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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI BAROULUI CLUJ

martie  2019 – februarie  2020

Prezentul raport conține aspectele relevante privind activitatea Consiliului Baroului
Cluj,  în  intervalul  dintre  cele  două  adunări  generale  ale  acestuia,  sintetizate  pe
departamentele de funcționare ale Consiliului.

Consiliul Baroului Cluj funcționează în temeiul prevederilor disp. art. 50 alin. 1 lit. b,
art. 55 și art. 56 din Legea nr. 51/1995 și a prevederilor disp. art. 65 alin. 1 lit. b și art. 73 din
Statutul profesiei de avocat, fiind  organizat pe 13 departamente specializate pe activități
specifice, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului, respectiv: Relații
cu membrii baroului, Administrație internă, Administrație externă, Publicitate și concurență
neloială,  Sesizări,  reclamații,  disciplină,  Financiar,  Apărarea  profesiei,  Contencios,  litigii,
Asistență  judiciară,  Pregătire  profesională,  Inițiativă  legislativă,  Mass-media,  Protocol  și
organizare evenimente. Fiecare departament este condus de către un consilier coordonator.

Consiliului  Baroului  Cluj   pe  baza referatelor  întocmite  de către  consilierii  fiecărui
departament  analizează  și  soluționează  cererile  și  problemele  înscrise  pe  ordinea  de  zi.
Rezolvarea problemelor  curente  și  a  celor  excepționale  și/sau  urgente  sunt  asigurate  de
Decan conform competențelor atribuite prin lege și statut și a mandatului acordat de Consiliu
în acest sens. Decanul este sprijinit și substituit potrivit Legii și potrivit hotărârilor Consiliului
de Prodecan.

În competența Decanului intră și soluționarea cererilor de ajutor public extrajudiciar,
a cererilor de acordare a asistentei juridice gratuite și a cererilor de restituire onorariu, toate
cererile fiind soluționate la zi.

Consiliului Baroului Cluj se întrunește lunar în ședință ordinară și ori de câte ori se
impune,  în  ședință  extraordinară.  În  exercitarea  mandatului,  Consiliul  adoptă  hotărâri  și
decizii.

În perioada martie 2019 – februarie 2020, lucrările Consiliului s-au derulat în cadrul a
22 ședințe,  din care 12 ordinare și  10 extraordinare.  În soluționarea problemelor supuse
atenției  Consiliului  au  fost  emise  hotărâri  și  decizii  comunicate  membrilor
baroului/persoanelor interesate, după caz.

În cele ce urmează vom prezenta principalele activități derulate de Consiliul Baroului
Cluj în perioada martie 2019 – februarie 2020, organizate pe departamente, cu mențiunea că
unele dintre problemele supuse atenției Consiliului sunt interdisciplinare, fiind soluționate în
colaborare de către responsabilii a două sau mai multe departamente.
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1. Administraţie internă   

- Consilier coordonator: avocat Flavia Ioana MAIER

- Consilier supleant: avocat Livia Florina LABO
  avocat Voicu Dumitru SÂRB

În  baza  Regulamentului  Consiliului,  la  nivelul  acestui  departament  se  gestionează
probleme legate de  organizarea administrativă – personal, spații, dotări -, coordonarea și
supravegherea activității Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților, a societății Advoserv
SRL  și  a  INPPA  Centrul  Teritorial  Cluj,  pregătirea  și  organizarea  Adunărilor  Generale  ale
Baroului Cluj. 

1.1. Administrarea spațiilor din patrimoniu și cele afectate activității baroului
În  perioada supusă analizei  au  fost  rezolvate  problemele  curente  de gestionare  a

sediului  administrativ  din  str.  Pavel  Roșca  nr.  4,  a  sediului  din  str.  Pavel  Roșca  nr.  8,  a
imobilului din Turda, str. Axente Sever nr. 19, proprietate a Baroului Cluj, precum și a spațiilor
din  incintele  instanțelor  destinate  garderobei  și  Serviciilor  de  Asistență  Judiciară,  dotări
logistice etc. Au fost reînnoite autorizațiile PSI și SSM pentru aceste spații și s-au efectuat
instructajele de specialitate pentru personalul angajat. 

Spațiile  afectate  activității  baroului  din  incinta  clădirii  Tribunalului  Cluj,  Calea
Dorobanților nr.2-4:

- S-au efectuat lucrări de igienizare a spațiului afectat garderobei avocaților. 

- S-au efectuat lucrări de reparații a ușii de acces în curtea interioară.

La spațiile din str. Pavel Roșca nr. 4 și str. Pavel Roșca nr. 8 s-au efectuat lucrări de
întreținere și reparații curente.

Totodată,  s-au demarat formalitățile  în vederea obținerii  autorizației  de construire
pentru efectuarea lucrărilor de modificare interioară a spațiului de pe strada Pavel Roșca nr.
4, prin care se urmărește asigurarea unui acces direct între apartamentul aflat în proprietatea
Baroului Cluj unde funcționează secretariatul, și cel aflat în proprietatea Filialei Cluj a CAA,
unde funcționează serviciul de contabilitate și casieria, pentru a facilita accesul  avocaților
între aceste servicii. Lucrările sunt preconizate a fi executate în luna august 2020.

În ceea ce privește terenul din Turda, str. Axente Sever nr. 19, proprietatea Baroului
Cluj,  au  existat  solicitări  de  igienizare  din  partea  autorităților,  inclusiv  pentru  realizarea
lucrărilor de împrejmuire. 

Deși  Baroul  Cluj  a  contractat  cu  o  firmă de  specialitate  lucrările  de  salubrizare  a
terenului  și  acestea au fost  efectuate,  Direcția Poliția Locală din cadrul  Primăriei  Turda a
aplicat  în  sarcina  Baroului  două  amenzi  contravenționale,  prin  două  procese  verbale
distincte, ambele fiind contestate pe rolul Judecătoriei Turda, dosarele fiind soluționate prin
admiterea contestațiilor și anularea amenzilor aplicate.
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În  scopul  valorificării  acestui  teren,  în  urma analizării  mai  multor  oferte  ale  unor
persoane interesate și luând în considerare oferta cea mai avantajoasă, Consiliul Baroului Cluj
a  decis  încheierea  unui  contract  de  antrepriză  având  ca  obiect  edificarea  de  către
Antreprenor pe terenul sus menționat a două/trei  construcții  ”case cuplate – tip duplex”,
formate din câte două unități locative în suprafață utilă de circa 130 mp fiecare, din care
Baroului îi va reveni la final unitatea locativă din construcția amplasată la stradă și un loc de
parcare,  păstrând dreptul  de  proprietate  asupra  terenului  aferent  și  asupra  drumului  de
acces la locul de parcare. Antreprenorul va fi remunerat prin dare în plată a diferenței de
teren și va fi proprietar pe celelalte construcții și pe locurile de parcare aferente.

La  momentul  redactării  prezentei  dări  de  seamă  a  fost  agreată  forma  finală  a
contractului, acesta urmând să fie semnat de părți după ședința de Consiliu din data de 3
martie 2020.

1.2. Probleme de personal
La acest moment, Baroul Cluj are 8 angajați cu contracte de muncă la sediul propriu

(cinci  funcționari  la  sediul  administrativ,  cu  jumătate  de  normă,  un  funcționar  SAJ,  un
administrator și două femei de serviciu) și 3 angajați cu normă întreagă la sediile Judecătoriei
Cluj-Napoca, respectiv Judecătoriei Turda, în baza Protocoalelor încheiate pentru scanarea
dosarelor.  Serviciile  de  contabilitate  sunt  externalizate,  fiind  realizate  de  Negrean Expert
Contabil SRL.

A fost angajată o persoană pe postul de garderobier/femeie de serviciu, în locul d-nei
David Simona, și, de asemenea, a fost angajată o persoană pe postul de administrator în locul
domnului Mureșan Andrei, contractele individuale de muncă ale foștilor angajați încetând din
inițiativa acestora.

A fost înființat un nou post de Director Departament Secretariat, care a fost ocupat de
doamna Ioana Hudrea și care a preluat toate atribuțiile administrative ale fostului Secretar
Consiliu, doamna Luminița Morariu, cu aceasta din urmă încheindu-se un contract de prestări
servicii de IT. 

Contractul  individual  de  munca  al  d-nei  Luminita  Morariu  a  încetat  la  inițiativa
acesteia.

Au  fost  gestionate  o  serie  de  probleme  curente  privind  personalul  angajat,
planificarea  concediilor,  modificări  ale  contractelor  de  muncă,  diverse  alte  probleme
organizatorice.

Au fost actualizate fișele de post conform noii structuri organizatorice și întocmite fișe
de post pentru posturile unde acestea nu existau.

Programul de lucru cu avocații membri la sediul administrativ a rămas nemodificat,
fiind asigurat zilnic, de la ora 9,00 la ora 14,00.

1.3. Inventarieri și organizarea arhivelor 
Sunt în curs de elaborare în vederea autorizării noul nomenclator arhivistic al Baroului

Cluj și procedura de încadrare a documentelor vechi în nomenclatorul existent.
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1.4. Tabloul avocaților
Tabloul avocaților este actualizat lunar pe site-ul baroului și la Infokiosk-ul din incinta

Tribunalului  Cluj,  astfel  încât  tabloul  avocaților  actualizat  este  accesibil  publicului  în
conformitate cu dispozițiile legale.

