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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA din 10 septembrie 2020

ORDINEA DE ZI

I.
1.

II.
1.

Depunerea jurământului profesional:
Av.stag.Călinoiu
Adrian -depunere jurământ
Cătălin (primit în profesie -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
în sesiunea sept. 2019 exercitare a profesiei, începând cu data de 31.08.2020, dată la care
a Examenului de admitere a încetat starea de incompatibilitate
în profesie
-contract de colaborare încheiat cu Societatea Civilă Profesională de
Avocaţi ”Călinoiu şi Asociaţii – Societate Civilă de Avocaţi”
Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind şedinţele Comisiei Permanente şi ale Consiliului
Av.Ion Turculeanu
UNBR care s-au desfăşurat în perioada 04-06 septembrie 2020 la
Av.Dragoş Nicu
Bucureşti

2.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

-prezentare demersuri către Ministerul Justiţiei pentru sediile
instanţelor judecătoreşti din mun.Craiova

3

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Claudiu Ignat

-informare privind solicitările de radiere a datelor cu caracter
personal de pe site-ul baroului întemeiate pe dispoziţiile
Regulamentului
General
privind
Protecţia
Datelor
nr.679/2016(GDPR);
-referat;

4

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind desfăşurarea în sistem electronic a procesului
electiv din cadrul Adunării Generale din 01.09.2020, rezultate vot

5

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoș Nicu

-chestionar în vederea identificării accesului la tehnologie al
avocaților din Baroul Dolj

6

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoș Nicu
Propuneri:
Av.Bogdan Mihăloiu
Av.Mihai Popescu

-informare renovare imobil sediu Barou

III.
1

-analiza situaţiei financiare şi a investiţiilor la Vila Themis;
-propunere formulată de Comisia de Cenzori a Baroului Dolj privind
urmărirea plăţii dividendelor de către SC Themis şi luarea unei
decizii în acest sens

2

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Consilieri coordonatori SAJ:
Av.Bogdan Mihăoiu
Av.Cristian Diaconu-Florea

3

-propunere privind interzicerea substituirii în cauzele în care sunt
desemnaţi avocaţi din oficiu; referat privind crearea unui regim
strict al substituirii în oficii

EBAS – Legislaţie gratuită -propunere prelungire colaborare; analiză oferte
pentru avocaţi
4

IV.
1.

SC SIMPATEX

-Ofertă restaurare și reparare bunuri proprietatea Baroul DOLJ

Cereri:
Av.Florian Laura Maria
Suspendată
la
cerere
pentru
concediu
de
creştere a copilului în
perioada 07.03.2019 -

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare începând cu 10.09.2020, ca urmare a renunţării la
concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la
doi ani

2

Av.Olteanu Laurenţiu
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Suspendat la cerere pentru exercitare începând cu 15.09.2020, ca urmare a încetării concediului
concediu de creştere şi pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani
îngrijire a copilului în
peroada
14.08.202014.09.2020

3

Av.Dincă Maria Lorena

4

Av.Vîlceanu
Mihaela

5

Av.Tupangiu Nuţa

-solicită suspendarea la cerere începând cu 03.09.2020 pe o
perioadă nedeterminată;
-referat contabilitate

6

Av.Popescu Elena Mihaela

-solicită înscrierea în Registrul Saj – Biroul SAJ Craiova
-referat SAJ;

7

Av.Popescu Elena Mihaela

-solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj
pentru instanţele din mun.Craiova;

8

Av.Simion Alexandru

-solicită înscrierea în Registrul Saj – Biroul SAJ Craiova
-referat SAJ;

9

Av.Simion Alexandru

-solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj
pentru instanţele din mun.Craiova;

-solicită suspendarea la cerere începând cu 01.09.2020
-referat contabilitate

Lavinia -solicită suspendarea la cerere începând cu data de 26.08.2020 până
la data de 14.07.2022, pentru a beneficia de concediu pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani
-referat contabilitate

10

Av.Filip Irina

-solicită înscrierea în Registrul Saj – Biroul SAJ Craiova
-referat SAJ;

11

Av.Zaharia Alexandru

-cerere de schimbare a sediului profesional
-referat

12

Av.Lincă Marian Cosmin

-cerere de schimbare a sediului profesional
-referat

13

Baroul Bucureşti

-Decizia nr.1444/1 din 11 august 2020 privind aprobarea transferului
domnului avocat Rusu Marian Remus din Baroul Dolj în Baroul
Bucureşti începând cu 16 iulie 2020;
-radierea domnului avocat Rusu Marian Remus din Tabloul
avocaţilor Baroului Dolj începând cu 16 iulie 2020;

14

Av.Giuglea Mihail Cătălin

-sesizare privind activitatea la Judecătoria Calafat

15

Filiala Dolj CAA

-ne transmite, spre a dispune măsurile legale, Tabelul avocaţilor
restanţieri la plata contribuţiilor profesionale

V.
1

Plângeri:
SC Agro Protector 2020 -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
Asigurări-Reasigurări
– nr.12/27.08.2020 prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a
Broker de Asigurare SRL
onorariului achitat doamnei avocat Onete Ramona
-desemnare raportor pentru verificări

2

Penitenciarul Craiova

3

Centrul
Craiova

4

Just.Dincă Eliade

-contestaţie împotriva deciziei Decanului Baroului Dolj, prin care i-a
fost respinsă cererea de restituire a onorariului achitat doamnei
avocat Pahonie Eliza Marina
-referat consilier-raportor

5

Just.Tudor Constantin

-sesizare înregistrată sub nr.1197/08.07.2020 cu privire la av.Firuţ
Lucica
-referat consilier-raportor

6

Just.Vasilcoiu Nicolae

-sesizare înregistrată sub nr.1103/12.06.2020 cu privire la av.Icu
Mihai Marian
-referat consilier-raportor

de

-sesizare înregistrată sub nr.1314/05.08.2020, cu privire la doamna
avocat Ciobanu Giorgiana Narcisa
-referat consilier-raportor

Detenţie -sesizare înregistrată sub nr.1301/04.08.2020, cu privire la domnul
avocat Dumitrescu Ştefan Dan
-referat consilier-raportor

7

Just.Belcea Maria

-sesizare înregistrată sub nr.1103/12.06.2020 cu privire la av.Tomiţă
Florin George
-referat consilier-raportor

8

Just.Dîndăreanu
Andrei

Marius -sesizare înregistrată sub nr.1237/14.07.2020 cu privire la domnul
avocat Ştefan Florin Laurenţiu (suspendat din exerciţiul profesiei)
-r4eferat consilier-raportor

9

Just.Lupescu
Carmen

Cristina -sesizare înregistrată sub nr.1002/28.05.2020 cu privire la doamna
avocat Iordache Elena
-referat consilier-raportor

10

Moscalu Sorin

-sesizare înregistrată sub nr.945/12.05.2020 împotriva domnului
avocat Dumitrescu Ştefan Dan
-referat consilier-raportor

11

Just.Blagu Ana

-sesizare înregistrată sub nr.376 din 09.03.2020 cu privire la doamna
avocat Costinaş Camelia
-referat consilier-raportor

12

Un grup de avocaţi

-sesizare înregistrată sub nr.1145/23.06.2020 cu privire la domnul
avocat Drăgan Florin

VI.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 15.10.2020, ora 14.00

Av. Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

