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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 19 ianuarie 2017
ORDINEA DE ZI
cu soluţiile adoptate
I.
1

2

3

II.
1.

Invitaţi la consiliu:
Av.Margareta Pogoran

-înmânarea Premiului „Gheorghe Chiţu” pentru întreaga activitate
în domeniul avocaturii;
Soluţia:Consiliul baroului a înmânat doamnei avocat av.Margareta Pogoran Premiul
„Gheorghe Chiţu” pentru întreaga activitate în domeniul avocaturii;
Av.Maria
Uţescu, -prezentarea Situaţiei avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi
preşedinte al Filialei Dolj a contribuţiilor profesionale;
Casei de Asigurări a -Regulamentul pentru desfăşurarea Adunării Generale de alegere a
Avocaţilor
organelor de conducere a Filialei Dolj a Casei de Asigurări a
Avocaţilor;
-avizarea de către Consiliul Baroului Dolj a Proiectului de buget
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Filialei Dolj CAA,
conform art.69 lit.a din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor;
Soluţia:S-a luat act de Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor
profesionale prezentată. S-a decis aplicarea măsurii suspendării pentru neplata taxelor
profesionale pentru avocaţii care înregistrează restanţe mai mari de 6 luni;
S-a luat act de Regulamentul pentru desfăşurarea Adunării Generale de alegere a
organelor de conducere a Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor;
În temeiul art.69 lit.a din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, Consiliul baroului a
avizat Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Filialei Dolj CAA,
conform art.69 lit.a din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor;
dl.Ionel
Nicolescu, -prezentarea Situaţiei financiare a Vilei Themis pentru anul 2016;
administrator Vila Themis
din Călimăneşti-Căciulata
Soluţia:Se ia act de Situaţia financiară a Vilei Themis pentru anul 2016 şi urmează ca cei
doi consilieri desemnaţi – av.Mihai Popescu şi av.Bogdan Mihăloiu să urmărească
programul de investiţii stabilit;
Propuneri:
Avocat
Lucian
Bernd -Adunarea Generală din 04 martie 2017:
Săuleanu
-ordinea de zi;
-aspecte organizatorice(stabilire locaţie) ;
-întocmirea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Dolj
pentru anul 2016;
Soluţia:În temeiul art.67 alin.(1) şi (5) din Statutul profesiei de avocat, Consiliul baroului
stabileşte data de 4 martie 2017 pentru desfăşurarea Adunării generale ordinare, locaţia în
Aula Magna a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Craiova, Calea Bucureşti,
nr.107A, precum şi ordinea de zi a şedinţei; propunerile pentru completarea ordinii de zi
urmează a fi depuse în scris la secretariatul baroului cu cel puţin 5 zile înainte de data la
care a fost convocată adunarea generală;
Membrii consiliului vor redacta până la şedinţa următoare Raportul privind activitatea
desfăşurată în anul 2016, conform repartizării pe departamente de activitate;
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Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -proiect pentru desfăşurarea unei campanii în vederea donării unor
cărţi juridice pentru Biblioteca Orăşenească de Drept din
Chişinău;

Soluţia:S-a aprobat propunerea pentru demararea unei campanii pentru strângerea de
carte juridică din partea avocaţilor în vederea punerii acestora la dispoziţia Bibiliotecii
Publice de Drept din Chişinău.
De asemenea, s-a hotărât ca o parte din suma de bani care se recuperează din donaţia
baroului şi a membrilor consiliului baroului pentru achiziţionarea operei lui Constantin
Brâncuşi „Cuminţenia Pământului” să fie folosită în vederea cumpărării de carte juridică
nouă spre a fi donată Bibliotecii Publice de Drept din Chişinău;
Avocat
Lucian
Bernd -cercetare disciplinară;
Săuleanu
Soluţia:S-a aprobat propunerea privind demararea cercetării disciplinare;
Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -refacere Calendar de evenimente ale Baroului Dolj pentru anul
2017: (5-6 mai 2017 – sedinţă FBE şi conferinţă profesională
balcanică, 8 decembrie 2017 – Balul Baroului Dolj, 12 decembrie
2017 – Serbarea Crăciunului, 22-26 mai 2017 - pensionarii
Baroului Dolj la Vila Themis;

