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RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI BAROULUI CLUJ 

martie 2016 - februarie 2017 
 

Prezentul raport conține aspectele relevante privind activitatea Consiliului Baroului Cluj, în 
intervalul dintre cele două adunări generale ale acestuia, sintetizate pe departamentele de 
funcționare ale Consiliului.  
 

Consiliul Baroului Cluj este organizat pe departamente specializate pe activități specifice, 
potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului. Materialele și problemele ivite 
sunt inscrise pe ordinea de zi a ședințelor consiliului care analizează și decide asupra modului de 
soluționare, iar între ședințele Consiliului, punerea în aplicare revine responsabililor de 
departamente sau, după caz persoanelor mandatate ori Decanului. Pentru rezolvarea problemelor 
curente și a celor excepționale și/sau urgente sunt asigurate de Decan conform competențelor și a 
mandatului acordat de Consiliu în acest sens. Decanul este sprijinit și substituit potrivit Legii și 
potrivit hotărârilor Consiliului de Prodecan, dl av.Călin Budișan și de dna consilier av.Flavia Maier.  
 Ședințele Consiliului au loc lunar, cele ordinare, sau ori de căte ori se impune, cele 
extraordinare. În exercitarea mandatului Consiliul adoptă hotărâri și decizii.  

În perioada martie 2016 – februarie 2017 lucrările Consiliului s-au derulat în cadrul a 15 
ședinte din care 11 ordinare și 4 extraordinare. În soluționarea problemelor supuse atenției 
Consiliului au fost emise un număr de 156 hotărâri și 801 decizii. 

În cele ce urmează vom prezenta principalele activități derulate de Consiliul Baroului Cluj în 
perioada martie 2016 - februarie 2017, organizate pe departamente, cu mențiunea că unele dintre 
problemele supuse atenției Consiliului sunt interdisciplinare, fiind soluționate în colaborare de către 
responsabilii a două sau mai multe departamente. 
 

1. Administraţie internă  
- Consilier coordonator : avocat Mircea POP 
- Consilier supleant        : avocat Calin BUDISAN  

  avocat Flavia Ioana MAIER 
 

În baza Regulamentului Consiliului, la nivelul acestui departament se gestionează probleme 
legate de organizarea administrativă – personal, spații, dotări - , coordonarea și supravegherea 
activității Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților, a SC Advoserv SRL și a INPPA Centrul Teritorial 
Cluj, pregătirea și organizarea Adunărilor Generale ale Baroului Cluj, urmărirea achitării de către 
avocații membri a contribuțiilor datorate la bugetele baroului, filialei CAA, UNBR și INPPA.  
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Privind administrarea imobilelor din proprietate și a spațiilor destinate serviciilor de 

asistență judiciară, au fost rezolvate problemele curente de gestionare a sediului administrativ din 
Str.Pavel Roșca nr.4, a sediului din Str.Pavel Rosca nr.8, a imobilului din Turda, Str.Axente Sever 
nr.19, proprietate a Baroului Cluj, precum și a spațiilor din incintele instanțelor destinate garderobei 
și Serviciilor de Asistență Judiciară, dotări logistice etc.  

În cursul acestui an a fost redobândit spre utilizare spațiul destinat Serviciului de Asistență 
Judiciară la nivelul Judecătoriei Gherla. În acest sens, cu implicarea directă a directorului SAJ Gherla, 
dna av.Ștef Roxana, au fost efectate lucrări de igienizare, reamenajare a spațiului și dotare cu tehnică 
de calcul, constând în echipamente, software, servicii internet, consultare legislativă. 

La solicitarea avocaților ce își desfășoară activitatea la nivelul Judecătoriei Dej, cu sprijinul 
dnei av.Domșa-Stina Diana, a fost aprobată și finanțată amenajarea și pentru dotarea spațiului din 
curtea interioară a Judecatoriei Dej pentru folosința avocaților. 

Au fost reînnoite și extinse contractele de furnizare servicii și utilități în funcție de necesitățile 
ivite.  

Cu sprijinul dlui av.Vlasiu, au fost organizate intervenții de igienizare a imobilului Turda, 
Str.Axente Sever nr.19, la solicitarea autorităților. Construcția se află într-un stadiu avansat de 
degradare, nefiind posibilă amenajarea acesteia în vederea utilizării. Se ridică problema găsirii unei 
soluții pentru valorificarea acestui imobil. S-au făcut demersuri pentru încheierea unui contract de 
asociere în vederea edificării unei construcții pe acest teren, sens în care s-au publicat anunțuri 
repetate în presă, însă a fost depusă nici o ofertă până în acest moment. 

Tabloul avocaților este actualizat lunar pe site-ul baroului și la Infokiosk-ul din incinta 
Tribunalului Cluj, astfel încât tabloul avocaților este actualizat și accesibil publicului în conformitate 
cu dispozițiile legale. 

Privind activitatea personalului, în cursul acestui an Consiliul Baroului Cluj, la solicitarea 
conducerii Judecătoriei Turda și a avocaților ce își desfășoară actviitatea la nivelul Judecătoriei Turda, 
a aprobat angajarea unei persoane pentru asigurarea activităților prevăzute în Protocolul încheiat cu 
Judecătoria Turda în acest scop, respectiv scanarea documentelor atașate dosarelor instanței. De 
asemenea a fost analizată activitatea personalului angajat în baza Protocolului încheiat cu 
Judecătoria Cluj-Napoca pentru activități de scanare și au fost înaintate conducerii judecătoriei 
propuneri pentru îmbunătățirea activității și respectarea condițiilor prevăzute în protocolul de 
colaborare. 

În cursul acestui an a încetat contractul de muncă al persoanei angajate pentru activități de 
curățenie și curierat, la cererea sa, și ca urmare a fost organizată selecție pentru ocuparea postului și 
a fost angajată o altă persoană. 

Au fost gestionate o serie de probleme curente privind personalul angajat, planificarea 
concediilor, diverse probleme organizatorice. 

Un demers important a fost întreprins ca urmare a sesizărilor membrilor baroului privind 
programul de servire a acestora la secretariatul și casieria instituției. Astfel în ședința Consiliului 
Baroului Cluj din ianuarie 2017 s-a dispus extinderea programului de lucru cu avocații membri zilnic, 
de la orele 9,00 la orele 14,00. 

S-au continuat demersurile în vederea reorganizării sub aspect informatic a activității 
Baroului. Membrii Baroului au putut constata îmbunătățiri în sistemul de comunicare. Atât hotărârile 
Consiliului cât și alte informări de interes sunt comunicate prin e-mail fiecărui membru al baroului.  

Tot în vederea îmbunătățirii comunicării Consiliulul Baroului, avem în vedere refacerea 
design-ului și structurii site-ului Baroului. Modernizarea vizează utilizarea unor tehnologii mai noi de 
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realizare, responsive, adaptate și pentru utilizare pe device-uri mobile, eventual integrare cu sisteme 
de transmitere mail-uri. Lucrările vor fi finalizate în următoarele 2-3 luni. 

 
De asemenea, s-au făcut demersuri pentru achiziția unei soluții informatice pentru suportul 

activității de registratură/secretariat care să permită o organizare mai eficientă și modernă a 
activităților specifice, arhivării electronice și a colaborării între departamente. 

 
Unul din cele mai importante aspecte pe care Consiliul îl are în atenție este sistemul 

informatic de evidență a  membrilor și contribuțiilor. Efortul va fi susținut deopotrivă de Filiala Cluj a 
CAA și INPPA Centruil Teritorial Cluj care vor fi beneficiari direcți ai sistemului alături de Baroul Cluj, 
noul sistem fiind complet integrat funcțional cu activitatea celor trei instituții. Actualul sistem 
informatic a fost realizat în anul 1999 și nu mai corespunde în totalitate cerințelor de exploatare 
curente. Problemele cele mai mari sunt legate pe de o parte de neacoperirea tuturor necesităților 
funcționale, iar pe de altă parte de perfomanța scăzută ca timp de reacție. Mediul de dezvoltare în 
care a fost implementat actualul sistem și suportul bazei de date nu mai sunt de actualitate și nu 
permit dezvoltarea sistemului la cerințele actuale. De aceea începând cu anul 2014 au fost realizate 
demersuri pentru dezvoltarea unui nou produs, mai complex funcțional, mai performant, 
restructurat în concordanță cu cerințele actuale și care să asigure o mult mai bună deservire a 
membrilor, atât prin reducerea timpului de reacție cât și prin posibilitatea de utilizare pe mai multe 
posturi de lucru. Au fost definite analizate documentate cerințele, au fost organizate proceduri de 
selecție a dezvoltatorului, a fost solicitat sprijinul unu consultant extern pentru evaluarea ofertelor. 
În toamna anului 2015 Casa de Asigurări a Avocaților a anunțat programul de informatizare la nivel 
național, axat atât pe centralizarea datelor la nivel național în sprijinul avocaților și al organelor 
profesiei cât și privind soluția informatică pentru gestiunea internă a filialelor, fapt ce a decalat 
trecerea la faza de implementare a sistemului informatic până la clarificarea initențiilor la nivel 
central. În acest sens au fost organizate întâlniri de lucru ale conducerii CAAR și filiale, la care Baroul 
Cluj și Filiala Cluj au participat, una din ele fiind găzduită chiar la Cluj în data de 19.02.2016. Discuțiile 
au fost purtate atât la nivel de conducere cât și la nivel de departamente IT pentru a clarifica 
intențiile și posibilitățile de colaborare. Urmare a acestor demersuri s-a decis colaborarea în vederea 
dezvoltării unei soluții comune la nivel național pentru programul de gestiune internă, ca fiind cea 
mai bună abordare. Tot in luna ianuarie 2017, urmare și a unor nemulțumiri manifestate de membri 
baroului privind lipsa de eficiență la nivelul casieriei, consiliul baroului a dispus ca soluția informatică 
să fie funcțională în termen de 6 luni. Odată cu migrarea pe noul sistem informatic vor fi instalate 
aparate POS pentru încasarea prin card a contribuțiilor și se vor asigura toate condițiile tehnice și 
logistice pentru ca încasarea contribuțiilor să fie operabilă pe ambele posturi de lucru existente. 

Desigur, adată cu modernizarea software, trebuie modernizat și suportul hardware. Au fost 
făcute demersuri pentru refacerea infrastructurii IT la nivelul Baroului Cluj, Filialei Cluj a CAA și INPPA 
Cluj, incluzând dotări cu tehnică de calcul de ultimă oră, achizițioarea unui server performant care să 
permită administrare și exploatare moderne și în condiții de securitate maximă. Toate acestea 
presupun un cost ridicat, însă beneficiile vor fi pe măsură. În prezent demersul se află în fază finală de 
selecție a furnizorului de echipamente și servicii, implementarea efectivă urmând a fi realizată în 
cursul a 2-3 luni. 

În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art.122 alin.4 şi 5 din  Statutul profesiei de avocat, 
precum şi a dispoziţiilor Hotărârii nr.30/03.02.2011 a Consiliului Baroului Cluj, Consiliul Baroului Cluj a 
asigurat alocarea seriilor numerice pentru formularele tipizate („Contract de asistenţă juridică” - 
anexa nr.1 şi „Împuternicire avocaţială” – anexa nr.2 la Statutul profesiei de avocat)  pentru toate 
formele de exercitare a profesiei. 
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 De asemenea, cu sprijinul dlui av.Cristian Dumitru s-a încercat încheierea unui abonament de 
grup corporate cu World Class în beneficiul membrilor baroului, însă din motive ce țin de condițiile 
impuse de colaborare, această colaborare nu a putut fi încă realizată. 
 
 

2. Administraţie externă şi relaţii externe 
- Consilier coordonator : avocat Mircea POP (relații naționale), avocat Stanca Ioana 

GIDRO (relații internaționale)   
- Consilieri supleanţi :  

   avocat Doina Maria GHERMAN 
   avocat Livia Florina LABO 
   avocat Voicu Dumitru SÂRB 
   avocat Călin Voicu STEGĂROIU 

  
Departamentul de administrație externă are în obiectiv relațiile cu toate instituțiile și organismele cu 
care Baroul Cluj are legături, atat pe plan intern, cât și extern. 
 
2.1. Pe plan international 
 Anul 2016  a fost mai variat din punct de vedere al relatiilor stabilite și întreținute, în special  
cu barourile membre în Federatia Barourilor Europene. ( F.B.E.). 
 
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „ INVESTITII IMOBILIARE ÎN STRAINATATE” 
 
 La 26 ianuarie 2016 dl av.Calin Iuga a participat la  Varsovia la Conferința internațională „ 
Investitii imobiliare în strainatate”, fiind invitat de colegii polonezi, Baroul Varsovia fiind membru 
FBE. A susținut lucrarea „ Aspecte legale privind tranzactiile imobiliare din Romania”. 
 
FESTIVITATEA BAROULUI BARCELONA 
 
 Baroul Barcelona organizează în fiecare an festivitatea Sant Raimon de Penyafort. În 2016 
festivitatea a avut loc la 18-19 februarie. Baroul Cluj a fost reprezentat de decan, dl av.Mircea Pop, 
dna av.Diana Andrasoni și dna av.Stanca Gidro. 
 
 Cu ocazia acestei festivitati s-a semnat PROTOCOLUL DE INFRATIRE CU BAROUL BARCELONA. 
 

Subsecvent semnării protocolului de înfrăţire cu Baroul Barcelona, s-a stabilit continuarea 
discuţiilor cu reprezentanţii Baroului Barcelona în vederea stabilirii unui plan concret de 
implementare a acestuia, pentru ca membrii ambelor barouri infrăţite să poată fructifica şi beneficia 
de acest raport profesional. În acest sens s-a discutat de acordarea de acces pe baza de parola la site-
ul ICAB, inclusiv libraria juridica on-line, şi, pe bază de reciprocitate la site-ul Baroului Cluj, schimbul 
de tineri avocaţi pentru stagii la cabinete de avocaţi din ţările înfrăţite, organizarea de seminarii 
conjuncte, etc.  
 În urma unei vizite la Consulatul Român de la Barcelona, doamna consul general, Geanina 
Boicu, a dorit să ne ofere tot concursul la implementarea acestei infratiri, menţionându-ne că se 
simţea nevoia unui asemenea parteneriat, dat fiind numărul mare de români aflaţi în Spania, cu 
precădere in Catalunia, si multitudinea de probleme legale pe care acestia le au, mare parte a 
acestora necesitand cunoasterea amanuntita atat a legislatiei spaniole, cat si a celei romane.  
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 Ca în fiecare an, la întâlnirea de la Barcelona, in 19.02.2016, Comisiile FBE au avut o întâlnire 
comună cu Preşedinţia FBE. 
 Fiecare comisie şi-a susţinut raportul de activitate în plen. Au avut loc discuţii despre o 
strategie de lucru comună intercomisii pe tematicile de studiu comune.  
 Comisia Barourilor de Est a stabilit o tematica comună de studiu cu comisia Ad-hoc a 
Drepturilor omului în ceea ce priveşte tematica migratiei și azilului, din punctul de vedere al 
procedurilor de infringement pentru întârzierea transpunerii directivelor europene în legislațiile a 18 
state din Europa, precum şi în problematica egalităţii de arme, prin prisma organizării justiţiei în ţările 
foste comuniste, inechitatea calificării procurorilor ca şi magistraţi.  
 S-a stabilit redactarea unei scrisori de susţinere a avocaţilor eleni pentru manifestările de 
protest iniţiate din cauza proiectului legat de modificarea sistemului de fiscalitate aplicabil profesiilor 
liberale din Grecia, care comportă o majorare a taxelor şi impozitelor percepute în mod excesiv şi 
discriminatoriu. 
 S-au schimbat informaţii pentru accesul la bazele de date ale avocaţilor. 
 S-a stabilit cu membrii prezenţi ai comisiei o modalitate de lucru scrisă, pe temele de discuţie 
propuse, precum şi o întâlnire intermediară la Cluj-Napoca, după congresul FBE de la Strasbourg. 
  Vă reamintim că prin hotărârea nr.169 din 30.09.2015 Consiliul Baroului Cluj a aprobat 
găzduirea Comisiei Barourilor de Est din cadrul Federatiei Barourilor Europene. Președintele comisiei 
este dna av.dr.Gidro Stanca, secretar dna av. Andrasoni Diana și secretari supleanți dl av. Iuga Călin și 
dl av. Sarb Voicu Dumitru. 
 
 În sedinta Consiliului Baroului Cluj din 10.03.2016, la propunerea dnei av.Diana Andrasoni, s-a 
decis de principiu infrățirea cu Baroul Cracovia. 
 
