
Baroul Bucuresti
Comisia de Cenzori

Raportul Cenzorilor Baroului Bucuresti
pe anul 2017

I. INTRODUCERE:

Subsemnatii av. CA?ISIZU Sergiu Marin, av. IRIMIA Florin, av. IONESCU
Bogdan, cenzori ai Baroului Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 5l/1995 cu
modificarile si completadle ulterioare, Statutului profesiei de avocat si altor dispozitii legale
aplicabile, am desfasurat verilicarea activitatii hnanciare a Baroului Bucuresti pentru
exercitiul financiar 2017 (01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017).

Verificarea s-a efectuat la sediul Baroul-ri Bucuresti in perioada 05.02.2018 -

26.02.2018.

Baza legala a demersului realizat de comisia de cenzori o reprezinta prevederiie art. 72
din Statutul profesiei de avocat.

Premergator desfasurarii activitatii, in scopul stabilirii si pregatirii documentelor si
informatiiior ce urmeaza a fi verificate. s-au Durtat discutii cu Donnul NEGREA Daniel -

Contabil Sef.

Confirmam prin prezentul rapofi faptul ca au fbst puse la dispozitia cenzodlor
umatoarele documeDte :

- Raportul privind situatia financiar - contabila la 3 1 decembrie 20 1 7;
- Registrul de casa (curatod, oficii, Barou) pentru lunile aprilie, iunie, decembrie 2017
- Documente ce atesta rulajele pdn banca (BCR - cont pdncipal, Banca Transilavania,

Garanti Bank, Libra Bant):
- Situatia privind numarul avocatilor defrnitivi si stagiari activi precum si avocatii

(definitivi si stagiad) suspendati;
- Balante de verihcare pentru lunile aprilie, iunie, decembrie 2017;
- State de plata penonal si consilieii pe lunile aprilie, iunie, noiembrie 2017j
- Documente pdvind relatiile contractuale cu fumizorii.



Baroului Bucuresti i-au fost aplicabile si in pe oada anului 2017 reglementarile
contabile pentru persoanele juridice fara scop patdmonial, emise in aplicarea Legii
contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Incadrarea activitatii Baroului Bucwesti-Cod fiscal 4283155 - este conform COD
CAEN, in Diviziunea 94 - Actiritati asociattue di)etse, Grupa 941 - Activitati ale
organizatiilor economice patronale si prcfesionale, Clasd' 9412 - Acti'rilati ale orgdnizatiilor
proJbsionale.

Compartimentul financiar contabil al Baroului Bucuesti a fost coDdus, ca si in anii
ante.iori, de Domnui Cortabil Sef NEGREA Daniel, structua de personal a acestui

compartiment fiind evidentiata in Organigrama Baroului.

Viza de control financiar preventiv a fost acordata in continuare de catre Conlabilul
Sefpe baza dipozitiilor legale: Ordona[ta nr.119/1999 privind controlul intem si controlul

financiar preventiv, cu modificarile ulterioare si Normele de aplicare.

Verificarea a avut caracter ex-post. a fost rcalizata pin sondaj si a cuprins situatia
financiar contabila si de gestiune existenta pentru perioada ianuarie - decembrie 2017 si
circuitul fondurilor hnanciare astlbl curn rezulta din documentele puse la dispozitie de
Depaltamentul financiar - contabil.

II. CONSTATARI SI OBSERVATII CU CARACTER GENERAL:

In activitatea sa, comisia de cenzori a avut in vedere analiza datelor privind exercitiul
hnanciar 2017. In mod sintetic, principalele informatii financiar - contabile sunt evidentiate in
tabelul de maijos:

VENITURI:

Venitud din cotizatiile membrilor 3 .965.520Ie i

Venituri din taxe barou 1.349.609Ie i

Venitr.ri din taxe intrare in barou 494.500lei

Venituri din dobanzi bancare 54.9221ei,

189.616Ie i

Alte venituri 267.955 let

78.293 lei

TOTAL VENITURI 6.400.415lei



CHELTUIELI:

Cheltuieli pdvind combustibiiul: l. l '79 lei

Cheltuieli privind alte materiale consumabile 116.184 le i

Cheltuieli cu obiectele de inventar: 89.0371ei

344.066le1.