1.5. Măsuri privind intrarea în vigoare a Regulamentul (EU) 2016/679
A fost finalizată auditarea de specialitate în vederea identificării exhaustive a tuturor

aspectelor vizate de intrarea în vigoare a Regulamentului (EU) 2016/679 și sunt în curs de
elaborare procedurile ce se impun pentru înlăturarea oricăror neconformități.

1.6. Protocoale cu instanțele în  vederea îmbunătățirii accesului la justiție
Au  fost  prelungite  Protocoalele  încheiate  cu  Judecătoria  Cluj-Napoca,  pentru  o

perioadă de 1 an (în luna mai a anului 2019), și cu Judecătoria Turda, pentru o perioadă de 1
an (în luna februarie a anului 2020), în vederea scanării dosarelor. 

1.7. Alocarea seriilor pentru contractele de asistență juridică și împuterniciri
În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. 122 alin. 4 și 5 din Statutul profesiei

de avocat, precum și a dispozițiilor Hotărârii nr. 235/03.12.2019 a Consiliului Baroului Cluj,
Consiliul  Baroului  Cluj  a  asigurat  alocarea  seriilor  numerice  pentru  formularele  tipizate
(„Contract de asistență juridică” -  anexa nr.1 și  „Împuternicire avocațială” – anexa nr.2 la
Statutul profesiei de avocat)  pentru toate formele de exercitare a profesiei.

1.8. Diverse propuneri privind administrația internă
S-a  continuat  proiectul  având  ca  scop socializarea  avocaților,  constând în  întâlniri

organizate la sediul din Cluj-Napoca str. Pavel Roșca nr. 8, sub denumirea informală ”Clubul
Avocaților”. 

S-au continuat demersurile privind  implementarea plății contribuțiilor cu cardul la
casieria  Baroului  și  a  C.A.A.  -  Filiala  Cluj.  Implementarea nu a  putut  fi finalizată  întrucât
procedura depinde de implementarea de către C.A.A. - Filiala Cluj și de către Baroul Cluj a
softului comun de gestiune internă, care nu ne-a fost transmis de către Casa Centrală până la
acest moment, deși s-au făcut demersuri repetate în acest sens. Se preconizează că această
facilitate va fi asigurată avocaților începând cu luna mai 2020.

1.9. Reorganizare sub aspect informatic a activității și eficientizarea comunicării
cu membrii

A fost lansat noul site web al Baroului Cluj, operațional din luna mai 2019 și care
preia  în  timp  real  toate  comunicările  transmise  de  UNBR  pe  site-ul  propriu  al  acestei
instituții.  De  asemenea,  s-a  continuat  administrarea  paginii  de  Facebook  a  Baroului  Cluj
precum și a grupului oficial de Facebook „Baroul Cluj”.
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În  perioada  următoare  se  va  asigura  și  migrarea  la  sistemului  informatic  pentru
gestiune  internă  (evidența  membri,  evidența  contribuții,  evidență  drepturi,  casierie)
dezvoltat de Casa de Asigurări a Avocaților. 

Noul sistem informatic va asigura suportul pentru evidența membrilor și formelor de
exercitare  a  profesiei,  evidența  veniturilor,  contribuțiilor  și  încasărilor  (pentru  toate
categoriile de contribuții), evidența drepturilor de asigurări sociale. Sistemul a fost proiectat
pentru a integra în aceeași soluție atât evidențele specifice baroului cât și cele ale filialei CAA.
Este realizat în conformitate cu reglementările legale în vigoare, fiind dezvoltat în paralel cu
noua legislație a sistemului CAA. 

Sunt în curs de finalizare demersurile pentru înlocuirea sistemului informatic pentru
asistența  judiciară cu  un  sistem  mai  performant  și  mai  adaptat  nevoilor  actuale  de
administrare a activităților de înregistrare cereri de asistență judiciară, repartizare avocați,
notificare și decontare a onorariilor de asistență judiciară, acest sistem urmând a fi funcțional
în cel mai scurt timp.

A  fost  implementată  gestionarea  materialelor  pentru  ședințele  de  Consiliu  prin
utilizarea Google Drive. 

Cu scopul de a facilita avocaților comunicarea către Consiliul Baroului a problemelor
cu care se confruntă și a unor eventuale propuneri, a fost amplasată la garderoba avocaților o
cutie  de  sesizări/reclamații,  pentru  colectarea  acestora.  Propunerile  și  sesizările  sunt
centralizate și analizate de Consiliu.

1.10. Reglementări privind funcționarea societății Advoserv SRL și a Asociației de
Arbitraj a Baroului Cluj

Urmare  a  analizării  situației  financiare  a  societății  Advoserv  SRL,  s-a  decis
suspendarea activității acesteia pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 14 iunie 2019.

Având în vedere suspendarea activității societății Advoserv SRL, care are și calitatea
de  membru  al  Asociației  de  Arbitraj  a  Baroului  Cluj,  s-a  decis  retragerea  acesteia  din
Asociație.  În  vederea funcționării  în  continuare  a  Asociației  de  Arbitraj,  se  vor  identifica
posibilitățile/opțiunile de înlocuire a societății Advoserv SRL cu un alt asociat.

1.11. Reconceptualizarea Jurnalului Baroului Cluj
A fost  reconceptualizat  Jurnalul  Baroului  Cluj,  acesta  urmând a  avea periodicitate

bianuală,  va  fi  editat  de Editura  Solomon și  va  avea un consiliu  științific  cu rol  de  filtru
științific pentru materialele ce urmează a fi publicate. 
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2. Administraţie externă şi relaţii externe  

- Consilier coordonator: avocat  Flavia  Ioana  MAIER  (relații  naționale),
avocat Stanca Ioana GIDRO (relații internaționale)  

- Consilieri supleanți: avocat Anca Daniela BACIU
   avocat Dan Sebastian CHERTES

avocat Călin Viorel IIUGA
   avocat Voicu Dumitru SÂRB  

Departamentul de administrație externă are în obiectiv relațiile cu toate instituțiile și
organismele cu care Baroul Cluj are legături, atat pe plan intern, cât și extern.

2.1. Pe plan internațional
Baroul  Cluj  s-a  implicat  pe  plan  extern  în  activitatea  barourilor  europene,  fiind

membru al FEDERAȚIEI BAROURILOR EUROPENE din anul 2007.
În cadrul acestei federații – unde sunt membre peste 200 de barouri – s-au legat în

timp relații de prietenie între barouri, unele dintre ele finalizându-se cu înfrățiri, relații de
colaborare sau cu vizite profesionale reciproce.

Prin hotărârea nr.  169 din 30.09.2015, Consiliul  Baroului  Cluj  a aprobat  găzduirea
Comisiei Barourilor de Est din cadrul Federației Barourilor Europene. Președintele comisiei
este av.  dr.  Gidro Stanca,  secretari  av.  Iuga Calin,  av.  Sarb Voicu și  av.  Andrasoni  Diana.
Găzduirea acestei comisii a fost prelungită, fiind în ființă și acum.

Protocoalele de înfrățire au fost semnate pentru a derula activități comune, a strânge
relațiile  internaționale  și  de  colaborare,  dată  fiind  preocuparea  comună  privind  viitorul
profesiei de avocat în contextul social al globalizării.
      Obiectivele  principale  ale  înfrățirilor  sunt  schimbul  de  informații  legale  dintre
instituții, organizarea de întâlniri comune, videoconferințe, schimbul de opinii și informații
consistând în special în specificul practicării profesiei în țările semnatare, legile de organizare
a  profesiei,  cu  specificul  lor  național,  trainingurile  internaționale  ale  avocaților  tineri  în
sistemul  de drept  al  baroului  înfrățit,  prin  stagii  de  pregătire  profesională  în  cabinete  și
societăți de avocatură din străinătate. 

Federația Barourilor Europene (F.B.E.) a fost creată la 23 mai 1992 la Barcelona, prin
transformarea  Conferinței  Marilor  Barouri  din  Europa,  deschizând  porțile  pentru  toate
barourile  din  statele  membre  ale  Consiliului  Europei,  având  la  baza  principiul  egalității
barourilor, indiferent de numărul membrilor și de poziția geografică. Ideea a fost de a se
solicita Consiliului Europei statutul de consultant, statut obținut în 22 iulie 1992.

F.B.E.  este  constituită  din  250  barouri  din  21  de  țări,  care  cuprind  aproximativ
800.000 de avocați (Andora, Austria, Belgia, Bulgaria, Rep. Cehă, Germania, Spania, Franța,
Grecia,  Ungaria,  Italia,  Luxemburg,  Olanda,  Polonia,  Portugalia,  Rep.  Kosovo,  România,
Serbia, Elveția, Turcia, Anglia). Statutul în versiunea actuală a fost adoptat la Bilbao în 16 mai
2015.
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În  fiecare  an  există  minim  două  întâlniri:  Congresul  în  mai-iunie  și  Sesiunea
Intermediară, toamna, octombrie-noiembrie.

În 2019 au fost programate:
 30 mai – 1 iunie Congresul FBE – Barcelona, unde fost aleasă ca președinte F.B.E. d-
na  Dominique  Attias  (fost  prodecan  al  Baroului  Paris).  Baroul  Cluj  nu  a  trimis  niciun
reprezentant întrucât perioada s-a suprapus cu sărbătorirea ZILELOR BAROULUI CLUJ – 100
de ani de barou romanesc.

