombrie – 1 Noiembrie 2016; 

� “ International Contracts in Aerospace Industry ”, Turin, Italia; 
� “Transforming Criminal Justice: Partnership working and multi-agency 

approaches”, workshop de dezvoltare profesionala, 21-25 Noiembrie 2016, 
Londra, UK; 

� “ The Adoption of the EU Directive on Trade Secrets”, organizat Academy of 
European Law (ERA), 16 Iunie 2016, Bruxelles, Belgia; 

� “ Robot et Droit”, seminar organizat de UIA, 24 Iunie, Paris, Franta; 
� Concursul International de Pledoarii, editia 2016, organizat de Conference 

Internationale des Barreaux (CIB); 
� Conferinta internationala “Expert Examination, Arbitration, Mediation and 

Consulting - Key Ways to Legal Protection”, organizat de INA “European 
Arbitration Chamber” (Bruxelles, Belgia) si Expert Law Group “Independent 
Institute of Legal Expertise ” (Kiev, Ukraina), 15-16 / 17-18 Decembrie 2016, 
Cracovia, Polonia; 

� Congres of Human Rights, Justice and Legal Studies (WCHJL), 7-9 Septembrie 
2016, Barcelona, Spania; 

                           European Lawyers Programme in Edinburgh. 

               
 
 

 
RESORTUL CANCELARIE 

 
 
Responsabili resort: Decan avocat Ion Dragne, Prodecan avocat Ciobanu Petrut, avocat 
Flavia Teodosiu, avocat Nicu Tiberius, avocat Aurel Ciobanu, avocat Vasile Nemes.  
 

Prin competențele stabilite de Legea de organizare a profesiei și Statutul profesiei de 
avocat, Consiliul Baroului, prin resortul Cancelarie coordonează și soluționează o arie vastă de 
probleme legate de activitatea profesională a avocaților.  

 
Compartimentul Secretariat-Cancelarie, condus de Seful Compartimentului, dna. Cezara 

Dragoste-Ciuta, sub coordonarea consilierilor de resort desemnati, îndeplineste următoarele 
atributii: 
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 (1) Organizează primirea, înregistrarea, identificarea, prezentarea către Decan și Consiliu, după 
caz, și difuzarea în cadrul Baroului a corespondenței și documentelor primite din afara și din 
interiorul Baroului. 
(2) Organizează primirea, înregistrarea și transmiterea prin poștă/fax/e-mail, după caz, 
corespondența trimisă de Barou din aria sa de competenta. 
(3) Gestionează registrele de evidenta a documentelor intrate/ieșite în/din organizație. 
(4) Comunică operativ în cadrul organizației deciziile Decanului și ale Consiliului și urmărește 
aducerea la îndeplinire a acestora. 
(5) Asigură și supraveghează întocmirea corespondenței cu caracter protocolar a conducerii 
Baroului, in colaborare cu Resortul Decanat. 
(6) Pregătește ședințele anuale ale Adunării Generale și materialele ce urmează a fi prezentate în 
cadrul acestora, așa cum au fost ele aprobate de Consiliu și Decan. 
(7) Asigură secretariatul Consiliului, astfel: 
a) elaborează și supune spre aprobare Decanului ordinea de zi a ședințelor Consiliului; 
b) pregăteste ședințele Consiliului și lucrările ce urmează a fi discutate în cadrul acestor ședințe 
așa cum au fost ele aprobate de Decan; 
c) asigură consemnarea în procese verbale a problemelor analizate, concluziile rezultate și 
măsurile stabilite și urmărește aducerea acestora la îndeplinire. 
d) păstrează evidențele ședințelor de consiliu (ordinea de zi și procesele-verbale) 
(8) Ține condica de consiliu a Baroului și asigură înregistrarea tuturor lucrărilor analizate și 
soluționate de Consiliu. 
(9) Organizează inscrierea candidatilor la examenele de admitere în profesia de avocat.  
(10) Întocmește și transmite deciziile de primire în profesie, de definitivare în profesie și cele 
privind forma de exercitare a profesiei pentru avocații membri ai Baroului. 
(11) Întocmește și transmite deciziile adoptate de Consiliu referitoare la înscrierea în Tabloul 
special al avocaților străini, constituirea de SCA cu avocați străini, radieri din profesie, 
suspendări din profesie, ridicări de suspendări din profesie, transferuri în cadrul Baroului 
București. 
(12) Eliberează certificate în vederea transferului avocaților membri ai Baroului în cadrul altor 
barouri. 
 (13) Organizează identificarea documentelor, păstrarea în ordine, protejarea și arhivarea 
acestora în cadrul compartimentului și predarea ulterioară la arhiva Baroului a documentelor 
rezultate in urma solutionarii petitiilor de către Consiliu. 
(14) Vizează semestrial legitimațiile de avocat. 
(15) Organizează înregistrarea electronică a documentelor și managementul acestora. 
(16) Organizeaza evenimentele in care Baroul are calitatea de organizator sau partener (Adunari 
Generale, Ziua Baroului Bucuresti, conferinte, evenimente in parteneriat cu societatea civila) 
(17) Asigură buna desfășurare a Curții Profesionale de Arbitraj a Avocaților. 
   

Compartimentul Cancelarie, cu sprijinul celorlalte compartimente ale baroului, a 
organizat in cursul anului 2016 cinci convocari ale Adunarii Generale Ordinare a Baroului 
Bucuresti, in datele de 26.02, 13.03., 26.05., 02.06. 24.06.2016 la Sala Palatului, si o Adunare 
Generala Deschisa, la Sala de Festivitati a Baroului. 
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Compartimentul Cancelarie a asigurat organizarea evenimentului „Aniversarea a 185 de 
ani de avocatură în București”, eveniment ce s-a desfășurat în data de 8 octombrie 2016 la 
Palatul Parlamentului. 

 
Activitatea curentă a resortului Cancelarie-Secretariat, prin consilierii coordonatori, s-a 

concretizat și prin pregătirea și desfășurarea ședințelor săptămânale ale Consiliului, ordinare (43 
de ședințe) și extraordinare (3 ședințe), respectiv: întocmirea ordinii de zi aferente fiecărei 
ședințe, redactarea și supunerea spre aprobare a proceselor-verbale de ședință, repartizarea 
sarcinilor rezultate din hotărârile și deciziile adoptate, precum și urmărirea îndeplinirii lor. 
 Prezentăm mai jos câteva date statistice de natură a permite o apreciere obiectivă a 
volumului activității acestui resort. 
 În anul 2016, s-au înregistrat în condica de intrare 12975 de cereri privind activitatea 
profesională a avocaților, adrese, comunicări, sesizări împotriva avocaților, adrese din partea 
instanțelor sau instituțiilor publice, etc. 
 Activitatea resortului se concretizează în perioada de referință în emiterea de : 

- Decizii de înscriere în barou ca urmare a validării examenului de primire în 
profesie ca avocat stagiar/definitiv (327) 

- Decizii de acordare a titlului profesional de avocat definitiv (373) 
- Decizii de primire in profesie cu scutire de examen (3) 
- Decizii pentru înființare cabinete individuale (cca 450) 
- Decizii pentru înființare Societăți Civile Profesionale (33) 
- Decizii pentru înființare Societăți Civile Profesionale cu Răspundere Limitată (6) 
- Decizie de aprobare asociere/grupare cabinete de avocatură  (8) 
- Decizii privind modificări ale coordonatelor activității profesionale a avocaților, 

respectiv: schimbări de nume, schimbări sedii secundare/birouri de lucru, 
încheieri/modificări/prelungiri/schimbări contracte colaborare/salarizare, (cca 
659) 

- Decizii de aprobare transfer în Baroul București (20) 
- Decizii de suspendare din profesie la cerere/incompatibilitate /neplată (508) 
- Decizii de ridicare a suspendării (123) 
- Decizii de radiere/excludere din profesie (54) 
- Decizii de continuare activitate profesională după pensionare (86) 
-  Decizii privind înscrierea directă in Tabloul Avocaților incompatibili (10) 
- Decizii de înscriere în Tabloul Avocaților străini (7) 
- Adrese, comunicări, informări către petenți  
- Solicitări de informații, UNBR sau altor instituții 
- Comunicări către INPPA/UNBR/alte barouri 
- Înregistrarea sesizărilor formulate de petenți împotriva avocaților și repartizarea 

acestora către compartimentul responsabil. 
  
Pentru sesiunea septembrie 2016 a examenului de primire in profesia de avocat, prin grija 

Compartimentului Cancelarie si a Compartimentului Dezvoltare – Resurse Umane s-au inscris la 
Baroul Bucuresti 1803 de candidati, din care 1739 pentru dobandirea titlului profesional de 
avocat stagiar si 64 candidati care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice. 
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 Inscrierile avocatilor la serbarea Pomului de Craciun s-au derulat prin intermediul 
Compartimentului Cancelarie (peste 1100 de copii inscrisi). 
 
  

 
RESORTUL INFORMATIZAREA BAROULUI 

 
Responsabili resort: Decan avocat Ion Dragne, Prodecan avocat Mihnea Octavian Stoica, 
Prodecan avocat Petrut Ciobanu, avocat Gheorghe Florea, avocat Flavia Teodosiu, avocat 
Octavian Popescu. 
 