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile: 27.654le1.

Cheltuieli cLr redevente si chirii 71.106 lei

Cheltuieli cr-r primele de asigurare: 5.278 lei

Cheltuieli cu indemnizatiile si colaboratorii: 558 .569]e i

Cheltuieli cu onorariile penh! sustinerea i[tereselor Baroului Bucuresti in

dife te litigii si plala coordonator SAJ

57.145 lei

Cheltuieli cu protocolul con'nmicarea si publicitatea 133.168 le i

Cheltuieli cu organizarea de evenimente (,4dandrea Ge erala a Altocatilor,

Congresul ANocdtilor, Ziua Arocatului, Ziua Barcului si Pomul de Craciun)

420.568 1ei

Cheltuieli cu transDotul de bunuri si persoane: i.929lei

Cheltuieli cu deplasarile (deplasarile delegatilor Baroului Bucuresti ltl

dtuerse reuniuni internationale, la sedintele Co siliului si Co/tgresului

UNB,R):

9'7.727 Ie1.

68.777lei,

34.216 lei

Alte cheltuieli cu prestari senicii: 209.656Iei

313.493 lei

Cheltuieli cu salarii personal: 2.476.4.15 lei

Cheituieli cu tichetele de masa 150.817]e i

Cheltuieli pdvind contributia unitatii la asiguraxile sociale, somaj, sanatate
etc.

591.525 lei

29 .060 le i

Cheltuieli din diferenre de curs \alutar 66 lei

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile: 149.169 Iel

Cheltuieli cu impozitul pe profit 1.563 lei

TOTAL CHELTUIELI 5.968.887 lei
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La data de 15 decembrie 2017, in Baroul Bucuesti erau imegistrati ca avocati activi:

- Avocati defiritivi - 8711;
- Avocati slagiari q0 | .

Totodata. in evidenta Baroului sunt inregistrati 3083 avocati definitivi suspendati din
prcfesie si 973 avocati stagiari suspendati din profesie.

Se constata, comparand datele cu precedentul raport al comisiei de cenzori, o scadere
cu 44 a numarului avocatilor definitivi ce-si exercita profesia in cadrul Baroului Bucuresti si o
crestere cu 104 a avocatilor stagiari activi. De asemenea, este sesizabila o majorare cu 292 a
numamlui avocatilor suspendati.

Din documentele aflate la contabilitatea Baroului se poate constata faptul ca, pe
perioada de referinta, persoanele cu atributii in activitatea Baroului Bucuresti au solicitat
aprobarea conducerii (Consilirl/Decan) pentru operatiunile care implicau masuri financiare si
au acordat atentie modului cum sunt cheltuite resursele financiare.

La nivelului compartimentului de specialitate este implementat programul de
contabilitate de tip SAGA (agreat de catre Ministerul Finantelor Publice). Personalul implicat
in operarea acesfui sistem demonsiaeaza cunoasterea si utilizarea sa colespuizatoare.

Documentatia contabila este pastrata corespunzator si arhivata cronologic, actele
primare si care constituie documente justificative fiind pastate in mape identificate lunar si
bilunar, separat plad prin casa, plati prin banca si plati pentru oficii/curatori, oglindirea
activitatii financiar-coltabile facandu-se atat pe supofi fizic cat si pe suport infomatizat.

S-a constatat faptul ca intocmirea documentelor cu caracter financiar - contabil si
iffegistrarea lor in contabilitate s-a facut cronologic, cu respectarea principiilor si
reglementarilor aplicabile in matede.

Verihcarea, prin sondaj, a documentelor de casa a relevat faptLrl ca documentele
primare, centralizatoarele de incasari totale, rapoarlele privind evidenta contributiilor
avocatilor, registrele de casa insotite de rapoartele zilnice, sunt prezentate ingdjit si fara
stersaturi, in mod complet, purtand semnele dublei verificari. Documentele poarta semnatudle
necesare, aprobare, intocmire si verificarc, pentru cazurile verificate existand in general acte
justificative anexate si dispozitii de plata putand viza de control financiar prcventiv iar listele
chenzinale si statele de plata cuprind semnatudle necesare.