CONGRES F.B.E. - STRASBOURG, 12-14.05.2016 
 
 In perioada 12 - 14 mai 2016 a avut loc la Strasbourg (Franța) Congresul General FBE, la care 
delegația Baroului Cluj a fost formată din  dna av. dr. Stanca Gidro (președintele Comisiei Barourilor 
din Est din cadrul FBE), dna av. Diana Andrașoni (secretar al Comisiei),  dna av.dr. Doina Gherman 
(membru al Comisiei) și dl av. Voicu Sârb (secretar supleant, membru al Comisiei), iar din partea 
Baroului Dolj a participat dl av. Radu Marinescu (membru al Comisiei). De asemenea, au fost prezenti 
delegați avocați, membri ai asociațiilor profesionale, ai consiliilor și decani din multe barouri 
europene. 
 Activitățile Congresului au debutat în ziua de 12.05.2016 la sediul Baroului Strasbourg, cu 
sedințele conducerii Federației și ale comisiilor precum si festivitatea primirii delegaților la Congres. 
Activitatea Comisiei Barourilor din Est a  vizat capacitarea unor noi membri, care să se implice activ 
pentru  realizarea obiectivelor comune pe termen scurt și mediu: identificarea și analizarea 
problemelor specifice reglementarii si exercitiului profesiei in spatiul est-european, configurarea, 
promovarea si sustinerea unor proiecte comune vizand dezvoltarea, modernizarea si protejarea 
profesiei, asigurarea realizarii si exercitarii libere a drepturilor si libertatilor fundamentale in Estul 
Europei, mai ales in tarile cu sisteme juridice post-comuniste. Au fost discutate aspecte de actualitate 
si interes profesional pentru spatiul est-european (accesul la justiție, calitatea si celeritatea 
procedurilor judiciare, nivelul taxelor de timbru raportat la veniturile cetatenilor, fiscalizarea 
profesională, interacțiunea intre profesiile juridice, problemele ce apar în activitatea noastră legate 
de abuzuri ale magistraților, organelor de urmarire penala sau autoritatilor administratiei centrale si 
locale). Un loc aparte a fost rezervat problemelor protejarii profesiei (secretul profesional, 
confidentialitatea, apararea apararii, presiunile exercitate asupra avocatilor in diverse proceduri 
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interne si riscurile la care se expun), sens in care, la initiativa membrilor din Romania, se va propune 
adoptarea de catre FBE a unei rezolutii privind protejarea profesiei in aceasta tara. Baroul Cluj a 
prezentat un proiect de informare juridica a tinerilor, in spatiul est-european, plecand de la initiativa 
promovata la nivel national de catre dl.judecator Cristi Danilet, membru CSM. 
 In data de 13.05.2015 a avut loc sesiunea stiintifica a Congresului FBE. Sub genericul 
“Avocatul in dialog cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului’’, lucrarile s-au desfasurat in spatiul 
Curtii Europene, in prezenta Presedintelui acesteia, dl. Guido Raimondi si a altor actuali si fosti 
judecatori ai Curtii (intre care si judecatorul roman, d-na Iulia Motoc). Discursurile și discuțiile au 
privit, intre altele, teme precum : 
- rolul avocatului in cadrul procedurilor in fata CEDO din perspectiva apararii drepturilor si libertatilor 
fundamentale; 
- posibilitatea de alegere a avocatului (concluzii si perspective ale cazului Salduz) 
- intinderea si limitele libertatii de exprimare ale avocatului din perspectiva jurisprudentei Curtii si a 
prevederilor Conventiei;-aplicarea Conventiei si jurisprudenta Curtii in materia procedurilor 
disciplinare; 
- perchezitionarea si ridicarea de date, inscrisuri, obiecte de la sediul profesional, interceptarea 
convorbirilor si alte masuri de supraveghere speciala privind avocatii si relatia avocat-client, in 
contextul jurisprudentei Curtii (intre care foarte discutate au fost concluziile si perspectivele derivand 
din cauza Michaud vs Franta si cauza Pruteanu vs Romania) si prevederilor si garantiilor legii 
nationale si ale Conventiei; 
- reguli si practici uzuale privind activitatea avocatului in fata Curtii Europene; 
- asteptarile si reformele privind activitatea Curtii din perspectiva avocatilor; 
 Sesiunea stiintifica a durat de la orele 09.00 la orele 19.00, la dezbateri participand activ atat 
judecatorii Curtii cat si avocatii delegati la Congres. Un accent deosebit a fost pus pe lipsa de 
transparenta a procedurii de declarare a inadmisibilitatii sesizarilor adresate Curtii, pe problemele 
aparute in acest context legate de procedura judecatorului unic, pe gradul de incarcare cu cereri si 
cauze pe rol al Curtii, de necesitatea unor reforme. Discutii animate au generat si aplicarea si 
perspectivele generate de Protocoalele aditionale nr.15 si 16 la Conventie, in privinta sensului si 
implicatiilor subsidiaritatii si ale procedurii consultarii Curtii de catre instantele nationale in privinta 
conformitatii cu Conventia in cadrul procedurilor judiciare interne aflate in derulare. Interes deosebit 
a prezentat si perspectiva sumbra a incalcarii tot mai accentuate a secretului profesional, a 
confidentialitatii relatiei client-avocat si a libertatii de actiune si exprimare a avocatului, in diverse 
tari europene, unele cu traditii si sisteme juridice prestigioase (Franta, Olanda), altele aflate in 
recuperarea si consolidarea valorilor democratice în sistemele judiciare (Romania, Polonia). Un 
semnal de alarma a fost ridicat Curtii de avocatii francezi, ingrijorati de permanentizarea efectelor 
represive si profesional vatamatoare ale legii de urgenta privind reprimarea terorismului, edictata in 
Franta in contextual atentatelor, acestia cerand Curtii fermitate in protectia drepturilor si libertatilor 
fundamentale inclusiv pe coordonata profesionala a exercitiului avocaturii. Interceptarea 
comunicatiilor client-avocat dar si avocat-decan, rolul structurilor profesionale (barou, consiliu, 
decan) cu rol de observator sau de filtru prohibitiv in diversele proceduri ce pot implica avocatii 
(interceptari, perchezitii, ridicari de inscrisuri sau mijloace de stocare de date) in contextul unor 
suspiciuni de spalare de bani, terorism, criminalitate organizata, au fost analizate in concret. 
Libertatea de exprimare a avocatului ca actor al justitiei si porte-parole al clientului sau in fata opiniei 
publice au fost subiecte ce au generat discutii numeroase. 
 Posibilitatea de alegere libera si constienta de catre client a avocatului in cadrul procedurii 
asigurarii asistentei obligatorii a generat de asemenea un prilej de examinare a conformitatii cu 
Conventia a reglementarilor si practicilor din diversele tari si culture juridice europene. 
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 Judecatorul roman, d-na Iulia Motoc, a vorbit despre necesitatea motivarii hotararilor de 
respingere ca inadmisibile a sesizarilor, despre perspectivele aplicarii protocoalelor aditionale nr. 15 
si 16 la Conventie si apropierea dar si deosebirile, in acest context, intre procedurile desfasurate in 
fata CJUE si a CEDO.  
 Ultima zi a Congresului, 14.05.2016, a fost rezervata sedintei plenului, care s-a desfășurat la 
sediul Baroului Strasbourg. In prealabil s-a desfasurat prestigioasa intalnire a decanilor (forumul 
decanilor) prezenti la eveniment. Apoi a fost prezentat programul ”HELP in the 28” (sub egida 
Consiliului Europei, cu posibilitate de finanțare prin fonduri europene), program european pentru 
educație privind drepturile omului pentru profesiile juridice, pentru implementarea căruia s-a arătat 
interesat și Baroul Cluj. In cadrul sedintei plenului s-au dezbatut rapoartele secretarului general, 
trezorierului si auditorilor, s-au desfasurat alegeri pentru functiile de presedinte, vicepresedinti, 
trezorier si auditor. Presedinte al FBE pentru urmatorul an este d-nul av. Yves Oschinsky (Bruxelles). 
Primul vicepresedinte este d-na av. Sarah Chandler (Westminster & Holborn) iar cel de-al doilea, ales 
cu sprijinul important al Barourilor Cluj și Dolj, este d-nul av. Michele Lucherini (Lucca). Au urmat 
prezentarea activitatii comisiilor, prin presedintii acestora (inclusiv raportul prezentat în plen de către  
av. dr. Stanca Gidro), discursurile de adio si respectiv de preluare a mandatului ale presedintilor, fost 
si actual precum si inchiderea oficiala a Congresului. 
 Cu această ocazie, a avut loc înțelegerea de principiu privind semnarea acordului de înfrățire 
între Baroul Cluj și Baroul Cracovia. S-a stabilit ca urmează ca în 15 - 16 septembrie 2016 să se 
desfășoare la Cluj-Napoca sesiunea la care vor participa ca invitați / speakeri colegi avocați din 
Polonia (Cracovia și posibil Varșovia). Totodată, decanul Baroului Barcelona (și delegații catalani 
prezenți), precum și delegația Baroului Cluj și-au manifestat intenția comună de a materializa acordul 
de înfrățire printr-un schimb de experiență ce ar urma să aibă loc în vara 2016 (cu tineri colegi 
avocați care să vină la Cluj-Napoca, în paralel cu deplasarea avocaților români la Barcelona, timp de o 
săptămână). Din păcate acest deziderat nu a fost realizat, rămânând speranța ca se va materializa în 
anul 2017. 
 
 După congres, av.Stanca Gidro, în calitate de membru al Comisiei Permanente a U.N.B.R. a 
prezentat C.P. Programul European pentru Formarea Juristilor in Domeniul Drepturilor Omului  
HELP. 
 
 Cu ocazia deplasarii la Strasbourg la Congresul Federatiei Barourilor Europene, la Adunarea 
Generala a FBE, a fost prezentat programul HELP de catre doamna EVA PASTRANA programme 
manager. 
 Pentru a nu gresi, fiind posibila o intelegere distorsionata a acestui program, am preluat de pe 
site-ul www.helpcoe.org informatiile privind acest program. 
 Dna PASTRANA a prezentat si o lista a tarilor cu care nu are contact, printre care se afla si 
Romania ( e vorba de avocati ). La sfarsitul prezentarii urmare a discutiilor cu dna Pastrana aceasta a 
solicitat sa fie stabilita o persoana de contact. Scopul acestui contact este de a integra si probeleme 
noastre in program si a avea acces la acesta in LIMBA ROMANA. 
 S-a solicitat aprobarea colaborarii cu dna Pastrana si stabilirea persoanei de contact pentru 
UNBR. 
 Datele de contact ale managerului sunt: 
EVA PASTRANA – Directorate General of Human Right end Rule of Law – DGI Human Rights and Co-
operation Departament – eva.pastrana@coe.int tel.+33(0)3 888 41 3392 
www.coe.int/nationalimplementation. 

http://www.helpcoe.org/
mailto:eva.pastrana@coe.int
http://www.coe.int/nationalimplementation
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PROGRAMUL HELP 

Programul European pentru Formarea Juriștilor în Domeniul Drepturilor Omului (Programul HELP) 
asistă statele membre ale Consiliului Europei (CoE) în implementarea Convenției Europene a 
Drepturilor Omului (CEDO) la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Comitetului de Miniștri 
(2004) 4, cu Declarația de la Interlaken din 2010, precum și cu cea de la Brighton din 2012. Aceasta se 
realizează prin consolidarea capacității judecătorilor, avocaților și procurorilor din toate cele 47 de 
state membre de a aplica CEDO în exercitarea atribuțiilor lor profesionale curente. 
WEBSITE-UL HELP 
Website-ul HELP oferă acces gratuit online la materiale și suporturi pentru formarea profesională în 
domeniul CEDO. Acesta este destinat tuturor utilizatorilor interesați. Accesați 
http://www.coe.int/help şi înscrieți-vă. De asemenea, website-ul este o platformă pentru cursuri de 
formare la distanță și găzduiește forumuri pentru a stimula discuții și dezbateri pe teme legate de 
drepturile omului între juriști. 
RESURSELE HELP 
O gamă largă de resurse de formare în domeniul CEDO, dezvoltate și colectate în cadrul Programului 
HELP, sunt disponibile online, traduse în limbile naționale ale statelor beneficiare. Acestea includ 
manuale de formare atât în metodologia, cât și în conceptele cheie CEDO, precum și ghiduri, curricule 
standard, planuri de curs, prezentări, spețe și cursuri de e-formare pe diferite articole și teme CEDO. 
METODOLOGIA DE FORMARE HELP 
Metodologia și resursele HELP sunt în mod sistematic utilizate în toate activitățile de consolidare a 
capacităților în domeniul CEDO, organizate în statele beneficiare, inclusiv în cadrul Programelor 
Comune EU/CoE. 
PROIECTUL PRIVIND CRITERIILE DE ADMISIBILITATE 
În cadrul Programului HELP, un proiect separat a fost dezvoltat pe tema “Consolidarea capacității 
avocaților de a se conforma criteriilor de admisibilitate pentru introducerea cererilor în fața Curții 
Europene a Drepturilor Omului”. Proiectul este în prezent axat pe 6 state pilot: Albania, Bulgaria, 
Republica Cehă, Lituania, Federația Rusă și Turcia. 
COORDONATORII NAȚIONALI HELP 
Coordonatorii naționali HELP sunt experți naționali din statele pilot, care colaborează cu Institutele 
Naționale de Formare și Barourile Naționale, oferindu-le toate informațiile necesare cu privire la 
resursele HELP. 
COORDONATORII HELP CU PRIVIRE LA ADMISIBILITATE 
Coordonatorii cu privire la admisibilitate sunt experți naționali din cele 6 state pilot. Aceștia au fost 
numiți pentru a oferi avocaților din respectivele state informații cu privire la criteriile de admisibilitate 
și la conformitatea cererilor trimise la CEDO. 
FONDUL FIDUCIAR PENTRU DREPTURILE OMULUI 
Programul HELP este finanțat de Fondul Fiduciar pentru Drepturile Omului (HRTF). HRTF a fost 
înființat în martie 2008 de către Norvegia, inițiator și contribuitor fondator, de Consiliul Europei și de 
CEB – Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei. De la crearea sa, HRTF a fost extins prin 
alăturarea Germaniei, Olandei, Finlandei, Elveției, precum și a Regatului Unit. 
REȚEAUA HELP 
PARTENERI OPERAȚIONALI: 
Institutele naționale de formare a judecătorilor și procurorilor (NTI) din toate cele 47 de state membre 
ale Consiliului Europei 
Uniunile Barourilor (BA) din toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei 
Asociațiile internaționale ale judecătorilor 

http://www.helpcoe.org/help-programme/romania
http://www.coe.int/help
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Consiliul Barourilor și a Asociaților de Barouri din Europa (CCBE) 
Asociațiile naționale ale judecătorilor și procurorilor 
Asociațiile profesionale ale avocaților, rețelele de asistență juridică și clinicile juridice specializate în 
drepturile omului 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
 
 Urmare acestei cereri UNBR a stabilit persoanele de contact, care au luat legătura cu dna 
Pastrana, astfel ca vom putea beneficia și noi, avocatii romani, de beneficiile acestui program. 
 
ECHIPA DE FOTBAL DACIA FELIX - formata din avocați membri ai Barourilor Cluj, Maramures, 
Bucuresti, Alba și Hunedoara – a obținut titlul de vicecampioana mondiala ( în Spania, la Manga ). 
Felicitări! 
 
PROTOCOLUL DE INFRATIRE CU BAROUL CRACOVIA a fost semnat la data de 16 septembrie 2016. 
 
SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC ROMÂNO-POLONEZ ORGANIZAT LA CLUJ ÎN 15-16 SEPTEMBRIE 2016, 
organizat de Centrul Teritorial INPPA Cluj, invitați fiind av.dr. Dariusz Gibasiewicz, avocat in Baroul 
Olsztyn și av.dr. Mariusz Maciejewski, avocat în Baroul Varsovia. 
 
La CONGRESUL UNIUNII INTERNATIONALE A AVOCATILOR, - 28-29 octombrie 2016 - ce a avut loc la 
Budapesta, UNBR l-a delegat pe colegul nostru deputat av. MATE ANDRAS. 
 
 În perioada 12-13 octombrie 2016 avut loc la Varsovia, sub egida FBE – INTERNATIONAL 
CONTRACT COMPETITION FOR YOUNG LAWYERS. 
 Din partea Baroului Cluj au participat av.Voicu Sarb, în calitate de jurat și echipa formata din 
av. Clara Barsan si av. Bianca Racolta, care au obtinut un meritoriu loc doi. Le felicitam ! 
  