24 - 26 octombrie  Sesiunea intermediară a FBE – Lisabona, unde delegația noastră,
compusă din av. Flavia Maier, av. dr. Stanca Gidro, av. Voicu Sârb și av. Călin Iuga, împreună
cu ceilalți membri ai Comisiei Barourilor de Est, a propus realizarea unei platforme online
care sa asigure comunicarea directă între avocații  si  justițiabilii  din țările membre UE cu
scopul eficientizării acordării de servicii juridice în beneficiul tuturor părților implicate. 

Ne-am gândit la o platformă online care să ajute cetățenii rezidenți în altă țară decât
cea  de  origine  să  găsească  un  avocat  cunoscător  al  legislației  statului  rezident  și  cea  a
statului de origine sau a dreptului internațional privat și în același timp sa cunoască o limbă
comună cu cea sau cele cunoscute de cetățeanul care are nevoie de asistență.

Ideea a pornit de la:
-   Varșovia,  unde  consulul  român  ne-a  solicitat  sprijinul  pentru  cetățenii  români

rezidenți în Polonia (aprox.  5.000) în găsirea unor avocați  cu sediul  în Polonia cu care să
poată comunica și să se consulte privind legislația poloneză și eventual cea romanească;

- faptul că, în prezent, există aprox. 4.000.000 români care sunt rezidenți în statele
U.E. și alte zeci de milioane de cetățeni din celelalte țări estice.

Fenomenul migrației forței de muncă dinspre est spre vest a apărut, în special, după
aderarea  statelor  foste  comuniste  la  Uniunea  Europeană  și  a  fost  accentuat  și  de  criza
economică din unele state estice și nu este tipic numai României.

Migrația  (de  multe  ori  numai  a  unui  membru  al  familiei)  are  consecințe  juridice
privind proprietatea, familia – divorț, locuința copiilor, relația cu părintele plecat, tulburări
antisociale – succesiunea etc.).

Normele aplicabile unor astfel de situații  pot determina interferarea unor legislații
diferite atât sub aspectul dreptului material cât și a celui procedural. Astfel că persoanele
rezidente într-o țară europeană, care sunt cetățeni ai altor state europene, se află des în
situația de a nu găsi sau de a găsi extrem de greu avocați care sa le poată rezolva problema
sau (cel puțin) să-i consilieze.

Pe de altă parte,  Uniunea Europeană permite avocaților  să profeseze,  în anumite
condiții, și în altă țară a Uniunii decât cea de origine.

Accesarea  site-ului  CCBE  nu  este  suficientă  pentru  a  acoperi  astfel  de  necesități,
întrucât face trimitere la portalul e-Justice, unde interfața „găsește un avocat” face trimitere
la tabloul avocaților din fiecare țară, ceea ce nu-i ajută prea mult pe cei interesați, pentru că
aceste evidențe nu conțin toate datele necesare.

Scopul platformei ar fi acela de a furniza informații privind avocații care cunosc limbi
străine și eventual legislația mai multor țări, sens în care urmează a se aplica mai multe filtre.
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Bineînțeles ca un astfel de demers presupune costuri.
Am intrat în legătura cu o firmă de  IT, care s-a oferit să ne ajute. Ne-au făcut oferta

astfel că la început costurile să fie minime, iar pe parcurs să existe posibilitatea de a obține
venituri atât pentru FBE cât și pentru firma de IT.

VARIANTA I. Este mai simplă și presupune doar posibilitatea de a căuta în mai multe
limbi un avocat pe baza mai multor criterii (țară, expertiză, limbi vorbite etc.) și de a-i evalua
serviciile.

VARIANTA II.  Include suplimentar  o  rețea socială  ce  presupune un profil  social  și
posibilitatea de a comunica între avocați, de a posta articole, spețe, foto, evenimente etc.

Partea financiară presupune o suma de 2.000 euro + TVA (19 %) pentru instalare, iar
apoi cei ce se înscriu pe platformă achita o sumă de 0.50 euro cenți/lună sau 1 euro/lună, în
funcție  de  varianta  aleasă,  veniturile  împărțindu-se  între  FBE  și  firma  de  IT,  conform
tabelului.

Suma  de  2000  euro  +  TVA  necesară  demarării  proiectului  poate  fi  asigurată  din
obținerea  unor  sponsorizări  în  situația  în  care  la  FBE  nu  există  disponibilitatea  alocării
acesteia.

 În  măsura în care Președinția FBE va agrea propunerea noastră,  participarea din
partea FBE va consta în mediatizarea platformei, pentru a atrage cât mai mulți avocați, apoi
către ambasade, consulate etc. și în administrarea platformei și a sumelor ce sperăm ca vor fi
încasate.

Președinția FBE a promis ca va studia aceasta propunere în 29 noiembrie. Cu acea
ocazie,  a  decis  sa supună spre analiză propunerea și  altor  doua comisii  ale  FBE și  acum
așteptăm răspuns.

Invitație FBE – International Oratory Human Rights Competition – 13-14 septembrie
2019

Rezultatul a fost, din 18 semifinaliști: 1: Fatima Oraibi din Baroul Anvers; 2:  Sophie
Lucas de la Westminster & Holborn;  3: Ronald Elek din Baroul Cluj; 4: Julide Hancer din
Baroul Istanbul.

Baroul  Cluj  este  și  membru UIA  (Uniunea  Internațională  a  Avocaților).  Avantajul
pentru  avocații  membri  ai  Baroului  Cluj  constă  în  posibilitatea  achitării  unei  taxe  de
participare reduse, stabilită pentru membri UIA.

Suntem  înfrățiți  cu  BAROUL  BARCELONA, BAROUL  KRACOVIA  și,  din  2019,  cu
BAROUL VARȘOVIA și BAROUL LYON.

BAROUL VARȘOVIA – Modern Bar Association Conference – au participat d-l avocat
Călin Iuga și d-na avocat Anca Daniela Baciu și au prezentat o lucrare cu tema ”Engaging
Lawyers in the Cluj Bar”. Totodată, a fost predat într-un cadru oficial acordul de înfrățire d-lui
decan  al  Baroului  Varșovia,  Włodzimierz  Chróści,  în  prezența  d-nei  prodecan  Monika
Całkiewicz,  a  d-lor  consilieri  Magdalena  Bartosiewicz  și  Mariusz  Maciejewski  din  cadrul
aceluiași barou și a delegației avocaților turci din Baroul Ankara. 
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La  predarea  acordului  au  fost  asistați  și  susținuți  de  către  Excelența  Sa  Consulul
Ovidiu  Imbre  din  cadrul  Ambasadei  României  în  Republica  Polonă,  împreună  cu  soția
acestuia. Dl. Włodzimierz Chróści a dăruit Baroului Cluj simbolul Baroului Varșovia ca gest de
prețuire,  manifestându-și  totodată interesul  de a colabora în cât mai  multe proiecte.  Cu
ocazia  momentelor  de  socializare  mai  mulți  colegi  din  cadrul  Baroului  Varșovia  și-au
manifestat  interesul  de  a  sosi  la  Cluj-Napoca  într-o  vizită  juridică.  Cu  ocazia  acelorași
momente, delegația Baroului Ankara, prin avocat Mengü Gökçe, și-a manifestat intenția de
încheiere a unui acord de înfrățire similar cu cel încheiat cu Baroul Varșovia.

BAROUL SOFIA - THE ROLE OF ADVOCACY FOR THE RULE OF LAW IN A DEMOCRATIC
SOCIETY -  a participat dl. av. Iuga Calin Viorel și a semnat în numele Baroului Cluj un acord
mutual de colaborare cu dl. decan al Baroului Sofia în baza căruia urmează ca doi delegați ai
Baroului Sofia să participe la primul eveniment cu caracter internațional organizat de Baroul
Cluj. Acordul reprezintă un prim pas spre întărirea relațiilor cu avocații bulgari.

În  anul  2019,  am  primit  o  solicitare  din  partea  BAROULUI  LAHORE (Lahore  Bar
Association) din Pakistan, de a aproba vizita unei delegații pentru a observa și studia sistemul
nostru judiciar. Vizita nu a fost finalizată datorită problemelor legate de obținerea vizei de
intrare în România.                                

Urmare  vizitei  făcute  de  d-l  avocat  Calin  Iuga  la University  of  Law  din  Londra,
împreuna  cu  10  avocați  tineri  din  Baroul  Cluj,  încercăm  permanentizarea  schimbului  de
experiență  cu  aceasta.  Reprezentanții  University  of  Law s-au  arătat  interesați  să  vină  în
România, în acest sens fiind agreată de comun acord ca perioadă a vizitei începutul lunii iulie
2020.

Consiliul Baroului a decis a menține această colaborare, atâta timp cât există interes
din partea tinerilor avocați.

Invitație UNBR – colocviu bilateral UNBR – Conseil National des Barreaux de France
- 8 octombrie 2019

Este vorba de reluarea unei inițiative a UNBR de la începutul anilor 1990, când au
venit în România mulți decani francezi în vederea înfrățirii cu barourile românești. 

Scopul a fost aceleași, de a realiza înfrățiri între barourile franceze și cele romanești.
Înfrățirea  cu  un  barou  francez  a  fost  considerată  importantă  de  Consiliul  Baroului  Cluj,
întrucât Franța este o țară vestică europeană, cu o legislație din care ne-am inspirat și orice
schimburi de informații sau colaborări nu pot decât să fie benefice.

La  întâlnire  a  participat  av.  dr.  Gidro  Stanca  Ioana,  având  acordul  consiliului  și
împuternicire pentru antamarea discuțiilor în vederea unei înfrățiri.