In ceea ce p veste documentele justificative pentru platile onorariilor aferente
oficiilor, DomnLrl Contabil SefNEGREA Daniel a comunicat ca documentele in discutie nu
sunt pastate in evid;ltele contabile ale Baroului, fiind analizate de catre Serviciul de
Asistenta Judiciara al Baroului Bucuresti si ulterior transferate Ministerului Justitiei in
vederea efectuarii platii catre Barou a onora ilor respective, onorarii achitate de catre Barou
avocatilor care auprestat serviciile de asistenta judiciara.
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Comisia isi mentine recomandarea expdmata in mporhrl aferent anului 2016 conlbm
carcia, la restituirea sumelor datorate curatorilor speciali, sa fie alasate documente care sa
ateste numirea acestora de catre instanta, respectiv sa Iie atasate sub forma de documente
justificative adresele emise de cate instante/incheierile de sedinta din care sa rezulte prcstarca
efectiva a serviciilor de curator. Comisia de cenzori a identificat operatiuni de decontare in
care au fost acceptate sub fonna de documente justificative extase din portalul Ecris si citatii.

La 31 decembrie 2017, Baroul Bucuresti dispune de o rezerva in suma de
19,007.954 lei din care suma de 16.566.145 lei reprezinta investitii linanciare in titluri de stat,
suma de 461.494 lei in depozite la temen in banci si suma de 1.980.315 lei se alla in contuii
curente la banci si numerar in casierie, aspecte evidentiate si in Rapofiul privind situatia
financiar - contabila la 31 decenbrie 2017 analizat. Se constata astfel o majorare cu suma de
246.635 lei fata de rezeNa de 18.761.319 lei aferenta anului 2016.

Din anaiiza comparativa a veniturilor realizate de Baroul Bucuresti in anul 2017,
respectiv 6.400.415 lei si cheltuielile efectuate in aceeasi perioada de 5.968.887 lei, rezulta un
excedent bugetar de 431.528 lei, mai mare cu 86.999 lei fata de excedentul alerent anului
bugetar 2016.

Comisia de cenzori isi mentine recomandarea ca aprobarea bugetului sa se realizeze in
timp util, respectiv in anul cwent pentru anul umator astfel incat activitatea curenta a
Baroului sa nu fie afectata din punctul de vedere al angajariii cheltuielilor utile si necesare.

III. ANALIZA VENITURI

La nivelul anului frscal 2017, veniturile prognozate si realizate au ca principale surse
umatoarele:

1. Venituri din cotizatiile membrilor
2. Venituri din ta\e Barou
3. Venituri din ta\e de inscdere in Barcu
4. Venituri din dobanzi bancare
5. Venituri din sponso zad, contributii la evenimente
6. AIte venituri
7. Venituri din activitati economice

Comisia constata faptul ca, fata de nivelul anului 2016 (6.360.937 lei), au fost efectiv
realizate venituri de 6.400.415 lei, crestere datorata unei incasari mai eliciente a cotizatiilor
membrilor Baroului Bucuresli (3.965.520 lei) care reprezinta sursa principala de venituri. De
asemenea, se constata.o majorare a veniturilor aferenle ta\elor Barou (1.349.609 lei in 2017
fata de 1.271.965 lei in 2016) si o diminuare a ta\elor de intafe in Barou (494.500 lei in 2017
fata de 530.500 lei i.r 20i6).
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Explicatiile purctuale fumizate de catre Contabilul Sef NEGREA Daniel pentm
llecare dintre sursele de venit analizate de catre comisie sunt apreciate ca frind rezonabile.

De asemene4 sunt considerate corecte si corcspund cu i egistradle contabile
explicatiile din Rapomrl privind situatia financiar - contabila la 31 decembrie 2017, material
intocmit de Contabilul Sef.

Comisia de cenzori recomatrda o analiza seriosa si responsabila a modului in care sunt
conselvate rezervele financiare ale Baroului si apteclaza ca fiind corecte si oportune
plasamentele efectuate in titlui de stat, optiune realista din perspectiva siguantei acestora dar
si din punct de vedere al randarnentului, superior dobanzilor bancare.

