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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 11 martie 2020
ORDINEA DE ZI
Cu soluţiile adoptate
I.

II.

III.

IV.
1

Şedinţă comună cu membrii Consiliului de Administraţie al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a
Avocaţilor: av.Maria Uţescu(Preşedinte), av.Alina Groza(Vicepreşedinte), Av.Alina Plugărescu,
av.Sorin Stănciulescu şi av.Cătălin Băncioi
-avizare proiect BVC pentru anul 2020, care va fi adoptat de Adunarea Generală a Filialei Dolj a
C.A.A.
-exprimare opinie faţă de majorarea de la 1% la 2% a cotei de contribuţie lunară a filialelor la
cheltuielile necesare funcţionării C.A.A. pentru anul 2020
-Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor profesionale, de care Consiliul Filialei
Dolj C.A.A.a luat act în ședința de lucru din data de 04.03.2020 şi dovezile privind notificarea
avocaţilor restanţieri
Soluţia: Consiliul Baroului Dolj a avizat proiectul BVC pentru anul 2020 al Filialei Dolj a C.A.A.
S-a luat act de opinia exprimată de Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj CAA faţă de
majorarea de la 1% la 2% a cotei de contribuţie lunară a filialelor la cheltuielile necesare
funcţionării C.A.A. pentru anul 2020 şi susţinerea acesteia în cadrul Consiliului UNBR
S-a luat act de Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor profesionale
transmisă de către Consiliul Filialei Dolj a C.A.A; s-a decis postarea acesteia pe Contul
avocatului;
Invitaţi la şedinţă: membrii Comisiei de Cenzori a Baroului Dolj – av.Alin Săndulescu
(Preşedinte), av.Cristina Oprişan şi av.Armand Tudor
Soluţia: Au fost prezenţi la şedinţă membrii Comisiei de Cenzori; s-a luat act de Raportul
Comisiei de cenzori pentru anul 2019, prezentat de dl.av.Alin Săndulescu, preşedintele acestei
comisii; ca urmare a raportului prezentat, Consiliul a adoptat următoarele:
- în anul 2020, Themis SRL va distribui dividende din Profitul anului 2018, în suma de 5.000 lei,
către asociatul unic - Baroul Dolj
- Themis SRL va achita către Baroul Dolj diferenţa de 9.905 lei din debitul pe care îl înregistrează
faţă de barou, în conformitate cu art.1 din Decizia 112/2019. Se ia act că până în prezent Themis
SRL a restituit suma de 15.095 lei..
Depunerea jurământului prevăzut de art.21 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat
-av.Vişean Adriana, primită în profesie ca avocat stagiar, în urma promovării Examenului de
admitere organizat în sesiunea martie 2019
Soluţia: S-a depus jurământul prevăzut de art.21 din Legea nr.51/1995
Informări:
Av.Ion Turculeanu
-informare privind şedinţele Comisiei Permanente şi Consiliului
Av.Lucian Bernd Săuleanu
UNBR care se vor desfăşura în perioada 19-21 martie 2020 la Sibiu
Av.Dragoş Nicu
Soluţia: S-a luat act
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Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare privind şedinţa cu avocaţii din Biroul SAJ Segarcea din
şi
av.Cristian
Diaconu data de 05.03.2020
Florea
Soluţia: S-a luat act de informare
Curtea de Apel Craiova
-informare privind Circularele Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor nr.26582 din 27.02.2020 şi 09.03.2020, cu referire la
prevenirea oricăror situaţii de risc de răspândire a COVID 19 la
nivelul tuturor locurilor de deţinere din subordinea ANP
Soluţia: S-a luat act de informare
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-Hotararea nr.8 din 09.03.2020 a Grupului de suport tehnicoştiinţific al Departamenului pentru Situaţii de urgenţă privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României şi
măsurile care se impun la nivelul Baroului Dolj
Soluţia: S-a luat act de informare. Au fost luate măsurile care se impun la nivelul Baroului Dolj
pentru perioada 12 – 31 martie 2020, astfel:
1. Interzicerea accesului publicului în incinta sediului Baroului Dolj, orice probleme urgente
urmând a fi semnalate prin modalități alternative de comunicare (telefon, servicii poștale și de
curierat, e-mail, fax).
2. Programul zilnic de lucru al angajaților se va derula între orele 9.00 - 13.00.
3. Programul de lucru al copiatoarelor Baroului Dolj situate la sediile instanțelor din Craiova
va coincide cu programul arhivelor instanțelor unde acestea funcționează.
4. Accesul avocaților în sediul baroului va fi limitat la situațiile urgente, urmând ca plata
cotelor și contribuțiilor, transmiterea declarațiilor de venit, corespondența S.A.J. să fie realizate
prin mijloace electronice (e-mail, fax).
5. Se recomandă avocaților din Baroul Dolj limitarea pe cât posibil a contactului direct cu
clienții și folosirea mijloacelor de comunicare la distanță, inclusiv pentru comunicarea între
avocați.
6. Se recomandă avocaților din Baroul Dolj să respecte planul de măsuri pentru prevenirea
și limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 instituit de autoritățile
de sănătate publică.
7. Avocații din Baroul Dolj vor comunica eventuale disfuncționalități în relația cu instanțele
de judecată, parchetele și unitățile de poliție, în vederea identificării unor soluții instituționale
pentru remediere.
Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind amânarea evenimentelor stabilite pentru luna
martie 2020, respectiv „Petrecerea primăverii” din 12 martie 2020 şi
Adunarea Generală a Baroului Dolj/Adunarea Generală ordinară a
Filialei Dolj a CAA din 14 martie 2020, având în vedere atentionarea
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi corespondenţa
purtată cu Direcţia de Sănătate Publică Dolj
Soluţia: S-a luat act de informare
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind candidaturile depuse pentru delegaţia Baroului
Dolj la Congresul Avocaţilor din 2020
-validare candidaturi
Soluţia: S-a luat act şi s-au validat candidaturile depuse de către următorii avocaţi: Acrivopl
Elena Bianca, Diaconu-Florea Cristian, Ghiţă Daniel, Mihăloiu Bogdan Valentin, Popescu Mihai
Cristian şi Uţescu Maria
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind Situaţia la zi a avocaţilor care nu au depus poliţa
referat Laurenţiu Vîlceanu
de asigurare profesională pentru anul în curs
Soluţia: S-a luat act
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V.
1