Urmare a acestui fapt am discutat cu decanul Baroului din Lyon pentru o eventuală
înfrățire, i-am înmânat un exemplar în limba franceză a Istoriei Baroului Cluj și, în principiu, a
fost de acord.

Apoi Baroul Cluj și Baroul Lyon au hotărât înfrățirea,  semnarea protocolului având
loc la 12-14 decembrie 2019, cu ocazia adunării generale a Baroului Lyon.  Baroul Cluj a fost
reprezentat de d-na av. Anca Baciu, care a semnat protocolul în numele decanului. 
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Este cert ca barourile din est au probleme specifice fie datorită regimului politic, fie
datorită zonei geografice.

Numai cei implicați pot sa discearnă care sunt problemele de rezolvat și sa încerce să
le  dea  de  capăt.  Rezolvarea  oricărei  probleme  începe  cu  realizarea  existenței  ei,  cu
înțelegerea contextului istoric, a contextului socio-politic și nu în ultimul rând cu cunoașterea
și înțelegerea modalităților în care alte barouri au rezolvat sau cel puțin au încercat să le
rezolve. 

Împreună putem identifica lipsurile sau plusurile pe care le avem în aceasta zonă a
estului Europei, putem beneficia de experiența colegilor care nu au fost afectați de regimul
politic, le putem cere ajutorul, putem solicita adoptarea de rezoluții, care apoi să fie trimise
C.C.B.E.-lui, care are competența de a ne reprezenta în fața organismelor europene.

2.2. Pe plan național
În  vederea  îmbunătățirii  condițiilor  în  care  avocații  își  desfășoară  activitatea  în

general, incluzând aspecte legate de imaginea și prestigiul profesiei, asigurarea drepturilor și
facilităților prevăzute de lege, accesul la informații și servicii etc. conducerea Baroului Cluj
este preocupată și de dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor interinstituționale pe plan local și
național. În acest scop se urmăresc în principal două direcții: relațiile cu instanțele pentru
îmbunătățirea actului de justiție în interesul comun al avocaților și  justițiabililor, respectiv
asigurarea unei bune comunicări și colaborări cu toate instituțiile cu care membrii Baroului
Cluj sau baroul ca organizație profesională intră în legătură. 

Având în vedere aceste obiective, activitatea în cadrul departamentului Administrație
Externă  pe  plan  național  a  constat  în  principal  în  demersuri  privind  relațiile  cu  forurile
superioare  U.N.B.R.,  C.A.A.R.,  I.N.P.P.A.,  celelalte  barouri,  cu  instanțele,  instituții  ale
administrației publice, dar și alte instituții și organizații cu care s-au încheiat parteneriate și
colaborări. Dintre acestea vă detaliem cele mai importante demersuri.

INSTANȚE ȘI INSTITUȚII DE DREPT ȘI DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

INSTANȚE :

- au fost  înaintate  memorii  către  conducerea tuturor  instanțelor  de  pe  raza
administrativ-teritorială a județului Cluj, prin care au fost aduse la cunoștința
acestora disfuncționalități ce țin de organizarea instanțelor și alte probleme cu
care se confruntă avocații: s-a solicitat și s-a obținut program special pentru
avocați la Registratura și Arhiva Judecătoriei Cluj-Napoca în perioada vacanței
judecătorești,  s-au  înaintat  sesizări  către  instanțe  cu  privire  la  probleme
semnalate de către avocați, 

- sunt  în  curs  de desfășurare  demersurile  care  au  ca  scop organizarea unor
ședințe de conlucrare profesională între avocați si instanțe.
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- s-au  trimis  adrese  către  toate  instanțele  din  județ  prin  care  s-a  solicitat
înștiințarea în timp util a Baroului cu privire la modul în care se desfășoară
acțiunile  de  protest  ale  magistraților  și  in  general  cu  privire  la  orice
disfuncționalități intervenite în activitatea de judecată.

UNBR :

- au fost aduse la cunoștința UNBR aspectele sesizate de către avocați privind
disfuncționalități în exercitarea activității,  inclusiv aspecte legate de neplata
onorariilor din oficiu

- s-au formulat și înaintat propuneri de inițiativă legislativă

- au  fost  sesizate  aspectele  legate  de  exercitarea  fără  drept  a  profesiei  de
avocat,  inclusiv  în  ceea  ce  privește  societățile  de  recuperări  creanțe  și
societățile  implicate  în  recuperarea  prejudiciilor  produse  victimelor
accidentelor rutiere

Proiecte de practică profesională – parteneri: UBB Facultatea de Drept, Baroul Cluj
În prezent continuă Proiectul ″SPiC- Studenți în practică pentru o viitoare carieră″,

inițiat de Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în parteneriat cu  Baroul Cluj.
Proiectul are o durată de 21 de luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Valoarea totală eligibilă a proiectului este
de 2.194.338,17 lei, din care 1.855.187,44 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din
FEDR/FC/FSE/ILMT, 289.231,34 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul
național,  iar  39.919,39  lei  reprezintă  valoarea  cofinanțării  eligibile  a  Universității  Babeș-
Bolyai.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul  general al  proiectului  îl  constituie  creșterea  ratei  angajabilității  a  260

studenți  (nivel  licență  și  masterat)  ai  Universității  „Babeș-Bolyai”  din  Cluj-Napoca  (UBB)
înmatriculați la Facultatea de Drept (FD), Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării  (FSPAC)  și  la  Facultatea  de  Sociologie  și  Asistență  Socială  (FSAS),  prin
îmbunătățirea  competențelor  profesionale  și  dobândirea  experienței  practice  în  urma
participării la activități integrate: pregătire practică, consiliere și orientare în carieră, inovare
socială,  concursuri  profesionale  etc.,  toate  acestea  cu  sprijinul  și  implicarea  directă  a
reprezentanților pieței muncii.

Pe durata întregii perioade analizate, au avut loc întâlniri și discuții permanente între
reprezentanții  partenerului în proiect, pentru asigurarea unei desfășurări regulamentare și
optime a proiectului, precum și între aceștia și tutori, în scopul asigurării suportului necesar
acestora din urmă pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, în condițiile stabilite de
proiect și de contractele cadru încheiate în acest scop.
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3. Pregătire şi perfecţionare profesională  

- Consilier coordonator: avocat Stanca Ioana GIDRO 

- Consilieri supleanți: avocat Serban Diaconescu
   avocat Mircea Pop
    

 Art. 23 alin. 4 al Legii nr. 51/1995 prevede că pregătirea profesională este o obligație
a avocatului, formele de realizare fiind organizate  de barou, de I.N.P.P.A. sau de formele de
exercitare a profesiei, în condițiile prevazute de Statutul profesiei de avocat. 

  Conform art. 56 alin. 2 lit. k al Legii, Consiliului baroului are atribuția de a organiza
conferințe de stagiu, cercuri de studii și editarea publicațiilor baroului. 

Statutul profesiei de avocat cuprinde dispoziții privind  stagiul profesional, pregătirea
inițială (art. 288 - 310) și pregătirea continuă  (art.314 – 317).

Organizarea și funcționarea I.N.P.P.A. este reglementată de disp. art. 311 – 313 din
Statut.
  În Centrul Teritorial I.N.P.P.A. Cluj sunt asociate Baroul Cluj și Baroul Bistrița-Năsăud,
și Baroul Maramureș, fiind afiliate Baroul Alba și Baroul Sălaj. Directorul centrului este av. dr.
Gidro Stanca,  consiliul  de conducere fiind format,  pe lângă director și  din reprezentanții
Barourilor Cluj (av.  Mircea Pop),  Bistrița-Năsăud  (av. Rus Andreea) și  Maramureș (Stetca
Adriana). La fiecare ședință a centrului sunt invitați și participă av. Călin-Septimiu Rusu, av.
Mirel  Ionescu,  av.  dr.  Șerban Diaconescu,  av.  dr.  Luminița-Dana Tomoaia și  av.  dr.  Liviu-
Marius Harosa. 

Consiliul  Baroului  Cluj  a  colaborat  cu  Centrul  Teritorial  I.N.P.P.A.  Cluj,  la  fiecare
ședință fiind prezentată și analizată activitatea de pregătire profesională.

Ședințele Centrului Teritorial I.N.P.P.A. Cluj s-au desfășurat aproape lunar, la fel ca
cele ale Consiliului Baroului Cluj.

Ordinea de zi  a  ședințelor  a  cuprins  de  fiecare  dată  probleme legate  de  aspecte
financiare, comunicări ale I.N.P.P.A., pregătirea inițială, pregătirea continuă și organizarea de
evenimente împreună cu Baroul Cluj.

Astfel:
-  s-a aprobat bugetul pe anul 2020;
-  s-a stabilit programul de înscrieri la anii I și II de pregătire inițială , care a fost afișat

pe site;
- s-au aprobat cererile de motivare depuse de avocații stagiari, cereri de întrerupere a

cursurilor, de restitui a taxei de examen;
-  s-a  întocmit un program al cursurilor pe tema asistenței judiciare;
- au fost echivalate punctele de pregătire profesională;
- în ceea ce privește planificarea programului de pregătire continuă pentru anul 2019

s-au  trimis  mail-uri  avocaților  și  lectorilor  pentru  propuneri  de  teme,  apoi  s-a  stabilit
programul;
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- s-au discutat problemele legate de cumularea a disciplinelor Drept Civil  cu Drept
Procedură Civilă și cele de Drept Penal cu Drept Procesual Penal și propunerea de editare a
câte unui suport de curs pentru fiecare disciplină;

-  s-a  decis  comunicarea  orarului  de  pregătire  inițială  către  Serviciul  de  Asistență
Judiciară pentru a nu se suprapune activitățile;

- s-a actualizat lista lectorilor Centrului Teritorial I.N.P.P.A. Cluj;
-  s-au  avizat  conferințele  și  s-a  solicitat  acordarea  de  puncte  de  pregătire

profesională;
- a fost sprijinit activitatea de pregătire profesională organizata de Baroul Bistrița-

Năsăud și de Baroul Maramureș;
- au fost admise avize pentru acordarea punctelor de pregătire profesională.

