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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 16 aprilie 2015
ORDINEA DE ZI cu soluțiile adoptate
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Invitați la consiliu:
-av.Săvulescu Cristian;
Soluția:Domnul avocat Săvulescu Cristian s-a prezentat în fața Consiliului Baroului;
și-a exprimat un punct de vedere cu privire la sesizarea formulată împotriva sa;
Potrivit prevederilor Legii nr.51/1995 și ale Statutului profesiei de avocat, a fost
desemnat un consilier-raportor pentru verificarea sesizării și întocmirea unui
referat în acest sens.
Informări:
Comisia
de
Cenzori -proces-verbal încheiat la data de 07 aprilie 2015, privind
a Baroului Dolj
alegerea președintelui Comisiei de Cenzori – doamna
avocat Pădeanu Elena;
-informare cu privire la ședința de lucru din data de
07 aprilie 2015;
Soluția:S-a luat act.
Comisia de Disciplină
-proces-verbal încheiat la data de 08 aprilie 2015, privind
A Baroului Dolj
alegerea președintelui Comisiei de Disciplină – domnul
avocat Ghinescu Dragoș Toma;
Soluția:S-a luat act.
Centrul Teritorial Craiova -Proces-verbal al ședinței Consiliului de Conducere al
al
Institutului
pentru Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A., care
Pregătirea și Perfecționarea s-a desfășurat la data de 09.04.2015;
Avocaților (I.N.P.P.A.)
-Hotărârea nr.1/09.04.2015 a Consiliului de Conducere
al Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A. ;
Soluția:S-a luat act.
Curtea de Apel Craiova
-Protocol încheiat la data de 08 aprilie 2015 între
conducerile administrative ale Curții de Apel Craiova,
Tribunalului Dolj, Judecătoria Craiova și Consiliul
Baroului Dolj privind colaborarea interinstituțională;
Soluția:S-a luat act.
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Curtea de Apel Craiova

