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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 14 mai 2015
ORDINEA DE ZI
I.
1

Invitați la consiliu:
-av.Tomiță Florin-George

2

-av.Maria
Uțescu,
Președinte al Filialei Dolj a
Casei de Asigurări a
Avocaților:

II.
1

Propuneri:
Avocat
Lucian
Săuleanu

-invitat în legătură cu plângerea formulată de justițiabila
Segărceanu Floarea;
-referat consilier-raportor;
1.Prezentarea Situației avocaților restanțieri la plata
contribuțiilor profesionale, înregistrate la data de
05.05.2015, și actualizată la data de 14 mai 2015;
2.Stabilirea unei modalități de desocotire patrimonială
dintre Baroul Dolj și Filiala Dolj a C.A.A. cu privire la
suma folosită pentru lucrările de consolidare la Vila
Themis (357.500 lei);
3.Propunere pentru formularea unei contestații comune
Barou-Filială împotriva Deciziei Consiliului U.N.B.R.
nr.1064/07.03.2015, prin care s-a adoptat proiectul privind
sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări ale
avocaților;
4.Propuneri ale Filialei Dolj a C.A.A. pentru Congresul
Avocaților din iunie 2015, referitoare la Proiectul Legii
privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări
sociale ale avocaților și propuneri privind modificarea
Statutului C.A.A. ;
5.Propuneri și măsuri ce urmează a fi întreprinse de
Consiliul Baroului și Consiliul Filialei cu privire la
Proiectul de H.G. pentru modificarea Normelor
Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, modificare care,
prin abrogarea prev.punctului 1 din H.G. 44/2004 dau
puteri depline organelor fiscale să reconsidere activitatea
de avocat, ca activitate dependentă;

Bernd -propunere privind instituirea unei taxe(100 lei/an) pentru
avocații suspendați în temeiul art.28 din Legea nr.51/1995
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

Membru al

1

2

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere privind instituirea următoarelor taxe, în temeiul
art.337 lit. h) din Statutul profesiei de avocat :
-taxă cu privire la plângerile formulate de justițiabili
împotriva avocaților – 200 lei;
-taxă cu privire la cererile de restituire a onorariilor - 100
lei;

3

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere privind scanarea documentelor aflate în arhiva
Baroului Dolj;
-verificarea documentelor cu termen de păstrare expirat și
predarea acestora spre casare;

4

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere de prelungire a contractelor de muncă pentru
cele două bibliotecare, angajate în vederea efectuării
lucrărilor de reinventariere a Bibliotecii Baroului Dolj;

5

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere privind închirierea de către Baroul Dolj de la
Primăria Craiova/R.A.A.D.P.F.L. Craiova a toaletei publice
de lângă Judecătoria Craiova, având în vedere necesitatea
unei toalete destinate doar avocaților;

6

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -analiza situației copiatorului de la Judecătoria Craiova;
-propunere privind preluarea activității copiatorului de
către Baroul Dolj de la Filiala Dolj C.A.A. și transferul
angajatului respectiv(Filipoiu Dan);

7

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere privind eliminarea indemnizației consilierilor
Baroului Dolj, a prodecanului și a decanului, având în
vedere lipsa unui temei juridic, Statutul profesiei prevăzând
la art.73 alin.(3) că, în mod excepțional numai cenzorii pot
primi o remunerație, doar dacă Adunarea Generală aprobă;

8

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere privind transparența hotărârilor și deciziilor
C.A.A., Filiala Dolj și a altor activități și inițiative privind
avocații și sistemul de pensii și asigurări sociale ale
avocaților, în sensul publicării acestora pe site-ul Baroului
Dolj, secțiunea ”Casa de Asigurări a Avocaților – Filiala
Dolj”;

9

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere de încheiere a unui protocol între Baroul Dolj și
Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității din
Craiova, prin care să se stabilească: accesul gratuit al
avocaților la bazele de date internaționale la care
Universitatea din Craiova este abonată, accesul gratuit la
biblioteca Facultății de Drept și Științe Sociale, precum și
accesul gratuit al cadrelor didactice din cadrul facultății la
Bibilioteca Baroului Dolj, în momentul la care va fi
deschisă publicului;