SESIUNEA INTERMEDIARA F.B.E. -  LUXEMBOURG   13.10.2016 – 15.10.2016 
 
 Congresul FBE a debutat cu raportul președinților de comisii către Președinție, fiind urmat de  
lucrările pe comisii. 
  Comisia Barourilor de Est, reprezentată de președintele acesteia, av. dr.  Stanca GIDRO, a 
prezentat activitatea derulată de comisia găzduită de Baroul Cluj  în perioada mai 2016 – octombrie 
2016, precum și planul de activitate pe următoarele luni.  Ca principale puncte au fost prezentate 
activitățile de promovare a educației juridice în școli, pe baza manualului elaborat de dl Cristi 
DANILEȚ, judecător, membru CSM. În județul Cluj   s-a obținut acceptul Ministerului Educației și 
Învățământului și a Inspectoratului Școlar Cluj pentru derularea acestui program de către avocați din 
cadrul Baroului Cluj. Manualul, în traducere în limbile engleză și germană a fost distribuit tuturor 
reprezentanților prezenți la congres ai Barourilor membre FBE. Inițiativa a fost primită cu mare 
interes. S-a subliniat necesitatea atragerii altor barouri est europene spre a deveni membri FBE și 
spre a activa efectiv în cadrul Comisiei Barourilor de Est. S-a prezentat simpozionul științific româno-
polonez organizat la Cluj în 15-16 septembrie 2016, precum și stabilirea unor legături cu alte barouri 
europene, prin înfrățirea Baroului Cluj cu Baroul Barcelona și cu Baroul Cracovia. 
 La lucrările comisiei care au urmat, președinta comisiei, av.dr. Stanca Gidro a stabilit ca 
urmatoarea intâlnire a comisiei să aibă loc la Baroul Dolj, la propunerea reprezentantului acestuia, dl. 
Radu Marinescu, unde să fie invitați reprezentanții unor barouri din Serbia și Baroul Vidin (Bulgaria). 
 În cadrul lucrărilor comisiei Noi Tehnologii, s-a anunțat un simpozion științific care va avea loc 
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la Wroclaw, Polonia, în 24-25 aprilie 2017, tematica fiind informatizarea justiției și a serviciilor 
juridice, unde av.Diana  Andrasoni , membră a delegației române din Baroul Cluj, a fost invitată ca 
speaker.  
 În cadrul lucrărilor Comisiei de Arbitraj, a fost anunțat simpozionul științific cu tema Instanțe 
arbitrale și rolul avocaților ca și arbitri și în cadrul procedurilor arbitrale, simpozion care va avea loc la 
Napoli, în luna iunie 2017, unde, de asemenea, un membru al delegației române, din Baroul Cluj, a 
fost invitat ca și speaker.  
  Deschiderea lucrărilor congresului a avut loc la 14.10.2016 și a fost făcută de președintele în 
exercițiu al FBE, dl. Yves Oschinsky si de președintele CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE, dl. 
Koen Lenaerts.  
 Tema stiințifică a congresului a fost ”Avocatul în dialog cu Curtea Europeană de Justiție” 
Programul științific a avut următoarele teme: Dl. avocat Thierry BONTINCK, membru al barourilor din 
Bruxelles și Paris, care a prezentat lucrarea ”Secretul profesional al avocatului în jurisprudența Curtii 
Europene de Justiție”, dl Haris TAGARAS, avocat în barourile  Thessaloniki și Luxembourg, fost 
judecător al Tribunalului funcției publice a Uniunii Europene a prezentat lucrarea ”Modalități de 
invocare a  Cartei Drepturilor Fundamentale în fața instanțelor naționale și Europene” Dl. dr. Dariusz 
GIBASIEWICZ, avocat in Baroul Olsztyn a prezentat lucrarea ”prestarea serviciilor de avocat în mod 
liber în Uniunea Europeană.” Dl. Gaetano Viciconte, reprezentantul Baroului Florența a conferențiat 
despre protecția independenței avocaților în dreptul Uniunii Europene.  Dl. Jean Paul JACQUE, 
profesor universitar a punctat câteva aspecte legate de Carta drepturilor fundamentale a UE și 
Convenția europeană a drepturilor omului. Me Hugh MERCER QC, Essex Court Chambers, a ridicat 
problema consecintelor BREXIT-lui asupra libertății prestațiilor și a liberei practici a avocaților pe 
teritoriul Europei. M. François BILTGEN, judecător la CJUE a răspuns la întrebările avocaților: 
 S-a ridicat problema nemotivării ordonanțelor de respingere a întrebărilor preliminarii. Dl. 
judecător a replicat că aceste ordonanțe sunt de regulă motivate și că CJUE se grăbește să le 
răspundă statelor care le-au formulat. 
 S-a ridicat problema necompetenței CJUE asupra actelor încheiate de OLAF. ( OFICIUL 
EUROPEAN DE LUPTA ANTIFRAUDA ) Dl. judecător a replicat că în scurt timp o astfel de competență 
urmează să le fie atribuită. 
 S-a ridicat problema cauzelor fictive, artificiale, construite doar în scopul obținerii unui 
răspuns din partea CJUE. Dl. judecător a replicat că CJUE nu poate verifica acest lucru și că există 
astfel de cauze în care CJUE s-a pronunțat (de exemplu, Werner Mangold contre Rüdiger Helm, C-
144/04 sau C-216/14 - Covaci). 
 S-a ridicat problema reticenței judecătorilor naționali în a formula întrebări preliminarii. Dl. 
judecător a replicat că într-adevăr numărul întrebărilor preliminarii nu a crescut semnificativ, însă în 
această situație se poate formula o acțiune împotriva statului care a refuzat prin prepușii săi să 
formuleze o asemenea întrebare. Soluția este formarea comună a judecătorilor și avocaților în 
încurajarea formulărilor întrebărilor preliminarii. 
 Avocatul general al CJUE, Dna. Juliane KOKOT, a prezentat modul practic in care se lucrează la 
curte si rolul avocatului general in procedura CJUE 
 În ultima zi a lucrărilor, în cadrul Adunării Generale a FBE dl Danileţ Cristi a prezentat proiectul 
sau legat de educația juridica in școli, la invitația av.dr. Gidro Stanca. Comisia de educație a prezentat 
bilanțul concursului organizat la Varsovia la care colegele noastre (Clara Barsan si Racolta Bianca) au 
luat premiul doi si la care a participat ca arbitru colegul Sarb Voicu. 
 
 Este evident,  ca activitatea internațională a Baroului Cluj, a fost bogata în anul 2016 și 
preconizam a continua, cel puțin la acest nivel și în anul 2017. 
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2.2. Pe plan national 
 
 Alături de obiectivele de deschidere pe plan internațional conducerea Baroului Cluj este 
preocupată și de dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor interinstituționale pe plan național. 
Obiectivele de administrare a relațiilor pe plan național urmăresc în principal două direcții : relațiile 
cu instanțele pentru imbunătățirea actului de justiție în interesul comun al avocaților și justițiabililor, 
respectiv asigurarea unei bune comunicări și colaborări cu toate instituțiile cu care membrii Baroului 
Cluj sau baroul ca organizaţie profesională intră în legătură în scopul îmbunătățirii condițiilor în care 
avocații își desfășoară activitatea în general, incluzând aspecte legate de imaginea și prestigiul 
profesiei, asigurarea drepturilor și facilităților prevăzute de lege, accesul la informații și servicii etc.  
 Având în vedere aceste obiective, activitatea în cadrul departamentului Administrație Externă 
pe plan național a constat în principal în demersuri privind relațiile cu forurile superioare U.N.B.R., 
C.A.A.R., I.N.P.P.A., celelalte barouri, cu instanțele, instituții ale administrației publice, dar și alte 
instituții și organizații cu care s-au încheiat parteneriate și colaborări. Dintre acestea vă detaliem cele 
mai importante demersuri. 
 
INSTANTE SI INSTITUTII DE DREPT SI DE ADMINISTRATIE PUBLICA 
 
 Unul din aspectele esențiale în asigurarea unei context optim pentru desfășurarea profesiei 
de avocat îl constituie consolidarea relațiilor cu instituțiile implicate în actul de justiție, cu instituțiile 
administrației publice precum și cu instituțiile de invățământ. De menționat în acest context ar fi : 

- Decanul Baroului Cluj a fost invitat și a participat la ședința de bilanț pentru anul 2016 a Curții 
de Apel Cluj. 

- Au fost semnalate șapte incidente majore între avocați și magistrați. În unul din aceste cazuri 
s-a reușit  soluționarea la nivel interinstituțional, în alte patru situații soluționarea nu a fost 
posibilă interinstituțional și, ca atare, acestea se află în prezent pe rolul Inspecției Judiciare 
din Cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, iar două din cazuri se află în documentare la 
nivelul Consiliului pentru a se stabili oportunitatea unor demersuri. 

- Urmare a discuțiilor purtate cu președintele Judecătoriei Turda și la solicitarea membrilor 
baroului ce își desfășoară actviitatea pe raza Judecătoriei Turda s-a încheiat un protocol de 
colaborare între Baroul Cluj și Judecătoria Turda prin care Baroul Cluj pune la dispoziția 
Judecătoriei Turda o persoană pentru actviități de scanare a documentelor atașate dosarelor 
instanței. 

- Baroul Cluj a întreprins demersurile solicitate prin intermediul UNBR, la solicitarea CSM-INM, 
în cadrul proiectului „Imbunatatirea accesului la justitie. O abordare integrata cu accent pe 
populatia de etnie rroma si alte categorii vulnerabile”, respectiv pentru popularizarea 
anunțurilor de selecție și organizarea conferințelor din cadrul proiectului 

 
UNBR, CAAR, INPPA 
 

Consiliul Baroului Cluj analizează în cadrul fiecărei ședințe actele normative – hotărâri, decizii 
– și informări, apeluri, solicitări, comunicate de forurile superioare – Uniunea Națională a Barourilor 
din România, Casa de Asigurări a Avocaților din România, Institutul Național pentru Pregătirea și 
perfecționarea avocaților. După caz acestea au fost dezbătute, puse în aplicare și comunicate și 
membrilor baroului prin mijloacele specifice. 
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În cursul acestui an s-au derulat demersuri le nivel național pentru modificarea cadrului 
legislativ ce reglementează sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților. Astfel la data de 5 mai 
2016 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr.72 privind sistemul de pensii și alte drepturi de 
asigurări sociale al avocaților, iar odată cu intrarea în vigoare  a acesteia a fost adoptat și Statutul 
CAA. Prin hotărârea nr.209/18.02.2017 s-au adoptat Regulamentul de pensii, Regulamentul privind 
alte drepturi de asigurări sociale, Regulamentul creanțelor contributive si Regulamentul privind 
organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori aflate în structura CAA. Baroul Cluj și Filiala Cluj a 
CAA au urmărit demersurile întreprinse la nivel național, au contribuit activ, constructiv, cu propuneri 
și amendamente și au participat la toate ședințele de lucru organizate în vederea adoptării acestor 
acte normative.  

 
ALTE DEMERSURI 
 

Studiu “Analiza generală a remunerațiilor aferente serviciilor profesionale prestate de către 
avocații din Baroul Cluj. Așteptările avocaților din Cluj-Napoca” 
 

Urmare a inițiativei dlui consilier av.Stegăroiu Călin s-a realizat un studiu “Analiza generală a 
remunerațiilor aferente serviciilor profesionale prestate de către avocații din Baroul Cluj. Așteptările 
avocaților din Cluj-Napoca” 

Scop și utilitate 

 va putea fi utilizat de către avocații clujeni pentru autoreevaluare a onorariilor practicate de 
către ei în activitatea curentă 

 va putea fi utilizat de catre avocatii clujeni la prognoze și formarea de bugete în activitatea lor 
și în special de către avocații tineri la dimensionarea corecta a asteptarilor lor financiare 

 instrument de cunoaștere și baza pentru analiza pieței serviciilor de avocatură din jud. Cluj  

 studiul se va putea eventual dovedi utilil (limitat) în proiectiile asupra evoluției cuantumului 
taxelor procentuale la bugetul CAS 

Obiective: 

 privire generală și descriere sumară asupra pieței serviciilor de avocatură din Cluj-Napoca  

 identificarea tipurilor de onorarii uzitate în relația cu clientul, frecvența lor 

 identificarea veniturilor și mediei onorariilor pe anumite tipuri de cauze  

 determinarea așteptărilor de venituri din anumite tipuri de servicii juridice 

 structura statistică a veniturilor din avocatură 

 verificarea existenței unei eventuale relaționări între vechimea în profesie și venituri 
Demersuri realizate în cadrul studiului 

 au fost elaborate și distribuite spre completare sub protecția anonimatului chestionare 
transmise către toți avocații înscriși în Baroul Cluj, in formate specifice pentru avocați titulari 
de forme de exercitare a profesiei, avocați colaboratori și avocați stagiari 

 datele au fost preluate și prelucrate  

 înainte de comunicarea rezultatelor studiului, acesta va fi supus spre aprobare Consilului 
Baroului Cluj  

 rezultatele studiului vor fi destinate avocaților clujeni  
 

Protocol de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar 
 
La inițiativa dlui judecător Cristi Danileț a fost organizată la sediul baroului o sesiune de 

instruire a avocaților privind tehnici și metode pentru predarea educației juridice în școli și licee. Ca 
urmare, Consiliul Baroului Cluj a considerat că este oportună implicarea activă în educația civică a 
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tinerelor generații, înțelegând importanţa deprinderii cunoştintelor elementare de drept şi a 
promovării unei culturi juridice menite să încurajeze, de la o vârsta fragedă, respectul faţă de lege, 
echitatea socială şi atitudinea civică. Astfel, au fost făcute demersuri pentru încheierea unui Protocol 
de colaborare între Baroul Cluj, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție și Inspectoratul Școlar al 
Județului Cluj în vederea implementării acestei inițiative. Protocolul a fost încheiat, în prezent fiind 
făcute demersuri concrete pentru implementarea efectivă, fiind desemnați ca responsabili din partea 
Baroului Cluj dna av.Budușan Luiza-Iuliana, dna av.Cuibuș Cristina și dl av.Sârb Voicu Dumitru. 
 

Proiect SPiC- Studenți în practică pentru o viitoare carieră 
 

S-au făcut demersuri în vederea realizării unei nou proiect, de acestă dată în cadrul 
Programului Operational Capital Uman – Axa prioritara 6 – Educație și competențe, cu titlul SPiC- 
Studenți în practică pentru o viitoare carieră, având ca parteneri de implementare Baroul Cluj și 
Asociația Națională pentru Educație Democratică. Obiectivul general al proiectului este creșterea 
gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca prin 
participarea la stagii de practică orientate pe dobândirea de abilitati practice, prin participarea la 
activități de consiliere și orientare profesională axate pe dezvoltarea de competențe și prin 
participarea la activități de inovare socială. 
 
 

3. Pregătire şi perfecţionare profesională 
- Consilier coordonator : avocat Stanca Ioana GIDRO 
- Consilieri supleanţi :      avocat Călin BUDIȘAN 

   avocat Liviu Marius HAROSA 
   avocat Doina Maria GHERMAN 
   avocat Șerban DIACONESCU 
   avocat Călin Voicu STEGĂROIU 

 
PROBLEME ORGANIZATORICE 

 
 Conform dispozitiilor legii nr.51/1995 – art.23 alin 4 -  pregatirea profesională este o obligație 
a avocatului, formele de realizare fiind cele organizate  de barou, de I.N.P.P.A. sau de formele de 
exercitare a profesiei, în conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat. 
 Art. 56 alin.2 lit. k al legii prevede ca atributie a consiliului baroului organizarea de conferințe 
de stagiu, cercuri de studii și editarea publicatiilor baroului. 
 În aplicarea acestor texte, Statutul profesiei de avocat cuprinde dispozitii  concrete privind  
stagiul profesional ( pregatirea initiala ) -art. 288 - 310 – și pregatirea continua – art.314 - 317. 
 Organizarea și funcționarea I.N.P.P.A. este reglementata de disp. art. 311 – 313 din Statut. 
  Baroul Cluj este asociat în Centrul Teritorial I.N.P.P.A. Cluj împreuna cu Baroul Bistrita-Nasaud 
și Baroul Salaj, la centru fiind afiliate  Baroul Alba și Baroul Maramures. 
 
 PREGĂTIREA INIȚIALĂ a stagiarilor Baroului Cluj are loc în cadrul acestui centru, care de peste 
3 ani beneficiază de sălile baroului din Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca nr. 8.  
 În 2016 s-a continuat practica începută în 2015, ca  în plus față de orele stabilite de I.N.P.P.A., 
pentru stagiarii de anul I, să se organizeze ore suplimentare de procedură penală, pentru înțelegerea 
mai ușoară a problemelor practice legate de cauzele penale din oficiu și acomodarea cu aceste 
situații. 
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 Cursurile anului I au început cu o întâlnire a proaspeților avocați, cu dl.judecător Mihaiță 
Lucian Marian, care i-a introdus în atmosfera instanțelor de judecată, cu dorința de a-i acomoda cu 
relația avocat-judecător. 
  Consiliului INPPA a avut întâlniri cu lectorii centrului teritorial. S-a analizat rezultatul 
răspunsurilor la chestionarul formulat de INPPA și transmis tuturor absolvenților cursurilor INPPA din 
2015.  S-a ajuns la concluzia ca este necesară o mai mare aplecare spre probleme practice și ca ar fi 
necesară reducerea timpului alocat OEPA. Avocații stagiari și-ar dori mai multe ore de pregătire 
practică. 
  Au fost stabiliti reprezentanții stagiarilor anului II, care au fost convocați la ședințele 
Consiliului de Conducere și care au susținut și motivat solicitările prezentate în cererea formulată în 
scris; s-a reținut problema adusă în discuție de reprezentantul stagiarilor din Maramureș, av. Gondor 
Dan, cu privire la costurile pe care le implică deplasările la cursuri, cazarea pe perioada cursurilor, 
urmând a se căuta variante de cazare la prețuri accesibile. S-a discutat problema comprimării orelor 
de curs în zilele de vineri și sâmbătă ( 8 ore de curs pe zi), variantă care nu corespunde dorinței 
majorității stagiarilor, precum și varianta transmiterii on- line a cursurilor pentru stagiarii din 
Maramureș – dna director av.Stanca Gidro și-a manifestat dezacordul față de aceasta variantă, 
întrucât s-ar pierde caracterul practic și interactiv al cursurilor, opinie susținută și de dl consilier 
av.Ioan Bilan; dna av.Doina Gherman, deși manifestând deschidere pentru această variantă, a atras 
atenția asupra faptului că s-ar crea discriminare între cei care vor fi prezenți în sala de curs și cei care 
ar viziona cursurile on line. 

 
 În baza Hot.96-99/2016 a Consiliului UNBR privind examenul de primire în profesia de avocat 
sesiunea 2016, Consiliul Baroului Cluj a făcut, ca în fiecare an,  propuneri către Centrul INPPA privind 
componența comisiilor de examen – admitere în profesie și obtinerea titlului de avocat definitiv - 
centrul le-a validat și le-a trimis I.N.P.P.A.. 
   