 Sectorul IT depune eforturi pentru modernizarea infrastructurii electronice si de 
comunicatii, dar si a aplicatiilor IT care sustin sectoarele de activitate ale baroului, realizand 
urmatoarele activitati specifice: 
 

• Achizitie, instalare, configurare si mentenanta elemente retea de calculatoare: statii de 
lucru, echipamente de retea, periferice si consumabile in vederea desfasurarii optime a 
activitatii in cadrul Baroului Bucuresti; 

• Configurare router pentru asigurarea securitatii conexiunii la internet a retelei interne de 
calculatoare; 

• Management baze-de-date si asigurarea datelor prin “backup” multiplu privitoare la 
gestiunea informatiilor prelucrate in cadrul compartimentelor Baroului Bucuresti; 

• Asigurarea suportului tehnic pentru desfasurarea cursurilor de pregatire profesionala 
organizate de Baroul Bucuresti; 

• Eliberarea legitimatiilor de avocat tip CCBE pentru avocatii definitivi;  

• Emiterea legitimatiilor clasice de avocat pentru avocatii stagiari; 

• Implementarea modulului de newsletter; 

• Mentenanta echipamente. 
 

In anul 2016 au fost inlocuite un numar de 16 statii de lucru la sala de calculatoare din Curtea 
de Apel, 14 statii de lucru la diferite compartimente, s-a implementat pe site-ul Baroului 
Bucuresti platforma de plati online in colaborare cu Libra Bank, s-a realizat modernizarea 
platformei de newsletter, s-au efectuat lucrari de proiectare a noului site, s-a demarat scanarea 
deciziilor si atasarea lor in format pdf in baza de date, in contul avocatului, s-a efecuat vizarea si 
eliberarea a cca 6000 de carduri de avocat. 
  
 Incepand cu anul 2016, activitatea sectorului IT s-a coagulat prin infiintarea 
Compartimentului IT, sub conducerea dlui. Dan Zaharia, Șef Compartiment. 
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RESORTUL REPREZENTAREA BAROULUI BUCURESTI IN LITIGII 
 

Responsabil resort: avocat Vasile NEMES 
 
  
 Activitatea Biroului Contencios face parte din Resortul “Politici profesionale, apararea 
profesiei si contencios”, astfel cum este prevazut in Hotararea Consiliului Baroului Bucuresti nr. 
23/01.09.2015 si are ca responsabilitate principala, coordonarea reprezentarii baroului in litigiile 
in care este parte. 
  
 Secțiunea Contencios din cadrul Resortului “Politici profesionale, apărarea profesiei și 
contencios” are ca responsabilitate principală, coordonarea reprezentării baroului în litigiile în 
care este parte. 

 
Activitatea este astfel organizată, încât există evidența tuturor litigiilor aflate pe rol, 

suspendate ori judecate, fiind consemnate principalele elemente ale acestora, precum:  

• părțile litigiului,  

• numărul dosarului,  

• instanța de judecată,  

• avocatul desemnat cu asistența si reprezentarea, 

• stadiul dosarului și  

• alte elemente în funcție de natura pricinii. 
 
Coordonatorul secțiunii Contencios, coordonează și verifică periodic stadiul dosarelor și 

efectuarea lucrărilor, actelor și mijloacelor procesuale și modul de executare a hotărârilor 
judecătorești obținute. 

Dosarele în care Baroul București este parte, au ca obiect: 

• procedura insolvenței, 

• refuz soluționare cerere, 

• anulare / obligare emitere / suspendare act administrativ, 

• obligația de a face, 

• acțiune în constatare, 

• restituire cauțiune, 

• pretenții, 

• comunicare informații de interes public, 

• constatare aprobare tacită, 

• refuz soluționare cerere, 

• reexaminare anulare cerere, 

• alte cereri. 

În anul 2016 au fost înregistrate la instanțele judecătorești un număr de 31 de dosare, în 
care Baroul București este parte. 
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Situația privind fazele procesuale pentru aceste dosare se prezinta astfel: 
 Faza  
procesuală 
Stadiu dosare 
 

 
Fond 

 
Recurs 

Soluționate 19 dosare 2 dosare 
În curs de soluționare 3 dosare 1 dosar 
Nu au primit termen de 
soluționare / cu primul termen 
de soluționare acordat în 2017 

7 dosare 3 dosare 

Aflate în procedura de filtru - 4 dosare 
Revizuire / Contestație în 
anulare 

- 3 dosare 

 
Pentru restul dosarelor în care Baroul București este parte, care nu au fost soluționate 

definitiv,  situația privind fazele procesuale se prezinta astfel: 
Faza  
procesuală 
 
Stadiu dosare 
 

 
Fond 

 
Apel 

 
Recurs 

Soluționate 14 dosare 3 dosare 23 dosare 
În curs de soluționare 1 dosar 1 dosar 3 dosare 
Cu primul termen de 
soluționare acordat în 
2017 

- - 2 dosare 

Aflate în procedura de 
filtru 

- - 7 dosare 

 
Tot în anul 2016, Baroul București a fost parte în 2 dosare aflate pe rolul Curții 

Constituționale și într-un dosar la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. 
 
Prin decizii definitive și irevocabile, Instanțele judecătorești au obligat reclamanții la 

plata către Baroul București a cheltuielilor de judecată. Astfel, ca urmare a notificărilor emise, 
Baroul București a recuperat cheltuielile de judecată într-un număr de 19 dosare. Având în 
vedere faptul că într-un număr de 12 dosare reclamanții nu au dat curs notificărilor, în sensul că 
nu si-au îndeplinit obligația de plată a cheltuielilor de judecată, Baroul București, prin executor 
judecătoresc,  a început executarea silită pentru recuperarea cheltuielilor de judecată. 

 
De asemenea, în cele două dosare în care Baroul București a fost obligat la plata 

cheltuielilor de judecată, acestea au fost achitate către reclamanți. 
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RESORTUL „Învățământ, examinări, pregătire perfecţionare profesională 

continuăși inițială“ 
 

Responsabili resort: Decan avocat Ion Dragne, Prodecan avocat Petrut Ciobanu, 
avocat Florea Gheorghe, avocat Nemes Vasile, avocat Iosif Friedmann-Niculescu, avocat 
Ion Ilie-Iordachescu, avocat Aurel Ciobanu, avocat Mihai Hotca. 
 

Prin Hotărârile Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 36  din 12 
decembrie 2015 și nr. 154 din 3 septembrie 2016 au fost adoptate: Programa de pregătire 
profesională continuă a avocaţilor pe anul 2016 și Programa de pregătire profesională continuă a 
avocaţilor pe perioada septembrie 2016 – septembrie 2017. 

Datorită numărului mare al membrilor Baroului București, s-a continuat și consolidat 
Proiectul de organizare a propriului program de pregătire profesională continuă, pus la dispoziția 
membrilor Baroului București în mod gratuit. 
 

Cursurile Baroului București sunt organizate pe domenii de drept, ţinând seama de 
tendinţa de specializare a avocaţilor si au avut, pe cât posibil, un conținut preponderent practic, 
urmărindu-se completarea pregătirii profesionale prin actualizarea cunoștintelor în domeniile în 
care aceștia își exercită profesia, utilizarea cunoştinţelor teoretice în vederea stimulării şi 
formării competenţelor profesionale, a capacităţii de interpretare a normei juridice, de dezvoltare 
a spiritului de analiză şi sinteză, de însuşire a termenilor tehnico-juridici de specialitate. 
 

Obiectivul cursurilor si dezbaterilor tematice organizate îl reprezintă aprofundarea 
cunoştinţelor teoretice şi practice privind instituţiile dreptului şi aplicarea corectă a acestora, prin 
fixarea cadrului general al instituţiilor, în raport de doctrina juridică şi jurisprudenţa Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
 

Lectorii/formatorii în cadrul programului de formare profesională organizat de Baroul 
București sunt, în marea majoritate, avocați cu notorietate profesională în domeniul disciplinei 
de profil sau cadre didactice universitare ce îşi desfăşoară activitatea în instituţiile de învăţământ 
superior acreditate.  

Au dat curs invitației lectorilor/formatorilor pe a participa la cursurile/conferințele 
organizate de barou și reprezentanții Tribunalului București, prin doamna judecător Mădălina 
Afrăsinie, Judecătoriei Sectorului 1 București, prin domnul judecător Adrian Gabriel Dinescu și 
Institutului Național al Magistraturii, prin doamna judecător formator Diana Elena Ungureanu. 

  
  Potrivit evidențelor, in anul 2016, Baroul București a organizat 28 cursuri de pregătire 
profesională. 
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SITUAȚIA CURSURILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PE ANUL 2016 
 

NR. 
CRT 

DENUMIREA CURSULUI DATA LECTOR 
NR. 
CURSANTI 

1.  Răspunderea penală a 
persoanei juridice 

16.01.2016 
consilier avocat prof. univ. dr. 
MIHAI HOTCĂ 

36 

2.  Arbitrajul. Justiția arbitrală 
versus justiția arbitrară 

13.02.2016 
avocat prof. univ. dr. VIOREL 
ROȘ 

101 

3.  Cauzele  care înlătură 
răspunderea penală 

20.02.2016 
consilier avocat prof. univ. dr. 
MIHAI HOTCĂ 

159 

4.  

