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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 18 decembrie 2014
ORDINEA DE ZI

Nr.
I

II

Rezumat
Detalii
Invitați la consiliu:
Av.Elena Gheară, responsabil Biroul SAJ Filiași
Av.Anca Bogdan, responsabil Biroul SAJ Băilești
Av.Ionel Catană, responsabil Biroul SAJ Calafat
Av.Ianoși Archir, responsabil SAJ Segarcea
Av.Ion Turculeanu,
-acordarea Premiilor Baroului Dolj 2014;
Decanul Baroului Dolj
-Premiul ”Gheorghe Chițu” – pentru întreaga activitate
în domeniul avocaturii:
-doamnei avocat Moise Rodica, doamnei avocat
Ouatu Macrina-Lia, domnului avocat Stan Dumitru,
domnului avocat Mocanu Constantin-Nicolae și
domnului avocat Nica Constantin;
-Premiul ”Speranța” pentru avocați stagiari:
-domnului avocat Ionescu Mircea-Andrei –
pentru rezultate deosebite obținute la Examenul de
absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie –decembrie 2014;
-domnului avocat Bogoiu Narcis-Teodor – pentru
rezultate deosebite obținute la Examenul de admitere în
profesie, ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014;

III.
1

Cereri:
Av.Sandu AndreeaTeordora ( fostă Răduț)

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului
individual;

2

Av.Dinu Maria Mădălina

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

3

Av.Ciugulea
Daniel -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
(suspendat pentru neplata drept de exercitare a profesiei, începând cu data de
taxelor profesionale)
01.01.2015, ca urmare a achitării taxelor profesionale
restante, a penalităților aferente, precum și a taxei de
reînscriere;

Membru al

1

4

Av.Dobre Floarea

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la
cerere, începând cu data de 01.12.2014;

5

Av.Coge Marin

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la
cerere, începând cu data de 01.01.2015;

6

Av.Mănoiu-Olaru AlinaRaluca

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru
incompatibilitate, începând cu data de 11 decembrie 2014,
fiind numită în funcția de judecător la Judecătoria
Petroșani;

7

Av.Nițoi Tiberiu-Victor

-solicită radierea de pe Tabloul avocaților definiviti cu
drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând
cu data de 27.10.2014, fiind transferat în Baroul
București;

8

Av.Tudor Dumitru

-solicită radierea de pe Tabloul avocaților cu drept de
exercitare a profesiei, începând cu data de 01.12.2014, în
vederea pensionării pentru retragere definitivă din
profesie;

9

Av.Protopopescu Tudor

-solicită menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare, în temeiul art.61 din Statutul profesiei
de avocat;

10

Av.Tomiță Florin George

-depune dovada restituirii onorariilor către justițiabilii
Slămnoiu Lucian, Fetele Iulia și Dumitrașcu Constantina;

11

Just.Neacșu Marin

-contestație împotriva deciziei decanului Baroului Dolj
prin care i s-a respins cererea de restituire a onorariului
achitat doamnei avocat Radu Cristina;

III.
1

Diverse:
UNBR

2

UNBR

-materialul transmis Președintelui U.N.B.R. de către
domnul Liviu Stancu, Secretar de Stat în Ministerul
Justiției în cadrul întâlnirii de lucru avute la sediul
Ministerul Justiției la data de 4 decembrie 2014,
referitoare la ”Protocolul privind stabilirea remunerațiilor
cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de
asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea în
cadrul sistemului de ajutor public judiciar a serviciilor de
asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență
extrajudiciară...”
-ne remite, spre soluționare, plângerea formulată de
numiții Oprea Gheorghe, Oprea Angela, Oprea Ana,
Oprea Mihai Codruț, Oprea Irinel, Spînu Ilie și Visan
Elena împotriva doamnei avocat Mircea Larisa Victoria;

Membru al

2

3

UNBR

-Hotărârea nr. 1033 din 13 decembrie 2014 a Consiliului
UNBR privind calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei
Permanente a U.N.B.R. şi ale Consiliului U.N.B.R.,
Congresul avocaţilor 2015 (la Bucureşti), data începerii
examenului de primire în profesia de avocat şi data
începerii examenului de absolvire a cursurilor INPPA, în
anul 2015

4

UNBR

-Hotărârea nr. 1037 din 13 decembrie 2014 a Consiliului
U.N.B.R. referitoare la Comisia însărcinată cu analiza
problematicii
privind interpretarea
şi
aplicarea
prevederilor legislaţiei profesiei de avocat în materia
publicităţii profesionale, care devine o structură cu
caracter permanent, organ de lucru în subordinea
Consiliului U.N.B.R., denumită „Comisia pentru
publicitatea profesională”.
-memoriul înaintat de Baroul Cluj către Ministerul
Justiției privind poziția față de inițiativa Ministerului
Justiției în vederea consultării electronice a dosarelor
aflate pe rolul instanțelor de judecată;

5

Baroul Cluj

6

Filiala Dolj a Casei de -Lista avocaților restanțieri la plata taxelor profesionale
Asigurări a Avocaților
actualizată la data de 09.12.2014 și dovezile de notificare;

7

Casa de Asigurări
Avocaților

8

Av.Ion
Turculeanu, -programul de lucru al Baroului Dolj în perioada
Decanul Baroului Dolj
sărbătorilor de iarnă.

a - Hotărârea nr.1034 din 13 decembrie 2014 a Consiliului
UNBR privind stabilirea venitului de referință la valoarea
de 2.428 lei începând cu 01.01.2015;
- Hotărârea nr.1035 din 13 decembrie 2014 a Consiliului
UNBR privind stabilirea valoarea punctului de pensie la
1.214 lei începaâd cu 01.01.2015;
- Hotărârea nr.1036 din 13 decembrie 2014 a Consiliului
UNBR privind stabilirea cuantumului ajutorului lunar
pentru creșterea copilului la valoarea de 700 lei lunar
pentru fiecare copil, începând cu 01.01.2015;

Prof.univ.dr.av.
Ion Turculeanu
Decanul Baroul Dolj

Membru al

3

