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Acesta este document ftnalizat

ROMAI.{IA
JUDECÄTORIA SECTORUL 1 BUCURE$TI

SECTIA A-II-A CIVILA
Dosar nr. I 577 5 1299 12022

INCHEIERE

$edinfa camerei de consiliu din data de 28 Aprilie 2022
Instanfa constituitá din

Preçedinte - Norica Nicoleta Iordache
Grefier - Mihaela Loredana Neciu

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta LINILTNEA JURI$TILOR DIN
ROMÂNIA, având ca obiect - modificäri acte constitutive persoane juridice.

La apelul nominal ñcut în çedinla camerei de consiliu, a räspuns petenta, prin avocat,

cu delegalie la dosar.
Procedura de citare este legal îndeplinitá.
S-a ñcut referatul cauzei de cátre grefierul de çedin!ä, dupá care,

Instanla acordá cuvântul asupra competenlei Judecátoriei Sectorului 1 Bucureçti în
solulionarea cauzei.

Petenta, prin avocat, apreciazáprezenta instan!ä competentä sub toate aspectele.

Instanla, procedând din oficiu la verificarea competenfei, potrivit art. 131 din Codul de

procedurä civilä, constatä cá este competentá general, material çi teritorial în solufionarea

prezentei cavze,înbaza art. 33 din Ordonanla nr. 2612000 cu privire la asocialii çi fundafii.
Nemaifiind cereri preliminøre de formulat sau exceplii de invocat, instanla acordã

cuv ântul as upr a pr ob at or iul ui.
Petenta, prin avocat, având cuvântul asupra probatoriului solicitä instanlei

încuviinlarea probei cu înscrisuri.
În baza art. 255 coroborat cu prevederile art. 258 Cod procedurä civilá, instanla

încuviinJeazá, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legalá, pertinentä, concludentä çi utilä
justei solulionári a catzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instan[a constatã cauza

în stare de judecatã çi acordã cuvântul asuprafondului cauzei.

Petenta, prin avocat, având cuvântul asupra fondului susline concluzii de admitere a

cererii astfel cum a fost formulatä.
În rcmeiul art. 394 ølin. I Cod procedurã civilã, considerând cã au fost lãmurite toøte

împre.iurãrite de fapt çi temeiurile de drept ale cauzei, instanla declarã închise dezbaterile çi
reline cauza în vederea deliberörii çi pronunlãrii hotãrârii.

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fafã, refine urmãtoarele:
Prin cererea înregistratá pe rolul acestei instanle la data de 12.04.2022 sub nr.

15775129912022, petenta LINIUNEA JURI$TILOR DIN ROMÂNIA a solicitat înscrierea

modificárilor intervenite cu privire la Statut, membrii Consiliului Director, ai Comisiei de

Cenzori, precum çi cu privire la alegerea preçedintelui, a prim-vicepreçedintelui çi a

vicepreçedinlilor Uniunii Juriçtilor din România, modificári cuprinse în Hotárârea Adunärii
Generale nr. 1 din data de 19.03.2022 çi Procesul-verbal aferent, ataçate ladosarul cauzei(f
60-6s).

În dovedirea cererii, petenta a depus la dosar înscrisuri, cererea fiind legal timbratä,
potrivit art.12lit. c) din OG nr. 8012013 (f 11).



Totodatá, a fost ataçat dosarul nr.27lPJlI990 al Judecätoriei Sectorului 1 Bucureçti,
prin care s-a acordat personalitatejuridicä petentei.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosar, instanJa constatä cä au fost îndeplinite
cerinlele preväzute de ar1. 33 din O.G,2612000 cu privire la asociafii çi fundafii, motiv pentru
care, apreciind ca fiind întemeiatá cererea petentei, urmeazá sá o admitä çi sä dispuná
înregistrarea în Registrul Special a modificárilor referitoare la Statutul Uniunii Juriçtilor din
Româniq, conform Hotãrârii Adunãrii Generale nr. I/l9.03.2022 (f 70) çi a procesului-verbal
aferent (f 60); alegerea membrilor Consiliului Director al Uniunii potrivit Procesului-verbal
al Adunärii Generale din data de 19.03.2022 (f 63); alegerea membrilor Comisiei de Cenzori
ai Uniunii (f 64) çi totodatã, alegerea preçedintelui, a prim-vicepreçedintelui çi a
vicepreçedinlilor Uniunii Juriçtilor din România (f 64).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
îN Nul,tBLE LEGII

DISPUNE

Admite cererea formulatá de petenta UNII-INEA JUzu$TILOR DIN ROMÂNIA cu
sediul social în sect. 1, Bucureçti, bd. General Gheorghe Magheru nr.22, et. I çi cu sediul
procesual ales în Bucureçti, str. BUZESTI Nr. 75-77, ET. 13, CUBE VICTORIEI CENTER,
Sector 1.

Dispune înregistrarea modificärilor în Registrul Special aflat la grefa Judecätoriei
Sector 1 Bucureçti.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecátoria
Sectorului I Bucureçti.

Pronunfatá prin punerea solufiei la dispoziJia pãr{ilor prin mijlocirea grefei instantei,
astá2i,28.04.2022.

PRE$EDINTE,
Norica Nicoleta Iordache

GREFIER,
Mihaela Loredana Neciu
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