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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 14 aprilie 2016

ORDINEA DE ZI
cu soluţiile adoptate

I.
1

Invitaţi la consiliu:
Consiliul de administraţie 1.-analiza situaţiei avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi
al Filialei Dolj a Casei de contribuţiilor profesioanale, de care Consiliul de Administraţie al
Asigurări a Avocaţilor
Filialei Dolj a C.A.A. a luat cunoştinţă în şedinţa de lucru din
06.04.2016;
2.-informare cu privire la hotărârile adoptate de Consiliul
U.N.B.R. şi rezoluţiile Congresului Avocaţilor din martie 2016;
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3.-referitor la Adresa Baroului Dolj prin care se solicită Filialei
Dolj a C.A.A. punct de vedere privind încheierea unui angajament
de plată cu avocaţii restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor
profesionale;
Soluţia:S-a luat act de Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor
profesionale, prezentată de Consiliul de administraţie al Filialei Dolj C.A.A.;
S-a luat act de punctul de vedere exprimat de Filială în sensul că nu există temei legal
pentru încheierea unui angajament de plată cu avocaţii restanţieri la plata taxelor şi
contribuţiilor profesionale.
Av.Oane Bogdan David
-invitat pentru verificarea stării de nedemnitate, prevăzută de
art.26 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat şi art.14 din Legea
nr.51/1995;
- punct de vedere formulat de avocat Oane Bogdan David, însoţit
de documente privind situaţia sa profesională;
-depunere referat consilier-raportor;
Soluţia:S-a luat act de punctul de vedere formulat în scris şi susţinut oral de domnul
avocat Oane Bogdan David, prezent la şedinţa de consiliu, referitor la situaţia sa
profesională şi de hotărârile judecătoreşti, depuse conform art.26 alin.(3) din Statutul
profesiei de avocat;
S-a hotărât amânarea pronunţării unei soluţii, în vederea examinării înscrisurilor depuse
de avocat şi pentru întocmirea unui referat de către consilierul-raportor desemnat în
această cauză;
Av.Duţă Stelian
-invitat pentru 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;
Soluţia: S-a luat act că domnul avocat Duţă Stelian nu a dat curs invitaţiei de a se prezenta
la şedinţa de consiliu de astăzi; s-a hotărât amânarea pronunţării unei soluţii, în vederea
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examinării înscrisurilor în ceea ce priveşte situaţia profesională a avocatului de către
consilierul-raportor desemnat în această cauză şi pentru întocmirea unui referat în acest
sens; se va repeta convocarea pentru următoarea şedinţă.
Propuneri:
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere privind emiterea unor delegaţii în situaţia în care
avocatul este desemnat să acorde cu titlu gratuit asistenţă de
specialitate juridică pentru persoane lipsite de mijloace materiale,
în temeiul art.71 alin.(2) din Legea nr.51/1995, având în vedere că
la PMS Craiova nu este permis accesul pe baza deciziei decanului
baroului;
Soluţia:S-a aprobat propunerea; în situaţiile prevăzute de art.71 alin. (2) din Legea
nr.51/1995 se va emite delegaţia pentru asistenţa juridică gratuită, anexa nr.IV la Statutul
profesiei de avocat;
Anca Rusu, contabil-şef
-propunere privind înregistrarea Baroului Dolj ca operator
autorizat al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare şi
desemnarea unui director de arhivă;
Soluţia:S-a analizat propunerea şi s-a hotărât efectuarea unor demersuri de către doamna
Anca Rusu (desemnată director de arhivă), pentru înregistrarea Baroului Dolj ca operator
autorizat al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, urmând ca în funcţie de
rezultat, consiliul să decidă în mod concret.
Informări:
-Informare privind şedinţele Consiliului U.N.B.R. şi ale Congresul Avocaţilor din martie 2016;
Soluţia:S-a luat act de informare, urmând să fie publicată pe site-ul baroului;
av.Bianca Predescu
-informare cu privire la Simpozionul Femeilor Avocat din Baroul
av.Dana Babov
Dolj, eveniment organizat la data de 09.04.2016;
Soluţia:S-a luat act;
av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare organizare eveniment „O săptămână avocat”, ediţia
aVI-a, în perioada 18-29 aprilie 2016;
Soluţia:S-a luat act;
av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare cu privire la Ordonanţa din 22.03.2016 a Prim
procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj cu privire la
plângerea formulată de Baroul Dolj împotriva soluţiei de clasare
dată în cauza nr.471/P/2015;
Soluţia:S-a luat act;
av.Lucian Bernd Săuleanu
-răspunsul transmis de Judecătoria Craiova la sesizarea Baroului
Dolj din data de 17.03.2016 cu privire la doamna judecător Bran
Cătălina;
Soluţia:S-a luat act;
av.Lucian Bernd Săuleanu
-Decizia nr.1 din 10 martie 2016 a Comisiei de Disciplină din
cadrul Baroului Dolj prin care s-a admis acţiunea disciplinară
formulată de Consiliul Baroului Dolj împotriva doamnei avocat
Lăinescu Cristina Valeria şi s-a dispus aplicarea sancţiunii
avertismentului prevăzută de art.89 alin.1 lit.b din Legea
nr.51/1995;
Soluţia:S-a luat act;
av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare amenajare grup sanitar pentru avocaţi la Tribunalul
Dolj, str.Brestei nr.12; analiză ofertă;
Soluţia:S-a luat act de ofertă, fiind apreciată ca excesivă, costurile propuse pentru
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efectuarea lucrărilor de amenajare ridicându-se la suma de 35203.67 lei;
S-a aprobat efectuarea unei investiţii la grupul sanitar respectiv, în limita a 10000 lei fără
TVA;
av.Lucian Bernd Săuleanu
-pensionarii Baroului Dolj la Vila Themis(23-27 mai 2016);
Soluţia: S-a aprobat deplasarea avocaților pensionari ai Baroului Dolj la Vila Themis, în
perioada 23 – 27 mai 2016, conform Calendarului de evenimente al Baroului Dolj pentru
anul 2016;
Cereri:
Av.Popescu
Daniela -solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
Elena(Baroul Olt)
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 15.04.2016,
urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
Soluţia: S-au aprobat cererile;
Av.Iancului Florin(Baroul -solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
Maramureş)
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.06.2016,
urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
Soluţia: S-au aprobat cererile;
Av.Drăcea
Tudora(fostă -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
Niţoi) – suspendată pentru exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 03.05.2016,
incompatibilitate la data de urmare a încetării stării de incompatibilitate;
01.01.1994;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
Soluţia: S-au aprobat cererile;
Av.Neacşu Daniela Elena
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată
la
cerere exercitare a profesiei începând cu data de 12.04.2016, ca urmare a
pentru a beneficia de ajutor încetării stării de suspendare la cerere.
pentru
creşterea
şi
îngrijirea copilului în vârstă
de până la 2 ani)
Soluţia: S-a aprobat.
Av.Chirică
Andreea -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Veronica
exercitare a profesiei începând cu data de 12.04.2016, ca urmare a
(suspendată
la
cerere renunţării la starea de suspendare la cerere.
pentru a beneficia de ajutor
pentru
creşterea
şi
îngrijirea copilului în vârstă
de până la 1 an)
Soluţia: S-a aprobat.
Av.Stăncuţ Victor Cosmin
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendat la cerere pentru exercitare a profesiei începând cu data de 24.04.2016, ca urmare a
a beneficia de ajutor pentru încetării stării de suspendare la cerere.
creşterea
şi
îngrijirea
copilului în vârstă de până
la 2 ani)
Soluţia: S-a aprobat.
Av.Dîlgoci Gabriela
-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 02.04.2016 până la
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Soluţia: S-a aprobat.
Av.Şelea Raluca Daniela

