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HOTARARE 
 
Avand in vedere constituirea Consiliului Baroului Bucuresti, ca 

urmare a Hotararii Adunarii Generale Elective din data de 24 mai 2015, 
 
Tinand cont de dipozitiile H.C.B.B. nr. 12/12.05.2014 privind 

reorganizarea resorturilor de activitate a Consiliului Baroului Bucuresti, 
 
In baza dispozitiilor art. 56 alin. (2)  din Legea nr. 51/1995 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicata,  
In temeiul prevederilor art. 71 alin (4) si art. 73 alin (3) din Statutul 

profesiei de avocat, republicat, 
 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI 
HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se stabilesc resorturile de activitate a Consiliului 

Baroului Bucuresti, dupa cum urmeaza: 
 

1. Administraţie internă, resurse umane si financiar 
Responsabil resort: Decan av. Ion Dragne 
 
Responsabilitati principale: 

-    Coordonarea activităţii salariaţilor baroului;    
-    Actualizarea statului de functii al baroului; 
- Coordonarea activitatii de selectare si angajare a personalului; 
- Coordonarea şi supravegherea Filialei Bucuresti a Casei de Asigurări a 

Avocaţilor; 
- Verificarea modului de gestionare a fondurilor baroului;  
-    Stabilirea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor; 
-    Ordonantarea cheltuielilor baroului. 
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2. Relatii internationale 
Responsabili resort: Decan av. Ion Dragne, av. Mihai Tanasescu, av. Flavia 
Teodosiu, av. Aurel Ciobanu. 
 
Responsabilitati principale: 

- Asigurarea participarii Baroului Bucuresti la reuniuni organizate de 
organisme internationale ale profesiei de avocat; 

- Asigurarea dezvoltarii relatiilor institutionale ale Baroului Bucuresti cu 
organismele profesionale internationale, cu respectarea obligatiilor asumate 
de Romania in calitate de membra a Uniunii Europene; 

-   Gestionarea relaţiilor cu toate instituţiile, organismele sau barourile din 
străinătate, reprezentarea Baroului faţă de acestea; 

- Asigurarea participarii reprezentantilor Baroului Bucuresti la diferite 
manifestari internationale cu scop profesional si/sau reprezentativ. 

 
 
3.  Comunicare si publicitate profesionala 

Responsabili resort: Decan av. Ion Dragne, Prodecan av. Mihnea Octavian 
Stoica, av. Flavia Teodosiu, av. Daniel Catalin Fenechiu, av. Octavian 
Popescu. 
 
Responsabilitati principale: 

-    Coordonarea relaţiilor cu U.N.B.R. şi cu celelalte Barouri membre ale 
U.N.B.R.; 

-    Coordonarea relaţiilor cu autoritatile nationale;  
-    Relatii cu mass-media; 
- Coordonarea site-ului oficial al institutiei; 
- Monitorizarea indeplinirii obligatiilor privind publicitatea profesionala; 
- Avizarea formelor de publicitate profesionala. 
 

4. Pregătire profesională  
Responsabili resort: Decan av. Ion Dragne, Prodecan av. Petrut Ciobanu, av. 
Florea Gheorghe, av. Nemes Vasile, av. Iosif Friedmann-Niculescu, av. Ion 
Ilie-Iordachescu, av. Aurel Ciobanu, av. Mihai Hotca 
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Responsabilitati principale: 

-    Coordonarea pregătirii profesionale a stagiarilor în cadrul organizat de 
Barou şi de INPPA;  

- Colaborarea cu INPPA; 
-    Organizarea de sesiuni de comunicari stiintifice, mese rotunde, seminarii, 

conferinte profesionale pentru pregătirea avocaţilor stagiari si definitivi; 
-    Asigurarea unui sistem de informare legislativă şi de doctrină. 

