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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 20 octombrie 2016
ORDINEA DE ZI
I.

Informări:

1.

av.Lucian Bernd Săuleanu

-conferinţa profesională din 18 noiembrie 2016, ora 14.00 –
Infracţiunile economice.Evaziunea fiscală.Fonduri europene.
Infracţiuni prevăzute de Legea nr.31/1990;(stabilire detalii
organizatorice);

2.

av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare cu privire la Proiectul de lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.51/1995 cu amendamentele Comisiei
Juridice a Camerei Deputaţilor din 11.10.2016;

3

av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare cu privire la formularele tipizate – împuterniciri
avocaţiale şi contracte de asistenţă juridică

4

av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare stadiu publicare revista Iustitia 2016;

5

av.Lucian Bernd Săuleanu
ec.Anca Rusu

- stadiu demersuri autorizare Baroul Dolj ca agent AEGRM;

6

Av.Radu Marinescu

-informare cu privire la participarea ca reprezentant al Baroului
Dolj la Congresul Federaţiei Barourilor din România (13-15
octombrie 2016), Luxembourg;

7

Av.Cristian Diaconu-Florea
Av.Dana Babov

-stadiu propuneri cu privire la Proiectul-Regulamentului cadru
pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
asistenţă judiciară;

8

Av.Dragoş
-informare cu privire la propunerile privind Proiectul
Ghinescu(preşedintele
Regulamentului procedurii disciplinare în profesia de avocat ;
Comisiei de Disciplină a
Baroului Dolj)

1

II.

Propuneri:

1

av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere zi liberă la data de 2 decembrie 2016;

2

Av.Bogdan Mihăloiu
Av.Mihai Popescu

-raport cu privire la Vila Themis;
-analiză propuneri, soluţii;

3

ec.Anca Rusu

-situaţia financiară (Vila Themis);

4

av.Lucian Bernd Săuleanu
ec.Anca Rusu

-prezentare demersuri pentru obţinere fonduri europene;

III.

Cereri:

1.

Av.Tache Camelia

-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 01.11.2016 până la data de 18.07.2018,
pentru a beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului
în vârstă de până 2 ani;
-referat contabilitate;

2

Av.Giubelan Isabela

-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 01.10.2016;
-referat contabilitate;

3

Av.Stolojan Ion

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei, începând cu data de 01.11.2016;
-referat contabilitate;

4

Av.Fota Bărbulescu Marinel

-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului de avocat;
-referat consilier-raportor;

5

Av.Buzatu
Oana -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului
Maria(fostă Plăeşiu)
individual;

6

Av.Pătru
Maria

7

SCA „Călinoiu şi Asociaţii”

Oana

Cristina -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului
individual;
-solicită încuviinţare pentru folosirea siglei Baroului Dolj în cadrul
corespondenţei (în antet), dar şi pe contractele de asistenţă
juridică tipărite de forma de exercitare a profesiei, pentru care au
fost acordate serii unice de către barou;

2

8

Societatea Civilă de Avocaţi -Contract de conlucrare profesională;
„Mărgărit, Florov&Asociaţii
(Baroul
Bucureşti)
şi
Cabinet de avocat Cocoşilă
Alina Mariana(Baroul Dolj)

9

Av.Tudora
Ancuţa

10

Av.Marta Adriana Florina

-solicită eliberarea unui nou card CCBE, având în vedere
schimbare numelui;

11

Av.Ion Carmen Eugenia

-Act adiţional nr.3 din 15.10.2016 privind modificarea
Contractului de comodat din 19.01.2009 încheiat pentru spaţiul
utilizat ca sediu profesional al cabinetului individual de avocat;

12

Av.Ion Carmen Eugenia

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;

13

Filiala Dolj a Casei de -Tabel cu avocaţii restanţieri la plata cotelor profesionale;
Asigurări a Avocaţilor
-dovezi privind notificarea restanţierilor;

14

Justiţiabil
Felicia

15

Cacaliceanu
Mihaela

16

Justiţiabil 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;
-referat consilier-raportor;

17

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;

18

Justiţiabil
Smarandache -plângere înregistrată sub nr.1784/21.09.2016.
Florentina Nicoleta
-desemnare consilier-raportor, în temeiul art.278 alin.(1) din

Georgiana -solicită eliberarea unui nou card CCBE, având în vedere
schimbare numelui;

Ciula

Violeta -contestaţie împotriva Deciziei nr.20 din 05.08.2016 a Decanului
Baroului Dolj prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a
sumelor remise către avocat în baza contractului de asistenţă
juridică;
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea
contestaţiei;
Ramona -plângere înregistrată sub nr.843/04.05.2016;
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificări în temeiul
art.278 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat;

3

Statutul profesiei de avocat;
19

Justiţiabil
Ovidiu

Firu

Bogdan -plângere înregistrată sub nr.1425/01.08.2016;
-desemnare consilier-raportor, în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

20

Justiţiabil Cîrneanu Milica

21

Justiţiabil
Victor

22

UNBR

-Decizia nr.162 din 03 septembrie 2016 a Consiliului UNBR prin
care s-a admis contestaţia formulată de Preşedintele UNBR
împotriva Deciziei Consiliului Baroului Dolj nr.225/19.05.2016(de
menţinere în profesie a domnului avocat Oane Bogdan David), s-a
anulat această decizie şi s-a trimis cauza la Baroul Dolj pentru
reanalizarea dosarului în raport de prevederile legale incidente:

23

Manole Mihai

-solicită o copie a documentelor din arhiva baroului referitoare la
avocaţii C.A.Mitescu(Constantin Atanasie Mitescu) şi George
G.G.Vorvoreanu(G.G.Vorvoreanu);

IV.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarelor ședințe de consiliu:
-10 noiembrie 2016, ora 14.00
-08 decembrie 2016, ora 14.00.

-plângere înregistrată sub nr.1801/23.09.2016;
-desemnare consilier-raportor, în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

Hârşovescu -Decizia Preşedintelui UNBR nr.71/19.07.2016 prin care a fost
respinsă ca inadmisibilă contestaţia formulată de domnul
Hârşovescu Victor împotriva Deciziei nr.186 din 17.03.2016 emisă
de Consiliul Baroului Dolj şi s-a înaintat cauza Baroului Dolj spre
competentă soluţionare;

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj
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