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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 10 august 2017
ORDINEA DE ZI
cu soluţiile adoptate
I.
1.

2.

II.
1.

Invitaţi la şedinţă:
Av.Tomiţă Florin George

-invitat în legătură cu plângerea înregistrată sub nr.1238 din
13.07.2017 formulată de just.Badea Mic Dragoş;
-invitat în legătură cu sesizarea formulată de just. Tănasie Elena
privind nerespectarea de către avocat a Deciziei Decanului Baroului
Dolj nr. 14/25.05.2017 de restituire a onorariului;
Soluţia:S-a prezentat la şedinţă domnul avocat Tomiţă Florin George, fiind ascultat în legătură
cu plângerile formulate împotriva sa; s-a luat act de declaraţiile date;
Av.Tănăsescu Nicolae
-invitat în legătură cu sesizarea formulată de just.Smarandache
Florentina privind refuzul avocatului de a se conforma Deciziei
Decanului Baroului Dolj nr.17/28.06.2017 de restituire a onorariul;
Soluţia:Se va repeta invitaţia pentru următoarea şedinţă, având în vedere că domnul avocat
Tănăsescu Nicolae nu a fost prezent.
Informări:
Avocat
Lucian
Bernd -verificarea dosarelor de înscriere la Examenul de primire în
Săuleanu
profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de
avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor
care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,
sesiunea septembrie 2017;
-validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire
în profesia de avocat a candidaţilor înscrişi, prevăzute de Legea
nr.51/1995 și de Statutul profesiei de avocat ;
Soluția: Consiliul Baroului Dolj a validat rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de primire
în profesia de avocat, prevăzute de Legea nr.51/1995, republicată şi modificată şi de Statutul
profesiei de avocat, de către un număr de 73 de candidaţi care au solicitat înscrierea la
Examenul de primire în profesia de avocat și de admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea
dobândirii titlului profesional de avocat stagiar), sesiunea septembrie 2017, cu excepţia
candidatului Ştocîţă Bogdan-Constantin, a cărui cerere de înscriere la examen a fost respinsă,
în temeiul art.14 lit.a din Legea nr.51/1995; s-a dispus afișarea deciziei de validare şi a listei
candidaților la sediul și pe site-ul Baroului Dolj;
Consiliul Baroului Dolj a validat rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de primire în
profesia de avocat, prevăzute de Legea nr.51/1995, republicată şi modificată şi de Statutul
profesiei de avocat, de către candidatul care a solicitat înscrierea la Examenul de primire în
profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv), sesiunea
septembrie 2017 ; s-a dispus afișarea deciziei de validare şi a listei candidaților la sediul și pe
site-ul Baroului Dolj;
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2.

III.
1.

2.

IV.
1.

2.

3

4.

5.

6.

Avocat Bianca Predescu şi -informare cu privire la proiectul referitor la cursurile de public
Avocat Bianca Acrivopol
speaking pentru copii aflaţi în clasele V-VIII;
Soluţia:Se renunţă la susţinerea proiectului;
Propuneri:
Avocat
Lucian
Bernd -pensionarii Baroului Dolj la Vila Themis (septembrie 2017);
Săuleanu
Soluţia: S-a hotărât acordarea sejurului la Vila Themis la cererea scrisă a pensionarilor, în
funcţie de opţiunea fiecăruia privind data deplasării;
Avocat
Lucian
Bernd -discuţii cu privire la „Premiul Avram Iancu” pentru anul 2017;
Săuleanu
Soluţia: S-a amânat discutarea pentru şedinţa următoare.
Cereri:
Av.Bică Gheorghe
-cerere de transfer în Baroul Dolj;
(Baroul Mehedinţi)
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al baroului Dolj începând cu data de
01.09.2017;
-cerere de avizare şi înregistrare cabinet de avocat;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea în vederea întocmirii unui raport de către consilierul delegat
în acest sens, conform disp.art.56 alin.1) din Statutul profesiei de avocat;
Av.Niţu Alina-Adriana
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată la cerere exercitare a profesiei, începând cu data de 01.09.2017, ca urmare
pentru a beneficia de a renunţării la starea de suspendare la cerere;
concediu de creştere şi
îngrijire copil în vârstă de
până la 2 ani)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Cercel Sevastian
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendat
pentru exercitare a profesiei, începând cu data de 01.09.2017;
incompatibilitate)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Tudora
Georgiana -solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
Ancuţa
nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând
cu data de 05.08.2017 până la data de 05.05.2019, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Filip Irina
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului individual ;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Iordache Marin Florian, -solicită aprobare pentru a emite și utiliza contracte de asistență
asociat în cadrul SCA juridică personalizate, cu elementele de identificare ale formei de
„Iordache&Stănică”
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;
Soluţia:S-a aprobat
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7.

8.

9.

10.

11.

