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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL UNIUNII 

 

 

 

DECIZIA nr. 232  

10.02.2022 

- MINUTĂ- 

 

 

Consiliul  Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR), în 

ședința în sistem vot electronic din 08-10.02.2022, în baza dispozițiilor art. 65 lit. q) din Legea 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata cu modificările 

și completările ulterioare, a examinat următoarele: 

 

I. Contestația/plângerea, înregistrată la nr. 20-CS-31.01.2022, formulată de domnii avocați 

Cirstea Dragos - Daniel și Stefan Cornel împotriva Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 

17/11.01.2022 privind: 

- convocarea Adunării Generale Extraordinare a Baroului Ilfov în perioada 11.02.2022-

13.02.2022 (prima convocare), respectiv, 04.03.2022-06.03.2022 (a doua convocare), având pe 

ordinea de zi un singur punct: vot cu privire la revocarea Decanului Baroului Ilfov; 

- adoptarea Regulamentului de organizare a Adunării Generale Extraordinare a Baroului Ilfov 

(în continuare, Regulamentul); 

II. Contestația/plângerea, înregistrată la nr. 24-CS-07.02.2022, formulată de doamna avocat 

Ciuraru Alice-Mihaela și domnii avocați Cirstea Dragos - Daniel și Stefan Cornel 

împotriva Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 28/01.02.2022 privind validarea tragerii la 

sorți și desemnarea membrilor (doamna avocat Rusu Nicoleta Maria și domnii avocați Lovin 

Serban-Niculae și Paun Ioan-Alexandru) Comisiei de soluționare a contestațiilor la Adunarea 

Generală Extraordinară a Baroului Ilfov, având pe ordinea de zi un singur punct: vot cu privire 

la revocarea Decanului Baroului Ilfov. 

 

Se solicită anularea hotărârilor menționate pentru încălcarea Legii nr. 51/1995 și a 

Statutului profesiei avocat. 

 

Prin adresa UNBR nr. 20-CS-2022 din 31.01.2022, s-a solicitat Baroului Ilfov remiterea 

la U.N.B.R. a actelor care au stat la baza adoptării Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 

17/11.01.2022. Documentația a fost remisă prin adresa Baroului Ilfov nr. 152/01.02.2022. În 

cursul zilei de 08.02.2022, au trimis puncte de vedere următorii: domnul avocat Paidiu Alin 

Hubert, Decanul Baroului Ilfov și domnul avocat Lovin Serban Niculae. 

 

 După consultarea Președintelui UNBR cu Comisia Permanenta a UNBR, convocarea s-

a realizat in sensul exprimării poziției membrilor Consiliului UNBR în format electronic având 

în vedere că ședința Consiliului este stabilită pentru 11-12 martie 2022 iar ședința adunării 

generale extraordinare este stabilită începând cu data de 11 februarie 2022. Pentru a se păstra 

interesul actual în adoptarea unei soluții se impune cu celeritate soluționarea acesteia. 
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Verificând susținerile contestațiilor, cât și punctele de vedere sus indicate, Consiliul 

UNBR, prin vot, decide admiterea contestațiilor menționate, după cum urmează: 

1. – Se admite contestația/plângerea împotriva Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov 

nr. 17/11.01.2022 și se dispune anularea acesteia. 

2. – Se admite contestația/plângerea împotriva Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov 

nr. 28/01.02.2022 și se dispune anularea acesteia. 

 

Prezenta decizie este obligatorie. Redactarea motivării acesteia se va realiza până la 

proxima ședință a Consiliului UNBR din 11-12 martie 2022.  

Prezenta decizie se comunică Baroului Ilfov, membrilor Consiliului UNBR și către 

doamna avocat Ciuraru Alice-Mihaela și domnii avocați Cirstea Dragos - Daniel și Stefan 

Cornel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru Consiliul UNBR, 

Președinte   

Av. dr. Traian-Cornel Briciu 

 
 


