
PROCES VERBAL

intocmit cu ocazia
Adun[rii Generale Ordinare a Baroului Bucuresti

din22 aprilie 2017

Domnul Decan av. Ion Dragne anunta ca Adunarea este legal constituita,
depasit numarul minim de avocati necesar pentru intrunirea cvorumului legal.

ca urmare a propunerii facute de catre domnul DeceLn av. Ion Drag
constituit Prezidiul Adunarii Generale Ordinare a Baroului Bucuresti, in conformit
dispozitiile art. 53 alin. (5) din Legea m. 5llI995 pentru organizarea si exerc
profesiei de avocat, compus din: domnul Decan av. Ion Dragne, dl. prodecan av.
Ciobanu, dl. Presedinte al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. av, Florin Petrose
Presedinte al U.N.B.R, avocat Gheorghe Florea ;i domnul avocat Stefan Naubau
calitate de secretar al Adunarii.

Domnul Decan deschide lucrarile Adunarii Generale a Baroului Bucuresti
ptezentarea ordinii de zi, amintind participantilor ca toate materialele la care se
referire in ordinea de zi au fost postate pe site-ul baroului.

Cu privire la proiectul de buget prezentat, Decanul arata ca pentru anul 201
are in vedere o crestere a contributiilor profesionale, cata vreme nu se va avea in v
un proiect itnportant.

Domnul Decan invita participantii care doresc sa puna intrebari sall sa
anumite observatii pe marginea materialelor prezentate.

Constatand'ca nu sunt aspecte de discutat fata de materialele prezentate, su
vot subiectele aflate pe ordinea de zi.

Se aproba toate punr:tele de pe ordinea de zi, respectiv:
1. Prezentarea. discutarea gi supunerea la vot a raporlului Consiliului

activitatea desfdpuratd in anul 2016 - cu majoritate;
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzorr privind activitatea fi

contabild in anul 2016 - cu majoritate;
3. Descdroarea consiliului cu privire la activitatea gi gestiunea sa pentru

2016 - cu unanirnitate;
Aprobarea proieotului de buget pentru anul20Il- cu majoritate.
Principalele obiective ale Baroului Bucureqti in anul 2017
Probleme de actualitate pentru profesia de avocat in Bueuregti si Roma
anul2017:

7. Diverse.

Cu plivire la ultimele punctele 5 si 6 de pe ordinea de
Adunarii urmdtoarele subiecte, prezentate in prealabil pe site-ul
discutii:

1. Adresa din partea consiliului Superior al Magistraturii - Inspeclia
privind comunicarea de relatii in leg6tur6 cu modul de
interinstitufionald, modul de cooperare din perspectiva conducerii procesul
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Se decide postarea unui anunt pe site-ul
cunostinta aspecte pozitive si negative
transmiterea de materiale la adresa de email

2. Prezentarea ldspunsului Ministerulu
Bucuregti privind allocarea cu titlu g
complexul Sema Parc (Secliile Civile

Se decide reluarea demersurilor la Minister
CAB, in vederea obtinerii unui spatiu pentru

3. Prezentare proiect privind infiinfarea
Bucuregti

Se aproba infiintarea. Se mandateaza C
infrintarii Centrului de Studii si Conferinle
Consiliul Dtmeaza sa o decida.

4. Prezentare propunere modernizare
Baroului Bucure$ti

Se aproba modernizarea salii, cu unanimitate.

5. Prezentare propunere modernizare a site-ului Baroului Bucuresti

Se aproba modernizarea site-ului, cu unanimitate.

6. Alte propuneri privind optimizarea sisternului informatic

Avocatii sunt invitati sa isi aduca contributia la modernizarea sistemului informati
transmiterea de plopuneri la adresa de email secretaiat@baroul-bucuresti.ro.

7. Frezentare Proiect HUBB - amenajare gi gestionare de spalii profesional,e
lucru pentru avoca]:i, individuale sau comune, destinate exercitdrii profesibi
condilii moderne, intr-o localie centrald

Dornnul Decan prezinta proiectul si indeamna avocatii sa raspunda
chestionarul de intrebari aplicat cu ocazia Adunarii, urmand ca,
Consiliul sa adopte cele mai adecvate masuri.

la acest punct

8. Prezentarc propunere achizilionare sistem vot electronic, inclusiv pentru adur
ordinare

in functie de re
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Adunarii de a

priveste pe avocat

diverse aspecte legate de llerviciul de Asistenta Judiciara, decizandu-se adoptarea
rezolutii privind urmatoarele :

- Desemnarea avocatilor din oficiu sa se faca numai in conditiile I

afi. 3 alin. (3) din Legeil nr. 5111995, urmand a se decide
rrLodalitatea de administrarc a acestui Registru national.

Domnul Decan a\/. Ion Dragne primeste mandatul
administrarea la nivelul banoului a acestui Reeistru. in ceea ce ii
Baroul Bucuresti.

Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, se discuta

considerand-se corftrara legii practica instantelor de judecata de num
avocatilor pentru asistenta judiciara din oficiu din sala de judecata,
parcurgereaprocedurii prevazuta de lege, statut si Regulamentul SAJ.

- Solicitarea catre LINBR de amendare a Protocolului incheiat cu Mini
Justitiei privind cuamtumul onorariilor avocatiale, considerate in prezent ca
derizorii.

Se di.scutd totodata problema inciilcdrii de cdtre unii avocati inscri;i tn Regist
A,sistenld Judiciard, a regulilor de repartizare, inclusiv cu sprijinul unor pers,oan
a/ara profesiei, avocalii Jiind invitali de cdtre domnul Decan sd depund sesizii
indicarea numelor celor presupu;i a avea relalii de favoare cu organele judiciare s
personalul SAJ.

La propunerea Prersedintelui Adundrii, domnul Decan av. Ion Dragne
Presedintelui Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. domnul av. Florin Petrosel. cu unani
de voturi, s-a adoptat o hotdrAre prin care Consiliul Baroului Bucuregti gi Con
Filialei Bucuregti-Ilfov a C.A.A. au fost mandatate sd solicite autoritatilor conrpetent
cadrul U.N.B.R. (comisia Permanentd gi Consiliul U.N.B.R.) modificarea art. 6
Statutul profesiei de avooal gi a art. 68 din Statutul Casei de Asigurdri a Avoca{il
privinla dispoziliilor oare r:eglementeazd, cerinla cvorumului necesar intrunirii leg
adundrilor generale, inclusiv a celor cu caracter electiv, ale barourilor gi filialelor
de Asigur[ri a Avocafilor, cu mai mult de 1000 de membri cu drept de exerci
profesiei.

Se declara inchise luc e Adunarii Generale a Baroului
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