Organizarea examenului s-a făcut împreună cu personalul centrului, nefiind sesizate nici un fel 
de probleme. 
 Din statistica intocmită a rezultat ca Centrul Teritorial INPPA Cluj a avut procentual cel mai 
mare numar de candidați admiși, aceștia fiind aproape în exclusivitate absolvenți ai  Facultăților de 
drept UBB sau D.Cantemir. 
 Examenul a fost validat prin Decizia Comisiei Permanente UNBR nr.165/04.11.2016. 
 În luna noiembrie 2016 au fost susținute colocviile stagiarilor de anul II iar în 4 decembrie 
2016 a avut loc examenul scris. Toți stagiarii noștri au promovat examenul de obtinere a titlului 
profesional de avocat definitiv.  
 
 PREGĂTIREA CONTINUĂ  

 
În temeiul art. 317 alin. 2 din Statut controlul și evidența pregătirii profesionale continue este 

de competența consiliului baroului, pe baza hotărârilor Congresului avocaților și al programului de 
pregătire profesională adoptat de Consiliul UNBR.  
  Aceasta se realizează atât prin participarea avocaților la formele organizate de barou, de 
Centrul teritorial INPPA Cluj sau de alte entități profesionale cât și prin publicații de specialitate. 
Pregatirea profesională continuă se realizează în parteneriat cu Centrul Teritorial I.N.P.P.A. Cluj și 
uneori cu Asociația Young Lawers. 
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În data de 16 septembrie 2016, la sediul Centrului Teritorial INPPA au avut loc conferințele, în 
limba engleză: 

I. - How to make legal business. General overview of a law firm management. 
Lector av. Marius Maciejewscki. 
 
II. A. The obligation to interpret national law in conformity with EU law as an instrument for 
ensuring the effectiveness of EU law. 
B. The aplication of Eu law directives by the national courts. 
     Lector av. Dariusz Gibasiewicz. 

 
Baroul Bistrița a organizat un seminar pe tema Codului Fiscal, lector av. dr. Ciprian Păun, data 

26 februarie 2016 iar în 12 noiembrie 2016 a organizat Conferința „Provocarile profesiei de avocat„ 
ambele în parteneriat cu Centrul Teritorial INPPA Cluj. 
 S-a dat acordul pentru parteneriatul cu Universitatea Dimitrie Cantemir -  Facultatea de Drept 
pentru organizarea Conferinței Internaționale din 26-28 mai 2016, urmând a se stabili detaliile 
protocolului de parteneriat. 
 Centrul Teritorial Cluj al INPPA a susținut, prin diseminarea informației și acordul de principiu 
pentru acordarea de puncte profesionale avocaților participanți, conferința internațională: 
”Preventing and combating Cybercrime” organizată de Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj în 
perioada 20-21 mai 2016. 
 De asemenea, Baroul Cluj în parteneriat cu INPPA Centrul teritorial Cluj și Filiala Cluj a UNPIR, 
au organizat conferința regională de insolvență ”Tendințe actuale în procedura insolvenței: 
insolvența persoanei fizice și aspecte controversate în insolvența preofesioniștilor”, care a avut loc în 
data de 25 noiembrie 2016.   
 
 În zilele de joi se transmit în direct dezbaterile on-line de la sediul UNBR, participarea 
avocaților fiind tot mai numeroasă. S-au transmis următoarele dezbateri: 

 21 ianuarie 2016  - tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală – III. Celelalte 
infracțiuni din competența DNA. Instrumentele de protecție prevăzute de legislația profesiei de 
avocat.  

 28 ianuarie 2016 - tema: Interacțiunea dintre principiul disponibilității și principiul rolului activ al 
judecătorului.  

 4 februarie 2016 - tema: Procedura partajului judiciar şi procedura ordonanței președințiale.  

 11 februarie 2016 - tema: Funcțiile judiciare. Partea I.   

 18 februarie 2016 - tema: Relațiile deontologice dintre avocați, procurori și judecători.  

 25 februarie 2016 - tema: Probleme de drept penal apărute în practica judiciară după intrarea în 
vigoare a Noului Cod Penal.  

 03 martie 2016 - tema: Timbrajul cererilor și ajutorul public judiciar, cu trimiteri și la normele de 
competență.  

 10 martie 2016 - tema: Aspecte dificile în materie de carte funciară.  

 31 martie 2016 - tema: Aspecte dificile în materie de carte funciară. Partea a II-a.  

 7 aprilie 2016 - tema: Rolul avocatului în procesul penal. Particularități privind asistența judiciară.  

 14 aprilie 2016 - tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală. Instrumente de protecție 
a avocatului prevăzute de legislația profesiei de avocat – PARTEA a IV-a. Infracțiuni în competență 
comună.  

 21 aprilie 2016 - tema: Funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale. 

http://inppa.ro/ro/temele-dezbaterilor-din-21-si-28-ianuarie-2016/
http://inppa.ro/ro/temele-dezbaterilor-din-21-si-28-ianuarie-2016/
http://inppa.ro/ro/temele-dezbaterilor-din-21-si-28-ianuarie-2016/
http://inppa.ro/ro/temele-dezbaterilor-din-21-si-28-ianuarie-2016/
http://inppa.ro/ro/temele-dezbaterilor-din-21-si-28-ianuarie-2016/
http://inppa.ro/ro/?p=5481
http://inppa.ro/ro/?p=5481
http://inppa.ro/ro/?p=5515
http://inppa.ro/ro/?p=5515
http://inppa.ro/ro/?p=5515
http://inppa.ro/ro/?p=5519
http://inppa.ro/ro/?p=5519
http://inppa.ro/ro/?p=5519
http://inppa.ro/ro/?p=5546
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
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Judecătorul de drepturi și libertăți. Competențe. Procedee probatorii.  

 05 mai 2016 - tema: Funcția de verificare a trimiterii sau netrimiterii în judecată. Camera 
preliminară. Plângerea împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată.  

 12 mai 2016 - tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală. Instrumente de protecție a 
avocatului prevăzute de legislația profesiei de avocat – PARTEA a V-a. Infracțiuni contra înfăptuirii 
justiției. 

 19 mai 2016 - tema: Câteva considerații cu privire la sistemul căilor de atac în procesul penal. 
Contestația în anulare. 

 26 mai 2016 -  temele: „Aspecte teoretice și practice privind studierea dosarului de urmărire 
penală” și „Judecata în cazul recunoașterii învinuirii”  

 9 iunie 2016 - tema: Apelul în materie civilă. Aspecte constate în practică şi probleme uzuale.  

 16 iunie 2016 - tema: Judecata în cazul recunoașterii învinuirii.  

 23 iunie 2016 - tema: Stabilirea obiectivelor unei expertize tehnice judiciare în specialitatea 
autovehicule – circulație rutieră. Interpretarea concluziilor raportului de expertiză tehnică judiciară 
şi formularea de obiecțiuni.  

 30 iunie 2016 - tema: Aspecte de noutate în materie de probe în lumina Noului Cod de procedură 
civilă 

 15 septembrie 2016 - tema: Ordonanța președințială și evacuarea din imobilele ocupate fără 
drept, două proceduri speciale și urgente. 

 22 septembrie 2016 - tema: Rolul avocatului în lumina Legii nr. 151/2015 privind procedura 
insolvenței persoanei fizice.  

 29 septembrie 2016 - tema: Procedura de cameră preliminară, ca urmare a intrării în vigoare a 
Legii nr. 75/2016.  

 6 octombrie 2016 - tema: Răspunderea penală a persoanei juridice. Aspecte teoretice și practice. 

 13 octombrie 2016 - tema: Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. 

 20 octombrie 2016 - tema: Aspecte practice privind infracțiunile contra intereselor financiare ale 
UE. 

 27 octombrie 2016 - tema: Contestația administrativa intre Codul de procedură fiscală, Legea 
Contenciosului administrativ, Codul penal si Codul de procedură penală.  

 3 noiembrie 2016 - tema: Actele administrative asimilate – obiect al acţiunii în contencios 
administrativ: specii de acte administrative „asimilate”, regimul procedurii prealabile, capete de 
cerere posibile, soluţii ale instanţei. 

 10 noiembrie 2016 - tema: Modurile de sesizare ale organelor judiciare. Consideraţii teoretice şi 
practice. 

 24 noiembrie 2016 - tema: (II) Procedura de cameră preliminară, ca urmare a intrării în vigoare a 
Legii nr.75/2016. 
 

 Au fost stabilite și au avut loc cursuri pentru avocatii definitivi susținute de: 
 
- în data de 15 ianuarie 2016 Centrul Teritorial Cluj al INPPA conferința cu tema: ”Modificări în Codul 
Fiscal”, lector prof. univ. dr. av. Ciprian Păun.  
 
- în data de 28 ianuarie 2016, conferința cu aceeși tema, ”Modificări în Codul Fiscal”, lector prof. univ. 
dr. av. Ciprian Păun, a fost organizată încă o dată, urmare a interesului ridicat manifestat de avocații 
definitivi pentru această temă și a solicitărilor sosite din partea avocaților care nu au putut participa 
la prima conferință, 

http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5582
http://inppa.ro/ro/?p=5582
http://inppa.ro/ro/?p=5582
http://inppa.ro/ro/?p=5582
http://inppa.ro/ro/?p=5582
http://inppa.ro/ro/?p=5582
http://inppa.ro/ro/?p=5582
http://inppa.ro/ro/?p=5582
http://inppa.ro/ro/?p=5582
http://inppa.ro/ro/?p=5612
http://inppa.ro/ro/?p=5612
http://inppa.ro/ro/?p=5612
http://inppa.ro/ro/?p=5612
http://inppa.ro/ro/?p=5612
http://inppa.ro/ro/?p=5612
http://inppa.ro/ro/?p=5612
http://inppa.ro/ro/?p=5612
http://inppa.ro/ro/?p=5612
http://inppa.ro/ro/?p=5767
http://inppa.ro/ro/?p=5767
http://inppa.ro/ro/?p=5767
http://inppa.ro/ro/?p=5767
http://inppa.ro/ro/?p=5767
http://inppa.ro/ro/?p=5767
http://inppa.ro/ro/?p=5922
http://inppa.ro/ro/?p=5922
http://inppa.ro/ro/?p=5922
http://inppa.ro/ro/?p=5922
http://inppa.ro/ro/?p=5922
http://inppa.ro/ro/?p=5922
http://inppa.ro/ro/?p=5922
http://inppa.ro/ro/?p=5960
http://inppa.ro/ro/?p=5960
http://inppa.ro/ro/?p=5960
http://inppa.ro/ro/?p=5960
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 ZIUA AVOCATULUI EUROPEAN este declarată ca atare de Consiliul Barourilor Europene 
(C.C.B.E.) la data de 10 decembrie. În anul 2016 a fost celebrată pentru a treia oară această zi. 
   De ce 10 decembrie? Deoarece la 10 decembrie 1948 a fost adoptată Declarația Universală a 
Drepturilor Omului iar doi ani mai târziu Adunarea Generală O.N.U. a declarat ziua de 10 decembrie 
„ZIUA DREPTURILOR OMULUI”.  
 Tema aleasă în 2016 a fost „Acces your lawyer to acces your rights” Baroul Cluj, împreuna cu 
Centrul Teritorial I.N.P.P.A. Cluj a organizat la 9 decembrie 2016 o conferința pe aceasta tema, 
susținute de  dna av. Diana Andrasoni și dna av. Ioana Moga. Invitată a fost dna Camelia Reghini, 
reprezentatul în teritoriu al Avocatului poporului. 
 
 La sfarsitul anului 2015 a fost finalizată dotarea sălii de la etajul clădirii din str. Pavel Rosca 
nr.8 pentru a se putea realiza transmiterea live a unor conferințe organizate în alte localitati și a 
seminarilor saptamanale organizate de INPPA la sediul Baroului Bucuresti. În 2016 s-a reușit a se 
realiza transmisia în direct a conferințelor organizate de Baroul Bucuresti și s-a achizitionat un 
televizor pentru sala de la demisolul clădirii noi a baroului, astfel încât să se poate urmări transmisia 
în direct în ambele săli. 
 
 

4. Relaţiile cu membrii Baroului Cluj 
- Consilier coordonator : avocat Victor RUSA , avocat Livia Florina LABO 
- Consilier supleant :        avocat Cristina CUIBUȘ 

 
 În perioada de referință în cadrul departamentului Relații cu membrii Baroului s-au soluționat 
un număr de : 
 

- Cereri de transfer ( --- din alte barouri - 7, --- în alte barouri - 12)  
- Cereri de înscriere pe tabloul avocaților stagiari - 75 
- Cereri de înscriere pe tabloul avocaților definitivi și înființare cabinet - 64 
- Cereri de înscriere pe tabloul avocaților definitivi în calitate de avocat colaborator - 45 
- Cereri schimbare formă de exercitare a profesiei și asociați în Societate Civilă Profesională - 13 
- Cereri schimbare formă de exercitare a profesiei și înființare cabinet avocat - 21 
- Cereri schimbare denumire - 6 
- Cereri înființare punct de lucru - 28 
- Cereri schimbare punct de lucru - 11 
- Cereri schimbare sediu - 64 
- Cereri schimbare nume pe tabloul avocaților - 30 
- Cereri grupare cabinete -1  
- Cereri înființare sediu secundar - 3 
- Cereri schimbare sediu secundar - 4 
- Cerere de înscriere pe tabloul avocaților incompatibili - 16 
- Cereri de ridicare a suspendării - 42 
- Cereri de suspendare - 68 
- Cereri de emitere decizie de transfer și radiere din tabloul avocaților - 8 
- Cerere de emitere decizie de radiere din profesie ca urmare a decesului - 2 
- Cereri de avizare convenție de conlucrare profesională – 51 
- Cereri de radiere ca urmare a pensionării cu retragere definitivă – 6 
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- Excluderi din profesie - 1  
- Cereri pentru avizarea continuării activității (pensionare anticipată cu cumul) – 11 
- Cereri de avizare acte adiționale societati si contracte de colaborare - 54 

 
 Pentru soluționarea majorității cererilor de inființare punct de lucru, schimbare punct de 
lucru, schimbare sediu, consilierul coordonator al departamentului s-a deplasat la fața locului în 
scopul vizionării spațiilor pentru a se asigura ca spațiile corespund cu rigorile impuse de Baroul Cluj 
pentru funcționarea la standarde ridicate a activității avocaților.  
 De asemenea, în aplicarea dispozițiilor art.28 lit.c din Legea nr.51/1995, respectiv art.26 din 
Statutul CAA, Consiliul Baroului Cluj verifică în fiecare ședință situațiile restanțelor la plata 
contribuțiilor datorate de avocații membri către bugetele CAA, UNBR și al Baroului Cluj. 
 
 

5. Publicitate si concurenta neloiala 
- Consilier coordonator : avocat Călin Voicu STEGĂROIU  
- Consilier supleant :        avocat Luiza Iuliana BUDUȘAN 

  avocat Aurel BUJIȚĂ 
  

 Departamentul Publicitate și concurență neloială este coordonat de către dl av. Calin V. 
Stegăroiu fiind numit consilier coordonator al acestui Departament prin Hotărârea nr. 67/2014, în 
cadrul departamentului fiind numiți consilieri supleanți  dna av. Luiza Iuliana Budusan și dnul av. 
Aurel Bujiță. 
 
 Departamentul a întocmit cu celeritate referate pentru toate cererile cu care a fost sesizat. 
Toate cererile formulate și înregistrate la Baroul Cluj în acestă materie, au fost supuse analizei 
Consilului Baroului în prima ședință și soluționate. Numărul solicitărilor de avizare a siglelor sau site-
urilor a scăzut față de anii anteriori. 
 In cursul anului 2016 nu s-au sesizat probleme deosebite. S-a notat împrejurarea ca nu există 
o evidență centralizată a site-urilor avizate. 
 S-a conturat o practică constantă și unitară privitoare la problematicile pe care le ridică în 
paractică cuprinsul site-urilor. 
 S-a constatat faptul că nu există implicarea avocaților în problematica publicității. Astfel deși 
diferite situații se vorbește de faptul că în Facebook și alte rețele de socializare apar pagini 
profesionale ale avocaților nu s-a înregistrat nici o sesizare în acest sens. Nu s-au semnalat nici 
funcționarea de pagini neavizate. 
 Activitatea departamentului poate fi imbunătățită numai în cazul în care avocații Baroului Cluj 
se vor implica mai mult în activitatea specifică departamentului. Cu siguranță există cazuri de 
nerespectare a cerințelor de publicitate și cazuri de concurență neloială, însă acestea nu pot fi 
analizate, investigate și soluționate decât în cazul în care ele sunt aduse la cunoștința Consilului 
Baroului Cluj. In cursul anului 2016 nu a fost adresată nici o sesizare în acest sens. 
 