Soluţia:S-a aprobat propunerea privind refacerea calendarului de evenimente ale Baroului
Dolj pentru anul 2017:

5

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd

-prezentare a Proiectului european INTERREG V-A RomaniaBulgaria „Cross-Border Partnership for Training and Labour
mobility in the Juridical field”.
-propuneri pentru implementarea acestui proiect;

Soluţia: Consiliul a luat act de prezentarea proiectului şi a hotărât următoarele:






Aprobarea implementării proiectului
Împuternicirea Decanului Baroului Dolj pentru a semna contractul de finanţare
Acordarea unui mandat general Decanului Baroului Dolj în relaţia cu finanţatorii
şi partenerii Baroului Dolj, pentru toate activităţile aferente implementării
proiectului
Aprobarea propunerilor de membri din cadrul echipei de implementare a
proiectului
 Constantin-Adi GAVRILĂ– Manager
 Anca-Elena RUSU – Expert economic
 Cristian Valeriu STANCIU, conf. univ. dr., Facultatea de Științe Economice
UCV – Assistant Manager (recomandat de consultant – experiență relevantă
timp de 10 ani)
 Daniela BIRTU – Expert activități formare (recomandat de consultant –
experiență relevantă în activități de formare şi implementarea proiectelor
,inspector de resurse umane)
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Avocat
Lucian
Bernd -propunere de menţinere a taxei reduse la suma de 100 lei încasată
Săuleanu şi av.Dragoş Nicu la transferul în Baroul Dolj pentru anul 2017;
Soluţia: S-a aprobat propunerea;

7

Contabil-şef Anca Rusu

8

Soluţia: S-a luat act de referat şi s-a aprobat majorarea la nivelul salariului minim pe
economie începând cu data de 01.02.2017 (pentru salariaţii Tudor Lucia, Filipoiu Dan şi
Florea Andrei) ;
Contabil-şef Anca Rusu
-referat privind salariul de încadrare pentru salariaţii Anca Rusu şi
Aurelia Florea ;
Soluţia:S-a luat act de referat şi s-a aprobat majorarea salariului de încadrare pentru
salariaţii Anca Rusu şi Aurelia Florea, începând cu data de 01.02.2017;

III.
1

Informări:
Avocat
Lucian
Săuleanu

2

Avocat
Lucian
Săuleanu

-referat privind majorarea la nivelul salariului minim pe economie
începând cu data de 01.02.2017 (pentru salariaţii Tudor Lucia,
Filipoiu Dan şi Florea Andrei) ;

Bernd -informare privind validarea rezultatelor Examenului de absolvire
a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie - decembrie 2016, prin Decizia
Comisiei Permanente nr.179/16 decembrie 2016, conform Anexei
nr.1 la decizie din care rezultă că, la Centrul INPPA Craiova,
6 avocaţi stagiari din Baroul Dolj au promovat examenul,
dobândind titlul profesional de avocat definitiv;
-trecerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a
profesiei a următorilor avocaţi stagiari, care au promovat
examenul: Bărbuceanu Cristina-Elena, Bogoiu Narcis-Teodor,
Cojocaru Daniela-Maria, Nicola( Popescu) Anne-Marie, Stanciu
Alina-Lorena şi Văduva Cătălina;
Soluţia:S-a luat act de Decizia Comisiei Permanente nr.179/16 decembrie 2016, prin care
au fost validate rezultatele Examenului de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembriedecembrie 2016, obţinute de un număr de 6 avocaţi stagiari din Baroul Dolj, care au
promovat examenul, dobândind titlul profesional de avocat definitiv;
Consiliul baroului a decis înscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare
a profesiei a următorilor avocaţi stagiari, începând cu data de 19.01.2017: Bărbuceanu
Cristina-Elena, Bogoiu Narcis-Teodor, Cojocaru Daniela-Maria, Nicola( Popescu) AnneMarie, Stanciu Alina-Lorena şi Văduva Cătălina;
Bernd -detalii privind organizarea şedinţei FBE şi a conferinţei balcanice
din perioada 5-6 mai 2017;

Soluţia:S-a luat act de prezentarea demersurilor efectuate în vederea organizării şedinţei
FBE(05 mai 2017) şi a conferinţei balcanice (6 mai 2017);
3

