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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 17 martie 2016

ORDINEA DE ZI
cu soluţiile adoptate

I.
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II.
1

Invitaţi la consiliu:
Bica Alina-Mihaela
(primită în profesia de
avocat
prin
Decizia
nr.137/10.02.2011
a
Consiliului Baroului Dolj)

-rediscutarea cererii de înscriere pe tabloul avocaţilor definitivi cu
drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj şi a cererii de
avizare şi înregistrare a cabinetului individual de avocat;
-depunerea jurământului;
-ascultarea avocatului în temeiul art.51 din Statutul profesiei de
avocat;

-cerere înregistrată sub nr.433/25.02.2016, prin care solicită
aprobarea transferului în cadrul Baroului Iaşi, după înscrierea pe
Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei şi
avizarea cabinetului individual;
-revenire la cerere, în sensul solicitării transferului în Baroul
Bucureşti şi nu în Baroul Iaşi;
Soluţia: 1.S-a aprobat cererea privind înscrierea doamnei Bica Alina-Mihaela pe Tabloul
avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj şi s-a dispus
avizarea şi înregistrarea cabinetului individual de avocat; s-a depus jurământul;
2. Consiliul baroului a avizat favorabil cererea de transfer în Baroul București, formulată
de doamna avocat Bica Alina-Mihaela și a dispus trimiterea dosarului profesional către
Baroul București.
S-a hotărât amânarea pronunţării unei soluţii în condiţiile art. 51 din Statutul profesiei de
avocat, până la definitivarea procedurii de transfer în Baroul Bucureşti;
Av.Maria Uţescu
-prezentarea Situaţiei avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi
(preşedinte al Filialei Dolj contribuţiilor profesioanale, de care Consiliul de Administraţie al
a Casei de Asigurări a Filialei Dolj a CAA a luat cunoştinţă în şedinţa de lucru din
Avocaţilor)
07.03.2016;
Soluţia:S-a luat act de Situaţia avocaţilor restanţieri la plata contribuţiilor profesionale,
prezentată de doamna avocat Maria Uţescu şi s-a decis reanalizarea acesteia la
următoarea şedinţă de consiliu.
Adunarea Generală a Baroului Dolj din 19.03.2016:
Consiliul Baroului Dolj
-Adunarea Generală din 19 martie 2016; propuneri, detalii
organizatorice;
Soluţia:S-au purtat discuţii şi s-au stabilit detalii organizatorice ale Adunării Generale;
Bica Alina-Mihaela
(primită în profesia de
avocat
prin
Decizia
nr.137/10.02.2011
a
Consiliului Baroului Dolj)
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III.
1

Propuneri:
Constantin Adi Gavrilă

-propune iniţierea unui proiect de scanare a documentelor din
arhiva Baroului Dolj;

Soluţia:S-a aprobat propunerea;
2

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere privind scanarea fondului de carte veche;

Soluţia:S-a aprobat propunerea;
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V.
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Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind organizarea evenimentelor baroului din luna
aprilie: Ziua Porţilor deschise (09 aprilie) şi Proiectul „O
săptămână avocat”(18-29aprilie);

Soluţia:S-a luat act de informare;
Av.Cristian Diaconu-Florea -informare cu privire la desfăşurarea întâlnirii de lucru a
consilierilor barourilor, responsabili cu activitatea SAJ, care a
avut loc la Roman, jud.Neamţ, în perioada 11-12 martie 2016;
Soluţia:S-a luat act de informare;
Av.Bianca Predescu şi -informare cu privire la organizarea Simpozionului dedicat Femeii
Av.Dana Babov
Avocat din Baroul Dolj;
Soluţia:S-a luat act de informare;
Cereri:
Av.Preduşel Iulian(Baroul -solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
Olt)
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.04.2016,
urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
Soluţia:S-au aprobat cererile;
Av.Popa
Mirela(Baroul -solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
Olt)
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.03.2016,
urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
Soluţia:S-au aprobat cererile;
Av.Andrei
Gina(Baroul -solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
Olt)
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.03.2016,
urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
Soluţia:S-au aprobat cererile;
Av.Ciolacu
Daniela -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere pentru
Georgeta
a beneficia de ajutor pentru creșterea și îngrijirea copilului în
vârstă de până la 1 an, începând cu data de 15.04.2016 până la
data de 01.02.2017;
Soluţia:S-a aprobat;
Av.Dumitraşcu Daniela
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;
Soluţia:S-a aprobat;
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Av.Bălănoiu Adelina Oana
Soluţia:S-a aprobat;
Av.Muncioiu Mirel Ionuţ
Soluţia:S-a aprobat;
Av.Gligă Andi Florentin
Soluţia:S-a aprobat;
Av.Popa Georgeta
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Soluţia:S-a aprobat;
Av.Minda Ana Maria
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Soluţia:S-a luat act;
Av.Minda Mihai Bogdan
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Soluţia:S-a luat act;
Avocaţi asociaţi
Minda Ana Maria şi Minda
Mihai Bogdan
Soluţia:S-a aprobat;
Av.Vlădescu Daniel Lucian

Soluţia:S-a aprobat;
SPARL
„Săuleanu
şi
Asociaţii” şi av.Săndulescu
Bogdan Sorin
Soluţia:S-a luat act;
SPARL
„Săuleanu
şi
Asociaţii”

