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DECIZIA NR. 6
din 12.03.2020

Consiliul de conducere al Baroului Vrancea intrunit in gedin{a

extraordinari din data 12.03.2020, avflnd in vedere risp0ndirea

virulenti a infecfiei cu COVID-I9, conoraviruso
considerdm necesard luarea unor m[suri urgente ?n vederea protejdrii sdn[tdfii
membrilor Baroului Vrancea si a familiilor acestora, a magistrafilor, precum Ei ajustifiabililor, cu vot majoritar din partea membrilor Consiliului Baroului- Vrancea, in
considerarea dispozifiilor art. 55 alin. (2) din Legea rc. 5I/1995-republicat6

DECIDE:

Art.l. Suspendarea temporard a activitdgii avocalilor din cadrul Baroului
Vrancea, respectiv reprezentarea/asistarea justiliabililor in fa{a instan}elor de judecata,
precum Ei a organelor de urmdrire penald pentru perioada 13 - 31 martie 2020 inclusiv,
cu posibilitatea de prelungire in raport de situalia nafionald. in aceastd perioadd
avocafii se vor prezenta doar in cauzele urgente: mdsuri preventive, ordine de protecfie
qi ordonanfe prEedinfiale.

1'fi.2. Scutirea de la plata penalit[1ilor deintdrziere pentru cotele profesionale
datorate de avocafi, pe perioada suspendirii activitArii pe perioada13-31 martie 2020.

Art.3. Interzicerea accesului justiliabililor in sediile Baroului Vrancea
pe.perioada 13-31 martie 2020.

Art.4. Se amdnd desfaqurarea Adundrii Generale a Avocafilor din Baroul
Vrancea pentru data de 05 iunie 2020,ora 13,30, la Ateneul Popular Maior Ghe. Pastia
din Focsani, daca situatia pe tanpermite.

Art.5. Se recomanda evitarea accesului avocatilor in sediile Baroului Vrancea,
SAJ Focsani, SAJ Adjud si SAJ Panciu pe perioada 13-31 martie 2020 qi efectuarea
corespondenfei prin mijloace electronice.

Prezenta se comunicd la: Curtea de Apelcaldi, TribunalulGaldi, Tribunalul
Vrancea, Judecdtoria Focsani, Judecdtoria Panciu, Judecdtoria Adjud, Parchetul de pe
l6ng[ Curtea de Apel Galati, Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea, Parchetul de pe
langa Judecatoria Focsani, DIICOT - Serviciul Teritorial Focsani, DNA-Serviciul Teritorial
Focsani. UNBR" ICCJ. CSM.
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