-propunere privind întâlnirile de lucru pentru anul 2015
între conducerile administrative ale Curții de Apel Craiova,
Tribunalului Dolj, Judecătoriei Craiova și Consiliul
Baroului Dolj(11 iunie 2015 și 13 noiembrie 2015);
Soluția:S-a aprobat propunerea; se va comunica răspuns în acest sens.
Tribunalul Dolj
-răspuns referitor la demersurile Baroului Dolj privind
remunerația curatorului special și modalitatea de plată
a acesteia;
Soluția:S-a luat act de răspunsul transmis de Tribunalul Dolj.
În acest context, s-a ridicat și problema necesității exprimării de către avocații
înscriși în Registrul curatorilor speciali a Baroului Dolj a opțiunii privind instanțele
judecătorești la care doresc să fie numiți curatori, pentru evitarea unor eventuale
deplasări și disfuncționalități în desfășurarea cauzelor; se va solicita în acest sens
avocaților înscriși în registru să comunice în scris la secretariatul baroului opțiunile
privind instanțele la care doresc să fie numiți curatori speciali;
La următoarea ședința de consiliu, se va analiza problema reglementării curatelei
speciale; domnul avocat Bogdan Mihăloiu va întocmi un raport în acest sens.
Tribunalul Dolj
-solicită analizarea posibilității încheierii unui protocol
între Tribunalul Dolj și Baroul Dolj, în calitate de gestionar
al intereselor corpului de avocați de pe raza județului Dolj,
protocol privind comunicarea prin e-mail a actelor de
procedură și eventual a certificatelor și copiilor simple din
înscrisurile din dosare;
Soluția:S-a hotărât publicarea unui anunț pe site-ul baroului în sensul consultării
opțiunii avocaților referitoare la încheierea unui astfel de protocol, urmând ca la
ședința de consiliu din 14 mai 2015 să se analizeze opțiunile exprimate și să se ia o
decizie.
Parchetul de pe lângă -informare cu privire la înregistrarea pe rolul Parchetului
Judecătoria Bălcești
a Dosarului nr.53/P/2015, având ca obiect săvârșirea
infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii(profesia
de avocat), prev.ped.de art.348 alin.1 din Codul penal, cu
referire la disp.art.26 alin.1 din Legea nr.51/1995, de către
numitul Nicola Marius;
Soluția:S-a luat act de informare și a fost împuternicit în vederea studierii dosarului
domnul avocat Nicu Dragoș.
Casa de Asigurări a -Decizia nr.76 din 06.03.2015 prin care s-a dispus
Avocaților
pensionarea pentru retragere anticipată definitivă din
profesie a domnului avocat Ionescu Sorin;
Soluția:S-a luat act.
Asociația Magistraților din -propunere
privind
modificarea/completarea
Legii
România,
Președinte, nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de
judecător Gabriela Baltag
avocat, ce a fost adusă la cunoștință Ministerului Justiției,
Consiliului Superior al Magistraturii, Uniunii Naționale a
Barourilor din România, Comisiilor Juridice ale Senatului
și Camerei Deputaților, precum și altor barouri din țară;
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Soluția:S-a luat act; s-a apreciat că propunerea ”de completare/modificare a Legii
nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu anumite
dispoziții care să permită judecătorilor și procurorilor, cu o vechime de cel puțin 20
de ani numai în aceste funcții, să dobândească calitatea de avocat, cu scutire de
examen” să fie susținută numai în măsura în care, în mod corespunzător, și Legea
nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul ca și avocații cu o
vechime de cel puțin 20 de ani în această profesie să poată dobândi funcția de
magistrat, cu scutire de examen.
Consilier – avocat Radu -informare cu privire la stadiul implementării Protocolului
Marinescu
privind accesul auto al avocaților în parcarea Tribunalului
Dolj din Craiova, str.Brestei, nr.129;
-cereri formulate de doamna avocat Giucă Iuliana Gabriela
și domnul avocat Olaru Claudiu Orian cu privire
la obținerea accesului auto în parcarea Tribunalului Dolj
din Craiova, str.Brestei, nr.129;
Soluția:S-a luat act de informarea făcută de domnul avocat Radu Marinescu; se va
continua demersul pentru identificarea unei soluții privind modalitatea de acces
auto al avocaților în parcarea Tribunalului Dolj din Craiova, str.Brestei, nr.129.
Avocat
Lucian
Bernd -informare cu privire la desfășurarea programului de
Săuleanu
practică pentru studenții facultăților de drept, ”O săptămână
avocat”;
-propunere privind schimbarea denumirii programului
în ”Drumul către avocatură”.
Soluția:S-a luat act de informarea făcută de domnul avocat Lucian Bernd Săuleanu
cu privire la desfășurarea programului de practică pentru studenții facultăților de
drept, ”O săptămână avocat”.
S-a respins propunerea privind schimbarea denumirii programului ”O săptămână
avocat” în ”Drumul către avocatură”.
Institutul pentru
-Decizia nr.184/01.04.2015, referitoare la acordarea de ore
Pregătirea și Perfecționarea de pregătire profesională continuă pentru avocații care au
Avocaților
fost prezenți la lucrările evenimentului cu titlul ”Sistemul
juridic între stabilitate și reformă”, organizat la Craiova în
perioada 20.03.2015 – 21.03.2015;
Soluția:S-a luat act de decizie.
Baroul Zajecar
-invitație la Adunarea Anuală a Baroului Zajecar din data
de 25 aprilie 2015;
Soluția:S-a luat act de invitație.
S-a supus la vot și cu un număr de 7 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă” și o
abținere s-a aprobat participarea la acest eveniment a unei delegații formată din
av.Nicu Mihai Dragoș și av.Diaconu-Florea Cristian.
Cereri
Av.Axente-Duligean Paula -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
Eliza
drept de exercitare a profesiei, începând cu data de
(suspendată
pentru 26.04.2015, ca urmare a renunțării la starea de suspendare
concediu de creștere și la cerere;
îngrijire copil)
Soluția:S-a aprobat cererea.
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Av.Enculescu
Adriana -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
Maria(suspendată
pentru drept de exercitare a profesiei, începând cu data de
concediu de creștere și 01.05.2015, ca urmare a încetării starii de suspendare la
îngrijire copil)
cerere;
Soluția:S-a aprobat cererea.
Av.Gaciu Ana Maria
-solicită avizarea transferului în Baroul București și
emiterea certificatului prevăzut de art.55 din Statutul
profesiei de avocat;
Soluția:S-a avizat favorabil cererea de transfer în Baroul București și se va emite
certificatul prevăzut de art.55 din Statutul profesiei de avocat.
Av. Albu Irina Elena
-solicită avizarea transferului în Baroul București și
emiterea certificatului prevăzut de art.55 din Statutul
profesiei de avocat;
Soluția:S-a avizat favorabil cererea de transfer în Baroul București și se va emite
certificatul prevăzut de art.55 din Statutul profesiei de avocat.
Av.Grigorie
Alexandru -solicită radierea de pe Tabloul avocaților definitivi cu
Nicolae
drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu
data de 17 martie 2015, ca urmare a aprobării transferului
în Baroul București;
Soluția:S-a aprobat cererea.
Av.Velescu Cristina
-cerere de îndreptare a erorii materiale din Decizia
nr.46/19.02.2015 a Consiliului Baroului Dolj, în sensul
modificării datei de la care a solicitat suspendarea, prin
cererea nr.268/12.02.2015, respectiv 11.03.2015, în loc de
13.03.2015;
Soluția:S-a aprobat cererea; se va emite decizie rectificativă în sensul celor solicitate.
-av.Mararu Maria Felicia
- renunțare la cererea de transfer în Baroul Brașov;