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 13.04.2016, ca urmare a
renunţării la starea de suspendare la cerere (concediul pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an);
-solicită să se ia act de încetarea activităţii Cabinetului individual
cu denumirea „Ana Maria Minda - Cabinet de avocat”, începând
cu data de 17.03.2016, urmând să exercite profesia în cadrul unei
societăţi civile de avocaţi;
-solicită să se ia act de încetarea activităţii Cabinetului individual
cu denumirea „Mihai Bogdan Minda - Cabinet de avocat”,
începând cu data de 17.03.2016, urmând să exercite profesia în
cadrul unei societăţi civile de avocaţi;
-solicită avizarea şi înregistrarea formei de exercitare a profesiei
cu denumirea „Minda &Asociaţii – Societate Civilă de Avocaţi”,
începând cu data de 17.03.2016;
-solicită suspendarea activităţii cabinetului individual cu
denumirea „Vlădescu Daniel Lucian – Cabinet de avocat”,
urmând să-şi exercite profesia în calitate de asociat în cadrul
Societăţii Civile Profesionale de Avocaţi cu Răspundere Limitată
„Săuleanu şi Asociaţii”;
-Act adiţional privind încetarea contractului de salarizare în
interiorul profesiei, începând cu data de 29.02.2016;

-Hotărârea Adunării Generale nr.2 din 29.02.2016 a asociaţilor
SPARL „Săuleanu şi Asociaţii” privind cooptarea în societate, în
calitate de asociaţi, a domnilor avocaţi Vlădescu Daniel Lucian şi
Săndulescu Bogdan Sorin;
-Contractul de constituire a SPARL cu denumirea „Săuleanu şi
Asociaţii – Societate profesională de avocaţi cu răspundere
limitată”;
-Statutul SPARL cu denumirea „Săuleanu şi Asociaţii – Societate
profesională de avocaţi cu răspundere limitată”;

Soluţia:S-a luat act;
Cabinet de avocat „Văetuş -Act adiţional nr.2/29.01.2016 la Contractul de colaborare,
Mihaela Camelia” şi
încheiat ca urmare a schimbării numelui avocatului colaborator,
av.stagiar
colaborator în urma căsătoriei;
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Nicola Anne Marie (fostă
Popescu)
Soluţia:S-a luat act;
Cabinet
de
avocat -Act adiţional nr.1/25.01.2016 privind modificarea art.3, pct.3.4
„Acrivopol Elena Bianca” din Contractul de colaborare;
şi avocat colaborator Ionele
Ancuţa Denisa
Soluţia:S-a luat act;
Av.Măjină Maria
-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei, în
temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-a aprobat;
Av.Ştefănescu Elena

-solicită eliberarea unui nou card CCBE, având în vedere
schimbarea numelui prin căsătorie;

Soluţia:S-a aprobat;
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Justiţiabil Petrescu Dorel
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Justiţiabil Coşovan Rada
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-plângere înregistrată sub nr.140/20.01.2016;
-desemnare consilier-raportor;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea; în temeiul art.278, alin.(1) din Statutul profesiei de
avocat, a fost desemnat consilier-raportor pentru verificarea plângerii; se va parcurge
procedura de convocare a justiţiabilului, în vederea ascultării, prevăzută de art.279,
alin.(5) din Statutul profesiei de avocat.
-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj, prin care
i-a fost respinsă cererea de restituire a onorariului achitat
domnului avocat Ionescu Sorin;
-referat consilier-raportor;
Soluția: Consiliul a analizat contestaţia și documentele anexate, a luat act de referatul
consilierului-raportor, întocmit în urma verificărilor efectuate și a decis respingerea
contestației și menținerea Deciziei Decanului Baroului Dolj.
Justiţiabil
Hârşovescu -plângere înregistrată la Baroul Dolj sub nr.143/20.01.2016;
Victor
-referat consilier-raportor;
Soluţia: Consiliul a analizat plângerea și documentele anexate, a luat act de referatul
consilierului-raportor, întocmit în urma cercetărilor efectuate și a decis clasarea cauzei,
având în vedere că nu s-a identificat săvârșirea vreunei abateri disciplinare;
Av.Oane Bogdan David
-verificarea stării de nedemnitate, prevăzută de art.26 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat şi art.14 din Legea nr.51/1995;
-depunere referat consilier-raportor;
-analiză cerere formulată de domnul avocat Oane Bogdan David
prin care solicită amânarea pronunţării asupra stării de
nedemnitate profesională, în vederea depunerii unor documente;
Soluţia:S-a amânat pronunţarea pentru depunerea de către domnul avocat Oane Bogdan
David a unor documente necesare întocmirii referatului de către consilierul-raportor,
desemnat în această cauză; s-a decis invitarea domnului avocat Oane Bogdan David la
următoarea şedinţă de consiliu, având în vedere solicitarea formulată în acest sens;
Baroul Dolj
-lămurirea calităţii de avocat cu drept de exercitare a profesiei a
domnului Duţă Stelian;
-referat consilier-raportor;
Soluţia:S-a amânat pronunţarea, în vederea completării raportului întocmit de către
consilierul desemnat pentru verificări în această cauză; s-a decis invitarea domnului
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VI.

VII
1.

2

avocat Duţă Stelian la următoarea şedinţă de consiliu;
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 14 aprilie 2016, ora 14.00;
Soluția:S-a stabilit următoarea ședință de consiliu la data de 14.04.2016, ora 14.00.
Diverse
Baroul Dolj
-sesizare cu privire la doamna judecător Bran Cătălina din cadrul
Judecătoriei Craiova;
Soluţia:S-a luat act;
Av.Bianca Predescu
-propunere privind completarea Ordinii de zi a Adunării Generale
din 19 martie 2016 cu dezbaterea unei rezoluţii referitoare la
programul registraturii Judecătoriei Craiova, distinct pentru
avocaţi;
Soluția:S-a apreciat că problema supusă spre analiză nu este de competenţa Adunării
Generale; consiliul a luat act de propunere, urmând să întreprindă demersuri cu privire la
aspectele semnalate;
Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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