 
 
5. Cancelarie, evidenta avocati, arhiva  
Responsabili resort: Decan av. Ion Dragne, Prodecan av. Ciobanu Petrut, av. 
Flavia Teodosiu, av. Nicu Tiberius, av. Aurel Ciobanu.  
 
Responsabilitati principale: 

-    Verificarea si solutionarea cererilor avocaţilor adresate Consiliului privind 
înfiinţarea, modificarea sau încetarea formelor de exercitare a profesiei; 

-    Verificarea si solutionarea cererilor avocaţilor legate de Statut şi de calitatea 
de avocat (suspendări, incompatibilităţi, nedemnităţi, încetarea calităţii de 
avocat, etc.); 

-    Verificarea si solutionarea cererilor de transfer; 
-    Verificarea si solutionarea cererilor de înfiinţare de sedii secundare şi birouri 

de lucru, controlul avizării şi al funcţionării acestora; 
-    Pregătirea Adunărilor Generale; 
-   Coordonarea intocmirii, actualizarii si comunicarii Tabloului Avocatilor din 

Baroul Bucuresti catre institutiile abilitate; 
- Coordonarea activitatii Arhivei;  
-  Verificarea si solutionarea cererilor privind comunicarea datelor 

profesionale privind avocatii membri catre institutiile solicitante. 
 
 
   6. Asistenţă judiciară  

Responsabili resort: Prodecan av. Petrut Ciobanu, av. Mihai Tanasescu, av. 
Mihail Ciobanu, av. Mihai Hotca, av. Octavian Popescu. 
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Responsabilitati principale: 

-    Coordonarea ajutorului public judiciar in materie civila;  
- Coordonarea asistentei judiciare in materie penala din oficiu;  
-   Verificarea cererilor de asistenta obligatorie in materie penala, a cererilor de 

ajutor public judiciar in materie civila, a cererilor de asistenta extrajudiciara, 
precum si a cererilor de asistenta gratuita; 

- Coordonarea relaţiilor cu instanţele, parchetele, poliţia şi organele 
administraţiei publice privind asistenţa judiciara din oficiu. 
 
 
7. Resortul disciplinar 
Responsabili resort: Prodecan av. Mihnea Octavian Stoica, av. Iosif 
Friedmann-Nicolescu, av. Vasile Nemes.  
 
Responsabilitati principale: 
-  Verificarea si solutionarea sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la 
activitatea membrilor Baroului; 
- Verificarea si solutionarea cererilor privind restituirea onorariului; 
-  Redactarea punctelor de vedere catre Uniunea Nationala a Barourilor din 
Romania in procedura contestatiilor impotriva hotararilor consiliului;  

- Redactarea, inaintarea si sustinerea actiunilor disciplinare ale Consiliului 
Baroului Bucuresti la Comisia de Disciplina;  

-  Intocmirea de referate ca urmare a contestatiilor impotriva deciziilor 
decanului privind restituirea de onorariu. 

     
 

8. Politici profesionale, apararea profesiei si contencios 
Responsabili resort: Decan av. Ion Dragne, Prodecan av. Mihnea Octavian 
Stoica, av. Gheorghe Florea, av. Vasile Nemes, av. Daniel Catalin Fenechiu, 
av. Iosif Friedmann-Nicolescu 
 

Responsabilitati principale:  
-  Analizarea coordonatelor relevante ale dezvoltarii profesiei de avocat 

si intocmirea de proiecte in acest sens; 
-  Propunerea de politici si directii profesionale privind: apararea 

profesiei, largirea sferei prestatiilor avocatiale prin promovarea de 
proiecte in acest sens; 
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- Colaborarea cu barourile naționale și cu Uniunea Națională a 

Barourilor din România pentru ca în condițiile bugetare naționale să 
crească nivelul onorariilor pentru asistența juridică asigurată din 
oficiu și în cauzele civile în care se acordă ajutor judiciar; 

- Susținerea elaborării de norme privind interpretarea şi aplicarea 
unitară de către organele profesiei a reglementărilor privind 
publicitatea profesionala; 

- Coordonarea reprezentarii baroului in litigiile in care este parte; 
-  Sesizarea organelor abilitate sa sanctioneze avocatura clandestina. 