-Baroul Brașov

8

-ne înaintează dosarul profesional al doamnei avocat
Mararu Maria Felicia, urmare cererii de renunțare la
transfer în Baroul Brașov;

Soluția:S-a luat act de renunțarea la cererea de transfer formulată de doamna
avocat Mararu Maria Felicia; s-a luat act de adresa Baroului Brașov privind
restituirea dosarului profesional al doamnei avocat Mararu Maria Felicia, urmare
cererii de renunțare la transfer în Baroul Brașov;
Av.Mararu Maria Felicia
-solicită aprobare pentru plata eșalonată a taxelor
profesionale restante în cuantum de 1486 lei, invocând
motive personale detaliate în cerere;
Soluția:S-a aprobat plata eșalonată în termen de 3 luni, în 3 rate lunare egale,
a taxelor profesionale restante datorate de doamna avocat Mararu Maria Felicia,
pentru perioada decembrie 2014 – martie 2015, în cuantum de 1486 lei, sub condiția
achitării la zi a taxelor profesionale următoare acestei perioade.
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Av.Manafu Sorin Ionuț

-solicită aprobare pentru a emite și utiliza contracte de
asistență juridică personalizate, cu elementele de
identificare ale formei de exercitare a profesiei, cu
respectarea cerințelor impuse de art.122 alin.4 din Statutul
profesiei de avocat;
-solicită acordarea de serii unice pentru aceste formulare;

