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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 24 septembrie 2015

ORDINEA DE ZI

I.
1

Invitaţi la consiliu:
Responsabilii SAJ:
Av. Anca Bogdan – Biroul SAJ Băileşti
Av.Gheară Elena – Biroul SAJ Filiaşi
Av.Catană Ionel – Biroul SAJ Calafat
Av.Ianoşi Archir – Biroul SAJ Segarcea

2

Av.Maria Uţescu
-prezentarea Situaţiei avocaţilor restanţieri la plata contribuţiilor
-preşedinte al Filialei Dolj profesionale şi a dovezilor privind notificarea;
a Casei de Asigurări a
Avocaţilor

II.
1

Propuneri:
Avocat
Lucian
Săuleanu

2

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere privind instituirea unui fond de solidaritate al Baroului
Dolj şi împuternicirea decanului pentru acordarea unor ajutoare
nerambursabile în cazuri speciale;

3

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere privind înfiinţarea unei Case de Ajutor Reciproc a
avocaţilor din Baroul Dolj;desemnare consilier pentru verificarea
condiţiilor de înfiinţare şi redactarea unui proiect de statut;

4

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere de completare a Deciziei nr.110/14.05.2015 a
Consiliului Baroului Dolj cu dispoziţii privind termenul în care
justiţiabilii să achite taxele prevăzute la art.1 lit.a şi b – respectiv
de 5 zile – pentru soluţionarea plângerilor şi a cererilor de
restituire a onorarilor;

5

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propuneri privind îmbunătăţirea activităţii SAJ discutate în
cadrul şedinţei care s-a desfăşurat la data de 21 septembrie 2015;

Bernd -propunere de modificare a actelor constitutive ale Asociaţiei
Dem D.Stoenescu;

Membru al

1

6

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere ca modificările formale ale sediilor profesionale ale
cabinetelor, în ceea ce priveşte numărul sau denumirea străzii, să
nu fie interpretate ca schimbării de sedii şi să nu fie discutate în
şedinţele de consiliu, putând fi avizate de către decanul baroului;

7

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere de acordare a Premiului „Avram Iancu”;

8

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -analiza stadiului de inventariere a bibliotecii baroului;
-contractele de muncă încheiate pentru efectuarea lucrărilor de
inventariere;
-propunere de elaborare a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al bibliotecii;

9

Contabilitate
Ec.Anca Rusu

-referat privind îmbunătăţirea programului informatic utilizat de
casieria baroului,

10

Rausch Alexandru
-informatician

-soluţii privind îmbunătăţirea programului informatic utilizat de
casieria baroului,

11

Contabilitate
Ec.Anca Rusu

-referat privind activitatea de xerox desfăşurată în birourile de la
Judecătoria Craiova şi Tribunalul Dolj;

III.
1

Informări:
Avocat
Lucian
Săuleanu

2

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare privind stadiul de soluţionare a demersului Baroului
Dolj referitor la spaţiile destinate desfăşurării activităţii avocaţilor
la Judecătoriilor Craiova şi Filiaşi;

3

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare organizare conferinţă cu tema „Camera preliminară” la
data de 22.10.2015;

IV.
1

Cereri:
Av.Nedelcu Iulian
Baroul Olt

2

Bernd -informare cu privire la rezultatele la punctaj obţinute de
candidaţii care s-au prezentat la Examenul de admitere în profesia
de avocat (stagiari şi definitivi) din data de 14 septembrie 2015;

Av.Nedelcu Paul Iulian
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 01.10.2015,
urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
-solicită înregistrarea sediului secundar al cabinetului ca punct de
lucru al formei de exercitare a profesiei nou înfiinţate;
-solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.10.2015,
urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
Membru al

2

3

Av.Crăciunescu Mariana -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
Daniela
exercitare a profesiei, începând cu data de 23.10.2015, ca urmare
(suspendată
la
cerere a renunțării la starea de suspendare la cerere;
pentru a beneficia de ajutor
pentru creștere și îngrijire
copil)