PREGĂTIREA INIȚIALĂ a stagiarilor Baroului Cluj are loc în cadrul acestui centru, care
de 5 ani beneficiază de sălile baroului din Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca nr. 8. 

Încă din anul 2015 am decis în plus față de orele stabilite prin programa de studiu de
I.N.P.P.A., pentru stagiarii de anul I, sa  organizam ore suplimentare de procedură penală,
pentru înțelegerea mai ușoară a problemelor practice legate de cauzele penale din oficiu și
din anul 2018 și cursuri de oratorie.

EXAMENUL DE OBȚINERE A TITLULUI DE AVOCAT DEFINITIV

În  temeiul  art.  305  din  Statutul  profesiei  de  avocat,  Consiliul  Baroului  trebuie  să
constate prin decizie îndeplinirea efectivă a stagiului. 

Consiliul Baroului a decis înscrierea la examen a tuturor stagiarilor.
În  luna  noiembrie  2019  (începând  cu  11  noiembrie)  au  fost  susținute  colocviile

stagiarilor de anul II, iar în 24 noiembrie 2019 a avut loc examenul scris. Cu excepția unui
singur stagiar, toți stagiarii aparținând centrului nostru au promovat examenul de obținere a
titlului profesional de avocat definitiv. Rezultatele au fost validate prin Hotărârea Consiliului
U.N.B.R. nr. 52 din 6 decembrie 2019.

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

În baza  hotărârii Consiliului UNBR privind examenul de primire în profesia de avocat 
sesiunea 2019, Consiliul Baroului Cluj a făcut, ca în fiecare an, propuneri către Centrul 
Teritorial I.N.P.P.A. Cluj privind componenta comisiilor de examen – admitere în profesie și 
obținerea titlului de avocat definitiv - centrul le-a validat și le-a trimis I.N.P.P.A. și U.N.B.R.

Organizarea examenului s-a făcut la nivel central, în dara de 30 august 2019, fără
implicarea centrelor teritoriale I.N.P.P.A.

În luna martie 2019, s-a organizat o sesiune suplimentară a examenului de primire în
profesie.

Examenele a fost validate prin Hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 435/23 martie 2019
și nr. 514/4 octombrie 2019. 
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În  martie 2019,  la  Baroul  Cluj  s-au  depus  117 dosare  de înscriere  la  examen,  au
promovat   17 candidați  și  s-au înscris  pe tabloul  avocaților  Baroului  Cluj  un număr de 15
avocați.

În  august  2019,  la  Baroul  Cluj  s-au  depus  303  dosare  de  înscriere  la  examen ca
stagiar, 4 ca definitivi, au promovat 193 la Cluj, s-au înscris pe tablou 129 și 6 au cerut aviz de
înscriere directă în alte barouri -  Barourile Maramureș, București, Sibiu, Suceava și Sălaj.

În  afara  programei  de  pregătire  inițială  am  organizat,  în  domeniul  asistenței
judiciare:

29 ianuarie 2019 – Măsurile preventive;
4 februarie 2019 – Asistența juridică din oficiu. Aspecte practice;
5 februarie 2019 – Urmărirea penală. Camera preliminară;
11 februarie 2019 – Asistența juridică acordată victimelor infracțiunilor;
22 februarie 2019 – Judecată în primă instanță. Aplicații Practice.
De asemenea, în cadrul modulului european am integrat cursul de oratorie - 27 iunie

2019 la anul II de pregătire inițială.

PREGĂTIREA CONTINUĂ
În  temeiul  art.  317  alin.  2  din  Statut  controlul  și  evidența  pregătirii  profesionale

continue este de competența consiliului baroului, pe baza hotărârilor Congresului Avocaților
și al programului de pregătire profesională adoptat de Consiliul U.N.B.R.

Ea se realizează atât prin participarea avocaților la formele de pregătire organizate de
barou,  de  Centrul  teritorial  I.N.P.P.A.  Cluj  sau  de  alte  entități  profesionale,  cât  și  prin
publicații  de specialitate.  Pregătirea profesională continuă se realizează în parteneriat  cu
Centrul Teritorial I.N.P.P.A. Cluj și uneori cu Asociația Young Lawyers.

În anul 2019 au avut loc:
Conferințe/evenimente organizate de Centrul Teritorial INPPA Cluj
1.  22-23 martie 2019 Cluj-Napoca -  „Noile Coduri penale la 5 ani de la intrarea în

vigoare”
2. 22-23 noiembrie  -  INPPA Cluj  si  Baroul  Bistrița-Năsăud  -  Seminar  de pregătire

profesională continuă cu tematica de drept civil si drept procesual civil în materia litigiilor
de muncă și a contenciosului administrativ, precum si de drept procesual penal

3. Baia Mare - 14 decembrie 2019 INPPA - Centrul Teritorial Cluj și Baroul Maramureș
-  Seminar de pregătire continuă cu tematica de drept civil  și  procesual  civil,  inclusiv în
materia contenciosului administrativ și fiscal

4.Baia  Mare  -  18  ianuarie  2020  -  Centrul  Teritorial  Cluj  și  Baroul  Maramureș  -
Conferința de drept penal și procedură penală

Conferințe/evenimente organizare în parteneriat cu Centrul Teritorial INPPA Cluj
1. Modificările Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018 – 29 martie 2019

și 12 aprilie 2019 (ORELE 11:00 – 15:00) - Amfiteatrul Aurelian Ionașcu (parter), Facultatea
de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 11, Cluj-Napoca - 10
puncte
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2. CONFERINȚA Eficiența normelor juridice - 23-25 mai 2019 - Digitalizarea mediului
de afaceri în contextul globalizării - "The EFFICENCY OF LEGAL NORMS - INTERNATIONAL
CONFERENCE 8th Edition “GLOBALIZATION AND LAW” May 23rd - 25th, 2019, Cluj-Napoca,
România - Facultatea de Drept a Universității Creștine Dimitrie Cantemir

3. CLUJ TAX FORUM 2019 - Odiseea fiscală 2019: supernove, comete, meteoriți - 10
mai 2019 Hotel Royal Classic, Str. L. Rebreanu, nr. 39, Cluj-Napoca - 10 puncte

4.  SMART LAW CONFERENCES –  Jurisprudența Curții  de Apel  Cluj  (27 septembrie
2019) - Editura Univesrul Juridic - 10 puncte

În anul 2019, Baroul Cluj a organizat manifestările sub egida Zilele Baroului Cluj –
Centenar  Barou.  Centrul  teritorial  INPPA Cluj  a  fost  partener  al  Baroului  Cluj  în  această
organizare, în ceea ce privește partea științifică.

Au fost invitați 6 judecători ai Curții Europene a Drepturilor Omului, doamnele Iulia
Antoanella  Motoc  și  Jolien  Schukking,  domnii  Georges  Ravarani,  Paul  Lemmens,  Carlo
Ranzoni  și  Peter  Paczolay,  care s-au  declarat  profund  impresionați  de  înalta  ținută  a
evenimentelor la care au participat și de nivelul profesional ridicat al avocaților clujeni, și
care și-au manifestat  disponibilitatea de a primi la Strasbourg avocați membri ai Baroului
Cluj interesați de activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului.

Cu ajutorul dlui av. Radu Chiriță am organizat partea științifică a Conferinței „Dreptul
la viață privată – aspecte contemporane”.

La  eveniment  au  participat  și  colegi  din  străinătate,  Baroul  Kracovia  și  Baroul
Warsovia, cu care s-a și semnat protocolul de înfrățire.

Asociatia Young Lawyers  a devenit  un partener  activ în  realizarea  activităților  de
pregătire  profesională,  atât  din  punct  de  vedere  administrativ,  cât  și  ca  participant  la
activitățile științifice.

4. Relaţii cu membrii Baroului Cluj  

- Consilier coordonator: avocat Victor RUSA 

- Consilieri supleant:        avocat Cristina CUIBUȘ 
avocat Anca Daniela BACIU

În anul 2020, în cadrul departamentului Relații cu membrii Baroului, s-au soluționat
cereri  având  ca  obiect:  transferuri,  înscriere  pe  tabloul  avocaților  stagiari/definitvi,
schimbarea formei de exercitare a profesiei,  înființări/desființări  de forme de exercitare a
profesiei,  avizare  contracte  de  colaborare/conlucrare  profesională,  schimbări  sedii,
suspendare/ridicare a suspendării, radiere etc.

Pentru soluționarea majorității cererilor de înființare punct de lucru, schimbare punct
de lucru, schimbare sediu, consilierul coordonator al departamentului s-a deplasat la fața
locului  în  scopul  vizionării  spațiilor  pentru  a  se  asigura  că  spațiile  corespund  cu  rigorile
impuse de Baroul Cluj pentru funcționarea la standarde ridicate a activității avocaților. 
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În  aplicarea  dispozițiilor  art.28  lit.  c  din  Legea  nr.51/1995,  respectiv  legislației
sistemului CAA, Consiliul Baroului Cluj verifică în fiecare ședință situațiile restanțelor la plata
contribuțiilor datorate de avocații membri către bugetele CAA, UNBR și al Baroului Cluj și,
anual, situația depunerii asigurărilor de răspundere profesională.

