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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 19 mai 2016

ORDINEA DE ZI

I.
1

Invitaţi la consiliu:
Av.Duţă Stelian

II.
1

Propuneri:
av.Lucian Bernd Săuleanu

2

av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere de sprijinire a Proiectului demarat de Ministerul
Culturii de achiziţie a operei lui Constantin Brâncuşi
„Cuminţenia Pământului”, prin subscrierea sumei de 1500 lei;

3

av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere privind necesitatea întocmirii unui Regulament de
Ordine Interioară care să prevadă şi circuitul intern şi extern al
actelor emise de barou pe departamente de activitate;

4

Anca Rusu, contabil-şef

-referat privind salariul minim brut pe ţară garantat în plată,
modificat începând cu data de 01.05.2016;
-propunere privind majorarea salariilor de încadrare pentru trei
dintre salariaţii Baroului Dolj care au salarii mai mici decât cel
minim brut pe ţară garantat în plată;

III.
1

Informări:
av.Lucian Bernd Săuleanu

2

av.Lucian Bernd Săuleanu

-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;

-propunere de menţinere a taxei de 100 lei pentru transfer în
Baroul Dolj, redusă de la 1000 lei, având în vedere că
valabilitatea acestei reduceri expiră la data de 01 iunie 2016.

-informare privind organizarea evenimentului „Cupa Themis la
Tenis de Câmp”, Ediția a V-a, în perioada 20-21 mai 2016;
-stabilire detalii organizatorice pentru Ziua Avocatului Român
(24 iunie 2016);
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1

3

av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare cu privire la desfăşurarea programului „O săptămână
avocat”, ediţia aVI-a, în perioada 18-29 aprilie 2016;

4

av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind invitaţia transmisă de Baroul Zajecar la
Adunarea Generală anuală, care va avea loc la data de 21 mai
2016;

5

av.Lucian Bernd Săuleanu

-analiza ofertelor primite în vederea amenajării grupului sanitar
pentru avocaţi la Tribunalul Dolj, str.Brestei nr.12;

IV.
1

Cereri:
Av.Pătru Oana Cristina -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Maria(suspendată la cerere exercitare a profesiei începând cu data de 13.05.2016, 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)

2

Av.Sorescu Cristina
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată
la
cerere exercitare a profesiei începând cu data de 20.05.2016, ca urmare a
pentru a beneficia de ajutor renunţării la starea de suspendare la cerere.
pentru
creşterea
şi
îngrijirea copilului în vârstă
de până la 1 an)

3

Av.Diaconu Gabriela
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată
la
cerere exercitare a profesiei începând cu data de 20.05.2016, ca urmare a
pentru a beneficia de ajutor renunţării la starea de suspendare la cerere.
pentru
creşterea
şi
îngrijirea copilului în vârstă
de până la 1 an)

4

Av.Mihai Iulia Constanţa
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată
la
cerere exercitare a profesiei începând cu data de 01.06.2016, ca urmare a
pentru a beneficia de ajutor renunţării la starea de suspendare la cerere.
pentru
creşterea
şi
îngrijirea copilului în vârstă
de până la 2 ani)

5

Av.Cojocaru Alina Mihaela -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată pentru neplata exercitare a profesiei începând cu data de 09.05.2016, ca urmare a
taxelor profesionale)
achitării integrale a taxelor şi contribuţiilor profesionale restante,
a penalităţilor aferente, precum şi a taxei de reînscriere pe tablou;
-referat contabilitate;

6

Av.Bogdan Clara Lucia

- solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

7

Av.Matei Cristiana Iuliana

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

8

Av.Curcă Stelian

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;
Membru al
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9

Av.Daha Victoria

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei în
perioada 2016-2017 şi menţinerea pe Tabloul avocaţilor definitivi
cu drept de exercitare a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul
profesiei de avocat;

10

Av.Săvulescu Cristian

-solicită să i se comunice până la 01.06.2016 date necesare în
apărarea sa în Dosarul penal nr.29583/215/2015/a1 (Judecătoria
Craiova) privind cuantumul amenzilor aplicate altor colegi de
către Completul CP1 sau de alte complete de judecată şi dacă
Baroul Dolj a fost informat cu privire la acestea;

11

Consiliul Baroului Dolj

-verificarea stării de nedemnitate, prevăzută de art.26 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat şi art.14 din Legea nr.51/1995 cu
privire la domnul avocat Oane Bogdan David;
-depunere referat consilier-raportor, desemnat cu verificarea
dosarului profesional al avocatului Oane Bogdan David;

12

Filiala Dolj a Casei de -Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor
Asigurări a Avocaţilor
profesioanale, de care Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a
CAA a luat cunoştinţă în şedinţa de lucru din 09.05.2016;

13

Justiţiabil Dugăeşescu Ion

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj, prin care
i-a fost respinsă cererea de restituire a onorariului achitat
domnului avocat Diaconu Şt.Ion;
-desemnare consilier-raportor pentru verificare contestaţiei;

14

Justiţiabil Roşoga Olga

-plângere înregistrată sub nr.2268/23.10.2015.
-desemnare consilier-raportor pentru verificarea plângerii;

15

Justiţiabila Ciula Violeta -plângere înregistrată sub nr.723/08.04.2016;
Felicia
-desemnare consilier-raportor pentru verificarea plângerii;

16

Justiţiabil Petrescu Dorel

17

Justiţiabila Stanca Liana -plângere înregistrată sub nr.524/09.03.2016;
Lucreţia
-referat consilier-raportor, desemnat în temeiul art.278 alin. (1)
din Statutul profesiei de avocat;

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-plângere înregistrată sub nr.140/20.01.2016;
-referat consilier-raportor, desemnat în temeiul art.278 alin. (1)
din Statutul profesiei de avocat;

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 9 iunie 2016, ora 14.00;

Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
Membru al

3

