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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 10 noiembrie 2016
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Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016:
UNBR
–
Comisia -Decizia nr.165 /04 noiembrie 2016 privind validarea examenului
Permanentă
de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care
au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice,
precum şi a rezultatelor acestuia;
-Decizia nr.165/17 din 04 noiembrie 2016 prin care se aprobă
primirea în profesia de avocat a candidaţilor declaraţi admişi la
examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2016, care
au depus cererea de înscriere la examen la Baroul Dolj;
Soluţia:S-a luat act.
Depunere jurământ:
Avocat stagiar
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Burețea Constantin
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat cu
forma de exercitare a profesiei cu denumirea
”Gătejescu
Alexandru - Florian – Cabinet de avocat”,
-depunerea jurământului;
Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate.
Avocat stagiar
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Ciobanu Florin-Leonard
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat cu
forma de exercitare a profesiei cu denumirea ”Cabinet individual
Avocat Liviu Belulescu”;
-depunerea jurământului;
Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate.
Avocat stagiar
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Clima Viorica
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de salarizare în interiorul
profesiei încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea
”Săuleanu și Asociaţii – Societate profesională de avocaţi cu
răspundere limitată”,
-depunerea jurământului;
Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate.
Avocat stagiar
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Dăogaru Camelia-Mihaela
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat cu
forma de exercitare a profesiei cu denumirea ”Turculeanu și
Asociații – Societate civilă de avocaţi;”,
-depunerea jurământului;
Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate.
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-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de salarizare în interiorul
profesiei încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea
”Săuleanu și Asociaţii – Societate profesională de avocaţi cu
răspundere limitată”,
-depunerea jurământului;
Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate.
Avocat stagiar
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Mitru Ancuța-Laura
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat cu
forma de exercitare a profesiei cu denumirea ”Cabinet individual
Avocat Radu Marinescu”,
-depunerea jurământului;
Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate.
Avocat stagiar
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Peța Dan-Marius
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat cu
forma de exercitare a profesiei cu denumirea ”Gligă AndiFlorentin - Cabinet de avocat”,
-depunerea jurământului;
Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate.
Avocat stagiar
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Sandu Cosmin-Radulian
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat cu
forma de exercitare a profesiei cu denumirea
” Socoteanu&Popa – Societate civilă de avocați”,
-depunerea jurământului;
Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate.
Avocat stagiar
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Simon Diana
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat cu
forma de exercitare a profesiei cu denumirea ”Cabinet individual
Avocat Radu Marinescu”,
-depunerea jurământului;
Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate.
Avocat stagiar
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Stamin Elena-Diana
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat cu
forma de exercitare a profesiei cu denumirea ”Mihaela Mihai –
Cabinet de avocat”,
-depunerea jurământului;
Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate.
Avocat stagiar
cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Stoenac Dragoș
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat cu
forma de exercitare a profesiei cu denumirea ”Oancea, Răduleţu
şi Gherghe – Societate civilă de avocaţi;”,
-depunerea jurământului;
Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate.
Avocat stagiar
Gaina Roman
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Informări:
Avocat
Lucian
Bernd -Proiect Codul deontologic al avocatului român ce va fi analizat în
Săuleanu
ședința Consiliului UNBR din 17-18 decembrie 2016;
Soluţia:S-a luat act de informare.
Avocat
Lucian
Bernd -Conferința profesională ”Infracțiunile economice. Evaziunea
Săuleanu
fiscală.Fonduri europene. Infracțiuni prevăzute de Legea
nr.31/1990” – 18 noiembrie 2016; stabilire detalii organizatorice;
Soluţia:S-a luat act de informare.
Avocat
Lucian
Bernd -Agendă discuții pentru întâlnirea de lucru între conducerea
Săuleanu
Baroului Dolj și conducerea instanțelor judecătorești din Craiova,
care se va desfășura la data de 11.11.2016;
Soluţia: A fost analizată și completată agenda provizorie a discuțiilor. A fost stabilită
comisia ce va reprezenta Baroul Dolj la ședință.
Avocat
Lucian
Bernd -Serbarea Crăciunului 2016 la Teatrul pentru Copii și Tineret
Săuleanu
Colibri din Craiova; stabilire detalii organizatorice;
Soluţia: S-a luat act de informare. S-a stabilit data de 14 decembrie 2016 pentru
desfășurarea acestui eveniment și suma alocată pentru cadouri.
Avocat
Lucian
Bernd - Balul Baroului Dolj 2016; stabilire detalii organizatorice;
Săuleanu
Soluţia: S-a stabilit locația - Restaurantul La Rocca și data de 16 decembrie 2016 pentru
organizarea acestui eveniment. A fost analizată oferta.
Avocat
Lucian
Bernd - Informare cu privire la Examenul de absolvire a cursurilor
Săuleanu
INPPA care se va desfășura începând cu data de 21 noiembrie
2016;
Soluţia:S-a luat act de informare.
Baroul Vidin
-Informare privind evenimentul ”Ziua avocaturii bulgare și
împlinirea a 200 de ani de la nașterea primului Patriarh al
Bulgariei Ekzarh Antim I”;
Soluţia: S-a hotarât participarea la eveniment a unei delegații din partea Baroului Dolj
condusă de domnul avocat Socoteanu Răzvan, prodecanul Baroului Dolj.
Avocat
Lucian
Bernd - Conferința Arbitrajul Intern și International - 16 Noiembrie 2016
Săuleanu
ora 16:00, Sala Aula Magna a Facultății de Drept din Craiova
Soluţia:S-a luat act de informare.
Avocat
Lucian
Bernd -Normele metodologice nr.2,3 și 4 emise de Departamentul de
Săuleanu
Coordonare a Asistenței Judiciare – DCAJ;
Soluţia:S-a luat act de informare.
Avocat
Lucian
Bernd -Informare cu privire la acțiunea promovată de Baroul Dolj la
Săuleanu
Tribunalul București pentru anularea mărcii înregistrate de
Uniunea Națională a Barourilor din România (”Baroul Bota”) la
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București sub titulatura
BAROUL DOLJ;
Soluţia:S-a luat act de informare.
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Propuneri:
Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd - Premiile Baroului Dolj pentru anul 2016 – propuneri;

