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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 08 decembrie 2016
ORDINEA DE ZI cu soluţiile adoptate
I.
1.

2.

II.
1.

2.

3

4

5

6

7

Invitaţi la consiliu:
Responsabilii SAJ:
Av. Bogdan Anca – S.A.J. Băileşti
Av. Gheară Elena – S.A.J. Filiaşi
Av. Catană Ionel – S.A.J. Calafat
Av. Ianoşi Archir – S.A.J. Segarcea
Consiliul de administraţie al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor:
Av.Maria Uţescu
Av.Cătălin Băncioi
Av.Alina Groza
Av.Alina Plugărescu
Informări:
Avocat
Lucian
Bernd -Examenul de absolvire a cursurilor INPPA, sesiunea noiembrie –
Săuleanu
decembrie 2016;
Soluţia:S-a luat act
Avocat
Lucian
Bernd -informare cu privire la Conferința profesională ”Infracțiunile
Săuleanu
economice. Evaziunea fiscală.Fonduri europene. Infracțiuni
prevăzute de Legea nr.31/1990” din data de 18 noiembrie 2016;
Soluţia:S-a luat act
Avocat
Lucian
Bernd - informare - Conferința „Arbitrajul Intern și Internaţional” din
Săuleanu
data de 16 Noiembrie 2016;
Soluţia:S-a luat act
Avocat
Lucian
Bernd -Ziua Europeană a Avocatului – Masă rotundă - 10 decembrie
Săuleanu
2016;
-Revista Iustitia – informare stadiu editare;
Soluţia:S-a luat act
Avocat
Lucian
Bernd -informare cu privire la întâlnirea de lucru între conducerea
Săuleanu
Baroului Dolj și conducerea instanțelor judecătorești din Craiova,
care s-a desfășurat la data de 11.11.2016;
Soluţia:S-a luat act
Avocat
Lucian
Bernd -informare organizare conferinţă cu barourile înfrăţite din zona
Săuleanu
Balcanilor cu tema „Independenţa Avocatului” din 2017;
Soluţia:S-a luat act
Avocat
Lucian
Bernd -informare donaţie efectuată de dl.prof.Şerban Pătraşcu (afişe din
Săuleanu
perioada interbelică privind conferinţele avocaţilor.Editare Istoria
Baroului Dolj(1928-2007);
Soluţia:S-a luat act
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III.
1

Av.Răzvan Socoteanu
Av.Cristian Diaconu-Florea

-informare participare eveniment ”Ziua avocaturii bulgare și
împlinirea a 200 de ani de la nașterea primului Patriarh al
Bulgariei Ekzarh Antim I”;

Soluţia:S-a luat act
Propuneri:
Avocat
Lucian
Bernd -Premiile Baroului Dolj pentru anul 2016;
Săuleanu
-Premiul „Avram Iancu”;
Soluţia:S-au stabilit premiile Baroului Dolj care se vor acorda pentru anul 2016:
-Premiul ”Gheorghe Chițu” - doamnei avocat Margareta Pogoran – pentru întreaga
activitate în domeniul avocaturii ;
-Premiul „Dem Stoenescu” - doamnei avocat Maria Uţescu - pentru activitate remarcabilă
la promovarea profesiei şi a Baroului Dolj ;
-Premiul „Avram Iancu” - domnului Gheorghe Piperea, avocat şi profesor universitar,
pentru activitatea profesională merituoasă, cu rezultate remarcabile în planul
jurisprudenţei, doctrinei şi în cel al operei de legiferare,
-Premiul „Speranţa” - doamnei avocat Daniela Maria Cojocaru - pentru rezultate
deosebite realizate în perioada stagiului profesional;
domnului avocat Cosmin Radulian Sandu – pentru rezultate
deosebite la Examenul de admitere în profesie, ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016;

