ROMÂNIA

PROTOCOL
Încheiat azi
'.J?.:.~ţ 2006 între Curtea de Apel Bucureşti
reprezentată de judecător dr. Dan Lupaşcu, preşedinte, economist Doina
Erhan, manager economic şi Uniunea Naţională a Barourilor din România
reprezentată de avocat Călin Andrei Zamfirescu, preşedinte, economist Virgil
Iordan Lăpădat, contabil şef, în vederea reglementării modului de colaborare
între cele două părţi privind utilizarea spaţilor de lucru ocupate de şi Uniunea
Naţională a Barourilor din România si a spatiile comune din locatia «Palatul de
Just1Jie» situat in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 5, sectorul 4.
Având în vedere Ordinul nr. 1945/C din data de 22 august 2006 al
Ministerului Justiţiei privind atribuirea folosinţei« Palatului de Justiţie», precum
şi titlurile deţinute de către Uniunea Naţională a Barourilor din România asupra
unor părţi din acest imobil;
Pentru asigurarea controlului accesului, circulaţiei, ieşirii şi pazei,
protecţiei instituţionale şi ordinii interioare în «Palatul de Justiţie»;
În conformitate cu art. 49 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi art. 22 alin; (1) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti, aprobat · prin Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului Superior al
Magistraturii, cu modificările ulterioare;
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Privind Regulament de ordine interioară a «PALATULUI DE JUSTIŢIE»,
aprobat de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Bucuresti, prin Hotararea
din data de 29 septembrie 2006, partite convin urmatoarele:
Art. 1 - Uniunea Naţională a Barourilor din România îşi desfăşoară activitatea
începând cu data de 1 septembrie 2006 în« Palatul de Justiţie».
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Art 1 - Uniunea Naţională a Barourilor din România îşi desfăşoară activitatea
începând cu data de 1 septembrie 2006 în« Palatul de Justiţie>>.
sunt prevăzute în anexa nr. 3 din Regulament de ordine ·
interioară a «PALATULUI DE JUSTfflE» din data de 29 septembrie 2006,
anexat la prezentul protocol.
Spaţiile deţinute

Art. 2 - Predarea - primirea

spaţiilor prevăzute

în anexa nr. 3 se

realizează

în baza procesului - verbal din anexa nr. t încheiat între Departamentul
Economico - Financiar şi Administrativ al Curţii de Apel Bucureşti, pe de o
parte şi şi Uniunea Naţională a Barourilor din România. pe de altă parte.
Art. 3 - (1) Partajarea cheltuielilor privind furnizarea de utilită~ (energie
electrică 1 apă, gaze, salubrizare, etc.), administrarea şi întreţinerea imobilului
se va efectua în conformitate cu procentele stabilite si justificate in
anexa nr. 2, raportate la ·spatiile deţinute Uniunea Naţională a Barourilor din
România (anexa nr. 1) si procentele stabilite pentru spatiile comune utilizate de
Curtea de Apel Bucureşti ca titular al dreptului de folosinţă! celelalte entitati
titulare si entitatile carora li se pun la dispozitie anumite spatii, conform
Capitolului I, · Sectiunea l-a si ·Sectiunea a-li-a din Regulament de ordine
interioară a «PALATULUi DE JUSTIŢIE».
(2) Plata facturilor emise de Departamentul Economic a Curtii de Apel
Bucuresti pentru utilitati, administrarea si intretinerea imobilului se va face in 1O
zile de la data emiterii acestora; in caz contrar se vor aplica penalitati de O, 15%
pentru fiecare zi de intarziere.
Art. 4 - (1) Accesul în « Palatul de Justiţie » a personalului Uniunii Naţionale a
Barourilor din România se face pe baza legitimaţiei de servici prin următoarele
puncte de control acces:
1) poarta

principală

nA" (din Splaiul

2) poarta nB" (din str.