Av.Moţăţăianu Prejbeanu -solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în
Magdalena
vedere pierderea celui eliberat anterior;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Nica Constantin
-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi
menţinerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a
profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Tomiţă Florin George
-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.14 din 25
mai 2017 prin care s-a dispus restituirea către justiţiabila Tănasie
Elena a sumei de 700 lei din onorariul achitat;
-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei;
Soluţia:S-a respins contestaţia ca neîntemeiată, fiind menţinută Decizia Decanului Baroului
Dolj nr.14 din 25 mai 2017 prin care s-a dispus restituirea către justiţiabila Tănasie Elena a
sumei de 700 lei din onorariul achitat;
Av.Tomiţă Florin George
-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.12 din 15
mai 2017 prin care s-a dispus restituirea către justiţiabilul Sanda
Constantin a sumei de 300 lei din onorariul achitat;
-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei;
Soluţia:S-a respins contestaţia ca neîntemeiată, fiind menţinută Decizia Decanului Baroului
Dolj nr.12 din 15 mai 2017 prin care s-a dispus restituirea către justiţiabilul Sanda Constantin a
sumei de 300 lei;
Societatea
Civilă
de -Decizia nr.1/16.06.2017 a Adunării Generale a Asociaţilor
Avocaţi „Ovidiu Sperilă şi Societăţii Civile de Avocaţi „Ovidiu Sperilă şi Asociaţii” privind
Asociaţii”
modificarea/completarea actului constitutiv al societăţii;
-Act adiţional nr.1/16.06.2017 la Statutul Societăţii Civile de
Avocaţi „Ovidiu Sperilă şi Asociaţii”<
Soluţia:S-a respins avizarea şi înregistrarea;

12.

Just.Rădulescu Sebastian

-plângere înregistrată sub nr.1033/14.06.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

Soluţia:S-a amânat în vederea parcurgerii procedurii prevăzute de art.279 alin.5 din Statutul
profesiei de avocat;
13.

14

15.

Just.Ghiţă Daniel

-plângere înregistrată sub nr.819 din 05.05.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-a amânat în vederea finalizării procedurii prevăzute de art.279 alin.5 din Statutul
profesiei de avocat;
Just.Badea Mic Dragoş
-plângere înregistrată sub nr.1238 din 13.07.2017 şi cerere de
restituire onorariu achitat domnului avocat Tomiţă Florin George;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat
Soluţia:S-a amânat în vederea parcurgerii procedurii prevăzute de art.279 alin.5 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 de administraţie al filialei a luat act
în şedinţa din 07.08.2017;
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16.

Soluţia:S-a luat act de situaţia transmisă de către Filiala Dolj a CAA şi s-a decis aplicarea
măsurii suspendării pentru neplata taxelor profesionale pentru avocaţii care înregistrează
restanţe;
Comisia de Cenzori
-Procese-verbale ale şedinţelor comisiei din 12.07.2017 şi
din cadrul Baroului Dolj
17.07.2017;
Soluţia:S-a luat act;

17.

Curtea de Apel Craiova
-Adresa nr.187/54/2014 din 25.05.2017, prin care ne comunică
Secţia Penală şi pentru Sentinţa penală nr.36 din 15.02.2016, pronunţată în Dosarul
cauze cu minori
nr.187/54/2014, rămasă definitivă prin Decizia nr.185/A din 24 mai
2017 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
-referat consilier-raportor;
Soluţia:S-a amânat, în vederea obţinerii unui punct de vedere al Comisiei Permanente şi al
Consiliului UNBR pentru clarificarea efectelor Deciziei CCR din 04.04.2017;

18.

19.

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 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, Termen: 11.09.2017);

Soluţia: S-a amânat în vederea obţinerii unui punct de vedere al Comisiei Permanente şi al
Consiliului UNBR pentru clarificarea efectelor Deciziei CCR din 04.04.2017, 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 cu termen de judecată la 11.09.2017;
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 şi stadiul de soluţionare a acesteia;
Soluţia: S-a amânat în vederea obţinerii unui punct de vedere al Comisiei Permanente şi al
Consiliului UNBR pentru clarificarea efectelor Deciziei CCR din 04.04.2017, 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.
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 14.09.2017, ora 14.00;
Soluţia: S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 14.09.2017, ora 14.00;
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VI.
1.

2.

Cereri înregistrate după publicarea pe site a Ordinii de zi:
Av.Bălănescu Ancuţa
-donaţie pentru Biblioteca Baroului Dolj – Traite Elementaire de
Droit Civil par Marcel Planiol 1911 - 3 volume.
Soluţia: S-a luat act de donaţie;
Av.Blendea Cristian Valeriu -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendat
pentru exercitare a profesiei începând cu data de 01.09.2017, ca urmare
incompatibilitate la data de a încetării stării de incompatibilitate;
11.05.2007
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;
Soluţia: S-au aprobat cererile;
Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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