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HOTĂRÂRE  

 
Avand in vedere necesitatea aplicarii dispozitiilor art. 5 si art. 19 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, ramas definitiv, 

 
In temeiul prevederilor art. 56 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/1995 

pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicata si ale art. 
73 alin. (3) din Statutul Profesiei de Avocat, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI, 

HOTARASTE: 
 

Art. 1.  Se adopta Calendarul Adunarii Generale de Alegere a 
Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti din anul 2015, anexat la 
prezenta hotarare. 

Art. 2.  Se adopta modelul cererii de inscriere in Comisia de 
Validare, Comisia de Solutionare a Contestatiilor si Comisia de Votare, 
anexat la prezenta hotarare. 

Art. 3.  Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin 
afisare la sediu si prin publicare pe site-ul baroului. 

  

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI 

DECAN, 

Av. Ion ILIE-IORDACHESCU 

 
Nr. 4 
Bucuresti, 10.03.2015 
 
 



 2

 
 
 

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

 

Calendarul Adunarii Generale de Alegere a Organelor de 
Conducere a Baroului Bucuresti din anul 2015, 

 
adoptat in baza Regulamentului 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, ramas definitiv 
 
 
a) Perioada depunere cereri de inscriere in Comisia de Validare, Comisia de 

Solutionare a Contestatiilor si Comisia de Votare: 11– 23.03.2015; 

b) Constituire a Comisiei de Validare, Comisiei de Solutionare a 

Contestatiilor si Comisiei de Votare – 24.03.2015; 

c) Publicare hotarare de constituire a Comisiei de Validare, Comisiei de 

Solutionare a Contestatiilor si Comisiei de Votare: 25.03.2015; 

d) Perioada depunere candidaturi: 16 – 27.03.2015; 

e) Perioada depunere cereri de inscriere in Comisia de Numarare Voturi: 

16-27.03.2015; 

f) Publicare decizie de validare candidaturi si decizie de validare cereri de 

inscriere in Comisia de Numarare Voturi: 31.03.2015; 

g) Depunere eventuale contestatii impotriva deciziilor Comisiei de Validare 

– 01.04.2015; 

h) Publicare eventuale hotarari ale Comisiei de Solutionare a Contestatiilor 

si afisare lista definitiva candidaturi validate: 03.04.2015; 

i) Campania electorala: 04.04.2015 – 14.05.2015; 

j) Publicarea numarului avocatilor cu drept de participare: 11.05.2015. 



 3

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 