 

6. Asistenţă judiciară 
- Consilier coordonator : avocat Cristina CUIBUȘ 
- Consilier supleant :        avocat Livia Florina LABO 
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- Directorii birourilor SAJ :  

Cluj –   avocat Cristina Elena BĂDĂU (director) 
 avocat Ioana Lucia VĂDUVA (director adjunct) 
Gherla –avocat Roxana ȘTEF (director) 
Turda –avocat Remus Valer VLASIU (director) 
Dej –avocat Diana DOMȘA-STÂNĂ (director) 
Huedin –avocat Claudia Florentina GOGA (director) 

 
În cadrul departamentului Asistență Judiciară în perioada 2016-2017 au fost acoperite următoarele 
aspecte : 

- Soluţionarea cererilor de înscriere/retragere/suspendare în /din Registrul SAJ; 
- Soluţionarea cererilor de înscriere/retragere în /din Registrul curatorilor speciali; 
- Verificarea lunară a situaţiei plăţii oficiilor; 
- Verificarea modului de repartizare a oficiilor la Biroul de Asistenţă Judiciară Cluj, Biroul de 

Asistenţă Judiciară Turda, Biroul de Asistenţă Judiciară Gherla, Biroul de Asistenţă Judiciară 
Dej și Biroul de Asistenţă Judiciară Huedin; 

- Efectuarea de verificări la nivelul Judecătoriei Gherla ca urmare a sesizărilor avocaţilor 
referitoare la încălcarea Protocolului privind stabilirea onorariilor pentru asistenţa judiciară în 
materie penală; 

- S-au formulat răspunsuri la solicitările instituțiilor și avocaților care se refereau la asistența 
judiciară, curatelă și nu numai; 

- În perioada 11-12.03.2016 dna av.Cuiobus Cristina și dna av.Badau Cristina au reprezentat 
Baroul Cluj va întânirea de lucru la nivel național organizată la Roman, în vederea elaborării și  
aprobării Regulamentului pentru organizarea serviciilor de asistență judiciară la nivel național 

 
 Raportul de activitate pe anul 2016 al Birourilor de asistență judiciară menționează: 

1. La Cluj-Napoca au fost înregistrate și repartizate  5.544 adrese și au fost înaintate spre plata 
un numar de 4.641 referate; 
 

2. La Turda au fost înregistrate și repartizate 926 adrese și au fost înaintate spre plată un număr 
de 965 referate; 

 
3. La Gherla au fost înregistrate și repartizate 876 lei adrese și au fost înaintate spre plată un 

număr de 1.1011 referate; 
 

4. La Huedin au fost înregistrate și repartizate 257 adrese au fost înaintate spre plată un număr 
de 210 referate; 

 
5. La Dej au fost înregistrate și repartizate 1.065 adrese și au fost înaintate spre plată 962 

referate. 
 
În prezent, ca urmare a dotărilor efectuate, sistemul informatic pentru administrarea serviciilor de 
asistență judiciară este funcțional la centrele Cluj, Turda, Dej și Gherla. 
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7. Contencios, litigii 

- Consilier coordonator : avocat Flavia Ioana MAIER  
- Consilier supleant :        avocat Călin Voicu STEGĂROIU 

 
 În perioada 2016-2017 în cadrul Departamentului Contencios Litigii au fost înregistrate și/sau 
urmărite dosare de litigii în care Baroul Cluj a fost parte sau a asigurat reprezentarea organelor de 

conducere ale UNBR, după cum urmează: 
 

- Dosar civil nr.2467/117/2015* Tribunalul Cluj – reclamant Valea Rozalia – soluționat prin 
respingere acțiune - definitiv 

- Dosar civil nr.6401/2/2014 ICCJ – recurent Inspectia Judiciara (incident dna av.Kapcza Mikolt 
Krisztina) – aflat in procedura de filtru 

- Dosar civil nr.1961/117/2015 Curtea de Apel Cluj – recurent Stanciu Viorel – soluționat prin 
respingere recurs 

- Dosar civil nr.1137/2/2015 Curtea de Apel București – reclamant Vanca Patricia Oana – 
solutionat prin respingere actiune, in prezent aflat in recurs 

- Dosar civil nr.2718/40/2015 Tribunalul Botoșani/ Curtea de Apel Suceava – reclamant 
Prelipceanu Iarina Ioana – respingere actiune/renuntare la solutionarea recursului 

- Dosar civil nr.7805/2/2015 Curtea de Apel București – reclamant Consiliul Baroului Cluj, 
intervenient Prelipceanu Iarina Ioana – solutionat prin respingere actiune si admitere cerere 
de interventie in interes propriu – in realitate litigiul fiind solutionat pe cale amiabila - 
definitiv 

- Dosar civil nr.5173/117/2015 Tribunalul Cluj – reclamant Bertel Marius Romeo – renuntare la 
judecata 

- Dosar civil nr.797/33/2016 Curtea de Apel Cluj – reclamant Bertel Marius Romeo – solutionat 
prin respingere actiune 

- Dosar civil nr.5112/117/2016 Tribunalul Cluj – reclamant Popean Victoria – solutionat prin 
respingere actiune – hotarare necomunicata 

 
 
8. Sesizări, reclamaţii, disciplină 

- Consilier coordonator : avocat Luiza Iuliana BUDUȘAN 
- Consilier supleant :        avocat Livia Florina LABO 

  avocat Călin Voicu STEGĂROIU 
 
În perioada ianuarie 2016 - decembrie 2016, Departamentul „Sesizări, reclamații, disciplină” al 

Consiliului Baroului Cluj, prin membrii săi a instrumentat un număr total de 39 de plângeri/sesizări 
împotriva avocaților membri ai Baroului Cluj, din care 32 înregistrate sau luate în discuție pentru 
prima dată în 2016, iar 7 înregistrate anterior acestui an. 

Ca urmare a acestor plângeri, au fost emise 24 de hotărâri de clasare, Consiliul Baroului 
considerând fie că faptele reclamate nu reprezintă abateri disciplinare, fie că nu au fost întrunite 
condițiile legale pentru atragerea răspunderii disciplinare a avocatului, potrivit prevederilor Legii nr. 
51/1995, respectiv ale Statutului profesiei de avocat.  

Consiliul a propus declanșarea unui număr de 7 acțiuni disciplinare, întrucât în urma 
cercetărilor s-a constat că faptele reclamate reprezintă abateri disciplinare, așa cum acestea sunt 
prevăzute de Lege și Statut.  
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Deoarece o serie de sesizări au fost formulate fără ca petenții să justifice vreun interes efectiv 
în promovarea acestora, sau au privit conduite ale avocaților în afara exercitării profesiei, Consiliul a 
propus un număr de 2 soluții de nedeclanșare a cercetărilor disciplinare. 

Consiliul a propus o soluție de suspendare a cercetărilor disciplinare, dat fiind faptul că 
soluționarea respectivului dosar depindea de alte împrejurări în curs de soluționare, urmând ca 
ulterior încetării cauzei de suspendare să fie reluate și cercetările disciplinare. 

Au fost propuse 3 soluții de repunere pe rol a dosarelor disciplinare, dat fiind faptul că au 
încetat cauzele carea ua tras suspendarea respectvielor dosare. 

De asemenea, odată cu soluționarea lor, 9 din dosare au fost trimise decanului pentru 
soluționarea cererii de restituire onorar.  

Totodată, au fost soluționate în sensul respingerii lor un număr de 10 contestații, introduse 
fie împotriva hotărârilor Consiliului Baroului, fie împotriva deciziilor decanului. 

 
 

9. Apărarea profesiei 
- Consilier coordonator : avocat Călin BUDIȘAN 
- Consilier supleant :        avocat Mihai Paul NEAMȚ 

  avocat Cristina CUIBUȘ 
 
       În anul 2016, au fost soluţionate un număr de 200 probleme înscrise pe ordinea de zi, defalcate 
lunar după cum urmează : 
 
LUNA / 2016 

 

PROBLEME DEPARTAMENT  PROPUNERI  ALTE 

DEPARTAMENT 

   

Ianuarie 17 -    

Februarie 16 -    

Martie 15 -    

Aprilie 19 -    

Mai 17 -    

Iunie 17 -    

Iulie 17 -    

August - -    

Septembrie 18 -    

Octombrie 21 -    

Noiembrie 21 -    
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Decembrie 22 -    

TOTAL 200 0    

 
În anul 2016, activitatea departamentului a constat în urmărirea plângerilor înregistrate 

anterior și formularea de noi plângeri împotriva persoanelor care au fost depistate că exercită fără 
drept profesia de avocat.    

 
Din totalul de 15 dosare aflate in curs de soluționare in această perioada, 6 dosare au fost 

solutionate definitiv, 5 dosare se află pe rolul instanțelor de judecată și 4 dosare se află în faza de 
urmărire penală, după cum urmează: 

 
I. Dosare solutionate definitiv: 

 
1.Dosar nr. 12491/211/2015 al Judecătoriei Cluj-Napoca.  
Prin sentința penală nr. 115/ 26.01.2016, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca in dos.nr. 
12491/211/2015, în baza art. 341 pct. 6 lit. a C.pr.pen. nou, s-a respins ca inadmisibilă plângerea 
formulată de petentul BUHA IOAN și s-a menținut rezoluția adoptată in dosarul nr. 1921/P/2012 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca. În baza art. 341 pct. 6 lit. a C.pr.pen. nou, s-a dispus 
respingerea ca nefondată a plângerii formulată de către petenta Baroul Cluj și s-a menținut rezoluția 
adoptată in dosarul nr. 1921/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca. In vederea 
reprezentării intereselor Baroului Cluj a fost mandatată av. Tușa Maria-Monica. 
 
2.Dos.nr. 6033/211/2015 al Judecatoriei Cluj-Napoca.  
Prin Sentința penală nr. 551/ 01.04.2016, instanța a constatat că potrivit criteriului aprecierii globale 
conform Deciziei nr. 265/6 mai 2014, pronunțată de Curtea Constituțională a Romaniei, legea penală 
mai favorabilă aplicabilă in prezenta cauză, este Codul penal din 1969, sens in care a schimbat 
incadrarea juridică a faptelor inculpatului BONDOR VIOREL din infracţiunile de exercitare fără drept a 
unei profesii, prev. şi ped de art. 26 alin. 1 din Legea 51/1995 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat rap. la art. 348 din Cod penal şi folosirea fără drept a denumirilor Barou, Uniunea 
Naţională a Barourilor din România, U.N.B.R. ori Uniunea Naţională a Avocaţilor din România sau a 
denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea semnelor 
specifice profesiei, prev. şi ped. de art. 60 al. 6 din Legea nr. 51/1995, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din 
Cod penal, in infractiunea de exercitare fără drept a unei profesii, prev. şi ped de art. 26 alin. 1 din 
Legea 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat rap. la art. 281 din Cod penal 
1969 şi folosirea fără drept a denumirilor Barou, Uniunea Naţională a Barourilor din România, 
U.N.B.R. ori Uniunea Naţională a Avocaţilor din România sau a denumirilor specifice formelor de 
exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea semnelor specifice profesiei, prev. şi ped. de art. 
60 al. 6 din Legea nr. 51/1995, toate cu aplic. art. 33 lit. b Cod penal 1969, cu art. 5 NCP. Conform art. 
19 din Legea nr. 255/ 2013, rap. la art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.penala, rap. la art. 10 lit. b1 C.pr.pen., a 
dispus achitarea inculpatului Bondor Viorel pentru săvârşirea infracţiunilor de exercitare fără drept a 
unei profesii, prev. şi ped de art. 26 alin. 1 din Legea 51/1995 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat rap. la art. 281 din Cod penal 1969 şi folosirea fără drept a denumirilor Barou, 
Uniunea Naţională a Barourilor din România, U.N.B.R. ori Uniunea Naţională a Avocaţilor din 
România sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea 
semnelor specifice profesiei, prev. şi ped. de art. 60 al. 6 din Legea nr. 51/1995, toate cu aplic. art. 33 
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lit. b Cod penal 1969, cu art. 5 NCP. In baza art.181 C.pen. rap. la art. 91 lit. c C.pen. a aplicat 
inculpatului Bondor Viorel sancţiunea administrativă a amenzii in sumă de: - 1000 lei amenda 
administrativa. In temeiul art. 397, art. 251 alin. 1 Cpp, rap. la art. 1357 si 1349 C.civil, a admis 
acțiunea civila formulată de partea vătămată Baroul Cluj cu sediul in mun. Cluj Napoca str. Pavel 
Rosca nr. 4 jud. Cluj si a obligat inculpatul la plata sumei de 1000 lei daune materiale cu dobânda 
legala care incepe sa curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii. Impotriva sentinței penale nr. 
551/2016 din data de 01.04.2016, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca in acest dosar, Baroul Cluj 
a declarat apel. In vederea judecarii apelului, dosarul a fost inaintat la Curtea de Apel Cluj și a fost 
fixat termen de judecată pentru data de 16.12.2016. La termenul din data de 16.1.2016 s-a dispus 
amânarea față de lipsa de procedură cu apelantul Sindicatul Independent al Juriștilor din Romania și 
s-a acordat termen pentru data de 17.02.2017. 
Prin decizia penală nr.241/17.02.2017 pronunțată de Curtea de Apel Cluj in dos.nr. 6033/211/2015, 
s-a dispus admiterea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca şi 
inculpatul Bondor Viorel împotriva sentinţei penale nr. 551 din data de 1 aprilie 2016 a Judecătoriei 
Cluj Napoca, care a fost desfiinţată în latură penală şi, pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite: a 
constatat că legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1969. În baza art. 396 alin. 6 Cod 
procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală a încetat procesul penal pus în 
mişcare împotriva inculpatului Bondor Viorel pentru săvârşirea infracţiunii de exercitare fără drept a 
unei profesii, prev. de art. 26 alin. 1 din Legea 51/1995 rap. la art. 281 din Cod penal 1969 cu aplic. 
art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale potrivit art. 122 
alin. 1 lit. e, art. 124 Cod penal din 1969. În baza art.396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 
alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, instant a dispus achitarea inculpatului Bondor Viorel pentru 
săvârşirea infracţiunii de folosirea fără drept a denumirilor Barou, Uniunea Naţională a Barourilor din 
România, U.N.B.R. ori Uniunea Naţională a Avocaţilor din România sau a denumirilor specifice 
formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea semnelor specifice profesiei, prev. 
de art. 60 al. 6 din Legea nr. 51/1995, cu aplic. art. 5 Cod penal. A menţine restul dispoziţiilor 
sentinţei penale atacate. Instnța a respins ca nefondat apelul declarat de persoana vătămată Baroul 
Cluj împotriva aceleiaşi sentinţe. Instanța a respins ca inadmisibil apelul declarat de Sindicatul 
Independent al Juriştilor din România împotriva aceleiaşi sentinţe. A dispus obligarea persoanei 
vătămate Baroul Cluj şi Sindicatul Independent al Juriştilor din România la plata sumei de câte 150 lei 
cheltuieli judiciare în favoarea statului în apel, restul cheltuielilor în apel rămânând în sarcina statului. 
In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj a fost mandatată av.Cristina Cuibus. 
 
3.Dosar nr.17198/211/2014 al Curtii de Apel Cluj.  
Prin sentința penală nr.326/25.02.2016 pronunțată de Judecătoria Baia Mare in 
dos.nr.17198/211/2014, s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a cauzei, formulată de 
inculpatul RAD ADRIAN VALENTIN. În temeiul art. 396, alin. 2 Cod procedură penală, art. 5 Cod 
penal, instanta a dispus condamnarea inculpatului RAD ADRIAN VALENTIN, pentru săvârşirea 
infracţiunilor de: - exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, prevăzută de art. 281 Cod penal 
din 1969, raportat la art. 26 din Legea 51/1995 (după schimbarea încadrării juridice din art. 348 Cod 
penal, raportat la art. 26 din Legea 51/1995), la pedeapsa de 6 luni închisoare, cu consecinţele 
prevăzute de art. 71, art. 64, alin. 1, lit. a, teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969; - folosirea 
instrumentelor false, prevăzută de art. 287, alin. 1 Cod penal din 1969 (după schimbarea încadrării 
juridice din art. 318 Cod penal), la pedeapsa de 8 luni închisoare, cu consecinţele prevăzute de art. 
71, art. 64, alin. 1, lit. a, teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În temeiul art. 33, lit. a, art. 34, alin. 1, 
lit. b Cod penal din 1969, a contopit pedepsele aplicate în cea mai grea de 8 luni închisoare, cu 
consecinţele prevăzute de art. 71, art. 64, alin. 1, lit. a, teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În baza 
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art. 81 Cod penal din 1969, a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 8 luni 
închisoare, iar în baza art. 82 Cod penal din 1969 a stabilit un termen de încercare de 2 ani şi 8 luni ce 
urmează a se calcula de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 71, alin. 5 Cod penal 
din 1969, a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a 
executării pedepsei. Instanta a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal din 
1969, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. 
Instanta a respins acţiunea civilă formulată de Baroul Cluj. În baza art. 274, alin. 1 Cod procedură 
penală, a obligat inculpatul Rad Adrian Valentin la plata sumei de 1000 lei cheltuieli judiciare către 
stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Dosarul a fost trimis spre judecarea apelului la Curtea de 
Apel Cluj si s-a fixat termen de judecata pentru data de 17.05.2016. La termenul de judecata din data 
de 14.06.16, instanta a admis cererea de amanare formulata de catre inculpat si a acordat termen de 
judecata pentru data de 20.09.2016.  
Prin decizia penala nr.1128/A pronuntata la data de 04.10.2016, Curtea de Apel Cluj a respins ca 
nefondat apelul declarat de inculpatul Rad Adrian Valentin, Baroul Cluj şi Sindicatul Independent al 
Juristilor din România, împotriva sentinţei penale 326/25.02.2016 a Judecătoriei Baia Mare. A dispus 
obligarea apelanţilor la plata în favoarea statului a sumei de câte 200 lei reprezentând cheltuieli 
judiciare. Impotriva Deciziei penale nr.1128/04.10.2016 pronuntata de Curtea de Apel Cluj, inculpatul 
Rad Adrian Valentin a formulat recurs in casatie, dosarul a fost inaintat la ICCJ  si a fost stabilit 
termen de judecata penrtu data de 16.02.2017.  
Prin decizia penală nr. 58/16.02.2017, Inalta Curte de Casație si Justiție a dipsus în baza art. 440 
C.pr.pen., respingerea ca inadmisibilă a cererii de recurs în casaţie formulată de inculpatul Rad Adrian 
Valentin împotriva deciziei penale nr. 1128/A din 4 octombrie 2016 pronunţată de Curtea de Apel 
Cluj, Secţia penală şi de minori. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., a dispus obligarea recurentului 
inculpat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.  
In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj, a fost mandatată av. Tușa Maria-Monica. 
 
