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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 13 aprilie 2017
ORDINEA DE ZI
cu soluţiile adoptate

2

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
Av.Maria Uţescu – Preşedintele Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor;
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Av.Tomiţă Florin George

I.
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II.
1.
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-invitat cu privire la sesizările formulate de justiţiabilul Vlad
Adrian;
Soluţia:A fost prezent la şedinţă domnul avocat Tomiţă Florin şi i s-a adus la cunoştinţă
conţinutul sesizărilor;
Informări:
Avocat Lucian Bernd -Ziua Porţilor deschise, 01.04.2017, ora 10.00; informare;
Săuleanu
Soluţia: S-a luat act de informare;
Av.Dragoş Nicu
-Informare desfăşurare Atelier de lucru cu tema „Jurisprudenţa
naţională şi europeană în materia îngheţării cursului CHF în
contractele de credit”, 06.04.2017;
-informare privind desfăşurarea Cupei Olteniei la Fotbal, Slatina,
aprilie 2017;
Soluţia: S-a luat act de informare;
Avocat Lucian Bernd -Şedinţa Comisiei Barourilor Est Europene din cadrul FBE - 5 mai
Săuleanu
2017; stadiu organizare;
-Conferinţa profesională cu tema „Independenţa avocatului”- 6 mai
2017; stadiu organizare;
Soluţia: S-a luat act de informare; S-au stabilit detalii privind organizarea evenimentelor;
Avocat Lucian Bernd -Informare cu privire la şedinţele Consiliului U.N.B.R. şi ale
Săuleanu
Congresului Avocaţilor din 23-25 martie 2017;
Soluţia: S-a luat act de informare;s-a luat act de hotărârile adoptate de Consiliul UNBR şi
de rezoluţiile Congresului Avocaţilor;
Avocat Mihail Neagoe
-donaţie carte pentru Baroul Dolj;
Soluţia: S-a luat act de donaţia de carte juridică pentru Biblioteca Baroului Dolj (300
bucăţi);
Avocat Lucian Bernd -informare donaţie făcută de domnul avocat Lazăr Gruneanţu Săuleanu
„Programul Congresului General al Avocaţilor din România” din
1928;
Soluţia: S-a luat act de donaţie.
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III. Propuneri:
1 Avocat Lucian
Săuleanu

Bernd - Închiriere spaţiu situat în spatele Judecătoriei Craiova şi amenajare
birouri avocaţi;