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -cu privire la Încheierea penală nr.383/15.12.2016, Dosar
nr.29208/215/2016, Judecătoria Craiova, prin care a fost respinsă
ca nefondată plângerea formulată de Baroul Dolj împotriva
Ordonanţei nr.709/P/2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Craiova (cu privire la numita Nicolae Daniela Camelia);

Soluţia:S-a luat act;

Baroul Dolj - Dolj Bar Association - Barreau Dolj - Rechtsanwaltskammer - Unione degli avvocati di Dolj
Craiova, B-dul Carol I, Nr.1, Bl. 17D mezanin, cod postal 200678, Dolj, Romania
Tel: +40351.40.84.30, +40251.41.39.37 – Email: office@barouldolj.ro – Web www.barouldolj.ro

Pg.3

www.barouldolj.ro

4

5

IV.
1
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3
4
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7
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Avocat
Lucian
Bernd -informare cerere de restituire donaţie achiziţionare opera lui
Săuleanu
Constantin Brâncuşi „Cuminţenia Pământului”;
Soluţia:S-a luat act de informare; s-a hotărât ca din suma de bani care se recuperează din
donaţia baroului şi a membrilor consiliului baroului pentru achiziţionarea operei lui
Constantin Brâncuşi „Cuminţenia Pământului” o parte să fie folosită în vederea
cumpărării de carte juridică nouă spre a fi donată Bibliotecii Publice de Drept din
Chişinău, iar cealaltă parte să fie donată către asociaţia Vasiliada sau către alt proiect
umanitar privind ajutorarea copiilor;
Avocat
Lucian
Bernd -informare - program de lucru al baroului în zilele de
Săuleanu
23 şi 24 ianuarie 2017;
Soluţie: S-a aprobat programul de lucru al baroului în perioada 23-24 ianurie 2017, astfel:
-23 ianuarie 2017 - 09.00 - 13.00;
-24 ianuarie 2017 – închis;
Cereri:
Av.Bărbuceanu
Cristina- -solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
Elena
Soluţia:S-a aprobat
Av.Bogoiu Narcis-Teodor
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Nicola Anne-Marie
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
Soluţia:S-a aprobat
Socoteanu&Popa -Societate -avizare şi înregistrare contract de colaborare;
Civilă de Avocaţi şi
Av.Stanciu Alina-Lorena
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea;
Tumbăr, Cega&Popa - -avizare şi înregistrare contract de colaborare;
Societate Civilă de Avocaţi
şi
Av.Cojocaru Daniela Maria
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea;
SPRL Mocanu şi Asociaţii
-avizare şi înregistrare contract de colaborare;
şi av.Văduva Cătălina
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea;
Av.Cojocaru Daniela Maria -solicită, în temeiul art.56 alin.(2) din Legea nr.51/1995, art.73
Av.Bogoiu Narcis Teodor
alin.(3) art.335 alin.(1) şi art.337 alin.(1) din Statutul profesiei de
Nicola(Popescu)
Anna avocat, acordarea sumei de 500 lei avocaţilor din cadrul Baroului
Marie
Dolj care au promovat examenul de definitivat în decembrie 2016,
Av.Bărbuceanu
Cristina sumă ce urmează a fi achitată din bugetul Baroului Dolj,
Elena
percepută pentru înscrierea pe tabloul avocaţilor stagiari;
Av.Stanciu Alina Lorena
Av.Văduva Cătălina
Soluţia:În urma discuţiilor purtate şi a propunerile formulate, Consiliul baroului a hotărât
acordarea cu titlu de stimulent a sumei de 300 lei, în vederea achiziţionării de cărţi
juridice, pentru cei 6 stagiari ai Baroului Dolj care au promovat Examenul de definitivat în
noiembrie 2016; suma va fi ridicată de la casieria baroului urmare a prezentării unei
facturi emise pe denumirea Baroul Dolj, CIF:4553658;
Av.Ţenea Irina Emilia
-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru
incompatibilitate, începând cu data de 15.12.2016;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