4.Dosar nr.5822/117/2014* al Curtii de apel Cluj.  
Prin decizia civila pronunțată de Curtea de Apel Cluj la data de  26 octombrie 2015, s-a admis 
recursul declarat de Baroul Cluj împotriva sentinţei civile nr. 894 din 13.03.2015, pronunţată în 
dosarul nr. 5822/117/2014 al Tribunalului Cluj pe care a casat-o în tot şi, în rejudecare a respins 
acţiunea în contencios administrativ formulată de Jurgiu Ionel Marian, având ca obiect comunicarea 
de informații de interes public conform Legii nr.544/2001, privind liberal acces la informațiile de 
interes public. A respins cererea recurentului Baroul Cluj de obligare a intimatului la plata 
cheltuielilor de judecată.  
In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj a fost mandatat av. Mircea Pop. 
 
5. Dosar nr.22057/211/2014 al Curtii de Apel Cluj. 
Prin sentinta penala nr. 780/2016 pronuntata la data 11.05.2016, in baza art. 396 al. 4 din C.p.p. 
rap. la art. 244 al. 1 si 2 din C.pen. cu aplicarea art. 5 din C.pen., instanta a stabilit în sarcina 
inculpatului MONCEA VASILE DANIEL pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
înşelăciune. În baza art. 396 al. 4 din C.p.p. rap. la art. 318 din C.pen. cu aplicarea art. 5 din C.pen., 
instanta a stabilit în sarcina inculpatului Moncea Vasile Daniel pedeapsa de 3 luni închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de folosirea instrumentelor false. În baza art. 348 Cod penal rap. la art. 26 din 
Legea 51/1995 cu aplicarea art. 5 din C.pen., instanța a dispus condamnarea inculpatului Moncea 
Vasile Daniel la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de exercitare fara drept a 
profesiei de avocat. În baza art. 38 al. 1 din C.pen. a constatat că cele trei infracţiuni au fost săvârşite 
în condiţiile concursului de infracţiuni. În baza art. 39 al. 1 lit. b din C.pen. a contopit pedepsele de 1 
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an închisoare, 3 luni închisoare si 6 luni închisoare, a stabilit pedeapsa cea mai grea de 1 an 
închisoare la care a adaugat sporul de 3 luni închisoare, în final 1 an si 3 luni închisoare. În baza art. 
83 şi 84 din N.C.pen. a dispus amânarea aplicării pedepsei de 1 an si 3 luni închisoare stabilită în 
sarcina inculpatului Moncea Vasile Daniel şi a fixat termenul de supraveghere de 2 ani. În baza art. 85 
al. 1 şi 2 din N.C.pen. a dispus ca inculpatul să respecte următoarele obligaţii pe perioada de 
supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj la datele fixate în 
acest sens; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea acestuia; - 
să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi 
întoarcerea; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de 
natură a permite controlul mijloacelor de existenţă; - să urmeze un curs de pregătire scolară ori de 
calificare profesională; - să presteze 40 de zile de muncă neremunerată în folosul comunitătii în 
cadrul Primăriei Cluj-Napoca sau RADP Cluj si în conditiile stabilite de Serviciul de Probaţiune de pe 
lângă Tribunalul Cluj; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. În baza 
art. 88 din N.C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor care atrag revocarea amânării aplicării 
pedepsei. În baza art. 14 şi 346 din C.p.p. cu aplicarea art. 1357 al. 1 din C.civ. instanta a admis în 
parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă şi a obligat inculpatul la plata sumei de 1.000 de 
lei, reprezentând în daune materiale si la plata sumei de 2.000 de lei reprezentând daune morale. A 
respins ca fiind neîntemeiată actiunea civilă formulată de către Baroul Cluj. În baza art. 274 al. 1 din 
N.C.p.p. a obligat pe inculpatul Moncea Vasile Daniel la plata sumei de 1080 de lei reprezentând 
cheltuieli de judecată avansate de stat. Cu drept de apel în termen 10 zile de la comunicare. 
Prin Decizia penală nr. 3/2017 pronunțată in data de 09.01.2017 de Curtea de Apel Cluj, in baza art 
421 pct 1 litb Cprpen au fost respinse ca nefondate apelurile declarate de către inculpatul Moncea 
Vasile Daniel, partea civilă Baroul Cluj şi Sindicatul Independent al Juriştilor din România, împotriva 
sentinţei penale nr 780 din 11 05 2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca În baza art 272 Cprpen s-a stabilit 
în favoarea Baroului Cluj suma de 90 lei, onorariu parţial apărător din oficiu (pentru av Bodea Ildiko), 
sumă ce se va plăti din FMJ În baza art 272 alin 2 C.pr.pen. instanta a obligst pe inculpatul apelant 
Moncea Vasile Daniel să plătească 500 lei, iar pe apelantele parte civilă Baroul Cluj şi Sindicatul 
Independent al Juriştilor din România să plătească câte 300 lei, fiecare, cheltuieli judiciare către stat.  
In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj a fost mandatat av. Paul Purcărin. 
 
6.Dosar nr.6081/211/2016 al Judecatoriei Cluj-Napoca. 
Prin sentința penală nr. 1131/2016 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca la data de 08.07.2016, 
instanța in temeiul articolului 341, alin.6, lit.b din Codul de procedură penală, a admis plângerea 
formulată de către contestatorul BAROUL CLUJ, împotriva Ordonanţei de clasare nr.10528/P/2013 
din 10.02.2016 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca prin care s-a dispus clasarea cauzei 
faţă de suspectul BORDAŞ SLĂVILĂ LIVIU ZAHARIE, pentru săvârşirea infracţiunii de exercitarea fără 
drept a unei profesii sau activităţi, prevăzută de articolul 348 din Codul penal raportat la articolul 26 
din Legea nr.51/1995, a desfiinţat soluţia contestată şi a trimis cauza la procuror pentru a completa 
urmărirea penală sub aspectul infracţiunii sus menţionate. A dispus ca în cursul urmăririi penale, 
organele de urmărire penală: 1.să identifice toate dosarele în care suspectul a prestat servicii de 
asistenţă juridică sau reprezentare în faţa instanţelor de judecată în altă calitate decât aceea de 
consilier juridic, să determine numărul acestor dosare prin reaudierea suspectului. 2.să cerceteze 
conţinutul dosarelor nr.18058/211/2012, 8902/211/2013, 25026/211/2012 şi 26447/211/2011 ale 
Judecătoriei Cluj-Napoca, în care martora Bota Delia Anca a susţinut că suspectul a exercitat activităţi 
specifice profesiei de avocat (f 24-26 dos UP), precum şi conţinutul tuturor celorlalte dosare în care 
suspectul a prestat servicii de asistenţă juridică sau reprezentare în faţa instanţelor de judecată în 
altă calitate decât aceea de consilier juridic, pentru a determina ce activităţi a desfăşurat suspectul în 
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acele dosare în concret, în ce calitate, în ce temei, în ce formă, în ce condiţii şi în favoarea cui. 3.să 
stabilească dacă în dosarele sus menţionate, serviciile suspectului au fost solicitate în considerarea 
calităţii sale de avocat, dacă în dosarele sus menţionate suspectul şi-a oferit serviciile astfel prestate 
în calitate de avocat, dacă a convenit cu beneficiarii exercitarea unor activităţi specifice profesiei de 
avocat, dacă serviciile sale au fost prestate cu titlu oneros sau gratuit, prin ascultarea în calitate de 
martori a tuturor persoanelor fizice şi juridice asistate sau reprezentate de suspect în faţa instanţelor 
de judecată în altă calitate decât aceea de consilier juridic. 4.să se solicite şi să se depună o copie de 
pe carnetul de muncă al suspectului pentru a avea evidenţa tuturor raporturilor de muncă ale 
suspectului în calitate de consilier juridic. 5.să administreze orice alte probe pe care le vor considera 
necesare şi utile unei juste soluţionări a cauzei. In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj a 
fost mandatat av. Paul Purcărin. 
 

II. Dosare aflate pe rolul instantelor de judecata: 
 
1.Dosar nr.5291/211/2015 al Judecătoriei Cluj-Napoca.  
Prin sentința penală nr.1778/2016 pronunțată de Judecatoria Cluj-Napoca in data de 29.11.2016, 
instanța a constatat ca potrivit criteriului aprecierii globale conform Deciziei nr. 265/6 mai 2014, 
pronunțată de Curtea Constituțională a României, legea penală mai favorabilă aplicabilă in prezenta 
cauză, este Codul penal din 1969, sens in care a menținut incadrarea juridică a faptelor inculpatului 
SEFFER LAURENȚIU LEVENTE, asa cum rezultă din rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Cluj, dosar nr.49/P/2015. Conform art. 19 din Legea nr. 255/ 2013, rap. la art. 11 pct. 2 lit. a 
C.pr.penala, rap. la art. 10 lit. b1 C.pr.penala, a achitat pe inculpatul Sefer pentru săvârşirea 
infracţiunilor de exercitare fără drept a unei profesii, prev. şi ped de art. 26 alin. 1 din Legea 51/1995 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat rap. la art. 281 din Cod penal 1969 şi folosirea 
fără drept a denumirilor Barou, Uniunea Naţională a Barourilor din România, U.N.B.R. ori Uniunea 
Naţională a Avocaţilor din România sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de 
avocat, precum şi folosirea semnelor specifice profesiei, prev. şi ped. de art. 60 al. 6 din Legea nr. 
51/1995, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal 1969, cu art. 5 NCP. In baza art. 18 ind.1 C.pen. rap. la 
art. 91 lit. c C.pen. a aplicat inculpatului Seffer Laurenţiu Levente sancţiunea administrativă a amenzii 
in sumă de: - 1000 lei amenda administrativa. In temeiul art. 397, art. 251 alin. 1 Cpp, rap. la art. 
1357 si 1349 C.civil, a admis in parte actiunea civila formulata de partea vatamata Baroul Cluj cu 
sediul in mun. Cluj Napoca str. Pavel Rosca nr. 4 jud. Cluj și a obligat pe inculpat la plata sumei de 
1000 lei daune materiale cu dobânda legală care incepe sa curgă de la data ramânerii definitive a 
prezentei hotărâri. La data de 20.12.2016, Baroul Cluj a declarat apel impotriva sentinței mai sus 
indicată.  
In vederea reprezentării Baroului Cluj, a fost mandatat av. Paul Pucărin. 
 
2.Dosar nr.13377/211/2014 al Tribunalului Cluj. 
Prin sentința civilă nr. 5262/2015 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca in dos.nr. 
13377/211/2014, instanța a dispus respingerea ca neîntemeiată a excepţiei lipsei capacităţii 
procesuale de folosinţă a reclamantului Baroul Cluj, excepţie invocată de către pârâţii Man Ioan şi 
P.F.A. Man. I. Ioan – Consilier Juridic. A respins ca neîntemeiată excepţia lipsei interesului 
reclamantului în formularea cererii de chemare în judecată, excepţie invocată de către pârâţii Man 
Ioan şi P.F.A. Man. I. Ioan – Consilier Juridic. A respins ca fiind neîntemeiată excepţia lipsei calităţii 
procesuale active a reclamantului Baroul Cluj, excepţie invocată de către pârâţii Man Ioan şi P.F.A. 
Man. I. Ioan – Consilier Juridic. A  admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de către 
reclamantul Baroul Cluj reprezentat prin Decan Mircea Pop în contradictoriu cu pârâţii Man Ioan, 



27 

 

P.F.A. Man I. Ioan – Consilier Juridic reprezentată prin Man Ioan şi Direcția Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, având ca obiect 
obligaţia de a face. A dipus obligarea pârâţilor Man Ioan şi P.F.A. Man I. Ioan – Consilier Juridic să 
înceteze prestarea oricărei activităţi de reprezentare, asistare, consultanţă juridică, redactare acte 
juridice în numele şi pe seama persoanelor fizice ori entităţilor juridice, precum şi orice altă activitate 
de natură juridică, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de Legea nr. 514/2003, de Statutul 
profesiei de consilier juridic şi de Codul Muncii, respectiv doar în baza unui contract individual de 
muncă legal încheiat cu persoane juridice, în baza unui raport de serviciu potrivit Legii nr. 188/1999 
sau ca societate profesională cu personalitate juridică conform art. 21 din Statutul profesiei de 
consilier juridic. A admis excepţia de nelegalitate a certificatului de înregistrare fiscală seria A nr. 
0534574 din data de 22.05.2009 privind atribuirea codului de înregistrare fiscală 25585997 pentru 
persoana fizică autorizată Man I. Ioan – Consilier Juridic, excepţie invocată de către reclamant şi, în 
consecinţă: a constatat nelegalitatea certificatului de înregistrare fiscală seria A nr. 0534574 din data 
de 22.05.2009 privind atribuirea codului de înregistrare fiscală 25585997 pentru persoana fizică 
autorizată Man I. Ioan – Consilier Juridic. A luat act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul şi motivele de apel se 
depun la Judecătoria Cluj-Napoca, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 
25.05.2015. Impotriva acestei sentinte au declarat apel Baroul Cluj, Man I. Ioan si PFA Man I. Ioan 
Consilier Juridic. Dosarul a fost inaintat instantei competente sa judece apelul, Tribunalul Cluj, si a 
fost fixat termen de judecata pentru data de 02.06.2016. La termenul de judecata din data de 
02.06.2016, instanta a dispus amanarea judecarii cauzei pentru comunicarea notelor de şedinţă - 
răspuns la întâmpinarea Baroului Cluj cu intimata Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 
Cluj-A.J.F.P CLUJ si a acordat termen de judecată pentru data de 15.09.2016. Prin Decizia civila nr. 
987/2016 pronunțată in data de 15.09.2016, Tribunalul Cluj a admis excepţia necompetenţei 
materiale a Tribunalului Cluj. A declinat competenţa de soluţionare a apelurilor declarate de 
reclamantul Baroul Cluj şi pârâţii: Man I.Ioan, PFA Man I.Ioan Consilier Juridic, împotriva sentinţei 
civile nr. 5262 din 25.05.2015, pronunţată în dosar nr. 13377/211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca, 
în favoarea Tribunalului Specializat Cluj.  
Prin Hotarârea nr. 58/2017 pronunțată in data de 16.01.2017, instanța de judecată din cadrul 
Tribunalului Specializat Cluj a admis excepţia necompetenţei materiale invocată din oficiu. A declinat 
competenţa de soluţionare a apelurilor declarate de reclamantul B. C. şi pârâţii M.I. şi PFA M.I. I. 
Consilier Juridic împotriva sentinţei civile nr. 5262/2015 pronunţată la data de 25.05.2015, în dosarul 
nr.13377/211/2014, în favoarea Tribunalului Cluj. A constatat ivit conflictul de competenţă. A dispus 
suspendarea cauzei şi înaintarea dosarului Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării conflictului de 
competenţă. 
In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj, a fost mandatat av. Calin Stegăroiu. 
 
3.Dosar nr.1951/211/2014* al Curții de Apel Cluj  
Prin decizia penală din data de 17.12.2015, pronunțată in dos.nr.1951/211/2014 in baza art. 421 
alin. 2 lit. a Cod procedură penală, Curtea de Apel Cluj a admis apelul formulat de Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Cluj-Napoca împotriva Sentinţei penale nr. 969 din 17.07.2015 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, pe care a desfiinţat-o în întregime şi a dispus rejudecarea cauzei de către aceeaşi instanţă.  
Prin sentința pronunțată in data de 27.10.2016, instanța a dispus in baza art. 396 al 6 C.p.p. rap. la 
art. 16 lit. g C.p.p. încetarea procesul penal pornit împotriva inculpatului SĂRAC IOAN sub aspectul 
săvârşirii a două infracţiuni de înşelăciune prev. de art. 244 al 1, 2 Cp cu aplic art. 375 Cpp şi art. 5 Cp, 
ca urmare a împăcării părţilor. In baza art. 396 al 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. b C.p.p. a achitat 
inculpatul SĂRAC IOAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau 
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activităţi prev de ar. 348 Cpcu aplic. art. 35 Cp, art. 375 Cpp şi art. 5 Cp. A constatat stinsă acţiunea 
civilă exercitată de persoana vătămată Rus Ioana Octavia. A luat act că martorul Bodan Ioan nu a 
formulat pretenţii civile în cauză. In baza art. 275 al. 3 C.pr.pen cheltuielile judiciare rămân in sarcina 
statului. Onorariul apărătorului din oficiu Zeteş Andreea Cătălina, în sumă de 260 lei, se avansează 
din FMJ. Baroul Cluj a declarat apel la data de 08.11.2016 impotriva sentinței mai sus menționata. La 
data de 22.02.2017, dosarul a fost inaintat Curții de Apel Cluj si a fost fixat termen de judecată 
pentru data de 06.04.2017. 
In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj, a fost mandatat av. Paul Pucărin. 
 
