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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 16 martie 2017
ORDINEA DE ZI cu soluţiile adoptate

I.
1.

Propuneri:
Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -Adunarea Generală a Baroului Dolj din 18 martie 2017:
-Ordinea de zi ;
-aspecte organizatorice;
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Soluţia: S-au stabilit detalii organizatorice ale Adunării Generale din 18 martie 2017 ;
Avocat
Lucian
Bernd -propunere constituire comitet de organizare a Conferinţei
Săuleanu
balcanice din 06 mai 2017;

3

Soluţia:S-a aprobat propunerea;
Contabil şef Anca Rusu
-referat privind verificarea şi semnarea Borderourilor cu sumele
din oficii;
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II.
1

2

3

4

Soluţia:S-a aprobat propunerea privind verificarea şi semnarea şi de către cei doi consilieri
responsabili SAJ a Borderourilor cu sumele din oficii;
Contabil şef Anca Rusu
-referat privind constituirea de garanţii de către casierul Baroului
Dolj;
Soluţia:S-a aprobat propunerea;
Informări:
Avocat
Lucian
Bernd -informare stadiu proiect Carte juridică pentru Republica Moldova
Săuleanu
(25.01.2017 – 01.03.2017);
Soluţia:S-a luat act, urmând să fie informaţi colegii avocaţi cu privire la proiect şi invitaţi
să contribuie cu carte juridică privind noile coduri;
Avocat
Lucian
Bernd -Atelier de lucru cu tema „Jurisprudenţa naţională şi europeană în
Săuleanu
materia îngheţării cursului CHF în contractele de credit”,
06.04.2017, ora 14.00, moderatori - av.Dragoş Nicu şi av.Răzvan
Scafeş;
Soluţia:S-a luat act de informare;
Avocat
Lucian
Bernd -Ziua Porţilor deschise, 01.04.2017, ora 10.00;
Săuleanu
Soluţia:S-a luat act de informare;
Avocat
Lucian
Bernd -informare achiziţionare abonament acces Universul Juridic
Săuleanu
Premium pentru avocaţi;
Soluţia:S-a luat act de informare;
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III.
1

2

3

4

5

6
7

Bernd -informare privind Adresa Inspecţiei Judiciare a Consiliului
Superior al Magistraturii prin care se solicită relaţii în legătură cu
modul de cooperare dintre doamna judecător Ponea Adina
Georgeta - din cadrul Curţii de Apel Craiova – Secţia de
Contencios administrativ şi fiscal - şi avocaţii Baroului Dolj,
precum şi cu privire la comportamentul judecătorului în sala de
şedinţă, având în vedere candidatura depusă pentru funcţia de
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
Soluţia:S-a luat act de informare;
Avocat Bianca Acrivopol
-informare desfăşurare eveniment „Ziua Femeii avocat” din
şi avocat Dana Babov
11 martie 2017;
Soluţia:S-a luat act de informare;
Cereri:
Av.Ciugulea
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Daniel(suspendat
pentru exercitare a profesiei începând cu data de 16.03.2017, ca urmare a
neplata
taxelor achitării la zi a taxelor şi contribuţiilor profesionale, a penalităţilor
profesionale)
aferente şi a taxei de reînscriere pe tablou;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Vulpe Janina Amalia
-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere pentru
a beneficia de ajutor pentru creșterea și îngrijirea copilului în
vârstă de până la 2 ani, începând cu data de 21.03.2017 până la
data de 30.12.2018;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Vlădescu Georgeta
-revenire la cererea de suspendare a exercitării profesiei de avocat
începând cu 15.07.2016, în sensul că se solicită radierea din
Tabloul avocaţilor cu această dată;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Pătru Oana Cristina -solicită suspendarea la cerere începând cu 01.03.2017, în temeiul
Maria
art.28 lit.d din Legea nr.51/1995;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Lazăr Răzvan Bogdan
-solicită suspendarea la cerere începând cu 01.04.2017, în temeiul
art.28 lit.d din Legea nr.51/1995;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Lazăr Răzvan Bogdan
-solicită radierea din Registrul curatorilor speciali;
Soluţia:S-a aprobat
Av.stagiar Cosma Elena -solicită avizarea transferului în Baroul Bucureşti şi eliberarea
Roxana
certificatului prevăzut de art.55 alin.(2) din Statutul profesiei de
avocat;
-Act adiţional de încetare a Contractului de colaborare încheiat cu
forma de exercitare a profesiei „Calotă, Ghiţă &Asociaţii Societate Civilă de Avocaţi”;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a luat act de încetarea Contractului de colaborare încheiat cu forma de
exercitare a profesiei „Calotă, Ghiţă &Asociaţii - Societate Civilă de Avocaţi”;
S-a avizat favorabil cererea de transfer; 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 avocatei către Baroul Bucureşti;
Avocat
Lucian
Săuleanu
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Av.Văduva Emil
-solicită să se ia act că înţelege să se retragă definitiv din profesia
suspendat la cerere
de avocat, începând cu data de 07.02.2017;
de la 01.03.2011
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Cabinet
de
avocat -Act adiţional nr.1/01.03.2017 privind încetarea contractului de
Gătejescu Mihaela şi
colaborare nr.2181/13.10.2015;
Av.stag. Blejan Ioana Alina
Soluţia:S-a luat act
Cabinet individual „Avocat -contract de colaborare;
B.Mihăloiu” şi
Av.stag. Blejan Ioana Alina
Soluţia:S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea;
Cabinet de avocat Balaci -Act adiţional nr.1/10.03.2017 privind încetarea contractului de
Silviu Costinel şi
colaborare nr.2179/13.10.2015;
Av.stag.Kazanci
Eduard
Carlo
Soluţia:S-a luat act
Cabinet de avocat Cioană -Contract de colaborare
Dan Gabriel şi
Av.stag.Kazanci
Eduard
Carlo
Soluţia:S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea;
Cabinet de avocat Vintilă -Act adiţional privind modificarea contractului de colaborare
Gheorghe şi
nr.2193/13.10.2015;
Av.stag.
Dincă
Maria
Lorena
Soluţia:S-a luat act
Av.Trifan Luminiţa
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului individual;
Soluţia:S-a aprobat
SCA Velişcu Popa Mihai, -solicită să se ia act de dizolvarea societăţii începând cu data de
prin avocat coordonator 01.04.2017, ca urmare a Hotărârii Adunării Generale
Popa Marian
nr.1/02.03.2017;
Soluţia:S-a luat act
Av.Popa Marian
-solicită avizare şi înregistrare cabinet individual, începând cu
data de 01.04.2017;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Mihai Lucian Gabriel
-solicită avizare şi înregistrare cabinet individual, începând cu
data de 01.04.2017;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Velişcu Constantin
-solicită avizare şi înregistrare cabinet individual, începând cu
data de 01.04.2017;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Săvulescu Cristian
-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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Av.Pădeanu Elena