Soluţia: S-a aprobat.
Av.stag.Bogoiu
Narcis -solicită să se ia act de încetarea contractului de colaborare
Teodor
încheiat cu forma de exercitare a profesiei „Vlădescu Daniel
Lucian – Cabinet de avocat”, conform Actului adiţional
nr.1/31.03.2016;
-solicită avizarea şi înregistrarea Contractului de colaborare
încheiat la data de 01.04.2016 cu forma de exercitare a profesiei
„Mitrică Cosmin – Cabinet de avocat”;
Soluţia: S-au aprobat cererile;
Av.Naon Gabriela Raluca
-solicită să se ia act de prelungirea contractului de colaborare
încheiat cu „Năstase Cristian – Cabinet de avocat” din Baroul
Bucureşti, conform Actului adiţional nr.01/04.04.2016;
Av.Ciolacu-Olteanu Vasile
Daniel
Soluţia: S-a aprobat.
Av.Pătrăşcoiu Daniel
Soluţia: S-a aprobat.
Av.Popescu
Maria
Margareta
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Soluţia: S-a aprobat.
Av.Dogaru Gheorghe
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Soluţia: S-a aprobat.
Av.Bogdan Clara Lucia
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Soluţia: S-a aprobat.
Av.Bora Anne Marie
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Soluţia: S-a aprobat.
Justiţiabil Petrescu Dorel
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-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere,
începând cu data de 01.04.2016;
-referat contabilitate;

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional,
începând cu data de 01.04.2016;
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;
-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi
menţinerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare
a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;
-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi
menţinerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare
a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;
-solicită eliberarea unui nou card CCBE, având în vedere
schimbarea numelui;
-solicită eliberarea unui nou card CCBE, având în vedere
schimbarea numelui;

-plângere înregistrată sub nr.140/20.01.2016;
-referat consilier-raportor;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea plângerii în vederea completării cercetărilor;
Justiţiabila Stanca Liana -plângere înregistrată sub nr.524/09.03.2016;
Lucreţia
-desemnare consilier-raportor, în temeiul art.278 alin. (1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia: A fost desemnat consilier-raportor pentru verificarea plângerii, în temeiul art.278
alin.(1) din Statutul profesiei de avocat;
Asociaţia
Alianţa -Protocol de cooperare;
Internaţională Antidrog
Secţiunea Regională Sud
Vest
Oltenia,
prin
preşedinte
Chirea
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V.

Constantin
Soluţia:S-a aprobat protocolul cu unele menţiuni: să nu implice costuri pentru Baroul
Dolj; informarea privind organizarea şi participarea la evenimente să se facă cu minim 30
de zile înainte; folosirea însemnelor baroului şi orice formă de publicitate a baroului să se
facă doar cu acordul prealabil.
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 19 mai 2016, ora 14.00;
Soluția:S-a stabilit următoarea ședință de consiliu la data de 19 mai 2016, ora 14.00;
Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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