Sfinţii

Independenţei);

Apostoli);

3} poarta ,)D" (din str. Danielopol).
(2) Legitimarea persoanelor prevăzute la alin. (1} nu este necesară
sunt cunoscute de către jandarmul care asigură controlul accesului.
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(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi avocaţilor care funcţjonează la
orice alte barouri constituite potrivit Legii nr. 51 /1995, republicată, cu
modificările şi completările ulteri9are.
(4) După ora 16°0 a unei zile lucrătoare accesul în « Palatul de Justiţie»
a persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza pe la poarta principală ,An (din
Splaiul Independenţei).
(5) în zilele nelucrătoare, accesul în « Palatul de Justiţie » a persoanelor
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prevăzute la alin. (1) se va realiza pe la poarta principală uA (din Splaiul
Independenţei).

(6) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3) sunt obligate să se supună
normelor de control specifice în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege
(stabilite prin planul de pază şi control al accesului).
Art. 5 - (1) Accesul în « Palatul de Justiţie » a persoanelor care au asupra lor
aparatură de filmare. fotografiere, înregistrare, ascultare sau transmitere la
distanţă (cu excepţia telefoanelor mobile) este permis doar cu aprobarea
conducerii Curţii de Apel Bucureşti.
(2) Jandarmii de la punctele de contrai acces vor reţine obiectele
la alin. (1 ), dacă lipseşte aprobarea conducerii Curţii de Apel
Obiectele reţinute vor fi menţionate în registru şi vor fi depozitate
într.un lac special amenajat (prevăzut cu sisteme de siguranţă). în momentul
părăsirii clădirii, obiectele reţinute vor fi restituite persoanei respective.
prevăzute
Bucureşti.

Art. 6 - (1) în vederea desfăşurării normale a activităţii în« Palatul de Justiţie»
se stabileste circuitul avocaţilor prevăzut în anexa nr. 13 din Regulament de
ordine interioară a «PALATULUI DE JUSTIŢIE» din data de 29 septembrie
2006l anexat la prezentul protocol.
(2) Accesul personalului judecătoresc în spaţiile deţinute exclusiv de
către Uniunea Naţională a Barourilor din România, ori a avocaţilor în spaţiile
deţinute exclusiv de către Curtea de Apel Bucureşti sau Judecătoria Sectorului
5 Bucureşti se face pe baza aprobării entităţilor respective.
Art. 7 - Lifturile aflate la porţile „BI> (str. Sfinţii Apostoli) şi uD" (str. Danielopol)
pot fi utilizate de personalului Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
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Art. 8 - (1) Ieşirea din « Palatul de Justiţie » se face, de regulă, pe la porţile
prin care persoanele respective au intrat.
.

.

(2) După ora 16° a unei zile lucrătoare, ieşirea din « Palatul de Justiţie »
este permisă doar pe la poarta principală „A" (din Splaiul independenţei).
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Art. 9 - Ieşirea din « Palatul de Justiţie » a personalului Uniunii Naţionale a
Barourilor din România care au asupra lor (la vedere) dosare judiciare, mobilier
sau alte obiecte de inventar este permisă doar cu aprobarea conducerii Uniunii
Naţionale a Barourilor din România.
Art. 1O - (1) Ordinea interioară în spaţiile deţinute de Uniunea Naţionala a
Barourilor din România este asigurată, de regulă, de către aceasta.
Bucureşti (Batalionul 5 Jandarmi - Pază, Protec~e
Ordine Publică, Instanţe şi Parchete) va asigura men~nerea
ordinii interioare în spaţîile prevăzute la alin. (1 ) 1 precum şi în celelalte spaţii
din << Palatul de Justiţie ».

(2) U.M. 0575/E

Instituţională şi

Art. 11 - (1) Este interzis fumatul în «Palatul de Justiţie».
(2) Jandarmii de la punctele de control acces, precum şi cei aflaţi în
misiuni de menţinere a ordinii interioare răspund de aducerea la îndeplinire a
interdic~ei de a se fuma în spaţiile pe care le au în responsabilitate.
aplicarea sancţiunii pentru încălcarea
interdic~ei prevăzute la alin. (1) se face de către organele şi în condiţiile
stabilite de lege.
(3) Constatarea

Art. 12 - (1) Este

contraven~ei şi

interzisă

aruncarea de gunoaie în « Palatul de Justiţie ».

