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Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Legii nr. 677/2001. Persoanele cărora 

li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a 

proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 şi cu 

respectarea art. 71-74 C.civ. 
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În temeiul dispoziţiilor: 

- art. 49 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,  

- art. 19 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

(brevitatis causa, ROI) aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE  

AL  

JUDECĂTORIEI SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

a adoptat: 

HOTĂRÂREA  

nr. 5/28.02.2017 

-extras- 

 Art. V. Colegiul de Conducere, în unanimitate, hotărăşte stabilirea unei proceduri 

unitare pentru verificarea calităţii de avocat în cadrul şedinţelor de judecată, luând în 

considerare Hotărârea nr. 1628/2016, adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii – Secţia 

pentru judecători, prin care s-a aprobat „Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 

4161/IJ/2553/DIJ/2016 privind verificarea modului de respectare a dispoziţiilor Legii nr. 

1/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, referitoare la verificarea 

calităţii de avocat a persoanelor care acordă asistenţă juridică”, astfel: 

1. Se va solicita prezentarea unui document doveditor al calităţii de avocat 

(legitimaţie/card), urmărindu-se ca actul prezentat să fie valabil; 

2. Se va proceda la verificarea tabloului avocaţilor, în format electronic 

(document pdf.)/format html (site) http://www.baroul-bucuresti.ro/tablou  
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 Art. XI. Potrivit art. 23 alin. 9 teza a II-a din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi se va 

publica pe Intranet – secţiunea Hotărâri de Colegiu. 

Judecător: Bogdan Alex ARGHIR 

- preşedintele  Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

- preşedintele Colegiului de conducere, potrivit art. 18 alin. 1  şi teza a II-a din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

 

         Jud. Ioana BOGDAN- membru în Colegiu de Conducere  

         Jud. Alexandra COCA- membru în Colegiu de Conducere 

         Jud. Maria-Cristina FINTOC- membru în Colegiu de Conducere 

         Jud. Andrei-Aurel PĂUN- membru în Colegiu de Conducere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