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind sesizarea formulată de SCA Perju, Rotaru
&Asociaţii” înregistrată sub nr. 285/02.03.2020
-demersuri;
Soluţia: S-a luat act de informare, urmează ca Baroul Dolj să facă verificări în ceea ce priveşte
avocatul desemnat din oficiu
Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare lucrări renovare sediu barou
şi av.Dragoş Nicu
Soluţia: S-a luat act de informare
Propuneri:
Av.Lucian Bernd Săuleanu - Ziua porţilor deschise – 04 aprilie 2020 şi O săptămână avocat,
Av.Dragoş Nicu
aprilie 2020, aspecte organizatorice
Soluţia:S-a hotărât reprogramarea activităţilor

VI.
1

Cereri:
Av.stag.Vişean Adriana

-solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 11.03.2020

Soluţia: S-a aprobat
2

Cabinet de avocat Nedelcu -avizare şi înregistrare contract de colaborare, începând cu data de
Daniela şi av.stag. Vişean 11.03.2020
Adriana
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea începând cu data de 11.03.2020
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Av.Grădinaru Adriana

-solicită suspendarea la cerere începând cu data de 25.02.2020
-referat contabilitate

Soluţia: S-a aprobat
4

Av.Cernea Adriana Ştefania
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Soluţia: S-a aprobat
Av.Cercel Sevastian

-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului de avocat
-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului de avocat
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Soluţia: S-a aprobat
Cabinet
de
avocat -avizare contract de colaborare
Cioroianu
Ştefan
şi
av.def.Nicolae Cioroianu
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea
Av.Popa Hariton
-solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul SAJ Craiova
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Soluţia: S-a aprobat
SPARL Săuleanu şi Asociaţii
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-Hotărârea AGA nr. 5 din 10.03.2020 a asociaților SPARL ”Săuleanu
Și Asociații” privind schimbarea sediului profesional al societăţii
Soluţia: S-a luat act de hotărâre şi s-a încuviinţat schimbarea sediului profesional al societăţii
Leoveanu Alina Simona
Avocat stagiar suspendat