Soluţia: S-a aprobat de principiu închirierea şi înaintarea unei oferte către proprietar;
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Avocat Lucian Bernd - Proiectul „O săptămână avocat”, ediţia aVII-a, aprilie 2017;
Săuleanu
Soluţia:S-a aprobat proiectul pentru luna aprilie 2017;
Avocat Lucian Bernd -Revista „Iustitia”, pregătire materiale, articole pentru publicare;
Săuleanu
Soluţia:Colegii avocaţi sunt invitaţi să transmită materiale, articole pentru a fi publicate
în revistă.
Avocat Lucian Bernd -sejur la Vila Themis pentru pensionarii Baroului Dolj în perioada
Săuleanu
22-26 mai 2017;
Soluţia: S-a aprobat sejurul la Vila Themis pentru pensionarii Baroului Dolj în perioada
22-26 mai 2017, conform Calendarului de evenimente al Baroului Dolj pentru anul 2017;
Av.Dinulescu-Colţatu
-propunere atelier de lucru cu tema ”Prescripţia dreptului de a cere
Alina
executarea silită în cazul contractelor de credit”, în cursul lunii
iunie 2017;
Soluţia:S-a aprobat propunerea.
Cereri:
Av.Bordu Marinela
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată la cerere exercitare a profesiei începând cu data de 27.04.2017, ca urmare a
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.Vasilescu
Vicenţiu -solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
Leonard(Baroul Olt)
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.05.2017, urmare
a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Belgiu Cristina Nina
-solicită avizarea transferului în Baroul Gorj începând cu
(fostă Boveanu)
01.04.2017 şi eliberarea certificatului prevăzut de art.55 alin.(2) din
Statutul profesiei de avocat;
-referat contabilitate;
Soluţia: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 Gorj;
Av.Blejdea
Elena -solicită suspendarea la cerere începând cu 01.04.2017, în temeiul
Mihaela
art.28 lit.d din Legea nr.51/1995;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Şovăilă
Cristian- -solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând cu
Marian
30.03.2017, în temeiul art.28 lit.d din Legea nr.51/1995;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
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Av.Blejdea
Elena -solicită radierea din Registrul curatorilor speciali şi fiscali,
Mihaela
începând cu data de 01.04.2017;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Dragotă Aurelia
-solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali pentru cauzele
care sunt de competenţa Judecătoriei Băileşti;
Soluţia:S-a aprobat
Av.stag.Paoletto Gabriel -solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali pentru
Judecătoria Craiova, Judecătoria Filiaşi, Judecătoria Segarcea,
Judecătoria Băileşti şi Judecătoria Calafat;
Soluţia:S-a aprobat înscrierea în Registrul curatorilor speciali pentru Judecătoria
Craiova.
Av.Posmac Oana Luiza -solicită să se ia act de încetarea activităţii Cabinetului de avocat
Petruţa
Posmac Oana, începând cu data de 01.03.2017;
-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj, ca urmare a aprobării
transferului în Baroul Bucureşti, începând cu data de 01.03.2017;
Soluţia:S-a luat act de încetarea activităţii Cabinetului de avocat Posmac Oana, începând
cu data de 01.03.2017;
S-a decis radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei al
Baroului Dolj, ca urmare a aprobării transferului în Baroul Bucureşti, începând cu data
de 01.03.2017;
Av.Neacşu Daniela Elena -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului
(fostă Păun)
individual;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Mitrică Cosmin Ionuţ -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului individual;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Bordu
Marilena -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
Ionela
cabinetului individual;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Stuparu Lucian
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului individual;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Voiculescu
Ion -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
Cătălin
cabinetului individual;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Guţă Cosmin
-solicită aprobare pentru înfiinţarea unui birou de lucru al
Cabinetului de avocat „Cosmin Guţă”;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Nicoliţă Ion Răzvan
-solicită aprobare pentru înfiinţarea unui birou de lucru al
Cabinetului de avocat „Cosmin Guţă”;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Sava
Mihaela -solicită aprobare pentru înfiinţarea unui sediu secundar în
Ruxandra
circumscripţia Baroului Dolj;
(Baroul Bucureşti)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Chirică
Andreea -solicită să se ia act de modificarea Contractului de conlucrare
Veronica
profesională încheiat între Cabinet de avocat Chirică Andreea
Veronica şi Societatea Civilă de Avocaţi „Mărgărit, Florov şi
Asociaţii”din Baroul Bucureşti conform Actului adiţional
nr.1/01.03.2017, înregistrat sub nr.615/28.03.2017;
Soluţia:S-a luat act;
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SCP Av. „Socoteanu
&Popa” şi
Av.stag.Sandu Cosmin
Radulian
Soluţia:S-a luat act;
Av.Dinulescu-Colţatu
Alina
Monica
şi
Av.Ştefănescu
Elena,
asociaţi SCA „DinulescuColţatu şi Ştefănescu”
Soluţia:S-a luat act;
Av.Ştefănescu Elena
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Soluţia:S-a aprobat
Av.Petrescu Jean Robert
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-Act adiţional încheiat la 20.03.2017 privind modificarea
contractului de colaborare

