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DECANUL DRAGNE REZISTA PRIN ABSENTEISM – Nici a treia oara nu a fost cu noroc. Avocatii din Baroul
Bucuresti nu si-au ales nici de aceasta data organele de conducere. Nici macar dupa ce s-a prelungit cu doua
ore votul nu s-a intrunit cvorumul pentru alegerea noului decan, lipsind putin peste 300 de avocati. Baroul
Bucuresti continua sa functioneze sub aceeasi conducere pana la noi alegeri
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Fantastic! In stilul asta Baroul Bucuresti nu isi desemneaza organele de conducere nici peste patru ani, cand ar
trebui sa fie organizate alegerile pentru noul decan pe mandatul 2023. Asteptata cu nerabdare si entuziasm nu
doar de candidati, ci si de alegatori, adunarea organizata luni, 23 septembrie 2019, la Sala Palatului pentru
alegerea organelor de conducere ale Baroului Bucuresti va fi reprogramata. Decizia a fost luata dupa ce s-a
constatat ca, nici de aceasta data, a treia oara consecutiv, nu s-a intrunit cvorumul necesar alegerii
decanului si membrilor Consiliului si Comisiilor de Disciplina si de Cenzori. Spre deosebire de alegerile din
primavara, cand mai erau necesare 200 de voturi pentru validarea alegerilor, astazi mai erau necesari putin peste
300 de avocati la urne pentru a putea fi desemnata noua conducere a Baroului.
Regretabil atat pentru candidati, cat si pentru avocatii alegatori, acest exercitiu de vot se petrece a treia
oara in decurs de doar cateva luni, motiv pentru in aceasta "runda de alegeri" s-a decis prelungirea
timpului de vot cu doua ore peste ora stabilita, respectiv pana la orele 19.00. In zadar insa, caci la inchiderea
urnelor s-a constatat ca ar mai fi fost necesare vreo 300 de voturi pentru a putea fi validata noua conducere a

page 1 / 2

Baroului Bucuresti.
Astfel, ramane de vazut cand va fi programata urmatoare data pentru adunarea electiva, pana atunci insa Baroul
Bucuresti continuand sa functioneze sub actuala conducere asigurata de decanul Ion Dragne.
De altfel, avocatul Ion Dragne s-a inscris la randul sau in cursa pentru ocuparea functiei de decan,
candidand astfel pentru obtinerea celui de-al doilea mandat la conducerea Baroului Bucuresti. In cursa
pentru functia de decan s-au mai inscris si avocatii:
-Maria Marcu;
-Cristian Gadea;
-Aurel Ciobanu;
-Claudia Ramona Pop;
-Sorin Dinu Maduta;
-Mihnea Octavian Stoica;
-Tonel Mitoi Pop.
Tot astazi, daca s-ar fi intrunit cvorumul, ar fi trebuit sa se aleaga, alaturi de noul decan, si:
–membri Consiliul Baroului, format din 15 (cinsprezece) membri;
–membri Comisia de Disciplina, formata din 7 (sapte) membri;
–membri Comisia de Cenzori, formata din 3 (trei) membri.
*Iata cum arata lista finala a candidatilor admisi si respinsi pentru functia de decan si membrii in comisiile
Baroului Bucuresti
Sursa foto: Ion Dragne - Facebook
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