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Av.stag.Chilom Alexandru- -solicită suspendarea începând cu data de 09.01.2017, în temeiul
Viorel
art.28 din Legea nr.51/1995, fiind admis în cadrul Institutului
Naţional al Magistraturii;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Cârţu-Bolca
Roxana -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere pentru
Ioana
a beneficia de ajutor pentru creșterea și îngrijirea copilului în
vârstă de până la 2 ani, începând cu data de 01.01.2017 până la
data de 08.09.2018;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Ştefan Cosmina
-solicită suspendarea din exercitarea profesiei pentru o perioadă
nedeterminată, începând cu data de 01.01.2017, în temeiul art.28
lit.d din Legea nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor
suspendaţi la cerere;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Bratiloveanu
Brigitte -solicită prelungirea stării de suspendare la cerere începând cu
Izabela(suspendată
la data de 01.01.2017 pe o perioadă nedeterminată;
cerere)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Ilincuţa
Andreea -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Mihaela(suspendată
la exercitare a profesiei începând cu data de 16.01.2017, ca urmare a
cerere pentru a beneficia de renunţării la starea de suspendare la cerere;
ajutor pentru creşterea şi
îngrijirea copilului în vârstă
de până la 2 ani)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Ilie Mihaela Maria -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată la cerere pentru exercitare a profesiei începând cu data de 17.02.2017, ca urmare a
a beneficia de ajutor pentru renunţării la starea de suspendare la cerere;
creşterea
şi
îngrijirea
copilului în vârstă de până
la 2 ani)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Dragotă
Aurelia -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Gabriela(suspendată
la exercitare a profesiei începând cu data de 01.02.2017, ca urmare a
cerere pentru a beneficia de renunţării la starea de suspendare la cerere;
ajutor pentru creşterea şi
îngrijirea copilului în vârstă
de până la 2 ani)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Diaconu Gabriela
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată la cerere pentru exercitare a profesiei începând cu data de 20.02.2017, ca urmare a
a beneficia de ajutor pentru renunţării la starea de suspendare la cerere;
creşterea
şi
îngrijirea
copilului în vârstă de până
la 2 ani)
Soluţia:S-a aprobat
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Av.Gavrilă
Marius -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendat pentru neplata exercitare a profesiei începând cu data de 29.12.2016, ca urmare a
taxelor profesionale)
achitării taxelor şi contribuţiilor profesionale şi a taxei de
reînscriere;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a luat act de referatul întocmit de contabilitatea baroului şi s-a aprobat
reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei începând cu
data de 19.01.2017;
Av.Ştefan Florin Laurenţiu -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendat pentru neplata exercitare a profesiei începând cu data de 19.01.2017, ca urmare a
taxelor profesionale)
achitării taxelor şi contribuţiilor profesionale şi a taxei de
reînscriere;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a luat act de referatul întocmit de contabilitatea baroului şi s-a aprobat
reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei începând cu
data de 19.01.2017;
Av.Boboşilă
Marian -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Marius
exercitare a profesiei începând cu data de 19.01.2017, ca urmare a
(suspendat pentru neplata achitării taxelor şi contribuţiilor profesionale şi a taxei de