4

Av.Rogozea Teodora
- solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
(suspendată
la
cerere exercitare a profesiei, începând cu data de 18.09.2015, ca urmare
pentru a beneficia de ajutor a încetării stării de suspendare la cerere;
pentru creștere și îngrijire
copil)

5

Av.Petrică Sebastian Dorin
Mihai
(suspendat pentru neplata
taxelor profesionale)

6

Av.Ilincuţa
Andreea -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
Mihaela
exercitare a profesiei, începând cu data de 07.09.2015;
(suspendată la cerere)

7

Av.Ilincuţa
Mihaela

8

Av.Florian Laura Maria

-solicită trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere
începând cu data de 16.09.2015, în temeiul art.28 lit.d din Legea
nr.51/1995;

9

SPRL
MOCANU
ŞI
ASOCIAŢII
fostă SPRL BOŞTINĂ ŞI
ASOCIAŢII din Baroul
Bucureşti,
cu
sediu
secundar în raza Baroului
Dolj

-solicită să se ia act că prin Decizia nr.1037/09.06.2015 a
Consiliului Baroului Bucureşti prin care a fost aprobată
schimbarea denumirii societăţii din BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII –
SPRL în MOCANU ŞI ASOCIAŢII - SPRL

10

Av.Piciniş Ionela

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

11

Av.Vlădoianu Daniel

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

12

Av.Tudora
Georgiana -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului, ca
Ancuţa (fostă Mandache)
urmare a modificării numelui prin căsătorie;

13

Av.Pîrvu Ana Maria(fostă -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului, ca
Teodorescu)
urmare a modificării numelui prin căsătorie;
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional ;

- solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare a profesiei, începând cu data de 21.09.2015, ca urmare
a achitării taxelor şi contribuţiilor profesionale restante,
a penalităţilor aferente şi a taxei de reînscriere;

Andreea -solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în
vedere modificarea numelui;

Membru al

3

14

Av.Ştefănescu Elena(fostă -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului, ca
Cîncea)
urmare a modificării datelor de stare civilă;
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional ;

15

Cab.ind.av.dr.Viorel Găină -Act adiţional privind încetarea Contractului de colaborare;
şi
Av.def.Găman Valentin

16

Av.Găman Valentin

-solicită aprobare pentru reluarea activităţii, începând cu data de
01.10.2015, ca avocat titular în cadrul cabinetului individual cu
denumirea “Valentin Găman - Cabinet de avocat”, înfiinţat în
baza Deciziei nr.90/23.02.2012 a Consiliului Baroului Dolj;

17

Cab.ind.av.Chionea
Gheorghe şi
Av.def.Ciovică Roxana

-Act adiţional privind încetarea Contractului de colaborare;

18

Av.Ciovică Roxana

-solicită avizare şi înregistrare cabinet individual;

19

Claudiu Moraru - Cabinet -Act adițional privind încetarea Contractului de colaborare,
de avocat şi
începând cu data de 20.08.2015;
Avocat definitiv Lupeanu
Amelia-Andreea

20

Av.Lupeanu Andreea

-solicită aprobare pentru reluarea activităţii, începând cu data de
20.08.2015, ca avocat titular în cadrul cabinetului individual cu
denumirea “Andreea Lupeanu - Cabinet de avocat”, înfiinţat în
baza Deciziei nr.13/14.01.2015 a Consiliului Baroului Dolj;

21

Cab.ind.av.dr.Viorel Găină
şi Găină şi Asociaţii - SCA

-Act de fuziune prin absorbţie a SCA Găină şi Asociaţii de către
Cab.ind.av.dr.Viorel Găină, începând cu data de 01.10.2015;

22

Găină şi Asociaţii – SCA
Avocaţi asociaţi: Găină
Alexandru
Mihnea,
Marinescu
Mihaela
şi
Chelu Aurelia

-solicită să se ia act de încetarea existenţei societăţii ca urmare a
fuziunii prin absorbţie de către Cab.ind.av.dr.Viorel Găină,
începând cu data de 01.10.2015;
-solicită radierea societăţii din Tabloul avocaţilor definitivi,
partea aII-a;