2

3

4

5

Avocat
Lucian
Bernd -propunere atelier în prima jumătate a lunii februarie 2017
Săuleanu
„Dezvoltarea personală.Time management”;
Soluţia:S-a aprobat de principiu, urmând a se stabili detalii de organizare, inclusiv pentru
un atelier de retorică;
S-a aprobat organizarea în luna martie 2017 a unui atelier de lucru propus de domnul
avocat Bogdan Mihăloiu (având ca temă Recursul în interesul legii, decizii de
neconstituţionalitate) şi care va fi susţinut de acesta;
Avocat
Lucian
Bernd -Amenajare balcon;
Săuleanu
Soluţia:S-a aprobat;
Avocat
Lucian
Bernd -Regulament desfăşurare Adunare Generală de alegere a organelor
Săuleanu
de conducere ale Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor;
Soluţia:În şedinţa din ianuarie 2017, Consiliul Filialei Dolj a Casei de Asigurări a
Avocaţilor va întocmi Regulamentul privind desfăşurarea Adunării Generale de alegere a
organelor de conducere ale filialei, urmând a fi prezentat Consiliului Baroului Dolj spre
avizare;
Referitor la Adunarea Generală a Baroului Dolj din 04 martie 2017, se stabileşte data de
18 februarie 2017 ca termen limită pentru depunerea candidaturilor pentru delegaţii
baroului la Congresul Avocaţilor 2017;
Avocat
Lucian
Bernd -propunere reglementare a regimului curatorilor speciali şi fiscali;
Săuleanu
Soluţia:În urma discuţiilor purtate, se stabilesc următoarele:
-Registrul curatorilor speciali/fiscali se întocmeşte o singură dată pe an(în luna decembrie)
şi se comunică instanţelor de judecată în luna ianuarie a anului următor;
-avocaţii curatori nu se pot retrage din registru în cursul anului (fiind exceptate
următoarele situaţii: concediu medical, suspendare din Tabloul avocaţilor cu drept de
exercitare a profesiei şi alte motive obiective a căror temeinicie urmează a fi verificată şi
aprobată de Consiliul Baroului Dolj); în astfel de cazuri, avocaţii au obligaţia de a solicita
instanţei înlocuirea cu o altă persoană înscrisă în registru;
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IV.
1
2
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-avocaţii care au fost deja numiţi curatori speciali/fiscali în dosare aflate pe rolul
instanţelor de judecată nu pot renunţa la această calitate şi nu se pot retrage din registru
decât după ce instanţa a dispus înlocuirea lor cu o altă persoană înscrisă în registru;
Avocat
Lucian
Bernd -Programul de lucru al Baroului Dolj în perioada sărbătorilor de
Săuleanu
iarnă 2016-2017;
Soluţia: S-a aprobat programul de lucru al Baroului Dolj în perioada sărbătorilor de iarnă
2016-2017, după cum urmează:
19, 20, 21, 22, 27, 28, 29.12.2016: 9.00 - 13.00
23, 26, 30.12.2016 și 02.01.2017: închis
Începând cu data de 03.01.2017 – program normal.
Avocat
Lucian
Bernd -referitor la av.Bica Alina Mihaela, se propune reluarea procedurii
Săuleanu
prevăzute de art.50 din Statutul profesiei de avocat, având în
vedere soluţia adoptată în şedinţa de consiliu din 17.03.2016 şi
Adresa Baroului Bucureşti din 08.12.2016 privind respingerea ca
nefondată a cererii de transfer;
Soluţia: S-a decis în unanimitate suspendarea dreptului doamnei Bica Alina Mihaela de a
exercita profesia de avocat, în temeiul art. 50 din Statutul profesiei de avocat.
Decizia consiliului baroului este executorie şi poate fi contestată la Consiliul Uniunii
Naţionale a Barourilor din România în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
Contestaţia nu suspendă executarea. (conform art.51 alin.(4) şi (5) din Statutul profesiei de
avocat);
Avocat Bogdan Mihăloiu
-propunere de acordare ambilor părinţi, în cazul în care aceştia
sunt avocaţi, a indemnizaţiei de Crăciun oferite de Baroul Dolj
copiilor acestora;
Soluţia: Având în vedere că nu există alocare bugetară, anul acesta se va acorda o singură
indemnizaţie. Pentru anul viitor, Comisia de Cenzori a baroului va aprecia, raportat la
situaţia financiară, oportunitatea acordării a două indemnizaţii, urmând ca în Adunarea
Generală din 2017 să fie prevăzut un capitol distinct cu această propunere;
Cereri:
Av.Şelea Raluca Daniela
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului cabinetului ;
Soluţia:S-a aprobat
„Velişcu, Popa, Mihai – -solicită aprobare pentru schimbarea sediului societăţii ;
Societate
Civilă
de
Avocaţi”
Soluţia:S-a aprobat
Av.Bădan Nicolae Casian
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului cabinetului ;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Matei Bogdan
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului cabinetului ;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Chiurtu Denisa Emilia
-cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată
pentru exercitare a profesiei, începând cu data de 01.12.2016, ca urmare a
încetării stării de incompatibilitate;
incompatibilitate)
-avizare şi înregistrare cabinet individual;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Mihai Iulia Constanţa
-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 până la data de 22.08.2018, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;
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Soluţia:S-a aprobat
Av.Ciurel Ionela Raluca

