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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 07.11.2013

ORDINEA DE ZI

Nr.
I.
1

Rezumat
Informări:
Av.Ion Turculeanu
Decanul Baroului Dolj

Detalii

2

Av.Ion Turculeanu
Decanul Baroului Dolj

-informare cu privire la Examenul de primire în profesia
de avocat, sesiunea septembrie 2013(rezultate finale);
-Hotărârea nr.771/26 octombrie 2013 a Consiliului
U.N.B.R. privind validarea examenului de primire în
profesie, precum și a rezultatelor acestuia;
-Decizia nr.850/26.10.2013 a Consiliului U.N.B.R. prin
care s-a aprobat primirea în profesia de avocat a
candidaților declarați admiși la examen și care au depus
cererea de înscriere la examen la Baroul Dolj;

II.
1

Invitați la consiliu:
Nicolescu Ionel,
administrator Vila Themis

-prezentarea situației de venituri și cheltuieli a Vilei
Themis la data de 31.10.2013;

III.
1

Cereri:
Av.Lăcraru Maria-Cristina
(suspendată la cerere pentru
concediu de creștere și
îngrijire copil)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei, începând cu data de
03.11.2013, ca urmare a încetării concediului de creștere
și îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani;

2

Av.Văduva Daniela
Mădălina(suspendată
la cerere pentru concediu de
creștere și îngrijire copil)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei, începând cu data de
19.11.2013, ca urmare a încetării concediului de creștere
și îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani;

-referitor la soluția on-line de informare și
de transmitere către membrii consiliului baroului
a materialelor care vor fi discutate în ședințele de
consiliu;

Membru al

1

3

Av.Țenea Irina Maria
(suspendată la cerere pentru
concediu de creștere și
îngrijire copil)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei, începând cu data de
16.09.2013, ca urmare a încetării concediului de creștere
și îngrijire a copilului;

4

Av.Florian Laura-Maria

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la
cerere pentru perioada 25.11.2013 – 15.09.2015, pentru
a beneficia de ajutor pentru creșterea și îngrijirea
copilului în vârstă de până la 2 ani;

5

Av.Bîscă Vasile Alin

-solicită aprobare
profesional;

Av.Chirică Andreea
Veronica(fostă Sîrbu)

-solicită să se ia act de: schimbarea numelui, urmare
a căsătoriei și de modificarea contractului de colaborare
încheiat cu S.C.P.Av. ”Socoteanu&Popa”, conform
Actului adițional nr.2/01.10.2013;

7

Av.Ștefan Constantin

-cerere de menținere pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei;

8

Av.Mitra Maria

-cerere de menținere pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei;

9

Av.stag.Ghițescu Maria
Arlette

-solicită suspendarea la cerere, începând cu data de
17.10.2013, în temeiul art.28 lit.d din Legea nr.51/1995;

10

Gheorghe Lucian, avocat
coordonator al S.C.P. de Av.
”JGV&ASOCIATII”
din cadrul Baroului Galați

-solicită aprobare pentru înființarea unui sediu secundar
în raza Baroului Dolj;

11

SCA ”Dragne și Asociații” –
Baroul București
și Cab.ind.av.Ștefan Sandu –
Baroul Dolj

-contract de conlucrare profesională;

12

Av.Șuiu Alin Ionuț

-înștiințare cu privire la numirea în funcția de Președinte
al Consiliului de Administrație (administrator
neexecutiv) al Companiei de Apă Oltenia S.A. Craiova;

6

1

2

Diverse:
Av.Ciobanu Narcisa
Secretar General al
Asociației Tinerilor Avocați
din Baroul Dolj
Av.Bogdan Alexandru

pentru

schimbarea

sediului

-supune atenției Proiectul ”Engleza juridică pentru
avocați”.

-cu privire la aplicarea nejustificată a amenzii judiciare
într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, solicită
efectuarea demersurilor necesare pentru evitarea unor
asemenea incidente pe viitor;

Membru al

2

3

Filiala Dolj a Casei de
Asigurări a Avocaților

-lista cu avocații restanțieri la plata cotelor profesionale
la data de 09.10.2013;

4

Filiala Dolj a Casei de
Asigurări a Avocaților

-dare de seamă cu privire la hotărârile adoptate de
Consiliul de Administrație al Filialei Dolj a Casei de
Asigurări a Avocaților ;

5

Judecătoria Craiova

-Hotărârea penală nr.3521/29.10.2013, pronunțată de
Judecătoria Craiova în Dosarul nr.16196/215/2013(cu
privire la numitul Gioancă Bobby);

6

UNBR

-Decizia nr.795/2013 din 26 octombrie 2013 și Decizia
nr.764 din 29 iunie 2013 ale Consiliului Uniunii
Naționale a Barourilor din România;

7

UNBR

-Decizia nr.693/2013 din 26 octombrie 2013 privind
reatificarea deciziilor Comisiei Permanente de
aprobarea a ajutoarelor din Fondul de solidaritate al
avocaților;

8

UNBR

-Decizia nr.746/29.06.2013 despre aplicarea corectă a
prevederilor art.23 alin.(1) și (3) din Legea nr.51/1995
și ale art.304 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat;
-Decizia nr.747/29.06.2013 despre aplicarea corectă a
prevederilor art.25 alin.(2) din Legea nr.51/1995 și ale
art.32 și 37 din Statutul profesiei de avocat și ale art.41
din
Regulamentul-cadru
privind
organizarea
examenului de primire în profesia de avocat

9

UNBR

-Adresa
Ministerului
Justiției
nr.78731
/84650/04.10.2013 privind restanțele acumulate de
instanțele de judecată la plata onorariilor datorate
pentru asistență judiciară;

10

Casa
de
Avocaților

Asigurări

a -Decizia nr.223 din 24.09.2013 prin care s-a dispus
pensionarea pentru limită de vârstă a doamnei avocat
Mitra Maria, începând cu data de 01.10.2013;

11

Casa
de
Avocaților

Asigurări

a -Decizia nr.233 din 16.10.2013 prin care s-a dispus
pensionarea pentru limită de vârstă a domnului avocat
Belu Constantin, începând cu data de 01.10.2013;

12

Av.Diaconu Șt.Ion

-ne trimite, spre știință, revenirea la cererea adresată
Casei de Asigurări a Avocaților privind solicitarea de
compensare a unor cheltuieli medicale;

Membru al

3

-solicită revocarea Deciziei nr.208/24 februarie 2011 a
Consiliului Baroului Dolj privind: încetarea calității de
avocat a dlui Miclescu Vasile, revocarea deciziei de
primire în profesie și respingerea cererii de înscriere pe
Tabloul avocaților stagiari și avizarea și înregistrarea
Contractului de colaborare încheiat cu forma de
exercitare a profesiei ”Cabinet individual av.Armașelu
Alin Horațiu”

13

Miclescu Vasile

14

Av.Ion Turculeanu, Decanul -pregătirea întâlnirii semestriale cu reprezentanții Curții
Baroului Dolj
de Apel Craiova(14 noiembrie 2013);

15

Av.Ion Turculeanu, Decanul -apariția până la sfârșitul anului a revistei Baroului
Baroului Dolj
Dolj;

16

Asociația Studenților în -cerere de sponsorizare pentru proiectul ”Balul
Drept din cadrul Universității Bobocilor 2013”, dedicat studenților din Centrul
din Craiova
Universitar Craiovean care se desfășoară în data de
14 noiembrie 2013;

17

Asociația Magistraților din -Contract de sponsorizare
România

Prof.univ.dr.
Ion Turculeanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj

Membru al

4