De asemenea, este verificată anual situația asigurărilor de răspundere profesională.

5. Publicitate si concurenţă neloială  

- Consilier coordonator: avocat Călin Viorel IIUGA 

- Consilier supleant:        avocat Luiza Iuliana BUDUȘAN

Activitatea departamentului a constat în:
Formularea  de  propuneri  în  sensul  permiterii  avocaților  să  folosească  rețelele  de

socializare pentru publicitatea formelor de exercitare a profesiei cu respectarea prevederilor
legale  privitoare  la  publicitate.  În  acest  sens,  a  colaborat  cu Departamentul  de  inițiativă
legislativă în vederea adoptării  unei hotărâri  de consiliu, hotărâre care a fost adoptată în
final la data de 02.04.2019 sub nr. 65.

Redactarea unui proiect de ghid pentru avizarea site-urilor și paginilor din rețelele de
socializare, care urmează a fi supus aprobării Consiliului Baroului Cluj.

Verificarea și formularea de propuneri de avizare ale adreselor web și ale paginilor
din  cadrul  acestor  adrese,  precum și  ale  conturilor  din  rețelele  de  socializare  Facebook,
Linkedin  și  Twitter  care  au  respectat  prevederile  legale  privind  publicitatea  formelor  de
exercitare a profesiei  și  de respingere a cererilor  de avizare care nu au respectat aceste
prevederi legale. 

Din 19 cereri de avizare a conturilor rețelelor de socializare și a adreselor web au fost
avizate un număr de 17 cereri, a fost respinsă o cerere, iar la una s-a renunțat. Se observă
numărul mic al cererilor de avizare înregistrate raportat la numărul formelor de exercitare a
profesiei. Numărul mic poate fi explicat și prin aceea că interesul formelor de exercitare a
profesiei  pentru promovarea online este influențat  de interesul  scăzut  al  publicului  de a
apela la serviciile unui avocat prin intermediul mijloacelor virtuale (adresă web sau rețea de
socializare), acesta preferând întâlnirile față în față cu un avocat.

Propunerea creării unui kit al Baroului Cluj care să nu lipsească la întâlnirile oficiale,
interne și externe și care să includă simboluri ale Baroului și/sau materiale de promovare
reprezentative pentru Barou.

CONCURENȚĂ NELOIALĂ
Sesizarea Consiliului cu privire la non-avocații (firmele) care  oferă servicii juridice în

materia  despăgubirilor  din  accidente  rutiere și  pentru  întârzierea  zborurilor.  Totodată,  a
colaborat cu Departamentul Apărarea profesiei în vederea identificării și luării unor soluții
pentru combaterea concurenței neloiale realizată de aceste firme. 
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În acest sens, au fost organizate mai multe întâlniri la sediul Baroului Cluj unde au
fost invitați avocații interesați de subiect.

Sesizarea Consiliului cu privire la non-avocații (firmele) care oferă servicii în materia
protecției datelor cu caracter personal.

Sesizarea Consiliului cu privire la non-avocații (firmele) care oferă servicii în materia
de dreptului societar.

Sesizarea Consiliului cu privire la non-avocații (firmele) care oferă servicii juridice sub
umbrela oferirii de servicii în materie fiscală, în special firme de contabilitate.  

6. Asistenţă judiciară  

- Consilier coordonator: avocat Cristina CUIBUȘ

- Consilier supleant:        avocat Livia Florina LABO

- Directorii birourilor SAJ : 
Cluj –  avocat Cristina Elena BĂDĂU (director)

avocat Daniela VOMIR-BIZO (director adjunct)
Gherla – avocat Roxana ȘTEF (director)
Turda – avocat Remus Valer VLASIU (director)
Dej – avocat Tudor-Gabriel IOSIP (director)
Huedin – avocat Claudia Florentina GOGA (director)

Activitatea departamentului a vizat:
- Soluționarea  cererilor  de  înscriere  și  retragere  în/din  Registrul  SAJ  și  Registrul

curatorilor speciali;
- Verificarea lunară a situației plății oficiilor;

- Efectuarea de verificări privind repartizarea oficiilor la Biroul de Asistență Judiciară

Cluj-Napoca, Biroul de Asistență Judiciară Turda, Biroul de Asistență Judiciară Gherla,
Biroul de Asistență Judiciară Dej si Biroul de Asistență Judiciară Huedin;

- Formularea de răspunsuri la solicitările instituțiilor și avocaților care se refereau la
asistența judiciară și la alte probleme în materie;

- Luare de poziție față de refuzul de decontare a plății onorariilor de către instanțe și

organele  de  urmărire  penală  pentru  fazele  procesuale  neacoperite  de  vechiul
Protocol privind stabilirea onorariilor pentru asistența judiciară;

- Demersuri privind soluționarea problemelor semnalate în aplicarea Protocolului nr.

37-AUT-2019  privind  stabilirea  onorariilor  pentru  asistența  judiciară,  constând  în
participarea la dezbaterile inițiate de UNBR, întocmirea punctelor de vedere solicitate
de DCAJ;

- Demersuri pentru achiziționarea sistemului informatic de repartizare a oficiilor de la

societatea REEA din Târgu Mureș;
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- Efectuarea  de  verificări  la  Judecătoria  Gherla  ca  urmare  a  sesizărilor  avocaților

referitoare  la  încălcarea Protocolului  privind  stabilirea  onorariilor  pentru  asistența
judiciară în materie penală;

- Efectuarea de verificări  la SAJ Dej privind disfuncționalitățile  semnalate în privința

repartizării delegaților din oficiu;

Raportul de activitate pe anul 2019 al Birourilor de asistență judiciară:

1. La  Cluj-Napoca au fost înregistrate și repartizate  4.505 adrese și au fost înaintate
spre plată un număr de 4.167 referate;

2. La Turda au fost înregistrate și repartizate 1.002 adrese și au fost înaintate spre plată
un număr de 577 referate;

3. La Gherla au fost înregistrate și repartizate 964 adrese și au fost înaintate spre plată
un număr de 895 referate;

4. La Huedin au fost înregistrate și repartizate 213 adrese și au fost înaintate spre plată
un număr de 176 referate;

5. La Dej au fost înregistrate și repartizate 820 adrese și au fost înaintate spre plată un
număr de 522 referate.

7. Contencios, litigii  

- Consilier coordonator: avocat Marius Ioan FLOARE

- Consilier supleant:        avocat Mircea POP

 Activitatea acestui departament se referă la reprezentarea Baroului Cluj și, la cerere
expresă, a U.N.B.R. sau I.N.P.P.A., în litigiile, preponderent de contencios administrativ, care
țin în principal de contestarea unor acte juridice de natură administrativă emise de Consiliul
Baroului,  reprezentarea  Baroului  Cluj  în  dosarele  (preponderent  penale)  care  țin  de
exercitarea  fără  drept  a  profesiei  de  avocat  fiind  coordonată  de  Departamentul  pentru
apărarea profesiei de avocat.

În anul calendaristic 2019, Baroul Cluj, singur sau împreună cu Uniunea Națională a
Barourilor din România, a fost parte în 4 dosare de contencios administrativ, în toate având
calitatea de pârât/intimat. 

Dosarul de pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție (dosar nr. 1137/2/2015, recurs al
unei  reclamante-avocat  împotriva  unei  hotărâri  favorabile  Baroului  Cluj,  pronunțate  de
Curtea  de  Apel  București)  a  fost  soluționat  la  18.06.2019 în  favoarea Baroului  Cluj,  prin
respingerea recursului reclamantei. 

Dosarul nr. 1646/2/2019 de pe rolul Curții de Apel București (cerere de anulare a unei
sancțiuni  disciplinare,  formulată de un avocat  din  Baroul  Cluj)  a  fost  soluționat  favorabil
Baroului  Cluj  la  23.10.2019,  prin  respingerea  cererii  reclamantului,  soluția  rămânând
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definitivă prin nerecurare.
Baroul Cluj a mai avut în anul 2019, pe rolul Curții de Apel Cluj – Secția de contencios

administrativ  și  fiscal,  un  dosar  privind  anularea  unui  act  administrativ  în  care  s-a
tranzacționat cu reclamantul, ulterior hotărârii  primei instanțe (dosar nr. 3157/117/2018),
astfel că nu a mai fost achitată taxa judiciară de timbru pentru recurs.

La Tribunalul Cluj – secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, a fost repus pe
rol în primă instanță dosarul nr. 5112/117/2016*, vizând anularea unei hotărâri a decanului
Baroului  Cluj  privind  restituiri  onorarii,  acesta  având  următorul  termen  de  judecată  la
25.02.2020.

Tot în cursul anului 2019, Departamentul Contencios – Litigii  a asigurat,  la cererea
U.N.B.R., reprezentarea acesteia în calitate de pârâtă într-un dosar de pe rolul Curții de Apel
Cluj – secția de contencios administrativ, vizând anularea unor acte administrative privind
concursul  de  admitere  în  profesia  de  avocat  din  luna  martie  2019,  dosarul  fiind  însă
soluționat în luna octombrie 2019 prin renunțarea reclamantei la judecată.