Soluția:S-a aprobat cererea.
Av.Pădeanu Elena
-solicită aprobare pentru publicarea pe site-ul Baroului Dolj
a unui mesaj de mulțumire personal pentru avocații care au
participat la Adunarea Generală din 14 martie 2015;
Soluția:S-a respins cererea, având în vedere că participarea la Adunarea Generală
este o obligație profesională, iar eventualele mesaje nu pot fi formulate personal.
Av.Acrivopol
Bianca, -referat privind necesitatea a două specimene de semnătură
membru al Consiliului în bancă pentru conturile Baroului Dolj;
Baroului Dolj
Soluția:Ca urmare a discuțiilor și propunerilor formulate, s-a hotărât să fie solicitat
un punct de vedere de la U.N.B.R. pentru a se clarifica situația privind al doilea
specimen de semnătură, dacă se acordă de către Consiliul baroului și dacă are
caracter temporar sau permanent;
Av.Ion Turculeanu,
-propuneri cu privire la activitățile Centrului Teritorial
Director al Centrului
Craiova al I.N.P.P.A.;
Teritorial Craiova al
I.N.P.P.A.
Soluția:S-a luat act de renunțarea de către domnul avocat Turculeanu Ion la
propunerea ca ”administrarea subcontului Baroului Dolj în care sunt oglindite
activitățile financiar-contabile ale Centrului Teritorial Craiova I.N.P.P.A. să se facă
de către Directorul Centrului Teritorial, singurul care poate avea drept de
semnătură în bancă și nu de Decanul Baroului Dolj, având în vedere că sumele
reflectate în acest subcont în contabilitatea Centrului Teritorial nu sunt rezultatul
contribuției avocaților din Baroul Dolj, ci sunt rezultatul celor 7 ani de activitate al
centrului , la care au contribuit și barourile arondate, dar și I.N.P.P.A. București”;
La discutarea propunerii ca ”activitățile de pregătire profesională continuă, gen
conferințe sau ateliere, organizate exclusiv de centru, să se facă în sala de ședințe a
Baroului Dolj, așa cum s-a făcut și până acum”, s-a ridicat problema sediului în care
își desfășoara activitatea centrul, inexistența unui contract de închiriere cu Baroul
Dolj pentru acest spațiu; în acest context, s-a hotărât transmiterea unei adrese către
I.N.P.P.A. privind reglementerea problemei legată de sediul Centrului Teritorial
Craiova, cât și de regimul salariaților centrului; este desemnat cu redactarea adresei
domnul avocat Nicu Dragoș;
Consiliul Baroului Dolj
-repartizarea pe departamente de activitate a membrilor
Consiliului Baroului Dolj;
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Soluția: Au fost desemnați responsabilii privind legătura baroului cu instanțele de
judecată din mun.Craiova:
-domnul avocat Marinescu Radu – la Judecătoria Craiova;
-domnul avocat Popescu Mihai Cristian – la Tribunalul Dolj;
-domnul avocat Roșulescu Cosmin – la Curtea de Apel Craiova;
S-a amânat discutarea și luarea unei decizii privind repartizarea pe departamente
de activitate a membrilor Consiliului Baroului Dolj la următoarea ședință de
consiliu din 14 mai 2015;
Diverse:
Filiala Dolj a C.A.A.
-ne transmite Tabelul nominal cu avocații restanțieri
la plata contribuțiilor profesionale și dovezile de notificare
ale acestora, spre a se dispune măsurile legale;
Soluția:S-a luat act; la ședința de consiliu din 14 mai 2015 se va relua analizarea
situației avocaților restanțieri la plata contribuțiilor profesionale și se va decide
potrivit prevederilor legale și statutare;
UNBR
-Hotărârea nr.1063 din 07 martie 2015 privind organizarea
și funcționarea Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților;
 Stabilirea numărului de arbitri din care se
compune Curtea de Arbitraj Profesional a
Avocaților din cadrul Baroului Dolj,
în conformitate cu dispozițiile art.6.1. din
Regulamentul privind organizarea și
funcţionarea Curții de Arbitraj Profesional
a Avocaților, care prevede un număr de
15-30 de arbitri;
 Publicarea unui anunț privind înscrierea
pe Lista de arbitri, la cererea scrisă a
avocaților, conform dispozițiilor art.6.2 și
art.6.3
din
Regulamentul
privind
organizarea si funcţionarea Curții de
Arbitraj Profesional a Avocaților;
Soluția:S-a luat act de hotărâre;
Consiliul a stabilit următoarele:
1.potrivit art.6.1. din Regulament, Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților din
cadrul Baroului Dolj va fi compusă dintr-un număr de 15 arbitri;

2.în conformitate cu dispozițiile art.6.2. din Regulament, în vederea
constituirii Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților din cadrul Baroului
Dolj, avocații interesați pot depune cereri de înscriere pe Lista de arbitri,
până la data de 13 mai 2015, la secretariatul baroului, cu respectarea
condițiilor prevăzute de art.6.3. .
3

Av.Mararu Maria Felicia
-solicită acordarea unui ajutor financiar nerambursabil;
Soluția:În urma discutării cererii formulate de doamna avocat Mararu Maria
Felicia, consiliul a hotărât acordarea unui ajutor financiar nerambursabil în
cuantum de 1500 lei.
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Av.Oane Bogdan David

-solicită acordarea unui sprijin financiar de 1000 euro, în
vederea participării, alături de echipa reprezentativă
a avocaților români(Dacia Felix – Cluj Napoca, înscrisă la
manifestarea Eurolawyers 2015, ce se va desfășura la Malta
în perioada 27 mai – 01 iunie 2015;