Membru al

2

10

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -analiza statutului juridic și a activității asociațiilor Dem
D.Stoenescu, Asociația Sportivă ”Avocații, Asociația
Tinerilor Avocați din Baroul Dolj; modificări ale actelor
contitutive; informare cu privire la ținerea contabilității;
lămuriri referitoare la dosarul nr.226/215/2015 al
Judecătoriei Craiova, având ca obiect
- acordarea
personalității juridică petentei Asociația Sportivă Clubul
Sportiv Avocații;

11

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -analiza datoriei către Casa de Asigurări a Avocaților
Filiala Dolj privind Vila Themis (suma de 357.500 lei);

12

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -aprobare Calendar de evenimente sportive (mai și iunie
2015), respectiv Cupa Themis la tenis de câmp, fotbal,
tenis de masă. Derularea activităților în parteneriat cu
ATA, responsabil - avocat Armand Tudor;
-informare eveniment ”Ziua Avocatului” ;
-aprobare deplasarea avocaților pensionari ai Baroului
Dolj la Vila Themis, în perioada 25 – 29 mai 2015,
conform Calendarului de evenimente al Baroului Dolj
pentru anul 2015

13

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere privind reînființarea acordării Premiului
”Avram Iancu”, instituit în perioada interbelică;

14

Avocat Cosmin Roșulescu

III.
1

Informări:
Avocat
Lucian
Săuleanu

2

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare privind demersul în vederea autorizării Baroului
Dolj pentru prelucrare date cu caracter personal;

3

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare privind exprimarea de către avocații înscriși în
Registrul curatorilor speciali a Baroului Dolj a opțiunii
privind instanțele judecătorești la care doresc să fie numiți
curatori;
-comunicarea către instanțe a opțiunilor exprimate;

4

Avocat Mihăloiu Bogdan

-propunere privind analiza oportunității înființării unui
punct de lucru pentru copiere documente și acte din
dosarele aflate pe rolul Curții de Apel Craiova în cadrul
spațiului având destinația birou pentru avocați;

Bernd -informare cu privire la opțiunile transmise de avocații din
Baroul Dolj referitoare la comunicarea prin e-mail a actelor
de procedură din dosarele în care reprezintă clienții, având
în vedere intenția încheierii unui Protocol între Tribunalul
Dolj și Baroul Dolj;

-Raport referitor la necesitatea reorganizării serviciului de
curatelă specială pe structura birourilor de asistență
juridică;

Membru al

3

5

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare cu privire la stadiul de editare a revistei Iustitia
2015;

6

Avocat Bianca Predescu și -informare cu privire la stadiul reeditării Istoriei Baroului
Avocat Lucian Săuleanu
Dolj; editare colecție documente ale Baroului Dolj;

7

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare cu privire la dosarele de înscriere pe Lista de
arbitri ai Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților din
cadrul Baroului Dolj, înregistrate până la data de
13.05.2015;

8

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare cu privire la ședința S.A.J. din 05.05.2015 și
analiza propunerilor formulate de avocați discutate în
cadrul ședintei (av.Novac Carmen și av.Bogdan
Alexandru);

9

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare
privind
plângerea
penală
împotriva
reprezentanților S.C.Robimex (Drăgnei Ileana Constanța
și Savu Robert);

10

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare cu privire la Congresul FBE, care se va
desfășura la Bilbao, în perioada 14-16 mai 2015, delegat al
Baroului Dolj – domnul avocat Radu Marinescu;

11

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare cu privire la efectuarea unor lucrări
administrative: 1.înlăturarea reclamei de pe fațada baroului;
2.zugrăvire exterior; 3.achiziționarea unui calculator pentru
biroul
avocaților
de
la
Judecătoriea Craiova;
4.achiziționarea unei multifuncționale pentru biroul
avocaților din Segarcea; 5.achiziționare carte nouă (noile
Coduri);

12

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare cu privire la Memoriul adresat Guvernului
României și transmis, spre competentă soluționare,
Ministerului Finanțelor Publice, referitor la Proiectul de
Hotărâre de Guvern pentru modificarea normelor
metodologice de aplicare a Codului Fiscal, lansat în
dezbatere publică pe data de 28.04.2015;

13

Consiliul Național pentru -ne comunică Hotărârea nr.151/11.03.201,5 prin care
Combaterea Discriminării
Colegiul Director al C.N.C.D. s-a pronunțat cu privire la
C.N.C.D.
faptele sesizate de domnul Miclescu Vasile la data de
25.11.2014;

Membru al

4

14

U.N.B.R – D.C.A.J.