-solicită să se ia act de Hotărârea nr.1/05.04.2017 a Adunării
Generale a Asociaţilor privind retragerea asociatului Ştefănescu
Elena începând cu data de 05.04.2017, cesiunea părţilor sociale
către av.Dinulescu-Colţatu Alina şi modificarea denumirii societăţii
în „Dinulescu-Colţatu - Societate Civilă de Avocaţi”;
-solicită avizare şi înregistrare cabinet individual, începând cu data
de 05.04.2017;
- solicită să se ia act de încetarea activităţii Cabinetului individual
„avocat Petrescu Jean Robert”, începând cu data de 20.04.2017;

Soluţia:S-a luat act;
Av.Sperilă
Ovidiu - solicită să se ia act de încetarea activităţii Cabinetului individual
Nicolae
„Ovidiu Sperilă – Cabinet de avocat”, începând cu data de
20.04.2017;
Soluţia:S-a luat act;
Av.Petrescu Jean Robert -solicită avizarea şi înregistrarea Societăţii Civile Profesionale de
Av.Sperilă
Ovidiu Avocaţi cu denumirea „Ovidiu Sperilă şi Asociaţii – Societate
Nicolae
Civilă de Avocaţi”, începând cu data de 20.04.2017;
Soluţia:S-a aprobat
SCA „Turculeanu şi -Act adiţional nr. 1/16.03.2017 încheiat la 20.03.2017 privind
Asociaţii”şi
modificarea contractului de colaborare, începând cu data de
av.stag.Dăogaru Camelia 01.02.2017;
Mihaela
Soluţia:S-a luat act;
Comisia de Cenzori a -Proces verbal nr.01/05.04.2017 privind alegerea Preşedintelui şi
Filialei Dolj a Casei de Vicepreşedintelui Comisiei de Cenzori;
Asigurări a Avocaţilor
Soluţia:S-a luat act;
Asociaţia
Studenţilor -solicită sprijin în vederea organizării unui training de dezvoltare
Basarabeni,
prin personală şi public speaking la Vila Themis din Căciulata, prin
preşedinte Eremia Liuba
asigurarea cazării pentru un număr de 25 de studenţi în perioada 1214 mai 2017;
Soluţia:S-a aprobat;
Judecătoria Craiova
-Comunicare Rechizitoriul din 29.03.2017 al Parchetului de pe
nr.9457/215/2017/a1
lângă Curtea de Apel Craiova, Dosar nr.842/P/2017, prin care s-a
dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului
Nicola Marius;
Soluţia:S-a luat act;
Judecătoria Craiova
-Adresă către SAJ Baroul Dolj prin care se solicită delegarea unui
Dosar nr. 9457/215/2017/a1 avocat pentru a pune concluzii ca apărător din oficiu în Dosarul
nr.9457/215/2017/a1 (privind pe inculpatul Nicola Marius, având
ca obiect măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră
preliminară) şi eliberarea delegaţiilor pentru cele două faze
procesuale;
Soluţia:S-a analizat conţinutul Adresei privind Dosarul nr. 9457/215/2017/a1 şi, având în
vedere conflictul de interese între avocatul din Baroul Dolj, care ar trebui desemnat
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apărător din oficiu şi persoana care exercită fără drept profesia pretinzând că are
calitatea de avocat în Baroul Dolj, se va solicita instanţei să ia act de această situaţie şi să
se adreseze altui barou pentru desemnarea unui avocat în această cauză.
Av.Andrei
Gabriela -solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în
Raluca
vedere schimbarea numelui;
Soluţia:S-a aprobat;
Av.Popescu
Elena -solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în
Mihaela
vedere schimbarea numelui;
Soluţia:S-a aprobat;
Av.Bordu Marilena
-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în
vedere schimbarea numelui;
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Soluţia:S-a aprobat;
Av.Popa Marian
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Soluţia:S-a aprobat;
Just.Stîngă Florentina
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-solicită aprobare pentru a emite și utiliza contracte de asistență
juridică personalizate, cu elementele de identificare ale formei de
exercitare a profesiei, cu respectarea cerințelor impuse de art.122
alin.4 din Statutul profesiei de avocat;
-solicită acordarea de serii unice pentru aceste formulare;