Adunarea Generală a 
Avocaților - Conferința 
”Aspecte actuale în practica 
profesiei de avocat privind 
protecția secretului profesional 
al avocatului” 

26.02.2016 
moderator decan avocat dr. 
ION DRAGNE 

3094 

5.  Plagiatul și dreptul la citare 05.03.2016 
avocat prof. univ. dr. VIOREL 
ROȘ 

76 

6.  Confiscarea specială și 
confiscarea extinsă 

12.03.2016 
consilier avocat prof. univ. dr. 
MIHAI HOTCĂ 

116 

7.  Corupția în afaceri 18.03.2016 
avocat conf univ dr. MIRELA 
GORUNESCU 

75 

8.  Particularități ale jurisdicției 
muncii 

31.03.2016 
avocat conf. univ. dr. 
AURELIAN GABRIEL 
ULUITU 

78 

9.  Combaterea violenței familiale 11.04.2016 avocat CARMEN NEMES 137 

10.  
Aspecte din practica judiciară 
privind infracțiunea contra 
persoanei 

16.04.2016 
consilier avocat prof. univ. dr. 
MIHAI HOTCĂ 

68 
 

11.  
Aspecte controversate în 
materia infracțiunii de 
evaziune fiscală 

06.05.2016 
consilier avocat ION ILIE-
IORDĂCHESCU 

87 

12.  

Discuții pe marginea Legii nr. 
77/2016 privind darea în plată 
a unor bunuri imobile în 
vederea stingerii obligațiilor 
asumate prin credite 

13.05.2016 
consilier avocat conf. univ. dr. 
VASILE NEMEȘ 

105 
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13.  
Probleme de drept privind 
infracțiunile contra 
patrimoniului 

14.05.2016 
consilier avocat prof. univ. dr. 
MIHAI HOTCĂ 

67 

14.  

Adunarea Generală a 
Avocaților – Conferință cu 
temele:  "Aspecte privind 
spălarea banilor și secretul 
profesional al avocatului”   
“Legea privind sistemul de 
pensii și alte drepturi de 
asigurări sociale ale 
avocaților” 

26.05.2016 
moderator Decan avocat dr. 
ION DRAGNE 

2190 

15.  
Practica juridică recentă în 
domeniul infracțiunii de 
spălare de bani 

27.05.2016 
consilier avocat ION ILIE-
IORDĂCHESCU 

64 

16.  
Protecția penală a intereselor 
financiare ale Uniunii 
Europene 

10.06.2016 avocat NOREL NEAGU 61 

17.  

Cerințele necesare pentru a 
opera concedierea salariaților 
pentru motive ce nu țin de 
persoana acestora 

15.06.2016 
avocat conf. univ. dr. 
AURELIAN GABRIEL 
ULUITU 

41 

18.  

Reglementări privind protecția 
profesiei de avocat în proiectul 
privind Legii nr. 51/1995; 
Secretul profesional – 
principiu fundamental al 
profesiei de avocat 

16.06.2016 
consilier avocat ION ILIE-
IORDĂCHESCU   consilier 
avocat MIHAI TĂNĂSESCU 

31 

19.  Dreptul la un proces echitabil 21.06.2016 
consilier avocat prof. univ. dr. 
MIHAI HOTCĂ 

30 

20.  
Probleme de drept privind 
infracțiunile contra înfăptuirii 
justiției 

25.06.2016 
consilier avocat prof. univ. dr. 
MIHAI HOTCĂ 

34 

21.  

Adunarea Generală a 
Avocaților – 
Conferința”Protejarea 
dreptului la apărare – datorie a 
profesiei de avocat” 

24.06.2016 
moderator decan avocat dr. 
ION DRAGNE 

2694 

22.  

Administrarea justiției în 
cadrul statelor membre ale 
Uniunii Europene. Rolul 
avocatului în acest proces 

29.09.2016 
prof. univ. dr. AUGUSTIN 
FUEREA 

40 

23.  Evaziunea fiscală și spălarea 
banilor 

15.10.2016 
consilier avocat prof. univ. dr. 
MIHAI HOTCĂ 

81 
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24.  Aspecte practice privind 
infracțiunile de serviciu 

28.10.2016 
avocat conf univ dr. MIRELA 
GORUNESCU 

43 

25.  Accesarea ilegală a fondurilor 
europene 

09.12.2016 
consilier avocat ION ILIE-
IORDACHESCU 

90 

26.  
Administrarea probelor în fața 
instanțelor de judecată – 
aspecte teoretico – practice 

14.12.2016 
consilier avocat dr. IOSIF 
FRIEDMANN – NICOLESCU 

94 

27.  Profesia de avocat între tradiție 
și cultură 

15.12.2016 
consilier avocat dr. IOSIF 
FRIEDMANN – NICOLESCU 

67 

28.  
Contrafacerea mărcilor și 
evaluarea prejudiciului cauzat 
titularului 

17.12.2016 
avocat prof. univ. dr. VIOREL 
ROȘ 

56 

 
       

 
Resortul privind pregătirea profesională a avocaților este o arie de activitate a 

Compartimentului Cancelarie – Secretariat, care: 
 

� Colaborează cu I.N.P.P.A. cu privire la acreditarea activităților de pregătire profesională 
efectuate de avocații membri; 

� Alcătuiește programul de pregătire profesională al baroului în vederea aprobării acestuia 
de către I.N.P.P.A.; 

� Ține evidența electronică a activităților de pregătire profesională și a punctajului aferent 
pentru avocații membri; 
 
De asemenea, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Uniunii Naționale a Barourilor din 

România nr. 526/01.09.2012, s-au centralizat, fotocopiat și înaintat către Institutul Național 
pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților solicitările avocaților/societăților privind 
acordarea orelor de pregătire profesională în vederea acordării punctajului. 

Baroul București deține o bază de date în care sunt înregistrate toate orele de pregătire 
profesională continuă, datele fiind accesibile oricărui avocat din barou, prin accesarea propriului 
său cont.  

Avocații au fost permanent informați în legătura cu punctele de pregătire acumulate și cu 
programele organizate de Baroul București, programe la care participă, în urma aprobării și 
avocați ai altor barouri din structura U.N.B.R. 
 
 S-au inregistrat aproximativ 225 de cereri de recunoaștere a orelor de pregătire 
profesională, orele recunoscute fiind introduse în baza de date.  
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RESORTUL Administraţie internă, resurse umane si financiar 
 

Responsabil resort: Decan avocat Ion Dragne 
 
 
A. Compartimentul Financiar-Contabil 
 
Raport privind situaţia financiar - contabila la 31 decembrie 2016 

 
 
 Analizând situaţia financiară a Baroului Bucureşti pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 
2016 rezultă: 
  
 La capitolul „VENITURI” s-a realizat suma de 6.360.937 lei, după cum urmează: 
 
Venituri din cotizaţiile membrilor  3.724.524 lei 

Venituri din taxe barou 1.271.965 lei 
Venituri din taxe intrare in barou 530.500 lei 

Venituri din dobanzi bancare 89.595 lei 
Venituri din diferente de curs valutar 21 lei 

Venituri din sponsorizari, contributii la evenimente  242.582 lei 
Alte venituri  423.789 lei 

Venituri din activitati economice 77.961 lei 

 
 La capitolul „CHELTUIELI” s-a înregistrat suma de 6.017.711 lei. 
 Făcând diferenţa dintre veniturile totale realizate de 6.360.937 lei şi cheltuielile efectuate 
de 6.017.711 lei rezultă că în această perioadă s-a cheltuit cu 343.226 lei mai putin, ceea ce 
reprezintă excedentul exercitiului in anul 2016.  

Aceasta situatie este rezultatul diminuarii veniturilor cu 14,99% (7.483.002  in 2015 fata 
de 6.360.937 in 2016) dar in acelasi timp a mentinerii cheltuielilor aproximativ la acelasi nivel 
(5.917.078 lei in 2015 si 6.017.711 in 2016). 

Scaderea veniturilor in anul 2016 s-a inregistrat in principal la „Venituri din cotizatiile 
membrilor”  (cu 678.826 lei) si  la „Venituri din dobanzi bancare” (cu 474.493 lei). 

La 31 decembrie 2016, Baroul Bucuresti dispune de o rezerva in suma de 18.761.319 lei 
din care suma de 12.949.829 lei o reprezinta investitii financiare in titluri de stat, suma de 
2.700.000 lei in depozite la termen in banci si suma de 3.111.490 lei se afla in conturi curente la 
banci si numerar in casierie. 
 Referitor la resortul asistenţă juridică din oficiu, subliniem faptul că în cursul anului 2016 
s-au prestat activităţi pentru suma de 9.035.436 lei.  
 De asemenea, la activitatea de curatela, s-au prestat activităţi pentru suma de 444.580 lei.  
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B. Compartimentul Dezvoltare Resurse-Umane 
 

            Compartimentul Dezvoltare Resurse-Umane acoperă toate activitațile prevăzute de 
legislația muncii privind personalul angajat al Baroului București, studiind evoluția necesarului 
de personal pe meserii, specialitații și funcții și elaborează proiecte de strategii și de tactici în 
domeniul personalului, identifică competența, educația, instruirea, abilitațiile și experiența 
necesare personalului ce trebuie angajat, ține evidența tuturor avocaților membrilor Baroului 
București în conformitate cu legea și statutul profesiei de avocat.   

Colectivul compartimentului este condus de către dl. Teodor  GHEORGHIU (Șef 
compartiment) format din 3 referenti și 3 arhivari, care îndeplinesc toate cerințele şi necesitațile 
impuse de activitatea Departamentului de Resurse Umane.   