Soluţia:S-a aprobat
Av.Vodă Constantin
(suspendat la cerere la
09.03.2006)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Nedelcu Silviu Mihail
(transfer
în
Baroul
Bucureşti)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Efrim
Dragoş
Alexandru
(transferat
în
Baroul
Bucureşti)

-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 radierea de pe Tabloul avocaţilor;
-referat contabilitate;
-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor stagiari al Baroului
Dolj, ca urmare a aprobării transferului în Baroul Bucureşti,
începând cu data de 19 ianuarie 2017;
-solicită să se ia act de încetarea activităţii Cabinetului de avocat
Dragoş Efrim, începând cu data de 03.02.2017, ca urmare a
aprobării transferului în Baroul Bucureşti;-solicită să se ia act de
încetarea începând cu data de 03.02.2017 a Convenţiei de
conlucrare profesională încheiată la data de 25.08.2016 între
Societatea Civilă de Avocaţi Duţescu şi Asociaţii şi Cabinet de
avocat Dragoş Efrim;
-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi al Baroului
Dolj, începând cu data de 03.02.2017;

Soluţia:S-a aprobat
Av.Mogoş
Coşoveanu -solicită aprobare pentru achitarea taxelor profesionale restante în
Paula Andreea
mod eşalonat;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a hotărât trimiterea cererii spre competentă soluţionare către Filiala Dolj a Casei
de Asigurări a Avocaţilor, având în vedere prevederile Regulamentului privind creanţele
contributive, adoptat de Consiliul UNBR în şedinţa din 18 februarie 2017;
Av.Simion Alexandru
-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în
vedere pierderea celui eliberat anterior;
Soluţia:S-a aprobat
Judecătoria Craiova
-sesizare privind încălcarea de către doamna avocat Lăinescu
Dosar nr.17698/215/2015
Cristina a dispoziţiilor art.53 şi 54 din Statutul profesiei de avocat,
prin exercitarea profesiei în cauza nr.17698/215/2015, la
termenele din 25.01.2017 şi 22.02.2017;
Soluţia:A fost desemnat consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul profesiei
de avocat;
Filiala Dolj a Casei de -tabel nominal cu avocaţii restanţieri la plata contribuţiilor
Asigurări a Avocaţilor
profesionale de care Consiliul Filialei Dolj a luat act în şedinţa din
02 martie 2017;
Soluţia:S-a luat act de Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor
profesionale, actualizată la data de 16.03.2017;
S-a decis aplicarea măsurii suspendării pentru neplata taxelor profesionale pentru avocaţii
care înregistrează restanţe;
Av.Florea Felix Patrick
-sesizare aspecte cu privire la încălcarea de către instanţele de
(Baroul Bucureşti)
judecată a drepturilor avocaţilor, a reputaţiei profesionale şi a
demnităţii;
-solicită emiterea unui punct de vedere asupra problemelor
sesizate;
Soluţia:S-a respins
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-plângere înregistrată sub nr.359/17.02.2017;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 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;
Justiţiabila
Huidilă -plângere înregistrată sub nr.2207/11.11.2016;
Cosmina
-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;
Justiţiabila
Horhoianu -plângerea înregistrată sub nr.1386 din 22.07.2016;
Elena
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Soluţia:S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor desemnat în cauză şi, în
temeiul art.281 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat, s-a decis clasarea cauzei, având în
vedere prevederile art.87 alin.(4) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat şi prevederile art.266 alin.(2) din Statutul profesiei de avocat.
Justiţiabil
Ungureanu -plângerea înregistrată sub nr.1156/16.06.2016;
Marin
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii;
Soluţia:S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor desemnat în cauză şi, în
temeiul art.281 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat, s-a decis clasarea cauzei, având în
vedere că nu au fost identificate abateri disciplinare;
Justiţiabil
Ungureanu -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.4 din
Valeriu
17.01.2017 de respingere a cererii de restituire onorariu;
-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea contestaţiei;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea pentru parcurgerea procedurii prevăzute de Statutul
profesiei de avocat privind convocarea părţilor în vederea ascultării;
SC Com Dumbrava SRL