taxelor profesionale)
reînscriere;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a luat act de referatul întocmit de contabilitatea baroului şi s-a aprobat
reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei începând cu
data de 19.01.2017;
Stănciulescu
Sorin
– -Act adiţional la contractul de colaborare;
Cabinet de avocat şi
av.def.Zamfir Lavinia
Soluţia: S-a luat act
Grigore Bogdan – Cabinet -avizare şi înregistrare contract de colaborare;
de avocat şi
Av.stag.Drăghici
Ovidiu
Andrei
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea;
Societatea
Civilă
de -Act adiţional nr.1/10.01.2017 privind modificarea pct.3.4 din
Avocaţi „Oancea,Răduleţu contractul de colaborare nr.1155/11.07.2013 , începând cu data de
şi Gherghe”
03.01.2017;
şi av.def.Vancea Dragoş
Alexandru
Soluţia: S-a luat act
Societatea
Civilă
de -Act adiţional nr.1/10.01.2017 privind modificarea pct.3.4 din
Avocaţi „Oancea,Răduleţu contractul de colaborare nr.1154/11.07.2013 , începând cu data de
şi Gherghe”
03.01.2017;
şi av.def.Voicu Doina
Mihaela
Soluţia: S-a luat act
Societatea
Civilă
de -Act adiţional nr.1/10.01.2017 privind modificarea pct.4.3 din
Avocaţi „Oancea,Răduleţu contractul de colaborare nr.2110/20.12.2013 , începând cu data de
şi Gherghe”
03.01.2017;
şi av.def.Marta Adriana
Florina
Soluţia: S-a luat act
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SPARL
Săuleanu
şi -Act adiţional nr.5/17.01.2017 privind modificarea pct.4.1 din
Asociaţii” şi
contractul de salarizare în interiorul profesiei, începând cu data de
Av.Morcov Mirel
01.02.2017;
Soluţia: S-a luat act
SPARL
Săuleanu
şi -Act adiţional nr.6/17.01.2017 privind modificarea pct.4.1 din
Asociaţii” şi
contractul de salarizare în interiorul profesiei, începând cu data de
Av.Burileanu-Ţună
01.02.2017;
Camelia
Soluţia: S-a luat act
SPARL
Săuleanu
şi -Act adiţional nr.1/17.01.2017 privind modificarea pct.4.1 din
Asociaţii” şi
contractul de salarizare în interiorul profesiei, începând cu data de
Av.Gaina Roman
01.02.2017;
Soluţia: S-a luat act
SPARL
Săuleanu
şi -Act adiţional nr.1/17.01.2017 privind modificarea pct.4.1 din
Asociaţii” şi
contractul de salarizare în interiorul profesiei, începând cu data de
Av.Clima Viorica
01.02.2017;
Soluţia: S-a luat act
Av.Troanţă
Rebeleş -solicită să se ia act de încetarea activităţii cabinetului individual;
Turculeanu Teodor Dragoş
Soluţia: S-a luat act
SCPAv.”Turculeanu
şi -contract de salarizare în interiorul profesiei;
Asociaţii” şi
Av.def. Troanţă Rebeleş
Turculeanu Teodor Dragoş
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea;
SCPAv.”Turculeanu
şi -Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr.1 din 10.01.2017;
Asociaţii”
Soluţia: S-a luat act
Av.stag.Nedelcu
Silviu -solicită avizarea transferului în Baroul Bucureşti;
Mihail
-Act adiţional de reziliere a Contractului de colaborare încheiat cu
forma de exercitare a profesiei „Ţapelea Bogdan - Cabinet de
avocat”;
Soluţia:S-a aprobat cererea; în temeiul art.55 alin.(2) şi (3) din Statutul profesiei de avocat,
se va elibera certificatul privind avizarea transferului şi se va înainta dosarul profesional al
avocatului către Baroul Bucureşti;
Av.def.Efrim
Dragoş -solicită avizarea transferului în Baroul Bucureşti;
Alexandru
Soluţia:S-a aprobat cererea; în temeiul art.55 alin.(2) şi (3) din Statutul profesiei de avocat,
se va elibera certificatul privind avizarea transferului şi se va înainta dosarul profesional al
avocatului către Baroul Bucureşti;
Av.Chircu Floarea
-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de
avocat și menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de
avocat;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Muşuroi Cornel