În vederea analizei activitații desfașurate în cadrul resortului Dezvoltare Resurse-Umane 
de la ultima Adunare Generală se impune o prezentare a rolului și atribuțiilor acestui 
compartiment: 
  

� Propune actualizarea statului de funcții al Baroului și îl supune spre avizare și 
aprobare Consiliului; 

� Studiază evolutia necesarului de personal pe meserii, specialitați și funcții, 
elaborează proiecte de strategii și de tactici în domeniul personalului; 

� Identifică competența, educația, instruirea, abilitățile și experiența necesare 
personalului ce trebuie angajat; 

� Recrutează personalul, organizează selectarea acestuia, întocmeste documentele 
de angajare și face propuneri privind numirea în funcții; 

� Ține evidența prezenței salariaților la program și a absențelor; 
� Ține evidența concediilor de odihnă ale salariaților, concediilor medicale, 

concediilor fară plată, concediilor pentru evenimente deosebite și sancțiunilor; 
� Întocmește și actualizează dosarele personalului, precum și Registrul general de 

evidență al salariaților (REVISAL); 
� Urmărește derularea contractului de muncă al fiecărui salariat; 
� Elaborează, în colaborare cu șefii de compartimente, fișele de post ale 

personalului, le supune spre aprobare și le aduce la cunoștință persoanelor în 
drept; 

� Eliberează documente și adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea în 
munca, etc; 

� Întocmește decizii de personal referitoare la angajări, transferuri, majorări 
salariale, etc. în conformitate cu hotarârile luate de Consiliul Baroului; 

� Întocmeste documentele necesare pentru desfacerea contractelor de muncă, 
trecerea în șomaj, acordarea asistenței sociale și pensionare; 

� Verifică dosarele profesionale ale avocatilor în vederea actualizării și completării 
bazei de date, semnalând Compartimentelor Secretariat-Cancelarie și IT 
eventualele lipsuri constatate, în vederea remedierii acestora; 

� Ține evidența avocaților înscriși la I.N.P.P.A. și a celor care au absolvit 
I.N.P.P.A; 

� Ține evidența depunerii copiilor asigurărilor de raspundere profesională, în 
condițiile legale și statutare; 
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� Întocmește referate la cererile avocaților privind activitatea profesională cu 
respectarea normelor legale și statutare; 

� Comunică solicitanților date privind avocații membri ai Baroului, în limitele 
stabilite de Consiliu; 

� Întocmeste adeverințe și recomandări la solicitarea avocaților membri ai baroului 
privind calitatea și vechimea în profesie necesare pentru: examene și concursuri, 
pensionari, diverse instituții (banci, ambasade, spitale, etc); 

� Redactează corespondența Baroului cu Instanțele, Organele de Poliție, Parchete și 
justițiabili; 

� Comunică raspunsuri la adresele A.NA.F și Birourilor Executorilor Judecătoresti, 
privind sediile profesionale ale avocaților, adrese ce au cunoscut în ultima 
perioadă o creștere semnificativă; 

� Întocmește Registrul Societăților Profesionale cu Răspundere Limitată; 
� Întocmeste  opis electronic de predare a lucrărilor către arhivă (14.150 documente 

predate în ultimul an). 
 

Având în vedere responsabilitățile enumerate mai sus, detaliem în cele ce urmează 
activitațile realizate de Compartimentul Dezvoltare Resurse-Umane, în perioada analizată: 

 

• Repartizarea în muncă s-a facut potrivit aptitudinilor și specializării fiecărui 
angajat cu precizarea în fișa postului a sarcinilor și responsabilitaților;  

• Programarea concediilor de odihnă s-a făcut la sfarșitul fiecarui an pentru anul 
viitor  astfel încât să fie asigurată desfășurarea activitații  în toate compartimentele; 

• În conformitate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii au fost gestionate 
dosarele personale ale fiecărui salariat prin completarea datelor  și arhivarea 
documentelor; 

• Au fost întocmite decizii și acte adiționale la contractele individuale de muncă 
care au avut ca obiect modificarea sau  încetarea raporturilor de muncă acordarea 
concediului pentru îngrijirea copilului, sancționarea disciplinară. 

• Au fost actualizate, completate și înregistrate date în registrul electronic de 
evidentă al salariaților –REVISAL prin completarea on-line a bazei de date existente pe 
portarul Inspecției Muncii, în condițiile și termenele prevăzute de lege. 

• Verificarea prezenței personalului la serviciu s-a facut zilnic pe bază de condică 
de prezență; 

• La solicitarea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania au fost întocmite și 
comunicate, cu acordul Consiliului Baroului București diverse raportări  și situații 
statistice; 

• Având în vedere Decizia nr. 58/2009 U.N.B.R. (referitor la depunerea actelor de 
studii în copii legalizate) se continuă verificarea dosarelor profesionale în vederea 
constatării situației existente;  

• S-a actualizat în permanență situația depunerii dovezilor de asigurare profesională 
a avocaților Consiliul fiind informat permanent asupra situației depunerii asigurărilor 
profesionale și a actelor de studii; 
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Precizăm că, la data prezentei, majoritatea avocatilor au îndeplinit aceste obligații 
profesionale rămânând ca un numar de 520 avocați să depună actele de studii iar 4891 
avocați să facă dovada încheierii asigurării profesionale; 

• Având în vedere că o bună parte din corespondența destinată avocaților a sosit pe 
adresa Baroului s-a procedat la informarea persoanelor interesate prin note telefonice și 
e-mailuri (apx. 250); 

• S-a întocmit periodic și s-a înaintat Consiliului după fiecare examen de 
definitivare în profesie situația avocaților care nu s-au prezentat sau au fost declarați 
respinși la minim 3 examene în vederea aplicării prevederilor legale și statutare; 

• De precizat că numărul solicitărilor privind întocmirea de adeverințe  care să 
ateste vechimea în profesie, calitatea de avocat, buna reputație, forma de exercitare, 
adresa sediilor profesionale, adeverințe necesare la examene și concursuri organizate în 
cadrul altor  instituții, dosare de pensionare, înființări sedii secundare, înscrierea în alte 
barouri din străinătate, spitale, bănci, etc. este în continuă creștere. 
          În perioada de referință au fost întocmite și eliberate peste 1400 de adeverințe 
unele chiar în ultimul moment, toate solicitarile fiind rezolvate cu celeritate. 
 

Sectorul  ARHIVA își desfașoara activitatea în două locaţii, una aflată în incinta din 
str. Dr. Râureanu nr. 3, care cuprinde trei spaţii de lucru, iar alta aflată în incinta Palatului de 
Justiție  având ca atribuții principale: 

-activitatea arhivei se desfasoara sub controlul Comisiei de Selecționare a 
Documentelor din cadrul Baroului București; 

-preluarea documentelor de la toate compartimentele, pe baza unui proces – 
verbal/opis, în vederea arhivării acestora conform nomenclatorului arhivistic și legii arhivelor; 

-păstrarea documentelor în condiții corespunzătoare, asigurându-le împotriva 
distrugerii, degradării sau  sustragerii;  

-asigurarea evidenței, inventarierii, selecționării și păstrării  documentelor; 
-clasarea documentelor la expirarea termenului de păstrare stabilit prin 

Nomenclatorul Arhivistic al Baroului Bucuresti; 
-colaborează cu Arhivele Naționale în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor 

legale cf. Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996;  
 

  

 

În perioada de referință: 

• S-au întocmit liste cu documentele propuse pentru selecţionare, conform termenelor de 
păstrare prevăzute în Nomenclatorul Arhivistic aprobat de Arhivele Naţionale.  Comisia 
de selecţionare a aprobat  clasarea  acestora (cca. 2.500 documente); 

• S-a arhivat, numerotat şi certificat un nr. de aproximativ 16000 de lucrări preluate de 
la compartimentele baroului; 
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• Aproximativ 6500 asigurări de răspundere profesională au fost arhivate în ordine 
cronologica; 

• S-au arhivat 2500 dosare de înscriere la examenul de admitere în profesie; 

• S-au întocmit  peste 300 dosare profesionale noi 

• S-au fotocopiat, numerotat şi certificat cca. 50 dosare în vederea transferului; 

• Compartimentul  S.A.J.  a predat în vederea arhivării  un nr. de cca. 10.0000 referate 
pentru plata onorariilor 

• S-a reluat de la Biroul Sesizari un nr. de cca. 700 dosare; 

• Permanent s-au pus la dispoziţia compartimentelor şi a avocaţilor, dosarele şi 
documentele solicitate. 

  Un numar de 15.600 dosare profesionale ale avocaților și 10.000 dosare dosarele de 
examen din sesiunile 2013-2016 sunt păstrate în arhiva aflată în strada Dr. Râureanu nr. 3. 
   În arhiva aflată în Palatului de Justiție se arhivează Decizii emise de către Consiliul 
Baroului București, dosare profesionale ale avocaţilor decedaţi sau care nu mai activează, dosare de 
examen, dosare de sesizări,  dosare disciplinare, Condici de Consiliu, Condici de Intrare – Ieşire,  
fişe pentru eliberarea cardului de avocat, cv-uri şi cereri de angajare, împuterniciri pentru ridicarea 
de contractțiere şi delegaţiere etc. 

 

C. Compartimentul Administrativ 
 

Compartimentul Adminsitrativ are un numar de  16  salariati. Acestia sunt distribuiti pe 
activiati astfel: doi electricieni, un curier, trei femei de serviciu, trei garderobiere, cinci portari, 
un salariat care distribuie tipizate pentru avocati si un sef de compartiment. 
 