-Proiect Protocol privind stabilirea ororariilor cuvenite
avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență
judiciară în materie penală;
-desemnare avocat pentru formulare punct de vedere;

15

I.N.P.P.A.

-Decizia nr.197/08.05.2015, referitor la acordarea de ore de
pregătire profesională continuă pentru avocații care au fost
prezenți la lucrările conferinței cu titlul ”Noile Directive
privind
achizițiile
publice
și
concesiunile.
Probleme.Soluții.Provocări practice”, care a fost organizată
la București în data de 05.12.2014;

16

U.N.B.R.
-referitor la solicitarea Baroului Dolj de emitere a unui
Președinte, av.dr.Gheorghe punct de vedere privind necesitatea acordării unui al doilea
Florea
specimen de semnătură;

17

I.N.P.P.A.

IV.
1

Cereri:
Av.Blejdea Elena Mihaela
(suspendată
pentru
concediu de creștere și
îngrijire copil)

-urmare adresei Baroului Dolj, ne comunică punct de
vedere cu privire la clarificarea situației privind sediul și
salariații Centrului I.N.P.P.A. Craiova;

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei, începând cu data de
26.06.2015, ca urmare a încetării starii de suspendare la
cerere;

Cristiana -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere,
începând cu data de 01.05.2015, în temeiul art.28 lit.d din
Legea nr.51/1995;

2

Av.Banu
Ecaterina

3

Av.Leoveanu Simona

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

4

Av.Bercea Adrian Cristian

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

5

Av.Țenea Irina-Maria

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

6

Av.Oprea Mioara

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

7

Av. Croitoru Cristina

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului
individual, ca urmare a modificării numelui prin căsătorie;

8

Av.Radu Andreea Oana

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului
individual, ca urmare a modificării numelui prin căsătorie;

9

Av.Mocanu
Nicolae

Constantin- -solicită să se ia act de retragerea definitivă din profesia de
avocat începând cu data de 15.05.2015;

Membru al

5

10

Societatea Profesională de -avizare și înregistrare contract de conlucrare profesională;
Avocați cu Răspundere
Limitată
”Săuleanu
și
Asociații” și Cabinet de
avocat Oprea Mioara

11

Av.Presacar Maria Elena
(Baroul Olt)

-solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept
de exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de
14.05.2015, urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

12

Av.Nicu Livia Alina
(Baroul Olt)

-solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept
de exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de
01.06.2015, urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

13

Av.Manafu Sorin

-sesizare privind exercitarea fără drept a profesiei de avocat
de către numitul Filip Liviu Gabriel la data de 15.04.2015
la Judecătoria Craiova, la completul CCOM 1, Dosarul
nr.3537/215/2015; solicită luarea măsurilor ce se impun;

14

Av.Socoteanu
Florentin

Răzvan -cu privire la prezența constanță a unor persoane în aria
instanțelor craiovene și mai ales la Judecătoria Craiova,
care se recomandă ca fiind ”avocați” fără să facă parte din
Baroul Dolj;

15

Av.Socoteanu
Florentin

Răzvan -propunere privind oportunitatea sesizării Curții de Apel
Craiova și a celorlalte instanțe arondate acesteia cu privire
la reglementarea asigurării accesului avocaților și
publicului la documentele create de instanță, demers care să
pornească de la modelul Deciziei nr.21C/21.04.2015 a
Curții de Apel Alba Iulia dată în acest sens;

16

Minof Pavel

-plângere împotriva doamnei avocat Miulescu Irina;
-referat consilier-raportor;

17

Nicolae Stelian

-plângerea împotriva domnului avocat Teoodorescu Iulian
Ionuț;
-referat consilier-raportor;

18

Consiliul Baroului Dolj

-reluarea discuției cu privire la plângerea formulată de
Voicinovschi Marin Romeo împotriva domnului avocat
Săvulescu Cristian;
-referat consilier-raportor;

Membru al

6

19

Contabilitate

-copiatorul de la Tribunalul Dolj (Regulament de ordine
interioară privind veniturile provenite din încasarea
bacșișului art.22 alin.4 - OUG 8/2015);

V.

Consiliul Baroului Dolj

-repartizarea pe departamente de activitate a membrilor
Consiliului Baroului Dolj;
-comisii de practică unitară

VI.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu
la data de 10 iunie 2015, ora 14.00.

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroul Dolj

Membru al

7