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de
avocat și menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de
avocat;

Soluţia:S-a aprobat
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36

Av.Mitra Maria

37

Soluţia:S-a aprobat
Av.Furtună Constantin

38

Soluţia:S-a aprobat
Av.Ion-Şerban Constantin

39

Soluţia:S-a aprobat
Av.Popescu Ofelia

40

41
42

43

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de
avocat și menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de
avocat;
-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de
avocat și menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de
avocat;
-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de
avocat și menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de
avocat;
-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în
vedere schimbarea numelui;

Soluţia:S-a aprobat; se va trasmite solicitarea către UNBR în vederea emiterii unui nou
card CCBE;
Av.Răduţ Cristina
-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în
vedere schimbarea numelui;
Soluţia:S-a aprobat; se va trasmite solicitarea către UNBR în vederea emiterii unui nou
card CCBE;
Av.Manafu Sorin
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;
Soluţia:S-a aprobat;
Av.Ivanovici
Dragoş 1.solicită comunicarea Deciziei nr.55/19.02.2015 a Consiliului
Theodor
Baroului Dolj;
2.soluţionarea cererii înregistrate sub nr.1997/19.10.2016 cu
privire la care s-a primit Adresa nr.1997/27.10.2016 a Baroului
Dolj;
3.indicarea temeiului de drept pe care consiliul îşi va întemeia
eventuala decizie de respingere sau de refuz de soluţionare a
cererii;
4.copii ale proceselor verbale întocmite la şedinţele baroului din
20.10.2016 şi la şedinţa în care va fi soluţionată prezenta cerere;
Soluţia:S-a analizat cererea formulată şi s-au decis următoarele:
1.Se respinge solicitarea privind comunicarea Deciziei Consiliului Baroului Dolj
nr.55/19.02.2015, având în vedere că aceasta a fost comunicată la data de 06.03.2015 prin
email şi la data de 09.03.2015 prin poştă;
2.Se respinge cererea nr.1997/19.10.2016, având în vedere că a fost deja soluţionată şi
comunicată prin Adresa nr.1997/27.10.2016;
3.Temeiul de drept: art.56 alin(2) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat;
4.Se respinge solicitarea privind eliberarea de copii ale proceselor verbale ale şedinţelor
baroului indicate în cerere, având în vedere prevederile art.73 alin.(2) din Statutul
profesiei de avocat;
Av.Clenciu Constantin
-cerere de eşalonare a taxelor şi contribuţiilor profesionale restante
-referat de contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat cererea; s-a acordat termen de plată a debitului înregistrat până la
data de 15 martie 2017;
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44

45

46

47

48

49

Justiţiabila
Huidilă -plângere înregistrată sub nr.2207/11.11.2016;
Cosmina
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea pentru parcurgerea procedurii prevăzute de Statutul
profesiei de avocat privind convocarea părţilor în vederea ascultării;
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.
Justiţiabila Cîrneanu Milica -plângere înregistrată sub nr.1801/23.09.2016;
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Soluţia:S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor;
Consiliul baroului a procedat la anchetarea abaterii sesizate şi a decis exercitarea acţiunii
disciplinare, în temeiul art.281 alin.1 din Statutul profesiei de 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 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 decis clasarea cauzei în temeiul art.281 alin.(1) din Statutul profesiei de
avocat;
Justiţiabila Motoc Mioara
-plângere înregistrată sub nr.1882/11.10.2016;
-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 decis clasarea cauzei în temeiul art.281 alin.(1) din Statutul profesiei de
avocat;
Justiţiabila Dodiţoiu Florea -plângerea înregistrată sub nr.1375 din 21.07.2016;
-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;

50

Justiţiabila
Elena

51

Justiţiabil
Marin

52

Horhoianu -plângerea înregistrată sub nr.1386 din 22.07.2016;
-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;
Ungureanu -plângerea înregistrată sub nr.1156/16.06.2016;
-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;
Av.Fuchs Iudith
-solicită exprimarea unui punct de vedere cu privire la caracterul
de înscris original al celui de-al doilea exemplar din contractul de
asistenţă juridică care rămâne în posesia cabinetului de avocat;
Soluţia:S-a hotărât ca cererea să fie transmisă Consiliului U.N.B.R. în vederea exprimării
unui punct de vedere faţă de cele solicitate;
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53

V.

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;
-dovezi depuse de domnul avocat Oane Bogdan David privind
stadiul plângerii formulate împotriva Deciziei nr.162 din
03 septembrie 2016 a Consiliului UNBR;
Soliţia:S-a amânat soluţionarea pentru următoarea şedinţă de consiliu, având în vedere că
prin plângerea formulată de avocat împotriva Deciziei nr.162 din 03 septembrie 2016 a
Consiliului U.N.B.R. s-a solicitat suspendarea efectelor deciziei;
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 16 februarie 2017, ora 14.00;
Soluţia:S-a aprobat următoarea şedinţă de consiliu la data de 16 februarie 2017, ora 14.00;
Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

Baroul Dolj - Dolj Bar Association - Barreau Dolj - Rechtsanwaltskammer - Unione degli avvocati di Dolj
Craiova, B-dul Carol I, Nr.1, Bl. 17D mezanin, cod postal 200678, Dolj, Romania
Tel: +40351.40.84.30, +40251.41.39.37 – Email: office@barouldolj.ro – Web www.barouldolj.ro

Pg.10