Principalele realizari ale salariatilor din compartimentul adminitrativ au fost: 

• Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea urmatoarelor activitati: adunarea generala 
anuala, Serbarea Pomului de Craciun, alegerea delegatilor Baroului Bucuresti la 
Congresul UNBR, desfasurarea cursurilor de pregatire profesionala etc 

• Realizarea activitatilor de reparatii curente si intretinere (igienizare spatii, verificarea 
tehnica a  centralei  termice si a statiei de hidrofoare, verificarea instalatiei electrice, 
verificarea ascensoarelor) 

• Asigurarea tipizatelor pentru avocati (achizitionarea tipizatelor, distribuirea tipizatelor, 
pregatirea raspunsurilor la solicitarile din partea instantelor de judecata, Politiei, 
Parchetului, UNBR, avocati etc) 

• Distribuirea corespondentei si documentelor catre instantele de judecata, Parchet, Politie, 
UNBR, INPPA, avocati, petenti etc 
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RESORTUL DISCIPLINAR 

 
 
 Responsabili resort: Prodecan avocat Mihnea STOICA, consilier avocat Iosif 
FRIEDMANN-NICOLESCU şi consilier avocat Vasile NEMEŞ,  
       Consilier avocat Iosif  FRIEDMANN-NICOLESCU (redactare plângeri penale şi 
recurs la Comisia Centrală de Disciplină) 
       Consilier avocat Flavia TEODOSIU (contestaţii la Deciziile Decanului) 
 
 
       Biroul este compus din 4 membri: 1 referent - coordonator şi 3 referenti cu atribuţii în 
procedura de soluţionare a sesizărilor, conform normelor legale şi statutare.  
         
 Conform procedurii actuale, de soluţionarea sesizărilor se ocupa toţi membrii Consiliului 
Baroului Bucureşti.  
        
   În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 au fost înregistrate un număr de 604 sesizari 
împotriva avocaţilor formulate de către jusţiabili, clienţi, privitor la cuantumul onorariilor şi la 
derularea contractelor de asistenţă juridică, dar şi privind presupuse abateri disciplinare; 
        
  În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 au fost soluţionate un număr de 574 sesizări (224 
depuse anterior datei de 01.01.2016 ) iar în prezent se fac eforturi pentru soluţionarea lucrărilor 
în curs, în termen de 30 zile de la formularea cererilor, de către membrii Consiliului Baroului 
Bucureşti şi salariaţii Biroului Sesizări.  
         
   Decanul Baroului Bucureşti a analizat şi soluţionat prin emiterea de decizii un numar de 
146 de sesizări privind restituirea onorariului (din care un numar de 25 de sesizari au fost 
admise, dispunându-se restituirea parţiala sau totală a onorariilor, restul de 121 fiind respinse ca 
neintemeiate). Au fost soluţionate un  numar de 90 de contestaţii la deciziile Decanului. De 
asemenea, au fost soluţionate prin hotărâri ale Consiliului Baroului Bucureşti 275 de sesizări. 
Pentru 25 sesizări s-a dispus prin hotărâre de Consiliu trimiterea la Comisia de Disciplină a 
avocaţilor implicaţi. Pentru 5 sesizări, Consiliul a hotărât suspendarea procedurii disciplinare, pe 
rolul instanţelor civile sau penale fiind plângeri cu un conţinut identic cu cel al sesizărilor 
formulate împotriva avocaţilor implicaţi, iar pentru Uniunea Naţionala a Barourilor din România  
au fost formulate un număr de 10 puncte de vedere. Pentru 23 sesizari, Consiliul Baroului 
Bucureşti a emis decizii pentru contestaţiile formulate de petenţi împotriva hotărârilor 
Consiliului. 
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SERVICIUL DE ASISTENTA JUDICIARA 
 

1. Numele şi prenumele persoanelor care au contribuit la întocmirea raportului:  
o prodecan coordonator, avocat Mihnea Stoica; 
o consilier coordonator, avocat Mihai Ciobanu; 
o consilier coordonator, Mihai Hotca; 
o consilier coordonator, Daniel Fenechiu; 
o consilier coordonator, avocat Mihai-Alexandru Tanasescu 
o sef serviciu  S.A.J. Raluca Bonci 

2. Perioada supusă evaluării: ianuarie 2016  – decembrie 2016 
3. Coordonarea serviciului în perioada 01.01.2016-31.12.2016: 
    In materie penala: 

o prodecan coordonator, avocat Mihnea Stoica; 
o consilier coordonator, avocat Mihai Ciobanu; 
o consilier coordonator, Mihai Hotca; 
o consilier coordonator, Daniel Fenechiu; 

    In materie civila: 
o consilier coordonator, avocat Mihai-Alexandru Tanasescu 
o sef serviciu S.A.J. Raluca Bonci, numita de catre Consiliul Baroului 

Bucuresti in sedinta din data de 14.07.2015 
4. Componenţa serviciului in anul 2016: 

� Raluca-Nicoleta Bonci; 
� Andrei Coman; 
� Anda-Maria Hagiu; 
� Marilena Georgescu; 
� Marina Gavril; 
� Andrei-Aurelian Preda. 

 
5. Documente de referinţă: 

� Regulamentul privind organizarea si functionarea Serviciului de Asistenta Judiciara 
(S.A.J.) in Baroul Bucuresti, aprobat prin Hotararea nr. 005/27.01.2009 a Consiliului 
Baroului Bucuresti;                

� Statutul profesiei de avocat, modificat prin hotararea U.N.B.R. nr. 852/2013;        
� Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat; 
� Hotararile Consiliului Baroului Bucuresti, cu privire la functionarea Serviciului de 

Asistenta Judiciara.   
 
I. Numarul de avocati inscrisi in Registrul de Asistenta Judiciara si Registrul Curatorilor Speciali, 
aferente anului 2016:  

� In perioada ianuarie-iulie 2016 a figurat un numar de 837 avocati inscrisi in Registrul de 
Asistenta Judiciara, iar ca urmare a inscrierilor in registru, in perioada 01.07.2016-
15.07.2016, conform art. 50 din Regulamentul privind organizarea si functionarea 
Serviciului de Asistenta Juridica, a figurat un numar de 910 avocati, pana la sfarsitul 
anului ramanand un numar total de 833 avocati; 
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� In perioada ianuarie-decembrie 2016 a figurat un numar de 398 avocati inscrisi in 
Registrul Curatorilor Speciali. 

� Atat pentru intocmirea Registrului de Asistenta Judiciara, a Registrului Curatorilor 
Speciali, aferente anului 2016, cat si pentru intocmirea listei speciale, s-a procedat la 
afisarea unui   anunt la sediul S.A.J., prin care, li s-a adus la cunostinta avocatilor 
interesati, perioada de inscriere in cele doua registre, dar si posibilitatea inscrierii pe lista 
speciala ce vizeaza asistenta juridica, conform Legii nr. 487/2002. 

II. Numărul total de lucrări înregistrate în perioada de referinţă: 344, provenite de la avocatii inscrisi 
in Registrul de Asistenta Judiciara, de la petenti sau alte institutii, din care, un numar de 93 de cereri 
au vizat asistenta  extrajudiciara. Totodata au fost inregistrate un numar de 1188 de cereri privind 
ajutorul public judiciar in materie civila. 
III. Numărul total de delegaţii eliberate avocaţilor desemnaţi, şi comunicate sub semnătură: 34.305, 
din care, un numar de 29.550 delegatii au fost eliberate pentru cauzele penale, un numar de 3.837 
delegatii au fost eliberate pentru cauzele civile (incluzand si delegatiile eliberate pentru asistenta 
judiciara conform Legii 487/2002), un numar de 825 delegatii au fost eliberate ca urmare a cererilor 
de substituire formulate de avocati si un numar de 93 delegatii au fost eliberate ca urmare a cererilor 
de asistenta extrajudiciara.  
 IV. Număr total de referate depuse de avocaţi in perioada de referinta: 34.159, din care:  

 Ianuarie 2016:     2955;                           Iulie 2016:               2272; 
 Februarie 2016:  2831;                           August 2016:           2577; 
 Martie 2016:        2915;                           Septembrie 2016:  3137; 
 Aprilie 2016:       2692;                           Octombrie 2016:    3256; 
 Mai 2016:             3072;                           Noiembrie 2016:   3169; 
      Iunie 2016:           2926;                           Decembrie 2016:  2357.                                