La capitolul aferent veniturilor, am sesizat ca nu au fost emise facturi fiscale pentru
platile electuate in contul Baroului Bucuesti de catre Filiala Bucuresti a Casei de Asigurari a
Avocatilor pentru activitatile organizate in comun de cate cele doua entitati. Aceasta situatie
a fost explicata de Contabilul Sef NEGREA Daniel in sensul ca sumele incasate de Baroul
Bucuresti de ]a Filiala Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor sunt evidentiate atat in
extrasele barcare cat si in contabilitate pe baza decontului si a protocolului de colaborare
incheiat intre cele doua institutii. In acest context, desi explicatiile oferite de Contabilul Sef
sunt considerate pertinente si docune[tele invocate justifica incasarile de la Filiala Bucuresti
a Casei de Asigurari a Avocatilo., cu titlu de recoma.ndare sugeram emiterea de facturi fiscale
pentru astfal de incasari viitoare.

TV. ANALIZA CHELTUIELILOR

In perioada de refednta analizata (anul hscal 2017) s-a constatat ca au fost efectiv
suportate cheltuieli in suma de 5.968.887 lei, in scadere fata de suma de 6.016.423 lei
aferenla anului 20 1 6-

Ponderea cea mai impofianta in ansamblul cheltuielilor o reprezinta in continuare cele
sala ale (3.218.777 lei, suma care include cheltuieli cu tichetele de masa si cheltuieli privind
contibutia uniiatii la asigurarile sociale, somaj, sanatate etc.) p.ecum si cele privind utilitatile
si exploatalea sediului administrativ. De asemenea, valori ridicate (420.568 lei) au fost
constatate si in ceea ce pdveste cheltuielile cu organizarea de evenimente a1'erente activitatilor
prof'esiei (Adunarea Generala a Avocadlor, Congresul Avocatilor, Ziua Avocatului, etc.).

Comisia de cenzori constata ca, pe ansmablu, nivelul de cheltuieli a fost diminuat,
respectandu-se prcpofiionalitatea intre venituri si cheltuieli, rezultatul financiar total fiind
excedent in suna de 431.528 lei, superior celui iuegistrat in anul financiar anterior.

La acest capitol, avand in-vedere ponderea importanta a cheltuielilor aferente
functionarii Baroului Bucuesti, comisia de cenzori mentine recomandarea exprimata in
rapofiul pe anul2016 privind instituirea unui prag valo c relevant pentru achizitiile realizate
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de Baroul Bucuresli (lucraxi, produse si servicii) peste care sa fie aplicata o procedura de
selectie concurentiala a antreprenorilor, furnizorilor si prestatorilor care desfasoara activitati
in favoarea Baroului. ln acest sens, comisia de evalua.re propune elaborarea si aprobarea la
nivelul conducerii Baroului a unor norme procedurale inteme care sa instituie rcguli pentu
realizarea achizitiilor importante astfel incat sa fie respectate principiile tansparcntei,
hatamentului egal si al promovarii concurentei in vederea cheltuidi eficiente a bugetului
Baroului. Recomandarea ale ca temei inclusiv sesizarea unei insuliciente tasabilitati a
modului in care sunt selectati firnizorii de produse/prestatodi de servicii (inclusiv cele care au
caracter permanent)/ si a modalitatii de stabilire a preturilor aferente prestatiilor rcspective.

V. DESCARCARE DE GESTIUNE:

Avand in vedere rezultatul verificarilor efectuate, consennat in prezentul raport,
Comisia de Ceizod propune Adunarii Generale urmatoarele:

Anrobarea descarcarii de sestiune a Consiliului Baroului pentru activitatea
din anul20l7.

Data intocmirii: 27.02.2018

Comisia de cenzori:

Avocat CAPISIZU SERGIU Presedinte
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Avocat IONESCU BOGDAN - Membru

Avocat IRIMIA FLOzuN - Membru

' Avand in vedere imposibilitatea obiectiva de prezentare in vederea semnarii raportului, cenzorii CAPISIZU
SERCIU si IONESCU BOGDAN au acordat niandat de semnare a mportului cenzorului IRIMIA FLORIN.


