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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 09 iulie 2015
ORDINEA DE ZI
I.
1

Invitați la consiliu:
-Av.Maria
Uțescu
Președinte al Filialei Dolj a
Casei de Asigurări a
Avocaților

2

-Av. Tomiță Florin

II.

Propuneri:

1

Avocat
stagiar
Ionele
Ancuța Denisa,
colaborator
în
cadrul
Cab.ind.av.Acrivopol Elena
Bianca

2

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere pentru instituirea unei proceduri privind posibilitatea
obținerii acordului membrilor consiliului baroului prin email,
asupra soluționarea unor probleme care nu suportă amânare, ivite
între ședințele de consiliu;

3

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere pentru împuternicirea consilierilor Baroului Dolj pe
perioada vacanței judecătorești a să semneze în lipsa decanului și
a prodecanului următoarele tipuri de acte: adeverințe; răspunsuri
la adresele formulate de instanțele de judecată;

III.
1

-prezentarea Situației avocaților restanțieri la plata cotelor
profesionale, de care Consiliul Filialei Dolj a Casei de Asigurări a
Avocaților a luat cunoștință în ședința de lucru din data de 01
iulie 2015;
-invitat în legătură cu sesizarea justițiabilului Doandeș Constantin
-referat consilier raportor

-propunere privind acordarea sumei de 500 lei din bugetul
Baroului Dolj, percepută la înscrierea pe Tabloul avocaților
stagiari, care va fi folosită pentru înscrierea la Examenul de
definitivat de către stagiarii de anul II sau pentru achitarea taxei
de școlarizare de către avocații stagiari de anul I;
-informare consilier-raportor cu privire la demersurile efectuate
pentru identificarea unor surse prin care avocații stagiari să fie
sprijiniți;

Informări:
Coordonatori SAJ
-Informare cu privire la soluțiile propuse în urma ședințelor cu
Avocat Dana Babov și avocații înscriși la SAJ, care s-au desfășurat la data de 05.05.2015
Avocat Cristian Diaconu și 07.07.2015, precum și la
Florea
· propunerea doamnei avocat Novac Carmen Florina de
modificare a art.7 din Decizia Consiliului Baroului Dolj
nr.38 din 06.03.2014 privind reglementarea activității
serviciului de asistență judiciară;
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1

·

-propunerea doamnei avocat Grăjdan Daniela(referent
SAJ) de modificare a art.4 din Decizia Consiliului
Baroului Dolj nr.38 din 06.03.2014 privind majorarea
plafonului lunar pentru asistență judiciară din oficiu;

·

Propunerea funcționarului SAJ Laurențiu Vîlceanu de a
analiza posibilitatea desemnării aceluiași avocat, atât la
verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive,
în procedura de cameră preliminară, cât și pe fondul
cauzei;

2

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Informare privind programul de lucru al Baroului Dolj pentru
perioada vacanței 20.07.2015 – 01.09.2015: L-V 09:00 – 13:00

3

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Informare desfășurare Ziua Avocatului Român (19 iunie 2015);

4

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Informare cu privire la desfășurarea campaniei inițiate de Baroul
Dolj, de informare împotriva persoanelor care exercită fără drept
profesia de avocat: ”Verifică pe mâna cui pe lași”;

5

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Informare privind poziția Baroului Dolj față de campania inițiată
de Poliția Municipiului Craiova - Secția 5 Poliție: ”Te-am sunat
să-ți spun că sunt Ok!”

6

UNBR

Hotărâri ale Consiliului UNBR adoptate în ședința din 05 iunie
2015 privind organizarea examenului de primire în profesie sesiunea septembrie 2015:
· HOTĂRÂREA Nr. 1115/05.06.2015 privind completarea
Regulamentului - cadru privind organizarea examenului
de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de
avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a
persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în
alte profesii juridice
· HOTĂRÂREA Nr. 1116/05.06.2015 privind organizarea
examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie
2015
· HOTĂRÂREA NR. 1117/ 05.06.2015 pentru republicarea
în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind
organizarea examenului de primire în profesia de avocat
şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea
dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de
primire în profesia de avocat a persoanelor care au
absolvit examenul de definitivat în alte profesii Juridice
· HOTĂRÂREA nr. 1118/05.06.2015 privind repartizarea
sumelor încasate cu titlu de „taxă de examen”
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IV.

Cereri:

1

Avocat
Nicolița
Liu- -solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
Valeriu (Baroul Mehedinți) -solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 15.07.2015,
urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

2

Avocat
Nicu
Gabriel -solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
Valentin (Baroul București) -solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.07.2015,
urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

3

Avocat Nițulescu Marllena- -solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
Theodora(Baroul Olt)
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.07.2015,
urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

4

Av.Pupăzan Ileana Simona -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
(suspendată
pentru exercitare a profesiei, începând cu data de 09.07.2015, ca urmare
incompatibilitate)
a încetării stării de incompatibilitate;

5

Av.Naon Gabriela-Raluca
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
(suspendată pentru neplata exercitare a profesiei, începând cu data de 09.07.2015, și
taxelor profesionale)
ștergerea mențiunii privind suspendarea din exercitarea profesiei
de avocat;

