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

I
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Informări:
av.Lucian Bernd Săuleanu
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Soluţia:S-a luat act
av.Lucian Bernd Săuleanu
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Soluţia:S-a luat act
av.Lucian Bernd Săuleanu
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Soluţia:S-a luat act
av.Lucian Bernd Săuleanu
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Soluţia:S-a luat act
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;
-Ziua Avocatului Român
desfăşurare eveniment;

– 24 iunie 2016 -

informare

-informare privind Rechizitoriuldin 24 iunie 2016 al Procurorului
Parchetului Curţii de Apel Craiova prin care s-a dispus trimiterea
în judecată, în stare de libertate, a inculpatei Fotolescu Carmen,
pentru săvârşirea infracţiunilor de exercitare fără drept a unei
profesii sau activităţi, prev.şi ped.de art.26 al.1 din Legea
nr.51/1995, rap. la art. 348 C.p. şi prev.de art.60 al.6 din Legea
nr.51/1995, cu aplic.art.38 al.1 C.p. şi clasarea cauzei faţă de
inculpată sub aspectul săvârşirii infr. de înşelăciune, prev.de
art.244 al.1 şi 2 C.p. ;dosarul cauzei a fost transmis Judecătoriei
Craiova, competentă să judece cauza în fond şi se află în
procedură de cameră preliminară
-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;

-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;
Soluţia:S-a luat act; s-a hotărât formularea unei acţiuni în contencios administrativ pentru
anularea acestei decizii.
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II.
1
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III.
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av.Lucian Bernd Săuleanu
-patrimoniu INPPA Craiova;
ec.Anca Rusu
-referat;
Soluţia:S-a amânat pentru şedinţa următoare
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;
Soluţia:S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare cu privire la propunerile formulate în cadrul şedinţei
Av.Dana Babov
SAJ din 29 iunie 2016;
Av.Cristian Diaconu-Florea
Soluţia:S-a luat act de informare. Au fost analizate şi aprobate propunerile formulate în
cadrul şedinţei SAJ din 29 iunie 2016, astfel:
1.Eliberarea delegaţiilor pentru urmărire penală după ora 16 numai în cazuri de urgenţă;
2.Efectuarea unei adrese către Secţiile de poliţie în care să fie adusă la cunoştiinţă situaţia
alegerilor preferenţiale ale anumitor avocaţi pentru urmărirea penală; completarea
formularului cu menţiunea „urgenţă ; să fie respectată ordinea din lista avocaţilor SAJ de
serviciu; formularul emis de organul de urmărire penală să cuprindă şi modalitatea de
alegere a avocatului SAJ.
3.Repartizarea aleatorie a oficiilor să fie astfel implementata în programul informatic
SAJ, astfel încât să fie evitată repartizarea succesivă pentru acelaşi avocat a unei delegaţii
cu onorariul de 520 lei; repartizarea să alterneze cu repartizarea oficiilor cu valoarea
onorariului de 130 lei.
4.Repartizarea oficiilor să se facă cu nu mai mult de 30 de zile înaintea termenului de
judecată;
5.Trecerea scorului pentru toţi avocaţii membrii SAJ la nivelul O, începând cu data de
01 septembrie 2016 (măsura se va aplica anual).
av.Lucian Bernd Săuleanu
-reluare discuţii privind iniţierea unui protest al avocaţilor faţă de
tergiversarea adoptării proiectului de modificare a Legii
nr.51/1995;
Soluţia: Având în vedere: necesitatea verificării stadiului în care se află proiectul la
Comisia juridică din cadrul Camerei Deputaţilor, dar şi că urmează perioada vacanţei
parlamentare şi a celei judecătoreşti, consiliul baroului a apreciat că nu se impune în acest
moment iniţierea protestului.
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
Soluţia:S-a aprobat programul de lucru al Baroului Dolj pentru perioada vacanței
20.07.2016 – 01.09.2016: L-V 09:00 – 13:00.
Propuneri:
av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere protocol înfrăţire cu Baroul Chişinău;
Soluţia:S-a aprobat încheierea protocolului cu Baroul Chişinău
av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere protocol înfrăţire cu Baroul Salonic(Grecia);
Soluţia:S-a aprobat încheierea protocolului cu Baroul Salonic(Grecia)
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;
Soluţia:S-a aprobat
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Av.Udrişte Oana Bianca

