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ULCIORUL MERGE A PATRA OARA LA APA – Baroul Bucuresti ia masuri disperate pentru atingerea
cvorumului. Dupa trei convocari esuate din lipsa de cvorum, Baroului Bucuresti a decis ca Adunarea generala
de alegere a organelor de conducere sa se desfasoare timp de o saptamana. De data asta, Baroul nu a mai
inchiriat Sala Palatului. Avocatii care vor sa voteze trebuie sa mearga la sediul Baroului
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Ulciorul din zicala nu merge de multe ori la apa. Totusi, in cazul Baroului Bucuresti, condus de catre decanul Ion
Dragne (foto) pare ca merge de cel putin patru ori fara fisuri. Dupa ce primele trei incercari de alegere a noii
conduceri (decan, consiliu, precum si comisiile de disciplina si de cenzori) au esuat lamentabil din pricina lipsei de
cvorum, Consiliul Baroului Bucuresti a recurs la o masura disperata.
Mai precis, noua Adunare Generala de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti va avea loc
nu intr-una, nu in doua, ci pe parcursul a cinci zile (o saptamana lucratoare): 30 septembrie – 4 octombrie
2019. Desi a fost publicat pe site-ul Baroului Bucuresti miercuri, 25 septembrie 2019, convocatorul apare cu data
de luni, 23 septembrie 2019, cand a avut loc ultimul esec din lipsa de cvorum (click aici pentru a citi). Banuiala
noastra este ca respectivul convocator era de mult pregatit, avand in vedere comportamentul de pana acum al
avocatilor bucuresteni.
Mai precis, amintim ca au mai existat doua tentative electorale in primavara acestui an: prima pe 4 mai, iar a doua
pe 19 mai 2019 (click aici pentru a citi). Probabil ca sa indulceasca dubla dezamagire din primavara, de data
aceasta convocatorul se refera la sesiunea din septembrie – octombrie ca la „a doua Adunare Generala
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Ordinara”. Desigur: a doua doar din aceasta toamna.
Redam comunicatul Baroului Bucuresti de pe 23 septembrie (vezi facsimil):
„Fata de imprejurarea ca in 23 septembrie 2019 nu s-a indeplinit conditia cvorumului necesar desfasurarii legale a
Adunarii Generale Elective (...),
Consiliul Baroului Bucuresti hotaraste:
Art. 1. Se convoaca a doua Adunare Generala de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti,
in zilele de 30 septembrie, 1 octombrie, 2 octombrie, 3 octombrie si 4 octombrie 2019, in intervalul orar
10.00-18.00, la sediul baroului, etajul VI, Sala de Festivitati 'Flavius Teodosiu', cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea Decanului Baroului Bucuresti;
2. Alegerea Consiliului Baroului Bucuresti, format din 15 membri;
3. Alegerea Comisiei de Disciplina, formate din 7 membri;
4. Alegerea Comisiei de Cenzori, formate din 3 membri.
Art. 2. Se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Baroului Bucuresti in ziua de miercuri, 16 octombrie
2019, ora 14.00, la Sala Mare a Palatului din Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfasurata in 2018;
2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru 2018;
3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea
financiar-contabila in anul 2018;
4. Descarcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul 2018;
5. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019;
6. Diverse. (...)”.
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