 
 

V. Activităţi si masuri: 
� S-au formulat propuneri de modificare/completare a dispozitiilor prevazute de Statutul 

profesiei de avocat, de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de 
avocat, precum si de Regulamentul cadru pentru Organizarea Serviciilor de Asistenta 
Judiciara ale Barourilor; 

� Au fost initiate sedinte de lucru periodice cu avocatii inscrisi in Registru de Asistenta 
Judiciara al Baroului Bucuresti, in vederea identificarii problemelor cu care se confrunta 
si a luarii masurilor care se impun in acest sens, dar si in vederea eficientizarii activitatii 
S.A.J.; 

� S-au luat masurile necesare in vederea desemnarii echitabile a avocatilor inscrisi in 
Registru de Asistenta Judiciara al Baroului Bucuresti, ţinându-se cont de planificarea 
acestora la instanţele de judecată si la organele de urmarire penala, de repartizarea lor 
anterioară, cât şi de încasările din lunile anterioare, delegatiile fiind comunicate acestora, 
în termen util, sub semnătură; 

� S-au luat masuri in vederea respectarii cu strictete de catre salariatii S.A.J. a desemnarii 
echitabile a avocatilor inscrisi in Registru de Asistenta Judiciara al Baroului Bucuresti, 
ţinându-se cont de planificarea acestora la instanţele de judecată si la organele de 
urmarire penala, de repartizarea lor anterioară, cât şi de încasările din lunile anterioare, 
prin completarea la zi a registrelor in acest sens, cat si actualizarea la zi a sumelor de 
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bani incasate sau ce urmeaza a fi incasate de avocatii inscrisi in registru, prin 
responzabilizarea salariatilor S.A.J., inserandu-se in acest sens atributii clare in fisele de 
post; 

� Se poarta o corespondenta telefonica si scrisa permanenta cu instantele in vederea 
comunicarii in timp util a planificarilor sedintelor de judecata; 

� Se comunica lunar catre instantele de judecata planificarile intocmite de Serviciul de 
Asistenta Judiciara; 

� S-a procedat la actualizarea si comunicarea catre instantele de judecata a Registrului 
Curatorilor Speciali;   

� S-au luat masuri in vederea actualizarii, in format electronic, a Registrului de Asistenta 
Judiciara al Baroului Bucuresti;  

� De asemenea, in vederea unor desemnari echitabile a avocatilor inscrisi in Registrul de 
Asistenta Judiciara care au fost planificati la instantele de judecata si care, din varii 
motive, respectiv: nu s-a tinut sedinta de judecata, nu au existat delegatii eliberate pe 
numele acestora, etc., s-a procedat la replanificarea acestor avocati, tinandu-se cont, 
totodata, de planificarile existente in luna respectiva, de repartizarile anterioare ale 
avocatilor, dar si de incasarile anterioare ale acestora; 

� S-a procedat in sensul desemnarii cu prioritate, in luna urmatoare, a avocatilor inscrisi in 
Registrul de Asistenta Judiciara care, din lipsa apelurilor din partea organelor de 
urmarire penala nu au fost desemnati sa asigure asistenta judiciara din oficiu pentru luna 
in curs, tinandu-se seama, totodata, de repartizarile si de incasarile anterioare ale 
acestora; 

� S-au luat masuri in vederea pastrarii unei bune relatii de comunicare intre avocatii 
inscrisi in registrul de asistenta judiciara si salariatii S.A.J., bazata pe respectarea 
dispozitiilor prevazute de Statutul profesiei de avocat, Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Regulamentul S.A.J., deontologia 
profesionala, cat si de obligatiile de serviciu ale fiecarui salariat; 

� S-au luat masuri in vederea completarii corespunzatoare a referatelor depuse la S.A.J. 
pentru plata onorariilor din oficiu; 

� S-a procedat la solutionarea cererilor sau petitiilor inregistrate la Serviciilor de Asistenta 
Judiciara, fie prin aplicarea unor rezolutii in urma analizarii cererilor respective, fie prin 
formularea unor raspunsuri scrise si comunicate celor interesati;  

� S-au luat masuri in vederea introducerii,  in arhiva electronica, de catre salariatii S.A.J., a 
delegatiilor emise avocatilor inscrisi in Registrul de Asistenta Juridica; 

� S-au luat masurile necesare, iar avocatii au fost informati in vederea respectarii 
dispozitiilor referitoare la institutia substituirii; 

� Avand in vedere ca unii avocati inscrisi in Registrul de Asistenta Judiciara nu respecta 
obligatiile ce le revin ca urmare a planicficarii sau desemnarii acestora in vederea 
asigurarii asistentei juridice din oficiu (nu se prezinta sa-si ridice delegatiile, nu se 
prezinta in fata instantei de judecata, etc.), fiecare salariat al S.A.J. tine o evidenta in 
scopul luarii masurilor ce se impun. 

� In urma constatarii faptului ca, in dosarele in care se impune numirea unui curator 
special, instantele de judecata numesc cu regularitate numai anumiti avocati, s-a procedat 
la intocmirea listei intr-o ordine aleatorie a tuturor avocatilor inscrisi in Registrul 
Curatorilor Speciali numiti in dosarele in care se impune acest lucru. Cu privire la 
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aceasta situatie, facem precizarea ca in ultima perioada s-a constatat o schimbare 
pozitiva, in sensul ca sunt numiti in calitate de curatori majoritatea celor inscrisi in 
Registrul Curatorilor Speciali; 

� In conformitate cu Regulamentul Curtii Europene a Drepturilor Omului, au fost 
solutionate cererile provenite din partea unor petenti care au solicitat desemnarea unui 
aparator din oficiu care sa-i reprezinte in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului; 

� Cu privire la emiterea delegatiilor specifice asistentei juridice si a eficientizarii activitatii 
serviciului, a fost inaintata catre Consiliul Baroului Bucuresti o adresa prin care am 
suspus analizei posibilitatea emiterii delegatiilor direct din calculator, folosind programul 
informatic deja existent; 

� S-a procedat la intocmirea si comunicarea catre U.N.B.R. a tabelului ce vizeaza situatia 
onorariilor cuvenite pentru asistenta judiciara, pentru perioada 01.01.2016-31.10.2016; 

� In ceea ce priveste intocmirea listei speciale cu privire la avocatii inscrisi in Registrul de 
Asistenta Judiciara care si-au exprimat in mod expres intentia de a participa la efectuarea 
procedurilor prevazute de art. 61-62 din Legea nr. 487/2002 privind sanatatea mintala si 
a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, facem precizarea ca aceasta este afisata si 
actualizata permanent cu privire la numarul de dosare in care au fost desemnati avocatii, 
urmand ca lista sa fie reluata dupa ce va fi epuizata, iar avocatii vor fi repartizati intr-un 
numar egal de dosare;  

� Avand in vedere suspiciunile conform carora, mai multi avocati inscrisi in Registrul de 
Asistenta Juridica depun cereri de planificare la instantele de judecata pentru anumite 
zile si la anumite complete de judecata dupa ce, in prealabil, consulta portalul instantelor 
de judecata in vederea identificarii unor zile  
in care sedintele de judecata contin un numar mare de dosare, cu multi inculpati sau parti 
vatamate, s-a procedat la afisarea unui anunt la sediul S.A.J. prin care li s-a adus la 
cunostinta avocatilor ca nu se va mai tine cont de cererile formulate in sensul celor 
indicate mai sus, cu exceptia cazurilor in care cererile sunt temeinic justificate si 
dovedite si din care rezulta imposibilitatea obiectiva de prezentare a avocatilor in 
anumite zile, in fata instantelor de judecata; 

� In urma masurilor luate de Serviciul de Asistenta Juridica si de Consiliul Baroului 
Bucuresti cu privire la desfasurarea activitatii serviciului, dar si cu privire la atitudinea 
necorespunzatoare a unor avocati inscrisi in Registrul de Asistenta Juridica, s-au 
constatat imbunatatiri semnificative cu privire la relatiile de comunicare dintre avocati si 
salariatii S.A.J., cu privire la repartizarea echitabila a avocatilor inscrisi in Registru 
S.A.J., cu privire la respectarea dispozitiilor referitoare la institutia substituirii, dar si cu 
privire la respectarea obligatiilor ce le revin avocatilor ca urmare a planicficarii sau 
desemnarii acestora in vederea asigurarii asistentei juridice din oficiu; 

� Mai mult, ca urmare a masurilor luate, o parte dintre avocatii care figurau inscrisi formal 
in Registrul de Asistenta Judiciara, fara a asigura efectiv asistenta juridica din oficiu, fie 
au formulat cereri de radiere din registru, fie nu au mai formulat o noua cerere de 
inscriere. Totodata, cu privire la cei care figureaza in continuare inscrisi in Registrul 
S.A.J. si nu-si indeplinesc obligatiile, Serviciul de Asistenta Juridica tine o evidenta 
lunara in acest sens, in scopul luarii masurilor legale ce se impun.   
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� Cu privire la introducerea in arhiva electronica a delegatiilor emise avocatilor inscrisi in 
Registrul de Asistenta Judiciara, facem precizarea ca salariatii S.A.J. depun toate 
diligentele in acest sens, fiind aproape la zi cu aceasta activitate. Exista totusi o  
deficienta in ceea ce priveste introducerea in arhiva electronica a referatelor aferente 
delagatiilor emise, datorita volumului mare de activitate; 

� In vederea functionarii corespunzatoare a Serviciului de Asistenta Juridica, dar si in 
vederea luarii masurilor ce se impun in acest sens, se poarta discutii permanente cu 
domnii consilieri care au fost desemnati sa coordoneze Serviciul de Asistenta Judiciara. 