4. Dosar nr.19429/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca. 
In temeiul art. 339 CPP, am formulat plângere impotriva ordonanței de clasare din data de 
20.07.2016, emisă in dos.nr. 9271/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, privind 
pe suspecta VASS ANGELA ANA.  Prin Ordonanța Prim-procurorului Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Cluj-Napoca din data de 12.09.2016 emisă in dos.nr.331/II/2/2016 s-a dispus respingerea 
plângerii formulată de către Baroul Cluj impotriva ordonanței de clasare din data de 20.07.2016 
emisă in dos.nr.9271/P/2013. Impotriva celor doua ordonanțe am formulat plângere in temeiul art. 
340 C.P.P., care a fost inregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, la data de 03.10.2016. Dosarul a 
fost inregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, sub nr.19429/211/2016 si s-a stabilit termen de 
judecată pentru data de 15.02.2017. La termenul de judecată din data de 15.02.2017 s-a dispus 
amânarea cauzei raportat la lipsa de procedură cu intimata Ilcu(fost Vass) Angela Ana și s-a acordat 
termen de judecată pentru data de 22.03.2017.  
In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj, a fost mandatată av. Maria-Monica Tușa. 
 
5. Dosar 6848/328/2016/a1 al Judecătoriei Turda.  
In dosarul penal 1173/P/2015 s-a dispus trimiterea in judecată a inculpatului MUTESCU IOAN sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitarea unei profesii fără drept prev. de art. 348 C.P. Dosarul a 
fost inregistrat pe  rolul Judecătoriei Turda sub nr. 6848/328/2016 si a fost stabilit termen de 
judecata pe cameră preliminară pe data de 01.02.2017.  
Prin incheierea din data de 01.02.2017, judecătorul de cameră preliminară a dispus in temeiul art. 
345 al.1 Codul de procedură penală admiterea excepţiei invocată din oficiu şi a constatat 
neregularitatea rechizitoriul nr. 1173/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda sub 
aspectul stabilirii obiectului şi limitelor judecăţii privind pe inculpatul Mutescu Ioan. În temeiul art. 
345 alin. 2 din Codul de procedură penală, a dispus comunicarea prezentei încheieri către Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Turda în vederea remedierii neregularităţilor constate în actul de sesizare, 
procurorul urmând a comunica judecătorului dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau 
solicită restituirea cauzei.  
In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj, a fost mandatat av. Paul Purcărin. 
 

III. Dosare aflate in faza de urmarire penala: 
 
1. Dos.nr. 4781/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.  
Pe baza sesizării av.Varga Alexandra Georgia, impotriva numitul MONCEA VASILE DANIEL, a fost 
formulată plângere penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesiei 
sau activitati prev. de art.348 C.P. raportat la art.26 alin1 din Legea nr.51/1995. Prin adresa 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, emisă in data de 28.05.2015, ni s-a adus la 
cunoștinta faptul ca dosarul cu nr.4781/P/2014 se afla in lucru la organele de cercetare penală, 
respectiv la Poliția Municipiului Cluj-Napoca – Secția II, precum si faptul ca s-a inceput urmărirea 
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penală in rem la data de 29.05.2014. Ulterior, la data de 19.10.2015 s-a dispus inceperea urmaririi in 
personam fata de suspectul Moncea Vasile Daniel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev de art.348 
CP rap. la dips. art.26 alin. 1 din Legea 51/1995, in formă continuată. La data de 09.11.2015, a fost 
citat suspectul in vederea audierii. La aceeasi dată, a fost incuviințată cererea de consultare a 
dosarului formulată de către Baroul Cluj si a fost pus dosarul la dispoziția av. Paul Purcărin. Prin 
ordonanța din data de 18.02.2015 la dosarul nr. 4781/P/2014 a fost conexat dos.nr. 792/P/2015, care 
are ca obiect infracțiunea de exercitare fara drept a unei profesii prev de art.348 CP rap. la dips. 
art.26 alin. 1 din Legea 51/1995, săvârșită de acelasi suspect. Sub aspectul stării de fapt, in dos.nr. 
792/P/2015 s-a reținut că in luna ianuarie 2015, suspectul Moncea Vasile Daniel s-a prezentat in fața 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca in calitate de apărător ales al numitei Bernat Ildiko, 
exercitând acte specifice profesiei de avocat. Numita Bernat Ildiko nu a solicitat tragerea la 
răspundere a suspectului sub aspectul săvârșirii infracțiunii de inșelăciune. Suspectul a depus la 
dosar, in apărare, un set de inscrisuri privind apartenența sa la “structura Bota”: proces verbal de 
depunere a jurământului din data de 15.12.2006; proces verbal de susținere a examenului de 
admitere din data de 15.12.2006; decizia 41 din data de 15.12.2006, de inscriere pe tabloul avocaților 
stagiari si de inființare a cabinetului individual; decizia 41A din data de 24.04.2009, de inscriere pe 
tabloul avocaților definitivi si de inființare a cabinetului individual; certificatul de inregistrare fiscală 
al “cabinetului individual de avocat”. La data de 25.03.2016, in cauză s-a pus in mișcare acțiunea 
penală, Moncea Vasile Daniel a dobândind calitatea de inculpat. Dosarul urmează a fi inaintat 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, cu propunere de intocmire a Rechizitoriului si 
trimitere in judecată. 
In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj a fost mandatat av. Paul Purcărin.  
 
2. Dos.nr.9240/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. 
La data de 16.12.2015 a fost inregistrată plângerea penală formulată impotriva numitului BONDOR 
VIOREL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesiei sau activităti prev. 
de art.348 C.P. raportat la art.26 alin1 din Legea nr.51/1995.  
In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj a fost mandatată av. Cristina Cuibus.  
 
3.Dosar nr.8717/P/2015 al Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. 
In urma unei discuții informale cu polițistul responsabil de dosarul nr. 4781/P/2014, av. Paul Purcărin 
a luat la cunoștință de existența pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a dosarului 
nr. 8.717/P/2015 privindu-l pe numitul HOLUNGA MARCEL VASILE, cercetat pentru comiterea 
infracțiunii prev. si ped. de către disp. art. 348, C.P., rap. la disp. art. 26, al. 1, din Legea 51/1995, 
reținându-se faptul că s-a prezentat in fața unei instanțe clujene ca fiind avocat inscris in Baroul Iași, 
fapt care a dus la formularea de către magistratul respectiv a unei (auto)sesizări care a dus la 
intocmirea dosarului penal menționat mai sus. Față de situația descrisă mai sus, apreciem că se 
impune efectuarea de verificări pentru a se determina dăcă starea de fapt relatată este reală, iar in 
caz afirmativ, sesizarea Baroului Iași, in calitate de potențială persoană vătămată, subiect pasiv 
secundar al infracțiunii cercetate, in vederea improcesuării.  
In vederea reprezentării intereselor Baroului Cluj a fost mandatat av. Paul Purcărin. 
 
4.Dosar nr. 2630/P/2016 al Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca  
Impotriva numitului BONDOR VIOREL  a fost formulată plângere penală de către av. Paul Purcărin. 
Acest dosar a fost conexat (alături de alte 3 dosare privindu-l pe același suspect Bondor Viorel) la dos. 
nr. 10.575/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. 
In vederea reprezentării Baroului Cluj a fost mandatat av. Paul Purcărin. Am reprezentat Baroul Cluj 
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in relațiile cu parchetele prin discuțiile purtate cu procurorul adjunct al Parchetului de pe langa 
Curtea de Apel Cluj, impreuna cu decanul Baroului Cluj. In vederea reprezentării intereselor Baroului 
Cluj, a fost mandatat av. Paul Purcărin. 

- In aceeași perioadă, au fost formulate 3 plângeri, dintre care: 

 1 plângere penală impotriva suspectului Bondor Viorel, care 
face obiectul dosarului nr.2630/P/2016 al Parchetului de pe langa Judecătoria Cluj-Napoca, 
(reprezentare av. Paul Purcărin) 

 2 plângeri impotriva ordonanțelor procurorului de clasare a 
cauzei: 
- Cu privire la numitul Bordaș Slavilă Liviu Zaharie, inregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-
Napoca sub nr.6081/211/2016 al Judecatoriei Cluj-Napoca și soluționată prin sentința penală 
nr. 1131/2016 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca la data de 08.07.2016. 
- Cu privire la numita Ilcu (fostă Vass) Angela Ana, inregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-
Napoca, sub  nr. 19.429/211/2016, având termen de judecată stabilit pe data de 22.03.3017. 

Dl av.Budișan Călin în calitate de coordonator al departamentului și Prodecan al Baroului Cluj 
a reprezentat Baroul Cluj în relațiile cu parchetele prin discuțiile purtate cu procurorul adjunct al 
Parchetului de pe langă Curtea de Apel Cluj, împreună cu Decanul Baroului Cluj. 

Un succes notabil al U.N.B.R. în ceea ce privește lupta impotriva persoanelor care exercită 
fără drept profesia de avocat și fac parte din Baroul Constituțional condus de Pompiliu Bota, îl 
constituie recunoașterea pe plan European a calității de membru efectiv al CCBE a Uniunii Naționale 
a Barourilor din Romania. In adresa emisă de CCBE, se arată că in prezent, avocații romani sunt 
reprezentați la CCBE de către o organizație recunoscută si desemnată ca și constituant al unei 
delegații naționale de către autoritățile romane conform Legii nr.51/1995 pentru organizarea si 
exersarea profesiei de avocat. In temeiul legii romane, membrul nostru efectiv este uniunea 
Naționala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) cu sediul social la Palatul de Justiție, Splaiul 
Independenței, nr.5 sector 5, 050091, București, Romania.  

De asemenea, subliniem următoarele hotărâri, pronunțate in ultima perioadă, de către 
instanțele naționale, privind condamnarea pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a 
unei profesii prevăzută de art. 348 din Codul penal raportat la art.26 alin.1 din Legea nr.51/1995, de 
catre CEDO in aceeasi materie, precum si decizia pronunțată in recurs in interesul legii de către ICCJ: 

- Decizia nr.15/21.09.2015, pronunțată in recurs in interesul legii de către Inalta Curte de 
Casație si Justiție, in dos.nr.10/2015 

- Decizia penală nr.638/26.05.2011 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia in dosarul 
nr.2267/176/2007, 

- Decizia penală nr.1201/01.06.2011 pronunțată de Curtea de Apel București in dosarul 
nr.1686/2/2011, 

- Sentința penală nr.538/05.04.2012 pronunțată de Judecătoria Deva in dosarul 
nr.002147/221/2007**, 

- Decizia nr.XXVII din 16.04.2007 pronunțată de Inalta Curte de Casație si Justiție – Secțiile 
Unite, in dosarul nr.52/2006, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr.772 din 14.11.2007 

- Decizia privind admisibilitatea cererii nr.24057/03 prezentată de Pompiliu Bota împotriva 
Romaniei, pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 
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10. Financiar 
- Consilier coordonator : avocat Aurel BUJIȚĂ  
- Consilier supleant :        avocat Șerban DIACONESCU 

avocat Voicu Dumitru SÂRB 
 
 În cursul anului 2016 s-au obținut următoarele rezultate financiare: 
 
 A. BAROUL CLUJ 
 
REZULTATE FINANCIARE INREGISTRATE IN ANUL 2016 
 

REALIZAT 2016 BUGET 2016

TOTAL VENITURI 1.362.985 1.313.192

1.300.912 1.258.192

DOBANZI 5.809 4.900

67 100

56.197 50.000

1.115.456 1.307.717

810 2.000

CH.MAT.NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR 6.180 10.000

MATERIALE NESTOCATE(TONER,HARTIE,PROD.CURATENIE) 14.352 54.500

41.022 45.000

16.416 39.000

16.888 15.000

720 900

3.374 9.000

52.294 88.000

988 2.500

35.733 45.000

25.000 25.000

23.892 27.000

5.643 14.800

106.121 105.000

5.078 5.100

281.114 302.885

204.841 220.906

74.435 80.394

154.780 157.632

6.576 7.000

13.000 10.000

651 100

25.548 41.000

EXCEDENT 247.529 5.475

SPONSORIZARI

DIFERENTE DE CURS VALUTAR

AMORTIZARE IMOBILIZARI CORPORALE

IMPOZIT CLADIRI,TEREN

SALARII TESA

IND.RESP.SAJ,CONSILIU,CONDUCERE

CAS, SOMAJ,SANATATE

COTIZATII UNBR

COTIZATII FBE, UIA

TRANSPORT

DEPLASARI INTERNE

DEPLASARI EXTERNE

POSTA TELEFON INTERNET

COMISION BANCA

ALTE CHELTUIELI(CURATENIE,CONTAB.PAZA,SALUBRIT.)

ENERGIE SI APA

INTRETINERE SI REPARATII

CHIRII

ASIGURARI

COLABORATORI

PROTOCOL

COTIZATII AVOCATI,TAXE DE INSCRIERE,EXAMENE,EVENIM.

DIFERENTE DE CURS VALUTAR

MAJORARI INTARZIERE

CH.MAT.CONSUMABILE

TOTAL CHELTUIELI
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MIJLOACE BANESTI DE CARE DISPUNEA BAROUL CLUJ LA DATA DE 31.12.2016 MINUS DATORII  
 

SUMA(LEI)

953.188

0

9.179

2.240

141.375

54

170.047

96

17.293

12.899

1.306.371

256.352

1.050.019ACTIVE CIRCULANTE MINUS DATORII

DEPOZITE BANCA TRANSILVANIA

CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA

CASA

CREANTE

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

DATORII(CONTIBUTII SOCIALE,SALARII,INDEMNIZATII,OFICII,COTE UNBR, INPPA)

DEPOZITE BCR

CONT CURENT BCR

CONTURI GARANTII MATERIALE CASIERI BCR

CONT CURENT EURO BCR

DEPOZITE BRD

CONT CURENT BRD

MIJLOC BANESC

 
 
 B. FILIALA CLUJ A CAA 
 
REZULTATE FINANCIARE INREGISTRATE IN ANUL 2016 
 

TOTAL VENITURI 7.572.548 

 
CONTRIBUTII AVOCATI 6.996.151 

 
CONTRIBUTII AVOCATI TRANSFERATI(SOSITI) 184.402 

 
DOBANZI 87.374 

 
MAJORARI INTARZIERE 304.621 

TOTAL CHELTUIELI 5.032.648 

 
MATERIALE CONSUMABILE 810 

 
OBIECTE DE INVENTAR 8.856 

 
MATERIALE NESTOCATE 1.382 

 
ENERGIE SI APA 17.563 

 
INTRETINERE SI REPARATII 6.905 

 
CHIRII 12.000 

 
ASIGURARE SEDIU 1.524 

 
PROTOCOL 12.506 

 
TRANSPORT 163 

 
DEPLASARI 4.953 

 
POSTA TELEFON 12.767 

 
COMISION BANCA 5.864 

 
ALTE CHELTUIELI(CONTAB.PAZA,SALUBRIT.) 75.970 

 
IMPOZIT CLADIRI,TEREN 12.315 

 
SALARII ANGAJATI 105.617 
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IND.CONDUCERE SI COMISIA DE CENZORI 21.992 

 
CAS, SOMAJ,SANATATE 25.069 

 
PENSII 3.360.631 

 
INDEMNIZATII DE BOALA 78.531 

 
INDEMNIZATII DE SARCINA SI LEHUZIE 339.137 

 
INDEMNIZATII INGRIJIRE COPIL 353.595 

 
AJUTOR DECES 3.319 

 
TAXE POSTALE PENSII 2.846 

 
CONTRIBUTII AVOCATI TRANSFERATI(PLECATI) 1.825 

 
COMISION CAA 139.924 

 
FOND RISC CENTRALIZAT CAA 375.490 

 
AMORTIZARE IMOBILIZARI CORPORALE 51.094 

EXCEDENT 2.539.900 
 
 
SITUATIA DISPONIBILITATILOR FINANCIARE MINUS DATORII LA 31.12.2016 
 

BCR CONT CURENT 0 

BCR DEPOZITE 1.000.000 

BCR DEPOZIT OVER-NIGHT 783.813 

BRD CONT CURENT 10.144 

TITLURI DE STAT 10.487.189 

CONTURI DE GARANTII MATERIALE CASIERE 5.752 

CASA 53.264 

TOTAL DISPONIBILITATI FINANCIARE 12.340.162 

DATORII CURENTE(SAL.,IND.,CONTRIBUTII,CAA) 170.474 

TOTAL DISPONIBIL MINUS DATORII CURENTE 12.169.688 
 
 
C. SC ADVOSERV SRL 
 
REZULTATE FINANCIARE INREGISTRATE IN ANUL 2016 
 

TOTAL VENITURI           10.814 

 
VENITURI DIN LUCRARI DE COPIERE 10.807 

 
DOBANZI 

     
7 

TOTAL CHELTUIELI           9.744 

 
MATERIALE CONSUMABILE 

  
1.127 

 
INTRETINERE SI REPARATII 

  
2.172 
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TAXA RADIO 

     
270 

 
COMISIOANE BANCARE 

   
507 

 
ALTE CHELTUIELI 

    
50 

 
SALARII 

     
4.223 

 
ASIGURARI SOCIALE 

   
1.071 

 
IMPOZIT PE VENIT 

    
324 

PROFIT             1.070 
 
 
D. INPPA Centrul Teritorial Cluj 
 
REZULTATE FINANCIARE INREGISTRATE IN ANUL 2016 
 

408.390

141.620

8.140

39.208

39.020

39.900

138.138

2.364

355.305

2.083

1.944

1.303

1.373

3.626

103.311

5.948

361

4.884

2.917

2.808

35.368

57.797

107.201

18.695

1.500

4.186

53.085

AMORTIZARE

EXCEDENT

TOTAL CHELTUIELI

COMISION BANCA

ALTE CHELTUIELI(ALTE PREST.SERVICII TERTI)

SALARII TESA

INDEMNIZATII DE CONDUCERE

CAS, SOMAJ,SANATATE

SPONSORIZARI

CHIRII

CHELTUIELI CU FORMATORII

PROTOCOL EVENIMENTE

TRANSPORT

DEPLASARI

CONV.TELEFONICE,INTERNET

TAXE EXAMEN PROFESIE

DOBANZI

OBIECTE DE INVENTAR

MATERIALE NESTOCATE

ENERGIE SI APA

INTRETINERE SI REPARATII

TOTAL VENITURI

CONTRIBUTII AVOCATI

TAXE CURSURI AVOCATI DEFINITIVI

TAXE CURSURI AVOCATI STAGIARI AN II

TAXE CURSURI AVOCATI STAGIARI AN I

TAXE EXAMEN ABSOLVIRE

 
 
DISPONIBILITATI FINANCIARE MINUS DATORII LA DATA DE 31.12.2016 
 

393.843

13.847

220

600

408.510

17.044

391.466

CASA

CREANTE

TOTAL DISPONIBILITATI

DATORII(CONTRIBUTII SOCIALE, IMPOZITE,SAL.IND.)