23

Av.Găină
Mihnea

24

Av.Marinescu Mihaela

Alexandru -solicită să se ia act de încetarea calităţii de avocat asociat în
cadrul SCA Găină şi Asociaţii, începând cu data de 30.09.2015;
-solicită să se ia act că începând cu data de 01.10.2015 înţelege
să-şi exercite profesia ca avocat colaborator în cadrul
Cab.ind.av.dr.Viorel Găină;
-solicită să se ia act de încetarea calităţii de avocat asociat în
cadrul SCA Găină şi Asociaţii, începând cu data de 30.09.2015;
-solicită să se ia act că începând cu data de 01.10.2015 înţelege
să-şi exercite profesia ca avocat colaborator în cadrul
Cab.ind.av.dr.Viorel Găină;
Membru al

4

25

Av.Chelu Aurelia

-solicită să se ia act de încetarea calităţii de avocat asociat în
cadrul SCA Găină şi Asociaţii, începând cu data de 30.09.2015;
-solicită să se ia act că începând cu data de 01.10.2015 înţelege
să-şi exercite profesia ca avocat colaborator în cadrul
Cab.ind.av.dr.Viorel Găină;

26

Av.Ionescu Mircea Andrei

-solicită să se ia act de încetarea calităţii de avocat asociat în
cadrul SCA Găină şi Asociaţii, începând cu data de 30.09.2015;
-solicită să se ia act că începând cu data de 01.10.2015 înţelege
să-şi exercite profesia ca avocat colaborator în cadrul
Cab.ind.av.dr.Viorel Găină;

27

Turculeanu şi Asociaţii - -Act adițional privind încetarea Contractului de colaborare,
Societate Civilă de Avocaţi începând cu data de 24.09.2015;
şi
avocat
stagiar
Bărbuceanu Cristina Elena

28

Claudiu Moraru - Cabinet - avizare şi înregistrare contract de colaborare;
de avocat şi avocat stagiar
Bărbuceanu Cristina Elena

29

Av.Palici Vasile

-solicită radierea de pe Tabloul avocaților, începând cu
01.09.2015, pentru a beneficia de pensie pentru retragere
definitivă din profesie;

30

Av.Săvulescu Cristian

-solicită corectarea în evidenţele baroului a adresei de domiciliu şi
a sediului profesional al Cabinetului individual, având în vedere
schimbarea numărului străzii, aşa cum rezultă din Certificatul de
nomenclatură stradală, ataşat în copie;

31

Av.Dumitru Bogdan
-solicită să se ia act de Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor
şi av.Ştefan Cosmina,
SCA Dumitru şi Asociaţii din data de 02.09.2015 privind
asociaţi în cadrul SCA reorganizarea societăţii prin divizare totală începând cu data de
Dumitru şi Asociaţii
01.10.2015 şi schimbarea opţiunii de exercitare a profesiei în
cabinete individuale;

32

Av.Dumitru Bogdan

-solicită avizarea şi înregistrarea cabinetului individual cu
denumirea „Dumitru Bogdan – Cabinet de avocat”, începând cu
data de 01.10.2015, ca urmare a încetării activităţii în forma
anterioară de exercitare a profesiei;

33

Av.Ştefan Cosmina

-solicită avizarea şi înregistrarea cabinetului individual cu
denumirea „Cosmina Ştefan – Cabinet de avocat”, începând cu
data de 01.10.2015, ca urmare a încetării activităţii în forma
anterioară de exercitare a profesiei;

34

Cab.ind.av.Brezniceanu
Cosmin(Baroul Dolj)

-avizare şi înregistrare contract de conlucrare profesională;

Membru al

5

şi Cab.ind.av.Axente Eliza
(Baroul Dolj)
35

Cab.ind.av.Roşca
Sergiu -avizare şi înregistrare contract de conlucrare profesională;
Florin(Baroul Bucureşti) şi
Cab.ind.av.Naon Gabriela
Raluca(Baroul Dolj)

36

Bică Alina-Mihaela
(primită în profesia de
avocat
prin
Decizia
nr.137/10.02.2011
a
Consiliului Baroului Dolj)

