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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 07 iulie 2016
ORDINEA DE ZI

I
1

Informări:
av.Lucian Bernd Săuleanu

2

av.Lucian Bernd Săuleanu

-Ziua Avocatului Român
desfăşurare eveniment;

3

av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare cu privire la Hotărârea nr. 72 din 10 iunie 2016 a
Consiliului de Conducere a INPPA privind numirea Directorilor
Centrelor Teritoriale ale INPPA Craiova;

4

av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind Decizia Consiliului U.N.B.R. nr.110/04 iunie
2016, prin care a fost admisă contestaţia formulată de domnul
Paoletto Gabriel împotriva Deciziei nr.377/16.12.2015 a
Consiliului Baroului Dolj, s-a dipus anularea acesteia şi s-a trimis
cauza către Baroul Dolj pentru a fi pusă în aplicare;

5

av.Lucian Bernd Săuleanu
ec.Anca Rusu

-patrimoniu INPPA Craiova;
-referat;

6

av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare stadiu Dosar nr. 3540/63/2016 - Tribunalul Dolj –
Baroul Dolj în proces cu Savu Drăgnei Robert-Lucian şi Drăgnei
Constanţa Ileana;

7

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dana Babov
Av.Cristian Diaconu-Florea

-informare cu privire la propunerile formulate în cadrul şedinţei
SAJ din 29 iunie 2016;

8

av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind programul de lucru al Baroului Dolj pentru
perioada vacanței 20.07.2016 – 01.09.2016: L-V 09:00 – 13:00

II.
1

Propuneri:
av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind organizarea Examenului de primire în profesia
de avocat, sesiunea septembrie 2016, conform Hotărârii
nr.97/04.06.2016 a Consiliului U.N.B.R.
1.perioada de înscriere – 19 iulie – 17 august 2016 ; stabilire
program ;
2.formulare şi transmitere propuneri pentru Comisia de examen;
– 24 iunie 2016 -

informare

-propunere protocol înfrăţire cu Baroul Chişinău;
Membru al

1

III.
1

Cereri:
Av.Axente-Duligean Paula -solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
Eliza
nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând
cu data de 19.08.2016 până la data de 20.06.2018, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;

2

Av.Udrişte Oana Bianca

3

Av.Brătan-Zuică
Ramona

4

Av.Diaconu Gabriela

-solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând
cu data de 01.07.2016 până la data de 22.05.2017, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;

5

Av.Florea
Camelia
Nicoleta (suspendată la
cerere pentru a beneficia de
ajutor pentru creşterea şi
îngrijirea copilului în vârstă
de până la 1 an, pentru
perioada
02.10.201521.07.2016)

-solicită prelungirea stării de suspendare la cerere şi menţinerea
pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând cu data de 22.07.2016
până la data de 21.07.2017, pentru a beneficia de ajutor pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până 2 ani;

6

Av.Lungu
Sorina

7

Av.Cîrciu Liliana

-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional;

8

Av.Belu Constantin

-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei, începând cu data de 01.07.2016, pentru a
beneficia de pensie pentru retragere definitivă din profesie;

9

Av.Ionescu Sorin

-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei, începând cu data de 07.07.2016, pentru a
beneficia de pensie pentru retragere definitivă din profesie;

10

Nestor Nestor Diculescu -comunicare privind schimbarea sediului principal al societăţii;
Kingston Petersen SCA
(Baroul Bucureşti)

-solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând
cu data de 21.07.2016 până la data de 09.06.2018, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;

Maria- -solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând
cu data de 20.06.2016 până la data de 01.03.2018, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;

Florentina -solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional;

Membru al

2

11

Secretariatul Baroului Dolj

-propunere de radiere de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept
de exercitare a profesiei a domnului Protopopescu Tudor,
începând cu data de 12.06.2016, având în vedere Certificatul de
deces, eliberat la data de 13.06.2016;

12

Justiţiabila Iancu Constanţa

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
nr.19/01.06.2016, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a
onorariului achitat domnului avocat Popescu Bogdan Marian;
-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei;

13

Justiţiabil Enache Nicoliţa

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
nr.18/13.05.2016, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a
onorariului achitat domnului avocat Ciolacu-Olteanu Vasile
Daniel;
-referat consilier-raportor desemnat cu verificarea contestaţiei;

14

Justiţiabil Bucică Ecaterina

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
nr.14/11.05.2016, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a
onorariului achitat domnului avocat Ciocoiu Florin;
-referat consilier-raportor desemnat cu verificarea contestaţiei;

15

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;
-referat consilier-raportor, desemnat cu verificarea contestaţiei;

16

Justiţiabila Ciula Violeta -plângere înregistrată sub nr.723/08.04.2016;
Felicia
-referat consilier-raportor, desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

17

Justiţiabil Cîrstea Elena

-plângere înregistrată sub nr.980/24.05.2016;
-desemnare consilier-raportor, în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

18

Justiţiabil Roşoga Olga

-plângere înregistrată sub nr.2268/23.10.2015.
-referat consilier-raportor, desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

19

Justiţiabil Popescu Robert -plângere înregistrată sub nr.1072/03.06.2016;
Cristian
-referat consilier-raportor, desemnat în temeiul art.278 alin.(1)
din Statutul profesiei de avocat;

20

Justiţiabila
Mirela Merina

21

av.Lucian Stuparu

Dragomir -plângere înregistrată sub nr.723/08.04.2016;
-desemnare consilier-raportor, în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

-sesizare incident din 09.05.2016 - Judecătoria Craiova;
Membru al

3

22

Av.Bogdan Alexandru

-cererea înregistrată sub nr.1120/10.06.2016 prin care solicită:
1.o copie de pe procesul-verbal al şedinţei de consiliu din
09.06.2016;
2.o copie de pe înregistrările audio ale acestei şedinţe;
3.modul în care a fost soluţionată cererea sa înregistrată sub
nr.1100/08.06.2016;
4.numărul de voturi exprimate pentru, împotrivă şi abţineri dacă
este cazul asupra acestei cereri;

IV.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 18 august 2016, ora 14.00;

Lucian Bernd Săuleanu
avocat
Decanul Baroului Dolj

Membru al

4

