UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL BAROULUI VRANCEA
RAPORT DE ACTIVITATE
a consiliului şi decanului, de gestiune curentă şi de gestiune a patrimoniului baroului
în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2015

DECAN - Av. Ioanovici Ioan
PRODECAN- Av. Roman Mariana
CONSILIERI – Av. Bratu Ion, Av. Ciortan Florea, Av. Coman Amelia Roxana, Av.
Patrulius Eugenia, Av. Plugaru Constantin, Av. Plugaru Victor, Av. Sava Catalin.

De la alegerile din ianuarie 2012 şi până la finele anului 2015 decanul si consiliul
Baroului Vrancea s-au preocupat pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunărilor
Generale din perioada mai sus mentionata. Consiliul baroului a ţinut lunar şedinţe ordinare în
care au fost adoptate numeroase hotarari in interesele domnilor avocati, membri ai baroului si
au fost emise decizii potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 51/1995 şi Statutul
profesiei de avocat.
Decanul Baroului Vrancea s-a preocupat, inca din primul an al mandatului sau, de
infiintarea, in forma lui actuala, a Serviciului de Asistenta Judiciara, de amenajarea si
dotarea spatiului in care isi desfasoara acesta activitatea, atragand din sponsorizari 17.700
ron de la diverse persoane juridice si personae fizice autorizate, suma investita ulterior in
piese de mobilier. Tot din sponsorizari diverse au fost achizitionate un numar de 8 mese, 18
bancute si 25 scaune (ulterior reconditionate tot prin sponsorizari) aflate acum in incinta
Tribunalului si in Camera Avocatilor.
În activitatea de acordare a asistenţei judiciare, inainte dar si dupa anul 2012, au
existat multe disfuncţionalităţi, multe nemulţumiri, atât din partea avocaţilor cât şi din partea
autorităţilor judiciare, cauzate în principal de:
- discrepanţe mari în legătură cu onorariile încasate din oficii;
- întârzierea plăţii onorariilor de către Tribunalul Vrancea

- lipsa de la dezbaterile din instanţe a unor avocaţi desemnaţi să acorde asistenţă
judiciară obligatorie sau gratuită;
- nerespectarea de către unii avocaţi a graficelor săptămânale stabilite de conducerile
S.A.J;
- nedepunerea la timp, la dosare, a delegaţiilor din oficiu;
- prezentarea în cauze fără cunoaşterea dosarelor.
Datorită acestor deficienţe unii avocaţi au fost sancţionaţi de instanţe cu amendă judiciară.
În vederea înlăturării acestor deficienţe consiliul baroului a luat următoarele măsuri:
- a adoptat Noul Regulament al Serviciului de Asistenţă Judiciară al Baroului Vrancea;
- a desemnat avocatii coordonatori ai S.A.J. de pe lângă judecătoriile din Focsani,
Adjud si Panciu, care au actualizat Registrul de Asistenţă Judiciară al Baroului Vrancea şi au
stabilit listele cu avocaţii care activează în cadrul fiecărui S.A.J.
Sustinut de consilieri, decanul Baroului Vrancea şi-a îndreptat atenţia spre rezolvarea
problemelor avocaţilor, în spiritul Legii nr. 51/1995 şi Statutului profesiei de avocat, pentru
adoptarea unor reglementări cu caracter normativ, intre care amintim schimbarea vechiului
protocol privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor
de asistenta judiciara care ii dezavantaja pe domnii avocati si schimbarea modului de
calculare si acordare a pensiilor avocatilor. In acest sens, in anul 2014, decanul baroului a
initiat demersuri catre UNBR, Consiliul Suprem al Magistraturii si Ministerul Justitiei,
mentinand o permanenta si stransa colaborare si cu celelalte barouri din tara, in vederea
semnarii Protocolului care stabileste onorariile cuvenite avocatilor pentru furnizarea
serviciilor de asistenta judiciara. Dupa aproximativ un an de la data la care acest protocol a
ajuns, in faza de proiect pe masa Ministrului Justitiei, dupa multe eforturi si insistente din
partea decanului Baroului Vrancea, in cadrul Congresului Avocatilor din 06.06.2015,
protocolul care a rectificat cuantumul si modalitatea de plata a onorariilor cuvenite din
prestatiile avocatiale de asistenta juridica a fost semnat si a intrat in vigoare, marind astfel
veniturile avocatilor. Comparativ cu anul 2012, cand membrii Baroului Vrancea au primit din
partea MJ un total de 411.823 ron pentru asistenta juridica, in anul 2015, cuantumul
onorariilor a crescut la 669.417 ron, cu toate ca numarul solicitarilor pentru asistenta juridica
din oficiu a scazut considerabil, datorita noilor modificari legislative.