-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj;
-solicită avizarea și înregistrarea cabinetului individual cu
denumirea ”Bica Alina – Cabinet de avocat”;
-referat consilier desemnat pentru verificarea dosarului
profesional al doamnei Bica Alina-Mihaela şi a documentelor
solicitate în completarea acestuia;

37

Dragoş Şerbănescu, fiul
fostului
avocat
Mişu
Şerbănescu (vicepreşedinte
al Consiliului Colegiului de
avocaţi al Judeţului Dolj 1962-1966 şi director al
Biroului
colectiv
de
asistenţă juridică Craiova 1976-1984;

-solicită aprobare în vederea modificării conţinutului textului care
va fi scris pe placa comemorativă pentru tatăl său, fostul avocat
Mişu Şerbănescu, cuprinzând date comunicate de barou, în urma
avizului dat de Consiliul Baroului Dolj în şedinţa din 21.08.2014,
în sensul înlocuirii sintagmei „Judeţul Dolj” cu aceea de
„Regiunea Oltenia”, ţinând cont de împărţirea administrativteritorială a României în perioada 1962 – 1966 în regiuni şi nu în
judeţe;

38

Jifcu Marcela

-solicită exercitarea acţiunii disciplinare împotriva domnului
avocat Ionescu Sorin, întrucât nu s-a conformat Deciziei
Decanului Baroului Dolj nr.14/20.05.2015 şi nici Deciziei
Consiliului Baroului Dolj nr.187/09.07.2015 privind restituirea
onorariului achitat;

39

Puşcu Lidia Lăcrimioara

-plângere împotriva doamnei avocat Lăinescu Cristina Valeria;
-desemnare consilier-raportor pentru verificarea plângerii;

40

Oprea Gheorghe

-contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
nr.22/24.07.2015, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a
onorariului achitat domnului avocat Tomiță Florin George;
-prezentare referat consilier-raportor, întocmit în urma
cercetărilor efectuate, cu respectarea prevederilor art.279 alin.(5)
din Statutul profesiei de avocat;

41

Popescu Leonica

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
nr.21/15.07.2015, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a
onorariului achitat domnului avocat Stănciulescu Sorin Cornel;
-prezentare referat consilier-raportor, întocmit în urma
cercetărilor efectuate, cu respectarea prevederilor art.279 alin.(5)
din Statutul profesiei de avocat;

Membru al
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42

Coujil Pretorian Maria

contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
nr.20/01.07.2015, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a
onorariului achitat domnului avocat Pîrvu Mirel;
-prezentare referat consilier-raportor, întocmit în urma
cercetărilor efectuate, cu respectarea prevederilor art.279 alin.(5)
din Statutul profesiei de avocat;

43

Doandeș Constantin

-plângere îndreptată împotriva domnului avocat Tomiță Florin
George;
-prezentare referat consilier-raportor, întocmit în urma
cercetărilor efectuate, cu respectarea prevederilor art.279 alin.5
din Statutul profesiei de avocat;

44

Consiliul Baroului Dolj

-reanalizarea plângerii domnului Bolborea Vasile împotriva
avocaților Popa Teodor Constantin și Florescu Alexandra,
transmisă, spre competentă soluționare, de către U.N.B.R., ca
urmare a contestaţiei formulate de petent împotriva Deciziei
nr.80/26.03.2015 a Consiliului Baroului Dolj;
-prezentare referat consilier-raportor, întocmit în urma
cercetărilor efectuate, cu respectarea prevederilor art.279 alin.5
din Statutul profesiei de avocat;

45

Consiliul Baroului Dolj

-reanalizarea plângerii domnului Para Alexandru împotriva
doamnei avocat Puiu Stela, transmisă, spre competentă
soluționare, de către U.N.B.R., ca urmare a contestaţiei formulate
de petent împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj;
-prezentare referat consilier-raportor, întocmit în urma
cercetărilor efectuate, cu respectarea prevederilor art.279 alin.5
din Statutul profesiei de avocat;

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 15.10.2015, ora 14.00;

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroul Dolj

Membru al

7