VI. Alte constatari si propuneri. 
� Avocatii inscrisi in Registrul S.A.J. sunt de acord cu activitatea Serviciului de Asistenta 

Juridica, cu exceptia unui numar redus de avocati care exercita presiuni si acuzatii 
nefondate la adresa personalului S.A.J., fiind nemultumiti de masurile luate pentru 
inlaturarea unor practici ce contravin dispozitiilor referitoare la asistenta juridica si cu 
care acestia din urma erau obisnuiti; 

� Datorita volumului mare de activitate, exista o deficienta in ceea ce priveste introducerea 
in arhiva electronica, de catre salariatii S.A.J., a referatelor aferente delagatiilor emise;  

� Intocmirea planificarilor lunare si desemnarea avocatilor in scopul asigurarii asistentei 
judiciare din oficiu este efectuata in sistem electronic, prin intermediul calculatorului, 
folosind un program corespunzator in acest sens; 

� Totodata, in vederea functionarii cat mai eficiente a Serviciului de Asistenta Judiciara, 
consideram ca se impune a se efectua in continuare demersurile necesare in vederea 
aprobarii/completarii/modificarii masurilor care reglementeaza Asistenta Judiciara, 
conform solicitarilor deja inaintate catre Consiliul Baroului Bucuresti, dar si 
reglementarea prin Legea nr. 51/1995 a dispozitiilor esentiale prevazute de Protocolul 
incheiat intre U.N.B.R. si Ministerul Justitiei, avand in vedere ca unele instante de 
judecata invoca inopozabilitatea acestui protocol, astfel cum au sesizat avocatii inscrisi 
in Registrul de Asistenta Judiciara al Baroului Bucuresti. 

 
 
 
 
RESORT BIBLIOTECA BAROULUI BUCURESTI “AVOCAT VICTOR ANAGNOSTE” 

 
Responsabili resort: Prodecan avocat Petrut Ciobanu, avocat Gheorghe Florea, avocat 
Aurel Ciobanu, avocat Iosif Friedmann-Nicolescu. 
 
 Biblioteca Baroului București “Avocat Victor Anagnoste” este o structură documentară 
specializată în domeniul juridic, axată pe oferirea de servicii de informare și de cercetare 
documentară și pe sustinerea pregătirii profesionale permanente a publicului său țintă, constituit 
din avocați înscriși în Baroul București, respectiv în Baroul Ilfov, dar și din cititorii săi externi – 
avocați ai altor barouri din țară (inclusiv cursanți ai I.N.P.P.A.), magistrați, consilieri juridici, 
experți și studenți, conform Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii, aprobat 
prin Hotararea Consiliului Baroului nr. 6 bis/21.04.2015.  

Colecțiile sale biblioteconomice, deși cu profil preponderent juridic,  înglobează și lucrări 
din domeniile literaturii beletristice, artei, istoriei și politicii. Fondul juridic este împărțit pe 
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criteriul cronologic (fond juridic vechi, cu publicații tiparite până în anul 1950 și fond uzual) și 
pe criteriul thematic, acoperind abordări doctrinare și jurisprudențiale apărute sub formă de 
tratate, cursuri, monografii, periodice juridice și culegeri de practică judiciară. 

 
Sub coordonarea responsabililor de resort Prodecan Avocat Petruț Ciobanu, Consilier 

Avocat Gheorghe Florea, Consilier Avocat Iosif Friedmann-Nicolescu si Consilier Avocat Aurel 
Ciobanu, activitatea bibliotecii este centrată pe modulele: achiziția de publicații (pe suport 
tradițional sau electronic), prelucrarea documentelor, gestionarea fondului de carte și 
comunicarea documentelor. 

 
Achiziția de carte juridică prin cumpărare directă a fost facută în anul 2016 de la 

edituri și librării, în baza unor reduceri de 20% până la 40%. În procesul de selecție, coordonat 
de domnul Prodecan Avocat Petruț Ciobanu, s-au avut în vedere noutățile editoriale de profil, 
necesitățile informaționale ale bibliotecii și solicitările utilizatorilor de bibliotecă. 

  
Dintre lucrările achiziționate amintim câteva titluri:  

� Augustin Fuerea – Manualul Uniunii Europene, ed.  VI, Universul Juridic, 2016 – 2 ex.; 
� V.M. Ciobanu – Noul Cod de procedură civilă: comentat și adnotat, Vol. I: art. 527-1134, 

ed. II;  Vol. II: art. 527-1134, Universul Juridic, 2016 – 2 ex.; 
� Constantin Mitrache, Cristian Mitrache – Drept penal: partea generală, ed. II, Universul 

Juridic, 2016 – 2 ex.; 
� George Antoniu, Tudorel Toader (coord.) ș.a. – Explicațiile noului Cod penal, Vol.V: art. 

367-446, Universul Juridic, 2016 – 2 ex.; 
� Monica Gheorghe – Uniunea Europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor: 

provocari actuale, Universul Juridic, 2016 – 2 ex.; 
� Anca Ileana Dușcă – Dreptul Uniunii Europene privind afacerile, Universul Juridic, 2016 

– 2 ex.; 
� Ioan Chelaru, Ana-Luisa Chelaru – Străinii în România: regim juridic, Universul Juridic, 

2016 – 2 ex.; 
� Ioan Lazăr – Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței, Universul Juridic, 2016 

– 2 ex.; 
� Emilian Duca, Alina Duca – Evitarea dublei impuneri: convențiile de evitare a dublei 

impuneri și prevenire a evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile 
din capital, încheiate de România, Universul Juridic, 2015 – 2 ex.; 

� Ilie Pascu, Vasile Dobrinoiu, M. A. Hotca ș.a. – Noul Cod penal comentat: partea 
generală; partea specială, ed. III, Universul Juridic, 2016 – 2 ex.; 

� Emilian Duca – Noul Cod fiscal comentat și adnotat cu legislație secundară și 
complementară, jurisprudență și norme metodologice, Universul Juridic, 2016 – 1 ex.; 

� Emilian Duca – Noul Cod de procedură fiscală comentat și adnotat cu legislație 
secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni, Universul Juridic, 2016 – 1 ex.; 

� Sorin Calotă ș.a. – Ghid practic de cercetare a cauzelor de incendii, ed. II, Universul 
Juridic, 2016 – 2 ex.; 

� Ev. Oprina, V. Bozeșan (coord.) – Executarea silită: dificultăți și soluții practice, Vol. I, 
Universul Juridic, 2016 – 2 ex.; 

� Doris Alina Șerban – Infracțiuni privind piața de capital. Abuzul de piață, Universul 
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Juridic, 2016 – 2 ex.; 
� Al. Boroi (coord.) ș.a. - Tratat de cooperare internațională în materie penală, C.H. Beck, 

2016 – 1 ex.; 
� Bogdan Vîrjan – Infracțiunile de evaziune fiscală, ed. II, C.H. Beck,  2016 – 1 ex.; 
� Viorel Roș – Dreptul proprietății intelectuale, Vol. I: Dreptul de autor, drepturile conexe 
și drepturile “sui-generis”, C.H. Beck, 2016 – 1 ex.; 

� G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay ș.a. – Codul penal: comentariu pe articole, ed. II, 
C.H. Beck, 2016 – 1 ex.; 

� Valerian Cioclei – Drept penal. Partea specială I: infracțiuni contra persoanei și 
infracțiuni contra patrimoniului, C.H. Beck, 2016 – 1 ex.; 

� Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei – Drept penal. Partea specială 
II: curs tematic, C.H. Beck, 2016 – 1 ex. ș.a. 

 
Privitor la contractarea abonamentelor la publicații periodice cu profil juridic, 

selectarea distribuitorului a fost facută ținând cont de criterii ca: istoricul unei bune colaborări, 
portofoliul de clienți, acceptarea posibilității de plată după livrare ori oferirea de discount. 
Respectând principiul coerenței fondului, pentru anul 2016 au fost contractate 22 de titluri – 
produse ale Monitorului Oficial și reviste de specialitate: Dreptul, Caiete de drept penal, Revista 
română de dreptul afacerilor, Pandectele Române, Revista română de dreptul proprietății 
intelectuale, Revista română de jurisprudență, Revista română de dreptul muncii, Curierul 
judiciar, Buletinul Curților de Apel, Buletinul Casației, Revista română de executare silită ș.a. 
De asemenea, pentru lărgirea plajei de achiziție, inițiindu-se colecții noi, au fost contractate 4 noi 
titluri de periodice juridice: Studii și Cercetări Juridice, Revista de Științe Juridice, Acta 
Universitatis Lucian Blaga și Revista română de criminalistică. 
 

O modalitate substanțială de dezvoltare a colecțiilor este intrarea cu titlu gratuit a 
publicațiilor juridice prin contracte de sponsorizare. Astfel, printr-un parteneriat devenit 
constant în ultimii ani, următoarele edituri cu profil juridic sprijină demersul informațional al 
bibliotecii noastre:  
� Rosetti International – contract de sponsorizare încheiat inițial în luna noiembrie a 

anului 2011 pe o durată de 3 ani și reînnoit în ianuarie 2015 printr-un contract cu durata de 5 
ani, în baza căruia sunt livrate toate cărțile editate de către sponsor în câte trei exemplare; din 
anul 2013, sponsorizarea a fost extrapolată în sensul posibilității de accesare de la biblioteca 
tradițională și de la cea electronică a Bazei de date Rosetti International, instrument de 
regăsire după subiecte predefinite a informațiilor cuprinse în revistele Pandecte Săptămânale 
și Revista de Drept Social; 

� Universul Juridic – contract încheiat în luna mai 2012, cu o durată de 5 ani și care 
prevedea inițial acordarea cu titlu gratuit de lucrări apărute sub egida sponsorului, doar la 
inițiativa acestuia și în funcție de disponibilitatea stocului; ulterior, termenii contractuali au 
fost rediscutați, astfel încât, începând cu anul 2016, beneficiul bibliotecii a fost acela de a 
putea achiziționa direct de la editură publicații marca Universul Juridic cu reducere de 40%; 