8. Sesizări, reclamaţii, disciplină  

- Consilier coordonator: avocat Dan Sebastian CHERTES

- Consilieri supleanți:        avocat Anca Daniela BACIU
  avocat Mihai BEJENARU-DRAGOȘ

avocat Luiza Iuliana BUDUȘAN

Coordonarea acestui  departament a  fost  asigurată  până în  luna ianuarie  2020 de
către doamna avocat Luiza Iuliana Budușan.

Au fost înregistrate în perioada de referință 28 de sesizări, fiind în lucru, conform dării
de seamă anterioare, 13 sesizări. Dintre acestea, în cazul a 24 de sesizări au fost emise de
Consiliu hotărâri de clasare având în vedere că nu au fost identificate fapte care să constituie
abateri disciplinare, iar în cazul a 5 sesizări s-a decis exercitarea acțiunii disciplinare.

Pe rolul Comisiei de disciplină se află la acest moment 5 acțiuni disciplinare. Dintre
sesizările în care s-a decis exercitarea acțiunii disciplinare, în cazul a 4 dintre ele sesizarea a
fost rezultatul autosesizării Consiliului Baroului.

Doisprezece  sesizări  se  află  în  lucru  la  consilierii  desemnați,  iar  3  sesizări  sunt
nerepartizate,  fiind  înregistrate  ulterior  ultimei  ședințe  de  consiliu  sau  cu  depășirea
termenului limită pentru a putea fi incluse pe ordinea de zi a ultimei ședințe.

19

mailto:contact@baroul-cluj.ro


        UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

                     BAROUL CLUJ   

                                                            400118,  CLUJ-NAPOCA   STR.PAVEL ROSCA   NR.4   AP.15,       TEL/FAX 0264-430269

                                                     e-mail : contact@baroul-cluj.ro   ;  
                                                     http://www.baroul-cluj.ro

9. Apărarea profesiei  

- Consilier coordonator: avocat Mihai Paul NEAMȚ

- Consilier supleant:        avocat Dan Sebastian CHERTES
  avocat Cristina CUIBUȘ

Activitatea  desfășurată  de  Departamentului  Apărarea Profesiei  din  cadrul  Baroului
Cluj, în perioada martie 2019  – februarie 2020 s-a concretizat în următoarele:

În  perioada  de  referință  au  fost  înregistrate  spre  soluționare  un  număr  de  81
probleme înscrise pe ordinea de zi, defalcate lunar după cum urmează:

LUNA PROBLEME DEPARTAMENT 

Martie 2019
Aprilie 2019
Mai 2019

9
10
9

Iunie 2019 9
Iulie 2019
August 2019

9
1

Septembrie 2019 9
Octombrie 2019 6
Noiembrie 2019 5
Decembrie 2019 4
Ianuarie 2020 5
Februarie 2020 5
TOTAL 81

              În anul 2019-2020, activitatea departamentului a constat în urmărirea plângerilor
înregistrate  anterior  și  formularea  de  noi  plângeri  împotriva  persoanelor  care  au  fost
depistate că exercită fără drept profesia de avocat.   
              Departamentul apărarea profesiei a analizat sesizările formulate de colegi, a formulat
propuneri cu privire la formularea de plângeri penale împotriva persoanelor care au exercitat
fără drept profesia de avocat, formularea de plângeri împotriva ordonanțelor de clasare a
cauzelor,  redactarea  constituirilor  de  parte  civilă  în  numele  Baroului  Cluj,  formularea
contestațiilor privind durata procesului penal, sesizarea altor Consilii ale Barourilor pentru a
lua sancțiunile disciplinare care se impun împotriva avocaților care fac parte din respectivele
Barouri, ș.a.

Situația la zi a demersurilor efectuate, potrivit proceselor verbale ale ședințelor de
consiliu:
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I. Au  fost  luate  în  analiză  spre  efectuarea  de  plângeri  și  alte  demersuri
următoarele sesizări:
a. av. Bratiloveanu Ionel Adrian – pagina web juristcluj.ro
b. av.  Mînzat  Simona  și  av.  Lupean  Andreea  -  Centrul  Internațional  pentru

Despăgubiri SRL
c. Asociația Young Lawyers – practici de concurență neloială exercitate de mai

multe societăți comerciale ce oferă servicii de consultanță și asistență juridică
victimelor accidentelor rutiere sau aparținătorilor

d. av. Sinca Radu Teodor – privind societăți comerciale ce oferă servicii juridice
victimelor accidentelor rutiere

e. av.  Mladin Maria – privind societate comercială  ce oferă servicii  victimelor
accidentelor rutiere 

f. av.  Păcurar  Ioana  -  privind  societate  comercială  (Sibus)  ce  oferă  servicii
victimelor  accidentelor  rutiere  -  Avocați  specializați  în  Cluj  –  www.oferte-
avocati.info 

g. Av. Anatol Pânzaru - Avocați specializați în Cluj – www.oferte-avocati.info 

II. Au  fost  efectuate  activități  și  precizări  în  următoarele  dosare  de  urmărire
penală:
a. 2630/P/2016 – vizând pe Bondor Viorel

b. 455/P/2017 – vizând pe Holunga Marcel

c. 1001/P/2018 – vizând pe Dulaman și Asociații

d. 1019/P/2018 – vizând pe Ovidiu Nistea

III. A  fost  asigurată  reprezentarea  și  susținerea  intereselor  Baroului  Cluj  în
următoarele dosare de instanță:
a. 207/211/2017 – vizând pe Daniel Vasile Moncea 

b. 5507/211/2018 – vizând pe Bondor Viorel

c. 23810/211/2018 – vizând pe Holunga Marcel

d. 737/33/2019 – vizând pe Bondor Viorel

e. 2696/328/2019 – vizând pe Nistea Ovidiu

f. 12962/211/2019 – vizând pe Sarac Ioan
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10. Financiar  

- Consilier coordonator: avocat Șerban DIACONESCU

- Consilier supleant:        avocat Marius Ioan FLOARE
avocat Mihai BEJENARU-DRAGOȘ

În  cadrul  departamentului  Financiar,  a  fost  desfășurată  activitatea  de  analiză  a
situațiilor financiare la Baroul Cluj, INPPA Cluj și CAA Cluj, analiza și avizarea proiectelor de
investiții, a proiectelor de buget, a cererilor de sponsorizare și de susținere a deplasărilor
externe.

În anul 2019, la nivelul departamentului s-a efectuat o analiză detaliată a evoluției
veniturilor și  cheltuielilor Baroului, care să permită o potențare rațională a cheltuielilor si
luarea masurilor ce se impun în vederea asigurării  disponibilităților financiare pentru anii
următori. În urma acestei analize a fost întocmit, pornind de la proiectul transmis de serviciul
de contabilitate, Proiectul de buget pentru anul 2020.

Departamentul  Financiar  a  asigurat  avizarea  și  supravegherea în  fiecare  ședință  a
Consiliului a activității financiare a Baroului Cluj, Filialei Cluj a CAA și INPPA Centrul Teritorial
Cluj. 

Materialele financiare vor constitui anexa prezentului raport astfel:

- Situațiile financiare ale Baroului Cluj pentru anul 2019 – Anexa 1

- Raport detaliat privind situațiile financiare ale Baroului pentru anul 2019 – Anexa 2

- Proiectul de buget al Baroului Cluj pentru anul 2020 – Anexa 3

- Raportul Comisiei de Cenzori – Anexa 4

- Situațiile financiare ale Advoserv SRL pentru anul 2019 – Anexa 5

- Situațiile financiare ale INPPA Centrul Teritorial Cluj pentru anul 2019 – Anexa 6

- Proiectul de buget al INPPA Centrul Teritorial Cluj pentru anul 2020 – Anexa 7

11. Mass media  

- Consilier coordonator și purtător de cuvânt: avocat Mihai Paul NEAMȚ

- Consilier supleant:        avocat Livia Florina LABO

Consiliul  Baroului  Cluj  apreciază  că  imaginea  baroului  în  media  reflectă  dinamica
corpului profesional al avocaților din Cluj, dar și transparența acțiunilor conducerii în raport
cu membrii și cu instituțiile cu care relaționează.

În intervalul de referință, departamentul a inițiat și publicat mai multe comunicate de
presă, printre care:

-  Comunicat  referitor  la  dezbaterea din  spațiul  public  privind  depunerea de către
avocați a unei declarații de necolaborare cu serviciile de informații (13.09.2019)
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- Comunicat  de solidarizare cu protestele avocaților din Polonia cu privire la acțiunile
Guvernului și Parlamentului polonez din anul 2019, prin care au fost afectate independența
judecătorilor și a întregului sistem judiciar (09.01.2020)

Comunicat  prin  care  Consiliul  Baroului  își  exprima  solidaritatea  față  de  corpul
profesional al avocaților din Hunedoara în contextul disfuncționalităților apărute ca efect al
inconsecvenței completurilor de judecată în respectarea propriilor măsuri de protest și față
de regretabilul incident constând în amendarea nejustificată de către instanță a unei colege
avocat, membru al Baroului Hunedoara (06.02.2020)

12. Protocol şi organizarea de evenimente  

- Consilier coordonator: avocat Voicu Dumitru SÂRB 

- Consilier supleant:        avocat Mihai BEJENARU-DRAGOȘ

În  perioada  de  referință  au  fost  organizate  de  către  Baroul  Cluj  următoarele
evenimente dedicate avocaților membri:
       Cel  mai  important  eveniment  organizat  în  ultimul  an  a  fost  cel  dedicat  celebrării
împlinirii a 100 de ani de la înființarea Baroului Cluj ca prim barou românesc în Transilvania. 

