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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 19 mai 2017

ORDINEA DE ZI

I.
1.

Informări:
Avocat Lucian
Săuleanu

2

Avocat Lucian
Săuleanu

Bernd -Cupa Themis la tenis de câmp, Ediţia a VI-a, 19-20 mai 2017;

3

Avocat Lucian
Săuleanu

Bernd

4

Avocat Lucian
Săuleanu

Bernd -pregătirea agendei discuţiilor pentru întâlnirea de lucru între
conducerile administrative ale Curţii de Apel Craiova, Tribunalului
Dolj, Judecătoriei Craiova şi Consiliului Baroului Dolj;

5

Avocat Lucian
Săuleanu

Bernd -Informare - donaţie carte juridică pentru Biblioteca Publică de
Drept Chişinău;

6

Avocat Dragoş Nicu

- Baroul Zajecar (Serbia) – invitaţie la Adunarea Generală a
baroului din
03 iunie 2017; desemnarea delegaţiei care va
participa la eveniment;

7

Avocat Bogdan Mihăloiu

- Baroul Varşovia (Polonia) – invitaţie la conferinţa cu tema
“Modern Bar Association”, care se va desfăşura la Varşovia în
perioada 22-23 iunie 2017 ; desemnarea delegaţiei care va participa
la eveniment ;

8

Ionel Nicolescu
-informare efectuare lucrări de reparaţii şi achiziţii la Vila Themis;
Administrator SC Themis
SRL

Bernd -informare cu privire la desfăşurarea Întâlnirii Comisiei Barourilor
Est Europene din cadrul FBE din 5 mai 2017 şi a Conferinţei
profesionale „Independenţa avocaţilor ”din 6 mai 2017;

-Ziua Avocatului Român, 24 iunie 2017; stabilire detalii
organizatorice;
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II.
1

Propuneri:
Avocat Lucian
Săuleanu

3

Avocat Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere de organizare a unui curs de retorică la data de 8

Avocat Lucian
Săuleanu

Bernd -propunerea aprobată în cadrul Adunării Generale din

5

Avocat Lucian
Săuleanu

Bernd -reglementare cu privire la taxa de soluționare a cererilor de
restituire onorariu;

6

Av.Manuela
Gornoviceanu

4

Bernd - Propunere privind mandatarea domnului avocat Radu Marinescu
să participe la Congresul General al Federaţiei Barourilor
Europene, care se va desfăşura la Haga în perioada 01-03 iunie
2017, şedinţă la care urmează ca Baroul Dolj să preia conducerea
Comisiei Barourilor din Europa de Est din cadrul FBE;
-propunere privind mandatarea domnului avocat Radu Marinescu
de a vota în cadrul Adunării Generale organele de conducere ale
FBE

iulie 2017 împreună cu Fundaţia Paleologu, lector Theodor
Paleologu;
18.03.2017 privind înfiinţarea a două compartimente ale
Consiliului Baroului Dolj, unul să vizeze activitatea internă a
baroului şi altul – relaţiile baroului cu celelate instituţii
publice sau private, interne şi internaţionale, fiecare conduse
de un consilier desemnat de Consiliul Baroului;

-propuneri de modificare
procedură penală;

a Codului penal şi a Codului de

III. Cereri:
1 Av.Florea
Camelia -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Nicoleta(suspendată
la exercitare a profesiei începând cu data de 19.05.2017, ca urmare a
cerere pentru a beneficia renunţării la starea de suspendare la cerere;
de ajutor pentru creşterea
şi îngrijirea copilului în
vârstă de până la 2 ani)
2

Av.Sorescu Cristina
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată la cerere exercitare a profesiei începând cu data de 26.05.2017, ca urmare a
pentru a beneficia de încetării stării de suspendare la cerere;
ajutor pentru creşterea şi
îngrijirea copilului în
vârstă de până la 2 ani)

3

Av.Matei Denisa Alina

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând
20.04.2017, în temeiul art.28 lit.a din Legea nr.51/1995;
-referat contabilitate;
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4