� C.H. Beck – contract inițial încheiat în luna septembrie a anului 2012, cu durata de 1 an, 
reînnoit anual și care constă în oferirea lunară a tuturor lucrărilor de specialitate juridică din 
producția sa editorială, în câte un exemplar; în anul 2016 a fost semnat cel de-al cincilea 
contract; adițional prevederilor contractuale, această editură oferă bibliotecii noastre un 
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discount de 25% la cumpărarea directă de publicații apărute sub egida sa; 
� Hamangiu – contract încheiat în octombrie 2012, cu durata de 1 an și prelungit tacit pe 

durate similare, în baza căruia biblioteca primește gratuit câte două exemplare din fiecare 
titlu editat, cu periodicitate mensuală și prin care, din luna septembrie a anului 2015, avocații 
Baroului București beneficiază de accesarea gratuită, din incinta Bibliotecii electronice, a 
Bibliotecii Hamangiu, prima bibliotecă juridică virtuală din România; 

� Nicora 2001 – contract inițial semnat în anul 2013, cu durata de 1 an și reînnoit periodic, 
în baza căruia lucrările editate sub egida sponsorului sunt oferite gratuit bibliotecii, în câte 
două exemplare; reiterat pentru anul 2017, acest parteneriat se bazează și pe menținerea 
reducerii de 20% pentru toate achizițiile de carte juridică, facute prin intermediul librăriei pe 
care editorul o gestionează în cadrul Palatului Justiției; 

� Wolters Kluwer – parte a grupului multinațional cu același nume, care în anul 2016 a 
reconfirmat pentru bibliotecă posibilitatea de accesare gratuită a soft-ului iDrept, o complexă 
bază de date de legislație, doctrină si jurisprudență. 
  
Din punct de vedere statistic, dacă în cursul anului 2015 numărul intrărilor de carte juridică a 

fost de 1031 unități de bibliotecă, în anul 2016 au fost înregistrate 1168 unități de bibliotecă, 
dintre care: 

� 214 titluri provenite din donații, preponderent de la persoane fizice, avocați ai Baroului 
București, dar și de la instituții: Ministerul Justiției, Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, APADOR – CH, Editura Czech Yearbook 
of International Law, Asociația Procurorilor din România si Curtea de Apel București; 

� 251 exemplare achiziționate prin cumpărare directă; pentru această categorie de achiziție, 
facută sub beneficiul discount-urilor, a fost utilizat în anul 2016 un fond de 9351.76 lei, 
în timp ce valoarea acestor intrări de carte, conform prețului de vânzare în librării, este de 
14433.2 lei; astfel, reducerile obținute de la editurile Universul Juridic, C.H. Beck și 
Nicora 2001 au reprezentat o ecoomie de 5081.44 lei; 

� 228 periodice juridice intrate prin abonament;  
� 475 exemplare provenite din sponsorizări, astfel: 204 exemplare – Editura Hamangiu, 

159 exemplare – Editura C.H. Beck, 75 exemplare – Editura Rosetti International, 22 
exemplare – Editura Nicora 2001 și 15 exemplare – Editura Wolters Kluwer. Substanțiale 
ca formă de sprijin, dar și prin oferirea constantă de informație actuală, sponsorizările cu 
carte juridică primite în anul 2016, au totalizat, conform valorii de vânzare în librărie, 
suma de 20208.8 lei. 
 
Prelucrarea colecțiilor a implicat activități de înregistrare,  catalogare și cotare a tuturor 

publicațiilor noi, de aranjare a cărților la raft pe criteriul domeniului de cunoaștere, de 
prezervare, de alcătuire și actualizare permanentă a unor instrumente de bibliotecă, precum table 
de materii ale periodicelor, bibliografii, fișiere de jurisprudență și mape de legislație.  
  
 Activitatea de gestionare biblioteconomică a vizat: 

− respectarea coerenței abonamentelor prin urmărirea permanentă a comenzilor; 

− verificarea livrărilor, a avizelor și a facturilor; 

− solicitări de bugetare; 
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− prospectarea pieței editoriale de profil, redactarea și înaintarea propunerilor de achiziție; 

− crearea și menținerea legăturilor cu furnizorii de carte juridică prin renegocieri 
contractuale și de discount la achiziție; 

− eficientizarea spațiului prin mișcări ale fondului în urma intrărilor de carte; 

− fluidizarea împrumuturilor curente și demersuri de remediere a situației împrumuturilor 
neperformante; 

− demersuri de restaurare a cărții deteriorate. 
 

Comunicarea documentelor și a informațiilor, ca verigă finală în deservirea  
utilizatorilor interni și externi, reprezintă, în fapt, principala preocupare a personalului arondat 
acestei structuri. Nefiind permis accesul liber la raft, serviciile de împrumut al publicațiilor la 
sala de lectură și la domiciliu au la bază ghidarea utilizatorilor în regasirea informației necesare, 
corectarea cererilor eronate sau incomplete și informarea cititorilor cu privire la noutățile juridice 
din domeniile legislativ, doctrinar și jurisprudențial. Conform centralizării de date, în cursul 
anului 2016 a fost înregistrat un număr de 2888 de împrumuturi la domiciliu, în paralel cu un 
număr de 7296 de solicitări pentru sala de lectură. 
 
 Noutăți 2016 

În anul 2016, la Biblioteca Baroului București a fost finalizată amenajarea depozitelor de 
carte, au fost înlocuite calculatoarele și a fost obținută posibilitatea utilizării unei imprimante 
multifuncționale pentru comunicarea de informații scanate. Fondul de donații neînregistrate a 
fost organizat pe criteriul domeniilor de cunoaștere și s-a procedat la întocmirea unui borderou 
electronic pentru această categorie de lucrări. 

 
  

Tot în cursul anului 2016, Biblioteca Baroului București a facut primele demersuri din 
ultimii ani privind recondiționarea, respectiv restaurarea unor publicații deteriorate. Astfel, din 
fondul uzual au fost rebroșate exemplare ca: Simulația: studiu de doctrină si jurisprudență – F.A. 
Baias; Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile – V. Stoica ; Drept civil: obligațiile – P. 
Malaurie ș.a.; Tratat elementar de drept civil: obligațiile (conform noului Cod civil) – L.  Pop; 
Drept civil: obligații – P. Vasilescu; Puterea lucrului judecat în materie civilă – E. Florian; 
Teoria generală a executării silite și unele proceduri speciale – Gr. Porumb etc. Din fondul vechi 
de carte s-a procedat la relegarea unor volume de legislație – Codul general al României din 
intervalul 1922-1943 și Colecțiune de legi și regulamente din perioada 1945-1968, precum și la 
restaurarea unor exemplare din fondul vechi de carte juridică: Emilian Dan – Codul de procedură 
civilă adnotat; Constantin C. Stoicesco – De l’enrichissement saus cause; Emilian Dan – 
Procedura civilă; Constantin Hamangiu ș.a. – Tratat de drept civil; Dimitrie Alexandresco – 
Explicațiune teoretică și practică a dreptului civil român în comparațiune cu legile vechi […]. 

Prin destinația sa fundamentală și prin ambianța oferită, Biblioteca Baroului București 
“Avocat Victor Anagnoste” a fost considerat cadrul potrivit pentru susținerea atât a unor 
dezbateri-atelier periodice, organizate de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea 
Avocaților, cât și a unor manifestări profesionale omagiale. În cadrul acestor manifestări, 
Biblioteca a fost gazda mesei rotunde cu tema Proiectul noului Cod de conduită profesională al 
avocaților, de etică și deontologie. Confidențialitatea raporturilor dintre avocați și clienți. 
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Aspecte deontologice, eveniment organizat de Uniunea Națională a Barourilor din România în 
parteneriat cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, precum și a 
mesei rotunde cu tema Efectivitatea accesului la justiție, prin care Uniunea Națională a 
Barourilor din România și Baroul București, în parteneriat cu Institutul Național pentru 
Pregatirea și Perfecționarea Avocaților, au celebrat Ziua Europeană a Avocaților – 2016. 

 
Informatizare – stadiu 2016 

 Din perspectiva facilităților oferite de informatizarea unei asemenea structuri, Biblioteca 
Baroului București se află în curs de adoptare a unui program informatizat – OPTI Lib, cu 
avantaje ca regăsirea facilă a informației și posibilitatea de interogare de la distanță a fondului de 
carte prin modulul OPAC. Demararea proiectului a fost susținută financiar printr-o donație 
substantială venită din partea Doamnei Avocat Ana Diculescu-Șova, initiativă salutară care nu 
face decât să reclame necesitatea continuării susținerii acestui proiect prin alocarea de resurse 
suplimentare de personal dedicat și de logistică. Unicitatea acestei biblioteci este profilată de 
vechimea fondului de carte specializată; implementarea unei solutii software pentru bibliotecă, 
integrată cu Baza de date a avocaților va veni să revitalize acest fond, aducând un plus-valoare 
unei pregătiri profesionale temeinice.   
 

Deziderate 
 Concluzionăm că dezideratele fundamentale ale Bibliotecii Baroului București “Avocat 
Victor Anagnoste” pentru anul 2016, în continuare prioritizate, au fost reprezentate de 
menținerea politicii de achiziție, îmbunătățirea comunicării documentelor și a informațiilor, 
utilizarea optimă a spațiului disponibil, precum și informatizarea bibliotecii ca platformă de 
lucru.        
 
 
         

 
CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI, 

 
DECAN 

Avocat Ion DRAGNE 