Evenimentul a avut loc în perioada 29 - 31 mai 2019, fiind organizat sub egida Zilelor
Baroului Cluj – Centenar Barou.

Manifestările au debutat cu deschiderea oficială a evenimentului, în data de 29 mai,
la care au participat în calitate de invitați domnul Primar Emil Boc și Decani ai mai multor
Barouri din țară. Cu această ocazie s-a semnat acordul de înfrățire dintre Baroul Cluj și Baroul
Varșovia.

La data de 30 mai 2019 a avut loc Conferința Internațională „Dreptul la viață privată -
aspecte  contemporane”,  susținută  de  speakeri  de  marcă,  respectiv  în  prima  parte  6
judecători  CEDO,  doamnele  Iulia  Antoanella  Motoc  și  Jolien  Schukking,  domnii  Georges
Ravarani,  Paul  Lemmens,  Carlo Ranzoni  și  Peter Paczolay,  iar  în a doua parte de domnul
Mircea Minea, judecător al Curții Constituționale, domnul Mihail Udroiu, judecător al Curții
de Apel Oradea și domnul conferențiar universitar, avocat Radu Chiriță. 

Aceștia  s-au  declarat  impresionați  de  înalta  ținută  a  evenimentelor  la  care  au
participat și de nivelul profesional ridicat al avocaților clujeni. 

La data de 31 mai 2019 s-a desfășurat în Aula Magna a Universității Babeș - Bolyai
conferința ”Cartea funciară în context european. O privire comparată asupra cărții funciare”.
Evenimentul s-a încheiat cu cina de gală care a avut loc la restaurantul ”Bellagio” al hotelului
”Opera Plaza”, în program fiind și show-ul live ”David & The Six Martini Band”. 

Mai multe detalii despre această ediție memorabilă a Zilelor Baroului Cluj - Centenar
Barou se regăsesc pe site-ul Baroului Cluj și pe pagina oficială de Facebook.

Menționăm  că  acest  eveniment  s-a  bucurat  de  aprecieri  deosebite,  atât  pe  plan
național cât și internațional.
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Între 5 - 7 iulie 2019 s-a desfășurat cu succes cea de-a V - a ediție a Cupei Avocaților la
tenis de câmp, la ”Winners Tennis Club” din Cluj-Napoca. Au participat 21 de concurenți,
respectiv colegi din barourile Cluj, București, Brașov, Maramureș și Sălaj.

Totodată, în perioada 4 - 7 iulie 2019 s-a desfășurat cea de-a VII - a ediție a Cupei
Baroului Cluj la pescuit sportiv la crap, pe lacul ”Ferma de Crap Diosig”  din județul Bihor. 

La data de 13 decembrie 2019 s-a organizat  la Cinema Victoria  ”Pomul  de Iarnă”
pentru copiii avocaților în vârstă de până la 10 ani inclusiv, festivitatea incluzând un spectacol
de teatru adaptat copiilor și o întâlnire cu Moș Crăciun, sala fiind arhiplină. La final, au fost
oferite copiilor cadouri personalizate în raport cu vârsta acestora. Pentru copiii care nu au
putut participa la spectacol, cadourile au putut fi ridicate și ulterior, de la sediul Baroului Cluj,
până la data de 31 ianuarie 2020. 

În data de 21 decembrie 2019 a fost organizată petrecerea de final de an dedicată
avocaților, denumită ”Lawyers Xmas Party”, la localul ”wEBSite Bistro”, eveniment la care au
participat peste 100 de persoane, distracția fiind pe măsură.

13. Iniţiativă legislativă   

- Consilier coordonator: avocat Dan Sebastian CHERTES 

- Consilier supleant:        avocat Marius Ioan FLOARE
  avocat Călin Viorel IUGA 

În perioada de referință (martie 2019 -  februarie 2020),  Departamentul de inițiativă
legislativă și integrare UE, a avut următoarea activitate:

1. A analizat și a propus modul de soluționare a propunerii legislative transmise de unul
dintre colegii avocați din Baroul Cluj cu privire la modificarea prevederilor Statutului profesiei
de avocat raportat la interzicea onorariului de succes în cauzele penale și a prevederilor privind
pactul de quota litis. Astfel Consiliul Baroului nu a împărtășit propunerea colegului, în esență,
din următoarele motive:

a) Onorariul de succes este interzis în cauzele penale strict cu privire la latura penală a
cauzei, fiind permis cu privire la latura civilă. Vizând doar interdicția onorariului de succes în
latură penală, se poate aprecia că motivul legiuitorului de a impune o astfel de interdicție are,
într-o anumită măsură, rolul de a înlătura suspiciunea că avocatul ar putea să influențeze prin
mijloace ilicite soluția în latura penală a cauzei, în considerarea onorariului de succes pretins.

b) Interdicția pactului de quota litis nu este de sorginte autohtonă, ea regăsindu-se și în
art.  3.3.  din  Codul  deontologic  al  avocaților  din  Uniunea  Europeană,  adoptat  la  data  de
28.10.1998 de Consiliul Barourilor Uniunii Europene (CCBE) aplicabil în România ca fiind Codul
deontologic al avocatului român, începând cu 1.01.2007 potrivit deciziei Comisiei Permanente
a UNBR nr. 1486 din 27.10.2007. Din textul legal, se observă că nu este interzisă fixarea unui
onorariu pentru activitatea efectiv prestată și stabilirea unui onorariu de succes, pentru situația
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aleatorie în care, ca urmare a prestării activității avocațiale, se ajunge la rezultatul dorit. Ceea
ce se interzice este fixarea unui onorariu exclusiv prin raportare la rezultatul obținut. Aceasta
deoarece esența obligațiilor asumate de un avocat față de client sunt cele de diligență (de
mijloace), nu de rezultat (conform art. 133 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat).

2. A reprezentat Consiliul Baroului Cluj, prin consilierul coordonator, la dezbaterea din
Senatului României, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări - ”Identificarea
priorităților de lege ferenda din perspectiva profesiei de avocat – senzor al realității juridice –
pentru legislatura parlamentară 2016-2020”.

Dintre propunerile Consiliului Baroului Cluj care au fost susținute în cadrul dezbaterii,
amintim:

- alegerea consilierilor UNBR de Adunarea Generală nu de către Congres;
- reformarea normei de reprezentare a barourilor în Congres și în Consiliul UNBR;
- alegerea președintelui UNBR de către Congresul Avocaților și limitarea numărului de

mandate ale acestuia la două, ca în cazul funcției de decan;
- posibilitatea mandatării unui avocat pentru a participa la Adunările Generale în locul

unuia sau a mai multor avocați;
- posibilitatea SPRL-urilor de a opta pentru impozitarea aplicabilă microîntreprinderilor;
- modificarea regimului TVA pentru formele de exercitare ale profesiei de avocat care

sunt plătitoare de TVA, fie prin scutire de la plată, fie prin aplicarea unei cote reduse;
-  reglementarea  la  nivelul  Codului  fiscal  a  regimului  deductibilității  concediului

avocatului;
- reglementarea restrictivă a domeniilor în care doar avocații  pot presta activități cu

excluderea altor profesioniști persoane juridice;
- reglementarea mai detaliată și mai restrictivă a posibilității instanțelor de a cenzura

onorariul avocațial conform Codului de procedură civilă;
-  creșterea  puterii  investigative  a  avocatului  prin  accesul,  în  condiții  similare

magistraților, la anumite baze de date;
- reglementarea răspunderii disciplinare a avocatului printr-o mai previzibilă stabilire a

faptelor care constituie abateri disciplinare.

3. S-a renunțat la ideea editării Newsletter-ului C.J.U.E. al Baroului Cluj. În măsura în
care se va considera oportun, aspectele privind jurisprudența CJUE se vor aborda în cadrul
Jurnalului Baroului Cluj, în forma sa reconceptualizată.
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***

Acest raport reprezintă doar o sinteză a activității desfășurate de Consiliul Baroului
Cluj, cuprinzând cele mai importante aspecte ale muncii noastre în anul care a trecut de la
precedenta Adunare Generala a Baroului Cluj.

Ne-am străduit, ca și până acum, să rezolvăm cu promptitudine și cu profesionalism
solicitările  dumneavoastră,  sa  luăm poziție  acolo  unde  a  fost  necesar  și  să  găsim soluții
pentru problemele cu care vă confruntați.

Ca orice activitate, și activitatea noastră este perfectibilă, astfel încât vă invităm să nu
ezitați  să  ne  faceți  cunoscute  orice  propuneri  sau  inițiative  care  ar  putea  contribui  la
creșterea performanței și la satisfacerea așteptărilor pe care le aveți de la noi.

Mulțumim pe această cale tuturor colegilor care s-au implicat prin efortul propriu,
susținându-ne în activitate și sprijinindu-ne în realizarea proiectelor noastre.

Ne dorim pe mai departe să ne îndeplinim misiunea pentru care ne-ați acordat în
urmă cu doi ani votul dumneavoastră de încredere și sperăm să colaborăm constructiv și să
acționăm  unitar  pentru  atingerea  unui  scop  comun:  întărirea  poziției  pe  care  corpul
profesional  al  avocaților  o  are  în  societate  și  îmbunătățirea  percepției  publice  asupra
acesteia. 

Doar împreună vom reuși. 

Vă mulțumim!

28 februarie 2020
CONSILIUL BAROULUI CLUJ

            Decan,
 Avocat Flavia Ioana MAIER
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