Soluţia: S-a amânat discuţia în vederea formulării unor propuneri concrete.
Avocat
Lucian
Bernd - Calendarul de evenimente al Baroului Dolj pentru anul 2017;
Săuleanu
Soluţia:S-a aprobat calendarul de evenimente pentru anul 2017 cu schimbarea denumirii
evenimentului ”Simpozionul femeilor avocat” în ”Ziua femeii avocat”.
Avocat
Lucian
Bernd -propunere de a nu se elibera acte avocaților suspendați care nu au
Săuleanu
achitat taxa de menținere pe Tabloul avocaților suspendați;
Soluţia:S-a aprobat propunerea.
Avocat
Lucian
Bernd -propuneri program RECOM online;
Săuleanu
Soluţia:S-a aprobat acordarea informațiilor din sistemul RECOM online doar avocaților
care formulează solicitările prin e-mail, cu limitarea obținerii accesului pentru 2 certificate
de bază sau unul extins lunar.
Cereri:
Av.Andrei Gabriela-Raluca -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului, ca
(fostă Naon)
urmare a modificării numelui;
Soluţia:S-a aprobat.
Av.Petcu Nicoleta
-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 01.12.2016;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat.
Av.Ilinca-Mocofan Elena- - solicită menţinerea stării de suspendare la cerere pentru a
Alexandra
(suspendată beneficia de ajutor pentru creșterea și îngrijirea copilului, până la
pentru a beneficia de ajutor data de 01.11.2017;
pentru creştere şi îngrijire
copil)
Soluţia:S-a aprobat.
Cabinet de avocat Vass
Iulia-Erzsebet(Baroul
Bucuresti) şi
Cabinet de avocat Cosmina
Ștefan(Baroul Dolj)
Soluţia:S-a luat act.
SPRL”Săuleanu
și
Asociaţii
–
Societate
profesională de avocaţi cu
răspundere limitată” și
av.Burileanu-Țună
Camelia,
Soluţia:S-a luat act.