 
9. Biblioteca 
Responsabili resort: Prodecan av. Petrut Ciobanu, av. Gheorghe Florea, av. 
Aurel Ciobanu, av. Iosif Friedmann-Nicolescu. 
 
Responsabilitati principale:  

- Coordonarea activitatii Bibliotecii Baroului Bucuresti. 
 
 

10. Proiecte culturale si sociale 
Responsabili resort: Prodecan av. av. Mihnea Octavian Stoica, av. Mihail 
Ciobanu, av. Aurel Ciobanu, av. Iosif Friedmann-Nicolescu, av. Mihai 
Tanasescu. 
Responsabilitati principale:  

- Propunerea de parteneriate cu diverse entitati in scopul obtinerii de 
beneficii pentru avocatii membri: banci, societati de asigurare, 
edituri/librarii, programe legislative, solutii IT (software si hardware), 
servicii diverse (gradinite/afterschool, sali de sport, turism, catering, 
restaurante, etc); 

- parteneriate cu universitati pentru discounturi la programe de master, 
studii postuniversitare (burse); 

- parteneriate cu barouri straine pentru accesul la stagii de practica 
(burse). 
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11. Informatizarea baroului 
Responsabili resort: Decan av. Ion Dragne, Prodecan av. Mihnea Octavian 
Stoica, Prodecan av. Petrut Ciobanu, av. Gheorghe Florea, av. Flavia 
Teodosiu, av. Octavian Popescu. 
 
Responsabilitati principale:  
- Implementarea sistemului de management integrat al documentelor; 
- Corelarea cu sistemele informatice ale UNBR, Filiala CAA si celelalte 

barouri; 
- Implementarea „baroului virtual“; 
- Administrarea si modernizarea site-ului baroului. 
 
12. Monitorizare legislatie 
Responsabili resort: av. Gheorghe Florea, av. Nicu Tiberius, av. Mihai 
Hotca, av. Daniel Catalin Fenechiu. 
 
Responsabilitati principale:  

- Analiza legislatiei primare si secundare cu potential impact asupra profesiei 
de avocat. 

 
13. Insertia profesionala a tinerilor avocati 
Responsabili resort: Prodecan av. Mihnea Octavian Stoica, av. Ion Ilie-
Iordachescu, av. Iosif Friedmann-Nicolescu, av. Aurel Ciobanu, av. Vasile 
Nemes. 
Responsabilitati principale:  
- Sprijinirea avocatilor stagiari; 
- Sprijinirea formelor individuale de exercitare a profesiei; 
- Organizarea unor servicii de consiliere si informare pentru avocati 

destinate avocatilor stagiari (integrare profesionala); 
- Programe pentru protectia avocaturii. 

 
Art. 2. Consilierii responsabili de resorturi au mandatul 

Consiliului de a solutiona in numele acestuia, intre sedintele de consiliu, 
solicitarile aflate in aria de competenta a resortului respectiv. 
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Art. 3. Lucrarile solutionate conform art. 2 vor fi consemnate 

prin grija Compartimentului Secretariat-Cancelarie in Condica de Consiliu si 
se vor valida in plenul sedintei imediat urmatoare a Consiliului. 

 
Art. 4. Prezenta hotarare abroga dipozitiile H.C.B.B. nr. 

12/12.05.2014 privind resorturile de activitate ale Consiliului Baroului 
Bucuresti, precum si modificarile ulterioare ale acesteia.  

 
 Art. 5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin 
afisare la sediu si publicare pe site-ul baroului. 
 

 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI 
DECAN, 

Av. Dr. Ion DRAGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 15/02.06.2015 