6

Av.Duinea-Țibreanu Ileana

7

Av.Nicolae
Daniela- -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
Margareta
exercitare a profesiei, începând cu data de 17.08.2015, ca urmare
(suspendată
pentru a renunțării la starea de suspendare la cerere;
concediu de creștere și
îngrijire copil)

8

Av.Sorescu Cristina

9

Av.Chirică
Veronica

-solicită să se ia act de renunțarea la cererea privind suspendarea
pentru a beneficia de concediu de creștere și îngrijire copil,
aprobată prin Decizia nr.139 din 10.06.2015 a Consiliului
Baroului Dolj;

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere pentru
a beneficia de ajutor pentru creșterea și îngrijirea copilului în
vârstă de până la 1 an, începând cu data de 06.07.2015 până la
data de 25.05.2016;

Andreea -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere pentru
a beneficia de ajutor pentru creșterea și îngrijirea copilului în
vârstă de până la 1 an, începând cu data de 17.07.2015 până la
data de 11.05.2016;
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10

Av.Manea
Mioara-Veronica

- solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere
conform art.28 lit.d din Legea 51/1995, începând cu 01.07.2015;

11

Av.Zofei Adrian Ilie

- solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere
conform art.28 lit.d din Legea 51/1995, începând cu 01.07.2015;

12

Av.Țăpuș Iulia-Florina

- solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere
conform art.28 lit.d din Legea 51/1995, începând cu 20.06.2015
până la data de 31.12.2015;

13

Cabinet individual”Claudiu
Moraru -Cabinet de avocat”
și avocat Lupeanu AmeliaAndreea

-solicită avizarea și înregistrarea Contractului de colaborare
încheiat între Cabinet individual ”Claudiu Moraru - Cabinet de
avocat” și avocat Lupeanu Amelia-Andreea;

14

Av.Grăjdan Elena-Daniela

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

15

Av.Tulitu Gabriela

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

16

Av.Roșca Dragoș-Ștefănel

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

17

Av.Voiculescu Ion Cătălin

- solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

18

Av.Găină Viorel

- solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

19

Av.Lungu Elena-Cornelia

-solicită să se ia act că renunță la exercițiul profesiei, începând cu
data de 01.07.2015, în vederea pensionării pentru retragere
definitivă din profesie;

20

Av.Mocanu
Nicolae

21

Av.Popa Marian

-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;

22

Oprițoiu Constantin

- solicită desemnarea doamnei avocat Troponete Maria pentru a
continua activitatea apărătorului ales în Dos. nr.2920/215/2015,
aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, având în vedere că la data de
24.05.2015 a survenit decesul doamnei avocat Vățulescu Daniela;

23

Av.Ionescu Sorin

-contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.14/20
mai 2015, prin care s-a admis în parte cererea de restituire a
onorariului achitat de justițiabila Jifcu Marcela;
-referat consilier-raportor;

Constantin- -solicită radierea de pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu data de
01.07.2015, în vederea pensionării pentru retragere definitivă din
profesie;
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-contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.12/06
mai 2015, prin care s-a admis restituirea integrală a onorariului
achitat de justițiabilul Văța Stelian în baza Contractului de
asistență juridică nr.190175/15.03.2014, precum și restituirea
parțială a onorariului aferent contractului de asistență juridică
nr.190183/13.05.2014;
-referat consilier-raportor;

24

Av.Ionescu Sorin

25

Justițiabil
Marin

26

Bica Alina-Mihaela
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
(primită în profesia de exercitare a profesiei al Baroului Dolj;
avocat
prin
Decizia -solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
nr.137/10.02.2011
a
Consiliului Baroului Dolj)

27

Mateș Daniela Sanda
(primită în profesia de
avocat
prin
Decizia
nr.183/24.02.2011
a
Consiliului Baroului Dolj)

-cererea nr.1097/26.06.2014 prin care solicită înscrierea direct în
Tabloul avocaților fără drept de exercitare a profesiei, având în
vedere Decizia nr.223/2013 a Curții Constituționale și Decizia
nr.297 din 22 mai 2014 prin care Curtea Constituțională a
constatat neconstituționalitatea disp.art.25, alin.2 din Legea
nr.51/1995, în ceea ce privește sintagma ”care trebuie rezolvată în
termen de două luni de la data emiterii deciziei”.
-referat consilier-raportor

28

Căciulă Ioana Dana
(primită în profesia de
avocat
prin
Decizia
nr.183/24.02.2011
a
Consiliului Baroului Dolj)

-cererea nr.1090/25.06.2014 prin care solicită înscrierea direct în
Tabloul avocaților fără drept de exercitare a profesiei, având în
vedere Decizia nr.223/2013 a Curții Constituționale și Decizia
nr.297 din 22 mai 2014 prin care Curtea Constituțională a
constatat neconstituționalitatea disp.art.25, alin.2 din Legea
nr.51/1995, în ceea ce privește sintagma ”care trebuie rezolvată în
termen de două luni de la data emiterii deciziei”.
-referat consilier-raportor

VI.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 20 august 2015;

Nicolăescu -contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.13/19
mai 2015, prin care s-a respins cererea de restituire a sumei de
1000 lei, reprezentând o parte din onorariul achitat doamnei
avocat Costinaș Camelia;
-referat consilier-raportor;

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroul Dolj
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