-analizarea
înscrisurilor
depuse
în
susţinerea
cererii
nr.2459/23.11.2015
-referat
Soluţia: Având în vedere propunerea consilierului-raportor desemnat şi lipsa competenţei
Consiliului baroului de a se pronunţa cu privire la calitatea de avocat definitiv, se decide
transmiterea cererii către Consiliul UNBR
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VII.
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Cabinet de avocat Penus -Act
adiţional privind încetarea contractului de colaborare,
Cristian
Nicolae
şi începând cu 11.03.2020
av.stag.Olteanu
Ştefan
Alexandru
Soluţia: S-a luat act
Cabinet de avocat Năstasie -Contract de colaborare, începând cu data de 11.03.2020
Cătălin şi av.stag.Olteanu
Ştefan Alexandru
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea
Plângeri disciplinare:
Just.Blagu Ana
-sesizare înregistrată sub nr.376 din 09.03.2020 cu privire la doamna
avocat Costinaş Camelia
-desemnare consilier-raportor
Soluţia: A fost desemnat consilier-raportor
Just.Trică Ecaterina
-plângere înregistrată sub nr.322 din 09.03.2020 îndreptată
împotriva domnului avocat Cioană Dan Gabriel
-desemnare consilier-raportor
Soluţia: A fost desemnat consilier-raportor
Av.Anca Bogdan
-sesizare înregistrată sub nr.310/05.03.2020 împotriva doamnei
avocat Niţă Camelia Lia
-desemnare consilier-raportor
Soluţia: A fost desemnat consilier-raportor
Av.Petrică Sebastian Dorin -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
Mihai
nr.2/10.02.2020 prin care a fost admisă cererea de restituire a
onorariului formulată de just.Popa Marinela
-desemnare consilier pentru verificarea contestaţiei;
Soluţia: A fost desemnat consilier pentru verificarea contestaţiei
Av.Ciocoiu Florin
-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
nr.1/10.02.2020 prin care a fost admisă în parte cererea de
restituire a onorariului formulată de just.Cernea Jana
-desemnare consilier pentru verificarea contestaţiei
Soluţia: A fost desemnat consilier pentru verificarea contestaţiei
Judecătoria Craiova
-sesizare înregistrată sub nr.104 din 27.01.2020 cu privire la doamna
avocat Terpovici Maria
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a amânat pentru completarea cercetărilor
Just.Nanea George
-plângere înregistrată sub nr.162 din 10.02.2020 îndreptată
împotriva domnului avocat Tomiţă Florin George
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a amânat pentru parcurgerea procedurii privind convocarea părţilor în vederea
ascultării
Just.Trică Adrian
-plângere înregistrată sub nr.135 din 03.02.2020 îndreptată
împotriva doamnei avocat Dinu Loredana
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a amânat pentru parcurgerea procedurii privind convocarea părţilor în vederea
ascultării
Just.Trică Adrian
-plângere înregistrată sub nr.1875 din 11.02.2020 îndreptată
împotriva domnului avocat Cioană Dan Gabriel
-referat consilier-raportor
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Soluţia: S-a amânat pentru parcurgerea procedurii privind convocarea părţilor în vederea
ascultării
Just.Trică Adrian
-plângere înregistrată sub nr.226 din 19.02.2020 îndreptată
împotriva domnului avocat Cioană Dan Gabriel
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a amânat pentru parcurgerea procedurii privind convocarea părţilor în vederea
ascultării
Av.Dumitrescu Ştefan Dan
-sesizare
înregistrată
sub
nr.161/10.02.2020
împotriva
responsabilului SAJ Segarcea – av.Ispas Radu Vlăduţ
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a luat act de renunţarea la sesizare de către domnul avocat Dumitrescu Ştefan Dan
Just.Sălcianu Constantin
-plângere înregistrată sub nr.2043 din 23.10.2019 îndreptată
împotriva domnului avocat Tomiţă Florin George
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a amânat pentru parcurgerea procedurii privind convocarea părţilor în vederea
ascultării
Just.Daja Carmen Gabriela
-plângere înregistrată sub nr.2000 din 16.10.2019 îndreptată
împotriva domnului avocat Nuţă Ovidiu
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor şi s-a decis clasarea cauzei având în
vedere că faptele sesizate nu constituie abatere disciplinară
Just.Bololoi Carmen Cecilia -plângere înregistrată sub nr.1357 din 23.08.2019 îndreptată
împotriva domnului avocat Fârţă George
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor şi s-a decis clasarea cauzei având în
vedere că faptele sesizate nu constituie abatere disciplinară
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 16.04.2020, ora 14.00
Soluţia: S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 16.04.2020, ora 14.00

Av. Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