DISPONIBILITATI BANESTI CURENTE

DISPONIBIL/DATORIE

DEPOZITE BANCA TRANSILVANIA

CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA
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 Proiecte de buget prevăzute pentru anul 2017: 
 

A. BAROUL CLUJ 
 

1.333.600

1.274.540

4.000

60

55.000

1.321.904

2.000

7.000

18.500

44.000

18.000

11.000

900

4.000

55.000

2.500

45.000

30.000

26.000

9.000

106.000

9.000

384.104

245.376

100.144

156.480

7.000

10.000

900

30.000

11.696

                               PROIECT DE INVESTITII 2017

150.000 LEI

100.000 LEI

EXCEDENT

INVESTITII(TEHNICA DE CALCUL SI SOFT)

INVESTITII COTA IMOBIL SI TEREN ROSCA 8

CAS,SANATATE,SOMAJ

COTIZATIE UNBR

COTIZATIE FBE UIA

SPONSORIZARI

DIFERENTE DE CURS VALUTAR

AMORTIZARI

INTERNET,TELEFON.POSTA

COMISION BANCA

ALTE CHELTUIEI(CURATENIE,CONT.PAZA,SALUBRITATE)

IMPOZITE CLADIRI, TEREN

SALARII TESA

IND. RESPONSABILI SAJ,DECAN,PRODECAN,CONSILIERI

ASIGURARI

CHELTUIELI CU COLABORATORII

PUBLICITATE, POM CRACIUN, PROTOCOL,ZILE BAROU

TRANSPORT

DEPLASARI INTERNE CONGRES,CONSILIU UNBR

DEPLASARI EXTERNE FBE,UIA

IMPRIMATE(CHITANTIERE)

OBIECTE DE INVENTAR

MATERIALE NESTOCATE(TONER,HARTIE,CURATENIE)

ENERGIE SI APA

INTRETINERE SI REPARATII

CHIRII 

TOTAL VENITURI

COTE SI TAXE DE INSCRIERE, EXAMEN, EVENIMENTE

DOBANZI

DIFERENTE DE CURS VALUTAR

MAJORARI DE INTARZIERE

TOTAL CHELTUIELI
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B. FILIALA CLUJ A CAA 
 

TOTAL FOND PENSII FOND ASIG.

7.320.000 5.967.000 1.353.000

6.900.000 5.865.000 1.035.000

20.000 17.000 3.000

300.000 300.000

100.000 85.000 15.000

5.732.721 4.397.100 1.335.621

2.000 2.000

10.000 10.000

2.000 2.000

19.000 19.000

8.000 8.000

15.000 15.000

2.000 2.000

20.000 20.000

500 500

10.000 10.000

14.000 14.000

6.000 5.100 900

89.000 89.000

13.000 13.000

129.000 129.000

27.000 27.000

31.221 31.221

3.800.000 3.800.000

90.000 90.000

380.000 380.000

390.000 390.000

8.000 8.000

100.000 85.000 15.000

3.000 3.000

138.000 138.000

366.000 366.000

60.000 60.000

1.587.279 1.569.900 17.379

INVESTITII(TEHNICA DE CALCUL SI SOFT) 200.000  LEI

TAXE POSTALE

COMISION CAA

FOND RISC CENTRALIZAT CAA

AMORTIZARE IMOBILIZARI CORPORALE

EXCEDENT

PENSII

INDEMNIZATII DE BOALA

INDEMNIZATII DE SARCINA SI LEHUZIE

INDEMNIZATII INGRIJIRE COPIL

AJUTOR DECES

CHELTUIELI COTE AVOCATI TRANSFERATI

COMISION BANCA

ALTE CHELTUIELI(CONTAB.PAZA,SALUBRIT.)

IMPOZIT CLADIRI,TEREN

SALARII TESA

IND.CONDUCERE SI COMISIA DE CENZORI

CAS, SOMAJ,SANATATE

CHIRIE

ASIGURARI IMOBILE

PROTOCOL PENSIONARI

TRANSPORT

DEPLASARI

POSTA TELEFON

MATERIALE CONSUMABILE

MAT.DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

MATERIALE NESTOCATE

(TONER,HARTIE,PROD.CURATENIE,ETC.)

ENERGIE SI APA

INTRETINERE SI REPARATII

TOTAL VENITURI

CONTRIBUTII AVOCATI

DOBANZI

MAJORARI INTARZIERE

VENITURI DIN TRANSFERURI

TOTAL CHELTUIELI

 
 

 
C. SC ADVOSERV SRL 
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11.005

11.000

5

10.816

1.200

50

2.300

120

520

100

4.850

1.346

330

189

IMPOZIT PE VENIT

PROFIT NET

INTRETINERE SI REPARATII

TAXA RADIO

COMISIOANE BANCARE

ALTE CHELTUIELI

SALARII

ASIGURARI SOCIALE

TOTAL VENITURI

VENITURI DIN LUCRARI DE COPIERE

DOBANZI

TOTAL CHELTUIELI

MATERIALE CONSUMABILE

MATERIALE NESTOCATE

 

 
D. INPPA Centrul Teritorial Cluj 

476.000

150.000

54.000

140.000

130.000

2.000

475.556

10.000

5.000

5.000

3.000

6.000

124.000

30.000

500

16.000

6.000

4.000

43.000

68.800

127.000

22.256

5.000

444

INVESTITII (CALCULATOARE SI SOFT) 100.000

ALTE CHELT.(SERVICII PRESTATE DE TERTI)

SALARII TESA

INDEMNIZATII DE CONDUCERE

CAS,SANATATE,SOMAJ

AMORTIZARI

EXCEDENT

DREPTURI DE AUTOR CURSURI, EXAMENE

PROTOCOL

TRANSPORT

DEPLASARI

CONVORBIRI TELEFONOCE, INTERNET

COMISION BANCA

TOTAL CHELTUIELI

OBIECTE DE INVENTAR

MATERIALE NESTOCATE(HARTIE, CONSUMABILE)

ENERGIE ELECTRICA, GAZ, APA

INTRETINERE SE REPARATII

CHIRII

TOTAL VENITURI

COTE

TAXE CONFERINTE

TAXE CURSURI STAGIARI

TAXE EXAMEN PROFESIE

DOBANZI
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11. Mass media 

- Consilier coordonator : avocat Mircea POP 
- Ofiter de presa :             avocat Mihai Paul NEAMȚ 
- Consilieri supleanţi :      avocat Luiza Iuliana BUDUȘAN 

 
Consiliul Baroului Cluj apreciază că imaginea baroului în media reflectă dinamica  corpului 

profesional al avocaților din Cluj, dar și transparența acțiunilor conducerii în raport cu membri și cu 
instituțiile cu care relaționează.  

 
Decanul Baroului a fost prezent în emisiuni ale unor posturi de televiziune cu ocazia 

manifestării MARȘUL TĂCERII, organizat de către Consiliul Baroului, față de inițiativa Ministrului 
Justiției de a modifica Legea avocaturii în sensul cunoscut, care ar fi afectat confidențialitatea relației 
avocat-client. 

 
12. Protocol şi organizarea de evenimente 

- Consilier coordonator : avocat Mircea POP , avocat Voicu Dumitru SÂRB  
- Consilier supleant :        avocat Doina Maria GHERMAN 

 
La data de 11 martie 2016 s-a organizat Balul Mărtișorului la Hotel Opera Plaza, împreună cu 

alți practicieni ai dreptului, un eveniment agreabil la care au participat 140 persoane și unde cei 
prezenți au avut parte de câteva surprize plăcute. 

În urma interesului manifestat de Baroul Cluj pentru proiectul inițiat anul trecut de către d-nul 
judecător Cristi Danileț, la data de 1 aprilie 2016 a fost organizată la sediul Baroului - cu participarea 
d-nului judecător și a unui număr de aproximativ 40 de colegi avocați - prezentarea lucrării acestuia, 
”Educație juridică pentru liceeni”, parte a unui amplu proiect de educație juridică pentru tineri, în 
care ne implicăm în continuare.   

În perioada 12 - 14 mai 2016 dna. consilier av.dr. Stanca Ioana Gidro a participat ca delegat 
din partea Baroului Cluj la Congresul FBE de la Strasbourg (Franța), experiență interesantă și utilă 
inclusiv prin prisma informațiilor pe care asimilate și transmise colegilor, parte din lucrări 
desfășurându-se la sediul C.E.D.O. 

La data de 9 iunie 2016 Asociația Young Lawyers Cluj a organizat la sediul Baroului o 
conferința de mare interes pe teme de drept civil și procedură civilă, avându-i ca speakeri pe 
judecătoarea Andrea Chiș și notarul Ionuț Popa. 

În urma răspunsurilor la chestionarele cu 5 întrebări (adresate avocaților) și pentru a face mai 
cunoscut colegilor noul sediu al Baroului Cluj, s-a decis organizarea la data de 2 iulie 2016 a unei ediții 
mai inedite a Zilelor Baroului Cluj, la sediul de pe str. Pavel Roșca nr. 8, iar apoi petrecerea de seară la 
un local cu terasă, însă participarea a fost - din păcate - sub așteptări. Din acest motiv, formatul 
evenimentului va fi îmbunătățit considerabil şi  vom încerca astfel capacitarea (pentru ediția din anul 
2017) a unui număr mult mai mare de participanţi.  

În decembrie 2016 au avut loc activităţile profesionale dedicate celebrării Zilei Avocatului 
European, manifestare la care colegii au fost destul de receptivi. 

Continuând tradiţia, a fost organizat la restaurantul Adam’s Events, în data de 10 decembrie 
2016, Balul Palatului de Justiţie Cluj, la acest eveniment având parte de un număr mare de 
participanţi, respectiv 322 persoane, practicieni ai dreptului din toate domeniile. Evenimentul a fost  
reuşit, constituind alţi paşi pentru o mai bună relaţionare între categoriile profesionale participante. 
Ar fi de menţionat şi faptul că, pentru organizarea evenimentului din 10 decembrie 2016, nu a fost 
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nevoie de alocarea niciunei sume din partea Baroului Cluj, costurile aferente fiind suportate integral 
din suma care s-a adunat de la participanţi. 
 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă a fost continuată tradiția organizării Serbării Pomului de iarnă 
pentru copiii avocaților. Constatăm cu bucurie că de la an la an numărul acestora este mereu în 
creștere, ajungănd în acest an la 440, cu vârste de până la 10 ani. Consiliul și personalul adminsitrativ 
au depus eforturile necesare pentru a face față de provocărilor pe care le ridică o astfel de organizare 
spre a mulțumi atât copiii cât și părinții. 

În calitate de coordonator al acestui departament și nu numai dl av.Sârb Voicu Dumitru s-a 
implicat la fel de activ şi și-a adus corespunzător aportul la reuşita evenimentelor ce au avut loc în 
cursul anului 2016. După ce a fost ales şi a participat ca delegat din partea Baroului Cluj la Congresul 
Avocaţilor 2016, a participat și în cadrul proiectului ”Avocatura 2025” (despre care se pot găsi detalii 
pe site-ul www.unbr.ro), împreună cu colegii din Grupul Consultativ al Consiliului U.N.B.R. 

      Apreciem că există premise, dorinţă şi potenţial pentru diversificarea şi îmbunătăţirea 
activităţilor desfăşurate de către departamentul „Protocol şi organizare evenimente”. 

 
 
13. Iniţiativă legislativă şi integrare europeană 

- Consilier coordonator : avocat Liviu Marius HAROSA 
- Consilier supleant :        avocat Aurel BUJIȚĂ 

  avocat Flavia Ioana MAIER 
 

Obiectivul acestui departament este acela de a contribui la iniţierea de proiecte de lege care 
vin în sprijinul imbunătățirii organizării și exercitării profesiei de avocat și a oricăror activități conexe 
sau, atunci când se există interes, exprimarea punctului de vedere al Baroului Cluj cu privire la 
diferite proiecte de legi sau alte demersuri iniţiate de diverse instituţii. 

La inițiativa dlui av.Chertes Dan Sebastian, Adunarea Generală 2016 a propus înființarea unei 
comisii pentru elaborarea unui Proiect de modificare a Legii nr.72/2016, a Legii nr.51/1995 și 
Statutului profesiei de avocat. Comisia a avut mai multe întâniri în cursul acestui an, urmare a 
acestora a fost elaborat Proiectul înaintat Consiliului Baroului Cluj, dl av.Chertes solicitând 
organizarea unei Adunări Generale Extraordinare pentru dezbaterea și aprobarea acestuia. Consiliul 
Baroului Cluj a organizat o ședință extraordinară la data de 20 octombrie 2016 pentru discutarea 
acestei propuneri, ședință la care a fost invitat și dl av.Chertes Dan Sebastian. În urma discuțiilor 
avute s-a decis, cu acordul solicitantului, includerea acestei dezbateri pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare din 2017 a Baroului Cluj și comunicarea proiectului tuturor membrilor Baroului 
Cluj pentru a formula propuneri și amendamente, urmând ca acestea să fie analizate de Comisie la 
data de 17 ianuarie 2017. Varianta finală a Proiectului a fost comunicată membrilor Baroului Cluj spre 
a fi studiată în vederea dezbaterii în cadrul Adunării Generale 2017. 

În ianuarie 2017, dna av.dr. Doina Gherman a înaintat Consiliului alte două propuneri de 
inițiativă legislativă, care, de asemenea, au fost incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 
2017 a Baroului Cluj. Acestea sunt: 

- Propunere de modificare a legii 51/1995 – privind obligativitatea avocatului de a da o 
declarație-angajament de necolaborare cu servicii de informații  

- Propunere privind corelarea Codului de procedură penală cu dispozițiile speciale din Legea nr. 
51/1995 
Cele două propuneri au fost comunicate membrilor Baroului Cluj spre a fi studiate în vederea 

dezbaterii în cadrul Adunării Generale 2017. 
 

http://www.unbr.ro/
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Întrucât în cursul acestui an s-au derulat demersuri le nivel național pentru modificarea 
cadrului legislativ ce reglementează sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților, la data de 5 
mai 2016 fiind publicată în Monitorul Oficial Legea nr.72 privind sistemul de pensii și alte drepturi de 
asigurări sociale al avocaților, Baroul Cluj și Filiala Cluj a CAA au urmărit demersurile întreprinse la 
nivel național, au contribuit activ, constructiv, cu propuneri și amendamente și au participat la toate 
ședințele de lucru organizate în vederea adoptării Statutului CAA și a Regulamentelor tematice.  

 
 

* ** 
 

Desigur, în activitatea curentă s-au ivit și o serie de aspecte care, pentru limitare la un grad 
acceptabil de detaliere, nu au fost menționate în prezentul raport, dar care însumate au avut un 
aport considerabil în activitatea departamenului și au fost, în fapt, tratate corespunzător. 

Așa după cum se poate constata, activitatea desfășurată de către Consiliul Baroului Cluj în 
perioada dintre cele două adunări generale a fost complexă, membrii Consiliului îndeplinindu-și 
atribuțiile mandatului în mod profesionist, onest și responsabil. 

Le mulțumim și acelor colegi care, deși nu fac parte din conducerea baroului, au sprijinit 
Consiliul în soluționarea problemelor, având în vedere că numărul, întinderea și complexitatea unora 
din aspectele care intervin în activitatea unui barou exced de multe ori posibilitatea de gestionare 
strict la nivelul Consiliului. O implicare deosebită au avut-o colaboratorii membrilor Consiliului, dar și 
alți colegi care și-au oferit suportul. 

Am aprecia dacă membrii Baroului Cluj ar reuși să se implice într-un mod mai pronunțat în 
activitatea Consiliului, dovadă fiind faptul că toate inițiativele membrilor Baroului supuse atenției 
Consiliului au primit, în acest an, susținerea deplină a Consiliului, fapt devenit normalitate, întrucât 
noi considerăm că acesta este rolul principal al Consiliului , așa cum este el înțeles de către cei care îl 
compun astăzi, de sprijin profesional, relațional și uman acordat prompt avocaților care au nevoie de 
acesta.  
 
 
6 martie 2017 

 
CONSILIUL BAROULUI CLUJ 

                   Decan, 
Avocat Mircea POP 

 