CFR -plângere înregistrată sub nr.18 din 04.01.2017;
-referat consilier-raportor, desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea pentru parcurgerea procedurii prevăzute de Statutul
profesiei de avocat privind convocarea părţilor în vederea ascultării;
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C.A.R.
Craiova

35

UNBR

ARIAS

-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 U.N.B.R. (Dosar nr.18/2/2017,
Curtea de Apel Bucureşti);
Soluţia:S-a amânat soluţionarea pentru următoarea şedinţă de consiliu, având în vedere că
prin acţiunea formulată de avocat împotriva Deciziei nr.162 din 03 septembrie 2016 a
Consiliului U.N.B.R. s-a solicitat suspendarea efectelor deciziei, cauză care nu a primit
termen de judecată;
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IV.

UNBR

-Decizia nr.181 din 17 decembrie 2016 a Consiliului UNBR prin
care s-a admis contestaţia Preşedintelui UNBR înregistrată sub
nr.163-CS-14.09.2016, s-a anulat Decizia Consiliului Baroului
Dolj nr.289/09.06.2016, de menţinere în profesie a domnului
avocat Duţă Stelian şi s-a trimis cauza către Baroul Dolj pentru
reanalizarea acestei decizii;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea pentru următoarea şedinţă de consiliu, pentru întocmirea
unui punct de vedere de către consilierul-raportor desemnat;
UNBR
-Decizia nr.18/06.03.2017 a Preşedintelui UNBR, prin care s-a
respins ca inadmisibilă contestaţia formulată de petentul Popescu
Robert Cristian împotriva Deciziei nr.337 din 18.08.2016 emisă
de Consiliul Baroului Dolj şi s-a înaintat cauza Baroului Dolj spre
competentă soluţionare;
Soluţia:S-a luat act de Decizia Preşedintelui UNBR nr. 18/06.03.2017 prin care a fost
respinsă ca inadmisibilă contestaţia formulată de domnul Popescu Robert Cristian
împotriva Deciziei nr.337 din 18.08.2016 emisă de Consiliul Baroului Dolj şi s-a înaintat
cauza Baroului Dolj spre competentă soluţionare; având în vedere Decizia Consiliului
UNBR nr.773/26.10.2013 (cu caracter interpretativ) şi Decizia Preşedintelui UNBR
18/06.03.2017, Consiliul baroului a calificat contestaţia ca şi plângere prealabilă; s-a
analizat şi s-a respins plângerea; consiliul baroului îşi menţine decizia prin care a clasat
sesizarea disciplinară, înregistrată sub nr. 1072/03.06.2016;
Av.Clenciu Constantin
-cerere amânare/eşalonare plată debit, având în vedere achitarea
parţială a acestuia;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a luat act de referatul întocmit de contabilitate privind situaţia taxelor şi
contribuţiilor datorate de domnul avocat Clenciu Constantin şi s-a constatat că cererea a
rămas fără obiect, având în vedere că a fost achitat debitul restant ce a făcut obiectul
Deciziei de suspendare.
Av.Lăinescu
Cristina -cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare
(suspendată pentru neplata a profesiei al Baroului Dolj cu eşalonarea plăţii debitelor
taxelor profesionale)
înregistrate;
Soluţia:S-a hotărât trimiterea cererii spre competentă soluţionare către Filiala Dolj a Casei
de Asigurări a Avocaţilor, având în vedere prevederile Regulamentului privind creanţele
contributive, adoptat de Consiliul UNBR în şedinţa din 18 februarie 2017;
Curtea de Apel Craiova
-Adresa emisă la data de 07.03.2017, Dosar nr.7881/104/2012;
Soluţia: S-a hotărât desemnarea în cauză a doamnei avocat Grigore Aura Lucia.
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 13.04.2017, ora 14.00;
Soluţia:S-a aprobat următoarea şedinţă de consiliu la data de 13.04.2017, ora 14.00.
Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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