-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;

Soluţia:S-a aprobat
Av.Brătan-Zuică
Maria- -solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
Ramona
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;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Pălan Răducu Anca -solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
Mihaela Elena
nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând
cu data de 20.08.2016 până la data de 10.05.2018, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;
Soluţia:S-a aprobat
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;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Florea
Camelia -solicită prelungirea stării de suspendare la cerere şi menţinerea
Nicoleta (suspendată la pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând cu data de 22.07.2016
cerere pentru a beneficia de până la data de 21.07.2017, pentru a beneficia de ajutor pentru
ajutor pentru creşterea şi creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până 2 ani;
îngrijirea copilului în vârstă
de până la 1 an, pentru
perioada
02.10.201521.07.2016)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Lincă Marian Cosmin
-solicită să se ia act că renunţă la cererea de suspendare din
exercitarea profesiei pentru perioada 15.07.2015 – 15.09.2016,
aprobată prin Decizia nr.280/09.06.2016 a Consiliului Baroului
Dolj;
Soluţia:S-a aprobat; s-a luat act de renunţarea la cererea de suspendare din exercitarea
profesiei pentru perioada 15.07.2015 – 15.09.2016, aprobată prin
Decizia
nr.280/09.06.2016 a Consiliului Baroului Dolj;
Av.Lungu
Florentina -solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional;
Sorina
Soluţia:S-a aprobat
Av.Cîrciu Liliana
-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Pacionea-Stănescu
-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului
Maria
individual, ca urmare a schimbării numelui prin căsătorie;
Soluţia:S-a aprobat
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
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beneficia de pensie pentru retragere definitivă din profesie;
12

13

14

15

16

17

18

19

20

Soluţia:S-a aprobat
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;

Soluţia:S-a aprobat
Nestor Nestor Diculescu -comunicare privind schimbarea sediului principal al societăţii;
Kingston Petersen SCA
(Baroul Bucureşti)
Soluţia:S-a aprobat
Soluţia:S-a aprobat.
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;
Soluţia:A fost desemnat consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei;
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;
Soluţia:S-a respins contestaţia; se menţine Decizia Decanului Baroului Dolj
nr.18/13.05.2016.
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;
Soluţia:S-a admis în parte contestaţia, în sensul obligării avocatului la restituirea către
justiţiabilă a sumei de 750 lei din onorariul achitat
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;
Soluţia:S-a respins ca neîntemeiată contestaţia, menţinându-se Decizia Decanului Baroului
Dolj, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a onorariului achitat
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;
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
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;
Soluţia:S-a luat act că în temeiul art.278 alin.(4) din Statutul profesiei de avocat,
consilierul desemnat în şedinţa anterioară pentru efectuarea cercetărilor prealabile, se
abţine; în aceste condiţii, în cauză este desemnat un alt consilier-raportor
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;
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IV.

Soluţia: S-a amânat soluţionarea, în vederea prezentării referatului de către consilierulraportor
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;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea, în vederea parcurgerii procedurilor prevăzute din
Statutul profesiei de avocat
Justiţiabila
Dragomir -plângere înregistrată sub nr.723/08.04.2016;
Mirela Merina
-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
av.Lucian Stuparu
-sesizare incident din 09.05.2016 - Judecătoria Craiova;
Soluţia:S-a luat act de sesizare;
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;
Soluţia:S-a analizat cererea formulată şi s-au decis următoarele:
1.S-a aprobat consultarea, în temeiul art.73, alin.(2) din Statutul profesiei de avocat,
a procesului-verbal al şedinţei din 09.06.2016, cu participarea decanului baroului;
2.S-a respins în unanimitate cererea privind copia înregistrărilor audio ale şedinţei;
3.S-a admis cererea, urmând a se comunica avocatului Alexandru Bogdan soluţia dată
solicitării înregistrate sub nr. 1100/08.06.2016;
4.S-a admis cererea, urmând a se comunica avocatului Alexandru Bogdan numărul de
voturi exprimate pentru, împotrivă şi abţineri;
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 18 august 2016, ora 14.00;
Soluția:S-a stabilit următoarea ședință de consiliu la data de 18.08.2016, ora 12.00.
Lucian Bernd Săuleanu
avocat
Decanul Baroului Dolj
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