
 

 

Anexa la H.C.B.B. nr. 4/10.03.2015 
 

 
 
Subsemnatul(a) ____________________________________ avocat în Baroul 

Bucuresti, dosar profesional nr. ______, in conformitate cu dispozitiile art. 5 din 
Regulamentul de organizare a Adunarii Generale de Alegere a Organelor de Conducere a 
Baroului Bucuresti din anul 2015, adoptat prin Hotararea Consiliului Baroului Bucuresti 
nr. 2/10.02.2015, solicit inscrierea in*: 

 
� COMISIA DE VALIDARE 
� COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 
� COMISIA DE VOTARE. 

 
Totodata, sub sanctiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal1 în vigoare, declar 

pe proprie raspundere următoarele: 
a) Sunt  membru al Baroului Bucuresti cu drept de exercitare a profesiei de 

avocat; 
b) Sunt cu plata la zi a tuturor taxelor si contributiilor profesionale către bugetul 

Baroului Bucuresti, către bugetul U.N.B.R. si al Filialei Bucuresti a C.A.A.; 
c) Am o asigurare valabilă de răspundere profesională, care expiră la data de 

________________________ . 
d) În condițiile Deciziei Consiliului U.N.B.R. nr. 58/2009 am depus la dosarul 

profesional actele de studii (diplomă si foaie matricolă). 
e) Nu mă aflu în executarea vreunei sanctiuni disciplinare si nici în situatii ce 

atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei, sau în vreo 
altă situatie de nedemnitate. 

f) Declar pe proprie răspundere că nici înainte de 1989 și nici în prezent:  
- nu am făcut politie politică; 
- nu am fost informator al securitătii sau al altor organe de represiune; 
- nu am fost și nu sunt ofiter acoperit al niciunui serviciu; 
- nu am actionat niciodată împotriva drepturilor si libertătilor omului si nu am 

îngrădit niciodată drepturile si libertătile nici unei persoane. 
g) Nu ma aflu in relatii de rudenie, afinitate, colaborare, salarizare, asociere sau 

conlucrare profesionala cu niciun candidat la vreuna din functiile/demnitatile eligibile din 
cadrul Adunarii Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti din 
anul 2015; 

h) Nu candidez la niciuna dintre functiile/demnitatile eligibile din cadrul Adunarii 
Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti din anul 2015. 
*Nota: Este permisa inscrierea intr-o singura comisie, prin taierea comisiilor unde 
nu se doreste inscrierea. 
 
Semnătura ------------------------------------------------ 

Data  ______   
 

                                                 
1  Art. 326 - Falsul in declarații. Declararea necorespunzatoare a adevarului, facută unei persoane dintre cele prevazute in 
art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfasoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declarația făcută servește la producerea acelei 
consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

CERERE INSCRIERE COMISII 