Av.Matei Denisa Alina

-cerere de radiere din Registrul curatorilor speciali şi fiscali,
începând cu data de 20.04.2017, având în vedere că a intervenit o
stare de incompatibilitate cu exerciţiul profesiei şi a solicitat
suspendarea pentru incompatibilitate;

5

Av.Paraschivu Florin

-solicită suspendarea la cerere începând cu 01.06.2017, în temeiul
art.28 lit.d din Legea nr.51/1995;
-referat contabilitate;

6

Av.Niţu Alina Adriana

-solicită suspendarea la cerere începând cu 05.06.2017 până la data
de 01.02.2019, în temeiul art.28 lit.d din Legea nr.51/1995, pentru a
beneficia de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în
vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;

7

Av.Scafa Cristina

-solicită suspendarea la cerere începând cu 07.05.2017 până la data
de 13.02.2019, în temeiul art.28 lit.d din Legea nr.51/1995, pentru a
beneficia de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în
vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;

8

Av.Stîngă Nicoleta

-solicită suspendarea la cerere începând cu 22.05.2017 până la data
de 22.02.2019, în temeiul art.28 lit.d din Legea nr.51/1995, pentru a
beneficia de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în
vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;

9

Av.Măjină Maria

-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;

10

Av.stag,Cosma
Roxana

11

Baroul Gorj

-Decizia nr.1549/28.04.2017 a Consiliului Baroului Gorj, prin care
s-a aprobat transferul doamnei avocat Belgiu Cristina Nina din
Baroul Dolj în Baroul Gorj, începând cu data de 01.05.2017;
-radierea doamnei avocat Belgiu Cristina Nina de pe Tabloul
avocaţilor Baroului Dolj, începând cu data de 01.05.2017;

12

Av.Ion Carmen Eugenia

-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în
vedere schimbarea numelui;

13

Av.Bogdan Clara Lucia

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesionnal al
cabinetului individual, începând cu data de 01.04.2017:

14

Av.Mihail Neagoe

-solicită acordul ca prima filă din volumele donate la 13.04.2017
către Biblioteca Baroului Dolj să poarte ştampila „Donaţie familia
Mihail şi Elena Neagoe”, precum şi anul donaţiei;

Elena -cerere de radiere de pe Tabloul avocaţilor stagiari al Baroului Dolj,
începând cu data de 01.03.2017, având în vedere aprobarea
transferului în Baroul Bucureşti;
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15

Just.Dobre Victoria

-contestaţie împotriva Deciziei nr.2/16.01.2017 a Decanului
Baroului Dolj prin care i s-a respins cererea de restituire a
onorariului;

16

Just.Costache Gheorghe

-contestaţie împotriva Deciziei nr.9/22.03.2017 a Decanului
Baroului Dolj prin care i s-a respins cererea de restituire a
onorariului;

17

Just.Ghiţă Daniel

-plângere înregistrată sub nr.819 din 05.05.2017;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

18

Just.Puşcu
Lăcrămioara

19

Just.Horhoianu Elena

20

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
08 mai 2017;

21

Judecătoria Craiova
Dosar nr.17698/215/2015

-sesizare privind încălcarea de către doamna avocat Lăinescu
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;

22

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;

23

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);
-Adresa Baroului Dolj către INPPA pentru clarificarea Deciziei
CCR din 04.04.2017;

Lidia -informare privind nerespectarea de către avocat a Deciziei
Comisiei de Disciplină nr.1 din 10.03.2016;
-referitor la Decizia nr.116 din 16.03.2017 a Consiliului Baroului
Dolj privind clasarea plîngerii disciplinare;
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24

UNBR

IV.

Av.Lucian
Săuleanu

-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 şi stadiul de soluţionare a acesteia;
-Adresa Baroului Dolj către INPPA pentru clarificarea Deciziei
CCR din 04.04.2017;
Bernd -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 15.06.2017, ora 14.00;
Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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