-informare privind nerespectarea de către avocat a Deciziei
Decanului Baroului Dolj nr. 3/16.01.2017 - privind restituirea
onorariului;
-solicită obligarea avocatului la restituirea diferenţei neachitate;
Soluţia:S-a analizat şi s-a luat de înscrisul depus de avocat reprezentând dovada trimiterii
diferenţei de onorariu prin mandat poştal. Consiliul a amânat soluţionarea cauzei, în
vederea confirmării de către justiţiabilă a primirii sumei restituite de avocat;
Trancă Maria Mirabela
-solicită angajare ca bibliotecar în cadrul Baroului Dolj;
Soluţia:S-a respins cererea, având în vedere că Baroul Dolj are personal angajat cu
atribuţii de bibliotecar;
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
05 aprilie 2017;
Soluţia:S-a luat act;
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;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea cauzei în vederea completării cercetărilor;
SC Com Dumbrava SRL -plângere înregistrată sub nr.359/17.02.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea cauzei în vederea completării cercetărilor;
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 respins ca neîntemeiată.
C.A.R. ARIAS CFR -plângere înregistrată sub nr.18 din 04.01.2017;
Craiova
-referat consilier-raportor, desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
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Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor desemnat în cauză şi s-a
decis clasarea cauzei, în temeiul art.281 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat;
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 soluţionării 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);
-Decizia CCR din 04.04.2017;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea pentru a fi observată motivarea Deciziei CCR din
04.04.2017 (neredactată în acest moment), dar şi ţinând cont de faptul 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 acesteia, cauză aflată în curs de soluţionare pe
rolul Curţii de Apel Bucureşti;
În acest context, pentru clarificarea Deciziei CCR, s-a hotărât solicitarea unui punct de
vedere al INPPA.
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;
-dovada depusă de domnul avocat Duţă Stelian privind formularea
plângerii prealabile împotriva Deciziei nr.181/17.12.2016 a
Consiliului UNBR;
-Decizia CCR din 04.04.2017;
-referat consilier-raportor;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea pentru a fi observată motivarea Deciziei CCR din
04.04.2017 (neredactată în acest moment), dar şi ţinând cont de faptul că domnul avocat a
formulat plângere împotriva Deciziei nr.181 din 17 decembrie 2016 a Consiliului U.N.B.R
prin care a solicitat suspendarea efectelor acesteia.
În acest context, pentru clarificarea Deciziei CCR, s-a hotărât solicitarea unui punct de
vedere al INPPA.
Inspecţia Judiciară a -Adresa nr.2818/IJ/DIJ/2017 din 07.04.2017 prin care se solicită
Consiliului Superior al relaţii în legătură cu modul de colaborare interinstituţională dintre
Magistraturii
Baroul Dolj şi conducerile administrativ judiciare ale Curţii de Apel
Craiova şi ale instanţelor arondate;
Soluţia:S-a aprobat; se vor comunica datele solicitate după consultarea colegilor avocaţi;
Av.Popescu
Cătălin -dovada achitării integrale a taxelor şi contribuţiilor profesionale
Marian
restante şi a taxei de reînscriere pe tablou.
(suspendat pentru neplata
taxelor profesionale)
Soluţia:S-a luat act că au fost achitate integral taxele şi contribuţiile profesionale restante,
dar având în vedere că nu s-a formulat o cerere de reînscriere pe tabloul avocaţilor cu
drept de exercitare a profesiei, consiliul a hotărât notificarea avocatului pentru a preciza
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V.

dacă doreşte reînscrierea pe tablou.
Av.Lucian
Bernd -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
Săuleanu
de 18.05.2017, ora 14.00;
Soluţia:S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 18.05.2017, ora 14.00.
Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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