
COMISIA INCIDENTELOR PROCEDURALE

 Art.1      (1)  Comisia  Incidentelor  Procedurale  funcţionează  în  cadrul
Baroului Cluj şi este alcătuită din 5 până la 9 membri numiţi de Consiliul
Baroului pe o perioadă de 3 (trei) ani.

         (2) Pot fi membri ai Comisiei Incidentelor Procedurale avocaţii
care au o vechime de minimum 5 ani în profesie.

Art.2      (1) Comisia Incidentelor Procedurale centralizează toate incidentele
ivite  în  activitatea  profesională  a  avocaţilor  în  relaţia  cu  instanţele  de
judecată,  organele  de  urmărire  penală,  instituţiile  publice,  precum  şi  cu
personalul auxiliar al acestora, aflate pe raza teritorială a Baroului Cluj.

    (2) Activitatea Comisiei Incidentelor Procedurale este coordonată
(condusă) de Preşedintele acesteia, ales dintre membrii săi pentru un mandat
de 3 (trei) ani.

   (3) Funcţia de secretar al Comisiei Incidentelor Procedurale este
îndeplinită  de  o  persoană  care  nu  face  parte  dintre  membrii  comisiei,
desemnată de membrii acesteia.

   (4)  Secretarul  păstrează,  ţine  evidenţele  şi  efectuează  lucrările
necesare  în  vederea  desfăşurării  activităţii  comisiei,  sub  îndrumarea
preşedintelui.

Art.3     Preşedintele  Comisiei  Incidentelor  Procedurale  îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:

a) ia măsurile necesare pentru organizarea şi buna funcţionare a activităţii
comisiei;

b) primeşte şi centralizează sesizările;

c)  urmăreşte  asigurarea  dotărilor  tehnico-materiale  necesare  bunei
desfăşurări a activităţii comisiei;

d) informează trimestrial Consiliul Baroului despre incidentele procedurale
semnalate sau ori de câte ori este nevoie în situaţiile care necesită urgenţă, în
vederea publicării acestora sau luării altor măsuri;



e)  înaintează  Consiliului  Baroului  memoriile  şi  propunerile  vizând
îmbunătăţirea  relaţiilor  avocaţilor  cu  instanţele  de  judecată,  organele  de
urmărire  penală  şi  instituţiile  publice aflate  pe raza teritorială  a  Baroului
Cluj;

f)  asigură  publicarea  incidentelor  în  Buletinul  Informativ  al  Incidentelor
Procedurale.

Art.4    Secretarul  Comisiei  Incidentelor  Procedurale  îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:

a) participă la şedinţele comisiei şi îndeplineşte atribuţiunile prevăzute
de prezentul regulament;

b) preia  sesizările  şi  ţine  evidenţa  acestora  în  registrul  cu  această
destinaţie;

c) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei;

Art.5   Actele  de  sesizare  a  Comisiei  Incidentelor  Procedurale,  depuse
personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier sau fax, se depun la
registratură  unde  în  aceeaşi  zi  primesc  dată  certă,  după  care  se  predau
Comisiei.

Art.6   (1) Comisia Incidentelor Procedurale îşi desfăşoară lucrările la sediul
Baroului. 

           (2) Pentru evidenţa activităţii Comisiei Incidentelor Procedurale  se
întocmeşte şi se păstrează registrul de evidenţă în care se înregistrează, în
ordine cronologică,  toate  adresele  şi  înscrisurile  primite sau expediate  de
Comisie. 

Art.7    Comisia Incidentelor Procedurale are următoarele atribuţii:

a) analizează sesizările şi verifică temeinicia afirmaţiilor din acestea;

b) solicită explicaţii, lămuriri sau înscrisuri doveditoare de la avocaţii care
au depus sesizările;

c) audiază martorii menţionaţi în cuprinsul sesizării,  în situaţia în care se
impune;



d) centralizează incidentele semnalate pe categorii (incidente referitoare la:
nerespectarea  procedurilor,  comportamentul  judecătorilor,  managementul
şedinţelor  de  judecată,  managementul  dosarului  în  afara  şedinţelor  de
judecată);  

e) redactează memorii  şi  propune soluţii cu privire la incidentele sesizate
care se vor înainta Consiliului Baroului;

f)  face  propuneri  de  îmbunătăţire  a  relaţiilor  avocaţilor  cu  instanţele  de
judecată,  organele  de  urmărire  penală  şi  instituţiile  publice  de  pe  raza
teritorială a Baroului Cluj; 

g)  publică în Buletinul  Informativ al  Incidentelor  Procedurale  incidentele
pentru care Consiliul Baroului şi-a dat aprobarea.

Art.8    (1) Lucrările şedinţelor Comisiei Incidentelor Procedurale nu sunt
publice.

(2) Şedinţele comisiei se pot desfăşura în prezenţa a jumătate plus
unu din numărul membrilor. 

(3) Comisia Incidentelor Procedurale adoptă hotărâri cu privire la
stabilirea caracterului de incident procedural al unei sesizări, în prezenţa a
jumătate plus unu din numărul membrilor.     