Tot la initiativa conducerii Baroului Vrancea, sustinut de Tribunalul Vrancea, s-a
stabilit ca onorariul pentru curatela speciala sa fie platit din fondurile Ministerului Justitiei si
sa fie in cuantum de minim 100 ron, urmand sa se majoreze in functie de complexitatea
dosarului.
In ceea ce priveste schimbarea modalitatii de calcul si acordare a pensiilor avocatilor,
propunerea Baroului Vrancea consta in intocmirea dosarelor de pensionare a avocatilor
tinandu-se cont de contributia efectiv achitata la fondul CAA, conform declaratiei de venituri
pe propria raspundere, pentru perioada anterioara termenului de prescriptie de 5 ani si
verificarea concordantei intre veniturile declarate si cele efectiv incasate si calcularea
penalitatilor de intarziere, pentru diferentele constatate in minus, pe ultimii 5 ani, anteriori
depunerii cererii de pensionare. O alta propunere, la care se asteapta inca un raspuns din
partea UNBR este cea referitoare la recalcularea anuala a pensiilor avocatilor asa cum se
procedeaza si in sistemul bugetar.
Pentru o mai bună informare şi comunicare între avocaţi, barou si SAJ, am dispus
reactualizarea paginii web a baroului, pagină care a putut fi vizualizată in forma ei actuala,
începând cu anul 2012.
In anul 2015, Baroul Vrancea a făcut demersuri la Ministerul Justiţiei, la Consiliul
Superior al Magistraturii si la Tribunalul Vrancea, reuşind să obţinem un spaţiu complet
mobilat si utilat din fondurile MJ, dedicat exclusiv colegilor avocati, în incinta Parchetului de
pe langa Tribunalul Vrancea.
Consiliul Baroului Vrancea a acordat o atenţie deosebită selecţionării şi arhivării
documentelor baroului amenajand un nou spatiu de depozitare in incinta sediului Baroului.
Consiliul Baroului Vrancea s-a preocupat in mod constant si de perfecţionarea
pregătirii profesionale a avocaţilor, susţinand ca pregătirea profesională să poată fi realizată şi
direct de catre barouri. In acest sens am organizat conferinţe in fiecare an, pe teme de ultima
actualitate si cu participarea a numerosi profesori universitari din centrele INPPA.
Este de remarcat participarea la conferinta de pregatire profesionala continua din anul
2015, a domnului presedinte al UNBR, av. Gheorghe Florea, fiind pentru prima dată de la
înfiinţarea Baroului Vrancea când participă la o asfel de întâlnire cu avocaţii si Preşedintele
U.N.B.R.

De mentionat ca, incepand cu anul 2015, Baroul Vrancea are, pentru prima data in
istoria baroului, un reprezentant in Comisia Permanenta a UNBR, in persoana decanului
av. Ioan Ioanovici.
O preocupare importantă a Consiliului Baroului Vrancea a fost combaterea avocaturii
clandestine. Au fost formulate plângeri penale împotriva unor indivizi înscrişi în Baroul
Constituţional, plangeri soluţionate definitiv in favoarea Baroului Vrancea.
Consiliul Baroului Vrancea s-a preocupat continuu de realizarea bugetului de venituri
şi cheltuieli si urmarind evolutia financiara a acestuia se constata un excedent, in toata
perioada anilor 2012-2015. La 1 ianuarie 2012, conturile de disponibil, (casa si banca)
insumau 418.392,86 ron, suma pe care am preluat-o si am gestionat-o, ajungand ca la 31
decembrie 2015 sa avem in conturile de disponibil, suma de 503.198,14 ron, astfel:

CASA

2.176,51
CONT CURENT BCR
CONT CURENT BANCPOST

BANCA

90.537,95
361,67

CONT CURENT CREDIT EUROPE BANK

8.500,41

TOTAL CONTURI CURENTE

99.400,03

DEPOZITE BCR

72.617,58

DEPOZITE BANCPOST

251.000,00

DEPOZITE CREDIT EUROPE BANK

78.004,02

TOTAL DEPOZITE

401.621,60

TOTAL DISPONIBIL

503.198,14

Disponibilitatile banesti actuale ar fi putut fi mult mai mari, daca s-ar fi raspuns
demersurilor facute de conducerea baroului pentru a responsabiliza si determina pe colegii
avocati sa-si achite obligatiile fata de barou.
Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, cumuleaza suma de
42,620,37 ron si au urmatoarea structura:
- 7.251 ron reprezentand cotele unbr si penalizarile incasate si care vor fi virate in luna
ianuarie 2016;

- 805 ron reprezentand fondul de solidaritate incasat in decembrie ce urmeaza a fi virat in
luna ianuarie 2016;
- 28.274 ron reprezentand oficii din fondurile Ministerului de Justitie, intrate in cont la
sfarsitul lunii decembrie si care vor fi achitate avocatilor in cursul lunii ianuarie 2016;
- 220 ron - Taxe carduri avocati, incasate in luna decembrie si care vor fi virate in cursul lunii
ianuarie 2016;
- 6.040,37 ron – Taxa virata de INPPA, reprezentand 20% din taxa de examen de intrare in
profesie si care va putea fi folosita, doar cu acordul Consiliului Baroului, pentru scolarizarea
anuala de catre INPPA a avocatilor stagiari;
- 30 ron reprezentand sume incasate eronat de la Tarba Eliza si care vor fi restituite la cerere.
Toate cheltuielile efectuate s-au înscris în limitele prevăzute în bugetul aprobat de
Adunarea Generală. Pentru toate veniturile încasate şi pentru toate cheltuielile efectuate există
documente justificative (facturi, chitanţe, referate de necesitate). La finele anului 2015 s-a
făcut inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul baroului, iar în urma acesteia comisia de
inventariere nu a constatat lipsuri.
Concluzionând, apreciem că activitatea desfăşurată de consiliul Baroului Vrancea în
perioada 2012 - 2015, de gestiune curentă şi de gestiune a patrimoniului a fost în concordanţă
cu normele legale în vigoare, sens în care solicităm Adunării Generale descărcarea de
gestiune pentru anul 2015 ( conform Raportarii Bugetare anexate), asa cum s-a procedat si
pentru anii 2012 – 2014.
Ajuns la finalul celor 4 ani, astazi, vechiul consiliu al Baroului Vrancea preda noilor
alesi un patrimoniu imbunatatit si o situatie financiara mai mult decat satisfacatoare.
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