-Act Adițional la Contractul de conlucrare profesională încheiat la
data de 01.08.2016;

- Act Adițional nr.5 din 05.07.2016 la Contractul de salarizare în
interiorul profesiei;
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Av.Pacionea-Stănescu
-solicită eliberarea unui nou card CCBE, având în vedere
Maria
pierderea cardului emis anterior;
Soluţia:S-a aprobat. Se va înainta solicitarea către UNBR în vederea eliberării unui nou
card CCBE.
Av.Stănciulescu Sorin
- solicită eliberarea unui nou card CCBE, având în vedere
deteriorarea cardului emis anterior;
Soluţia:S-a aprobat. Se va înainta solicitarea către UNBR în vederea eliberării unui nou
card CCBE.
Av.Avram Anamaria
- solicită suspendarea pentru incompatibilitate, în temeiul art.28
lit.a din Legea nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor
incompatibili, începând cu data de 14.11.2016;
Soluţia:S-a amânat soluționarea pentru ședința Consiliului Baroului Dolj din 08 decembrie
2016 în vederea depunerii de către av.Avram Anamaria a actelor doveditoarea prind
intervenirea unei stări de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de avocat.
Av.Pîrvulescu Daniel
- solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei, ca urmare a achitării taxelor și contribuțiilor
restante;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat cererea. S-a dispus reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu
drept de exercitare a profesiei începând cu data de 10.11.2016.
Av.Vintilă Gheroghe
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului individual;
Soluţia:S-a aprobat.
Hârșovescu Victor
-solicită aprobare studierea dosarului privind plângerea
înregistrată la Baroul Dolj sub nr.143/20.01.2016;
Soluţia:S-a respins cererea; petentul nu este parte în procedura disciplinară.
Filiala Dolj a Casei de -Tabel cu avocaţii restanţieri la plata cotelor profesionale;
Asigurări a Avocaţilor
-dovezi privind notificarea restanţierilor;
Soluţia:S-a amânat.
Justiţiabil Ciula Violeta -contestaţie împotriva Deciziei nr.20 din 05.08.2016 a Decanului
Felicia
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;
Soluţia:S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor și a fost respinsă
contestația.
Justiţiabil Firu Bogdan -plângere înregistrată sub nr.1425/01.08.2016;
Ovidiu
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea.
Justiţiabil Cîrneanu Milica
-plângere înregistrată sub nr.1801/23.09.2016;
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea.
Justiţiabil Pasăre Saul – -plângere înregistrată sub nr.1412/28.07.2016;
Președinte al Asociației de -desemnare consilier-raportor, în temeiul art.278 alin.(1) din
Proprietari nr.22 Calea Statutul profesiei de avocat;
București
Soluţia:A fost desemnat consilier-raportor, în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul profesiei
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de avocat;
Justiţiabil Motoc Mioara

-plângere înregistrată sub nr.1882/11.10.2016;
-desemnare consilier-raportor, în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:A fost desemnat consilier-raportor, în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul profesiei
de avocat.
Justiţiabil
Smarandache -plângere înregistrată sub nr.1784/21.09.2016.
Florentina Nicoleta
- referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea.
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;
-punct de vedere fomulat de domnul avocat Oane Bogdan David;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea.
SCP
Hristescu
și -Contract de conlucrare profesională încheiat la data de
Asociații(Baroul Bucuresti) 12.10.2016;
şi
Cabinet de avocat Ion
Carmen
Eugenia(Baroul
Dolj)
Soluţia:S-a luat act.
Av.Clenciu Constantin
-Cerere de eșalonare a taxelor profesionale și a contribuțiilor
restante;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea.
Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare următoarea ședință de consiliu:
-08 decembrie 2016, ora 14.00.
Soluţia:S-a luat act.

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroul Dolj
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