-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 10.01.2017 până la data de 10.10.2018, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;
-referat contabilitate;

Soluţia:S-a aprobat
Av.Văetuş
Mihaela -cerere de suspendare pentru incompatibilitate, începând cu data
Camelia
de 28.11.2016;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Codreş
Gabriela -solicită suspendarea pentru incompatibilitate, începând cu data de
Adelina
28.11.2016, cu eşalonarea contribuţiilor restante;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Uşurelu
Gabriela -solicită suspendarea la cerere, începând cu data de 01.12.2016, în
Cerasela
temeiul art.28 lit.d din Legea nr.51/1995;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
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 pe o perioadă
nedeterminată;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Ţapelea Bogdan Ion
-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;
Soluţia:S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea;
Av.stag.Nedelcu
Silviu 1.solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Mihail(suspendat la cerere) exercitare a profesiei începând cu data de 08.12.2016;
2.solicită avizarea şi înregistrarea contractului de colaborare
încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea „Ţapelea
Bogdan – Cabinet de avocat”;
3.solicită informaţii asupra posibilităţii încheierii unui contract de
colaborare cu o societate civilă de avocaţi cu sediul în Bucureşti,
societate care să-i asigure avocatul îndrumător pentru formarea
profesională iniţială;
Soluţia:1.S-a aprobat cererea de reînscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 08.12.2016;
2.S-a avizat contractul de colaborare încheiat cu forma de exercitare a profesiei cu
denumirea „Ţapelea Bogdan – Cabinet de avocat”;
3.Având în vedere prevederile art.296 alin.(3) din Statutul profesiei de avocat, potrivit
căruia „Avocaţii pot acorda îndrumare profesională numai avocaţilor stagiari înscrişi în
baroul din care ei fac parte”, se apreciază de către consiliu că nu este posibilă încheierea
unui contract de colaborare cu o societate civilă de avocaţi cu sediul în Bucureşti, societate
care să-i asigure avocatul îndrumător pentru formarea profesională iniţială;
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SCA
„Costache
şi -avizare şi înregistrare contract de colaborare;
Asociaţii” şi av.stag.Nicola
Anne Marie
Soluţia:S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea;
SPARL
„Săuleanu
şi -Hotărârea nr.3 din 29.11.2016 a asociaţilor privind modificarea
Asociaţii”
actelor constitutive ale societăţii, urmare a retragerii din societate
a domnului Săndulescu Alin Gabriel începând cu data de
01.01.2017;
Soluţia:S-a luat act;
Av.Săndulescu
Alin- -cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;
Gabriel
Soluţia:S-a aprobat;
Av.Calotă Armand Mihail
-solicită radierea din Registrul curatorilor fiscali şi din Registrul
curatorilor speciali;
Soluţia:Avocatul îşi va completa cererea şi va menţiona dacă a fost numit curator
special/fiscal în dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată, caz în care trebuie să solicite
instanţei înlocuirea cu o altă persoană înscrisă în registru;
Av.Milosav Anamaria
-solicitare cu privire la virarea într-un alt cont a sumelor de bani
ce-i revin din plata onorariilor din oficii;
Soluţia:S-a respins;
Av.Firuleasa
Bogdan -sesizare incident;
Costin