Soluția:S-a respins cererea.
Emil Boroghină, director -solicită sprijin financiar pentru pregătirea Festivalului
fondator al Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a X-a și a manifestărilor
Internațional Shakespeare
destinate Premiului Europa pentru Teatru, care vor avea loc
în aprilie 2016;
Soluția: Având în vedere discuțiile purtate în cadrul ședinței, cât și propunerea
formulată de domnul avocat Lucian Bernd Săuleanu de a nu se acorda momentan
sprijin financiar Fundației Shakespeare, consiliul a respins solicitarea;
Asociația Națională pentru -solicită sprijin pentru susținerea terapiilor de recuperare
Copii și Adulți cu Autism pentru cei 20 de copii și tineri cu tulburări în spectru autist
din România
(prin participarea la concertul caritabil oferit de
Filiala Craiova
Filarmonica Oltenia la data de 29 aprilie 2015 – Bijuterii
muzicale susținut de Corala Academica);
Soluția:S-a aprobat cererea; s-a hotărât acordarea unui sprijin financiar sub formă
de sponsorizare în cuantum de 2000 lei;
Universitatea din Craiova, -Protocol de parteneriat;
Facultatea de Drept și
Științe Sociale
Soluția:Consiliul a aprobat încheierea unei Convenții - cadru cu Facultatea de Drept
și Științe Sociale a Universității din Craiova, pentru efectuarea stagiilor de practică
de specialitate pentru studenți;
Universitatea Spiru Haret, -Protocol de parteneriat;
Facultatea de Drept și
Administrație Publică și
Facultatea de Management
Financiar Contabil, cu
sediul în Craiova
Soluția:Consiliul a aprobat încheierea Protocolului de parteneriat cu Facultatea de
Drept și Administrație Publică și Facultatea de Management Financiar Contabil din
cadrul Universității din Spiru Haret din Craiova, pentru efectuarea stagiilor de
practică de specialitate pentru studenți;
Contabilitate
-referat privind activitatea de xerox a Baroului Dolj;
Soluția:S-a analizat și s-a aprobat referatul întocmit de departamentul Contabilitate
privind activitatea de xerox a Baroului Dolj;
Comisia
de
Cenzori -Notă de propunere;
a Baroului Dolj
Soluția:Se ia act de Nota de propunere transmisă de Comisia de Cenzori;
Consiliul a analizat și a respins ca inadmisibilă solicitarea de a pune la dispoziție
comisiei de cenzori pentru analiză detaliată a Regulamentului de Funcționare a
Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A.; cu privire la celelalte documente
solicitate, se va comunica răspuns în sensul că Legea nr.51/1995 și Statutul profesiei
de avocat stabilește atribuțiile Comisiei de Cenzori
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Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere privind menținerea mandatului de reprezentare
juridică a intereselor Baroului Dolj de către domnul avocat
Nicu Mihai Dragoș în Dosarul nr. 14461/63/2014
(Tribunalul Olt), în proces cu Ciucă Octavian Tiberius și
încheierea unui nou contract de asistență juridică;
Soluția:S-a aprobat propunerea privind menținerea mandatului de reprezentare
juridică a intereselor Baroului Dolj de către domnul avocat Nicu Mihai Dragoș în
Dosarul nr. 14461/63/2014 (Tribunalul Olt), în proces cu Ciucă Octavian Tiberius și
încheierea unui nou contract de asistență juridică;
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere privind reducerea taxei de transfer de la 1000
lei la 50 lei pentru avocații care formulează cereri
în decursul anului 2015;
Soluția:Consiliul a analizat propunerea formulată și în urma discuțiilor, s-a hotărât
reducerea taxei de transfer a avocaților din alte barouri în Baroul Dolj de la 1000
lei la 100 lei; taxa redusă este valabilă doar în anul 2015 și se aplică pentru cererile
de transfer înregistrate la barou, inclusiv până la data de 31 decembrie 2015; se va
face publică hotărârea;
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere privind eliminarea indemnizațiilor primite de
consilieri – 300 lei net/ședință, prodecan – 400 lei
net/ședință și decan – 500 lei net/ședință;
Soluția:Consiliul a analizat și a supus la vot propunerea formulată de domnul avocat
Lucian Bernd Săuleanu;
În urma votului exprimat de membrii consiliului, 5 voturi pentru eliminarea
indemnizațiilor, 5 voturi pentru menținerea acestora și 2 abțineri, propunerea
a fost respinsă;
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu
la data de 14 mai 2015, ora 14.00.
Soluția:S-a stabilit următoarea ședință de consiliu la data de 14 mai 2015, ora 14.00.
Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroul Dolj
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