(2) Depozitarea gunoaielor se face în locurile şi în recipientele special
amenajate în acest scop.
(3) Jandarmii de la punctele de control acces, precum ş.i cei aflaţi în
misiuni de menţinere a ordinii interioare, răspund de aducerea la îndeplinire a
dispoziţiei de la alin. (1 ).
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Art. 13 - (1) Afişajul în « Palatul de Jush1ie » este permis doar în locurile
special amenajate în acest scop.
(2) Jandarmii de la punctele de control acces, precum şi cei aflaţi în
misiuni de menţinere a ordinii interioare, răspund de aducerea la îndeplinire a
dispoziţiei de la alin. (1 ).
Art. 14 - (1) UtUi:zarea, de către reprezentanţii mass-media, a mijloacelor de
înregistrare, fotografiere sau filmare în spaţii detinute în mod exclusiv de
Uniunea Naţionala a Barourilor din România in «Palatul de Justi1ie » - se face
cu aprobarea conducerii acestei entităţi. în spaţiile cu folosinţă comună,
aprobarea se dă de către conducerea Curţii de Apel Bucureşti.
Art. 15 - (1) Este interzisă folosirea telefoanelor mobile în sălile de
precum şi în orice alte spaţii de lucru cu publicul {registraturi, arhive,
penale sau civile, birouri de informare şi relaţii publice, etc.).

judecată,
executări

(2) în spaţiile prevăzute la alin. (1) accesul se face numai cu telefonul
mobil închis.
Art. 16 - Acţiunile (spontane sau organizate) de protest, grevă, greva foamei
ş.a. în « Palatul de Justiţie » se pot desfăşura numai în cazurile şi condiţiile
prevăzute de lege, cu aprobarea prealabilă a conducerii Curţji de Apel
Bucureşti.

Art. 17 - (1) ..,,Se/Viciul de dispecerat al « Palatului de Justiţie »" stabilit în
camera P 84, atribuţiile dispecerului şi reglementarea evidenţei activităţii
acestuia vor fi stabilite prin ordin de serviciu emis de preşedintele Curţii de
Apel Bucureştî, după consultarea entităţilor interesate si transmise acestora.
Art. ..18 - (1) Pentru facilitarea intervenţiei în cazuri excepţionale (ca de
exemplu: incendii, seisme, inundaţii, etc.) în Dispeceratul «Palatului de
Justiţie>> se vor monta panouri speciale (cu geamuri), sigilate, in care Uniunea
Naţionala a Barourilor din România ca si celelalte entităţile vor depozita un
rând de chei de la toate încăperile pe care le deţin, precum şi un rând de chei
de la celelalte uşi (ca de exemplu: uşile de la intrări, uşile de la holuri, uşile de
la sălile de şedinţă, etc.)
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(2) Panourile prevăzute la alin. (1) vor fi închise cu yale, ale căror chei se
vor păstra doar de către reprezentanţii entităţilor respective.

(3)

situaţia apariţiei unui caz excepţjonal, dispecerul de serviciu poate

în

să rupă sigiliul, pentru a intra în posesia cheii (cheilor} de la încăperea
(încăperile) care reclamă intervenţia urgentă, întocmind în acest sens un

proces - verbal.

(4) Intervenţia urgentă (inclusiv îndepărtarea sigiliului de la panoul de
chei) va fi anunţată, în timp util, entităţii interesate.
Art. 19 - Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Baroul Bucureşti vor
stabili, prin reglementări proprii, regulile privind siguranţa spa~ilor deţinute.
Art. 20 - Personalul Uniunii Naţionale a Barourilor din România va respecta
legislatia in vigoare privind Protectia Muncii si Normele de prevenirea si
stingerea incendiilor. Asigurarea mijloacelor PSI, obligatiile pe linie de Protectia
Muncii si sanepid revin in exclusivitate Uniunii Naţionale a Barourilor din
România pentru spatiile pe care le au in folosinta.

Art. 21 - Prezentul Protocol a fost încheiat în doua exemplare, unul pentru
Curtea de Apel Bucuresti si unul pentru Uniunea Natională a Barourilor din
Romania.

PREŞEDINTE
Judecător

dr. DAN
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