Soluţia:S-a luat act. Se va înainta sesizarea spre informare către Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Craiova;
Av.Clenciu Constantin
-cerere de eşalonare a taxelor şi contribuţiilor profesionale restante
Soluţia:S-a amânat soluţionarea cererii;
Justiţiabil
Hârșovescu -referitor la respingerea de către Consiliul Baroului Dolj a cererii
Victor
de studiere a dosarului privind plângerea înregistrată la Baroul
Dolj sub nr.143/20.01.2016;
Soluţia:S-a luat act;
Justiţiabil Huidilă Cosmina -plângere înregistrată sub nr.2207/11.11.2016;
-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 Firu Bogdan -plângere înregistrată sub nr.1425/01.08.2016;
Ovidiu
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea în vederea depunerii unui punct de vedere scris de către
avocat.
Justiţiabil Cîrneanu Milica
-plângere înregistrată sub nr.1801/23.09.2016;
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea în vederea depunerii unui punct de vedere scris de către
avocat.
Justiţiabil
Smarandache -plângere înregistrată sub nr.1784/21.09.2016.
Florentina Nicoleta
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Soluţia:S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor desemnat în cauză;
Având în vedere că nu au fost identificate abateri disciplinare săvârşite de către avocat,
consiliul baroului a clasat plângerea în temeiul art.281 alin.(1) din Statutul profesiei de
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avocat;
Justiţiabil Pasăre Saul – -plângere înregistrată sub nr.1412/28.07.2016;
Președinte al Asociației de -referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Proprietari nr.22 Calea
București
Soluţia:S-a amânat pentru parcurgerea procedurii prevăzute de Statutul profesiei de
avocat privind convocarea părţilor în vederea ascultării;
Justiţiabil Motoc Mioara
-plângere înregistrată sub nr.1882/11.10.2016;
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Soluţia:S-a amânat pentru parcurgerea procedurii prevăzute de Statutul profesiei de
avocat privind convocarea părţilor în vederea ascultării;
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
către 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 pentru a se verifica stadiul plângerii formulate de avocat
împotriva Deciziei nr.162 din 03 septembrie 2016 a Consiliului U.N.B.R.
Inspecţia
Judiciară
– -solicitare relaţii privind modul de cooperare, conduita,
Consiliul
Superior
al deontologia şi integritatea candidatei Chiurtu Rodica Greta,
Magistraturii
procuror în cadrul DIICOT Serviciul Teritorial Craiova, pentru
funcţia de inspector la Inspecţia Judiciară;
Soluţia:Se va comunica răspuns.
Inspecţia
Judiciară
– -solicitare relaţii privind modul de cooperare, conduita,
Consiliul
Superior
al deontologia şi integritatea candidatei Ghiţă Adina Elvira,
Magistraturii
preşedintele Tribunalului Dolj, pentru funcţia de inspector
judiciar;
Soluţia:Se va comunica răspuns.
Comisia de Cenzori a -Proces verbal din data de 21.11.2016;
Baroului Dolj
Soluţia:S-a luat act;
Contabil şef Anca Rusu
-referat privind acordarea celui de-al 13-lea salariu pentru
salariații Baroului Dolj;
Soluţia:S-a aprobat; se va acorda în luna ianuarie 2017;
Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare următoarea ședință de consiliu:
19 ianuarie 2017, ora 14.00.
Soluţia:S-a aprobat următoarea şedinţă de consiliu la data de 19 ianuarie 2017, ora 14.00;

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroul Dolj
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