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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 14 septembrie 2017
ORDINEA DE ZI cu soluţiile adoptate

I.
1

Invitaţi la şedinţă:
Responsabili birouri de asistenţă judiciară:
Băileşti - av.Anca Bogdan
Filiaşi – av.Elena Gheară;
Calafat – av.Ionel Catană
Segarcea – av.Archir Ianoşi

2

Av.Tomiţă Florin

3

II.
1

2.

3

4

-invitat în legătură cu plângerea înregistrată sub
nr.1596/12.09.2017, formulată de just.Cerbu Camelia;
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.Cojocaru Marian
Soluţia:S-a prezentat la şedinţă domnul avocat av.Cojocaru Marian; s-a luat act de declaraţia
dată;
Informări:
Av. Lucian Bernd Săuleanu -rezultatele obţinute de candidaţi la Examenul de primire în
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;
Soluţia:S-a luat act de rezultatele obţinute de candidaţi la Examenul de primire în profesia de
avocat, sesiunea septembrie 2017;
Av. Lucian Bernd Săuleanu -Ziua Europeană a Avocaţilor, 25 octombrie 2017, tema „Avocaţii
în e-voluţie: care este modalitatea în care transformările digitale
pot să consolideze relaţia dintre justiţiabil şi avocat”;
Soluţia:S-a luat act de informare, urmează ca Baroul Dolj să organizeze la data de
25 octombrie 2017 o acţiune dedicată acestei zile.
Av. Lucian Bernd Săuleanu
-informare donaţie carte pentru Biblioteca Baroului Dolj de către
dl.prof.univ.dr.Ion Dogaru;
Soluţia:S-a luat act de donaţie
Av. Lucian Bernd Săuleanu
-informare desfăşurare Cupa Themis la tenis de masă, ediţia
a IV-a, 10 septembrie 2017;
Soluţia:S-a luat act de informare
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5

6

7

Av. Lucian Bernd Săuleanu -informare - şedinţa din 12.09.2017 – discuţii cu privire la
şi av. Bogdan Mihăloiu
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care
s-a aprobat „Tabloul onorariilor minimale”
Soluţia:S-a luat act; având în vedere discuţiile purtate în cadrul şedinţei din 12.09.2017 vor fi
formulate şi transmise la UNBR puncte de vedere şi propuneri referitor la Hotărârea
Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care s-a aprobat „Tabloul onorariilor
minimale”;
Av.Dragoş
Nicu
şi -informare - discuţii şi propuneri şedinţa SAJ din 12.09.2017;
av.Cristian Diaconu-Florea
Soluţia:S-a luat act de informare
Av. Lucian Bernd Săuleanu
-Hotărârea nr.271/26 august 2017 a Consiliului UNBR - aprobare
Registre Naţionale ale Avocaţilor Români;
Soluţia:S-a luat act

III.

Propuneri:

1.

Av.Dragoş Nicu

-propunere achiziţionare/amenajare stand pentru biciclete în faţa
Baroului Dolj;

Soluţia:S-a aprobat
2.

Av. Lucian Bernd Săuleanu -discuţii cu privire la „Premiul Avram Iancu” pentru anul 2017;
Soluţia:S-au purtat discuţii, s-au formulat propuneri, urmând ca la şedinţa din luna octombrie
să se decidă cu privire la acordarea premiului;

3

Av. Lucian Bernd Săuleanu

4

Av.Lucian Bernd Săuleanu

5

Av. Lucian Bernd Săuleanu
-propunere privind invitarea pensionarilor la Balul Baroului Dolj;
Soluţia:S-a aprobat propunerea

6

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-Conferinţa Internaţională Bienală - Craiova, 6-7 octombrie 2017
Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova ;
Soluţia:S-a aprobat în unanimitate ca Baroul Dolj să fie partener în organizarea acestei
conferinţe, la care avocaţii vor avea acces gratuit şi li se vor acorda 15 puncte de pregătire
profesională continuă pentru participare;
-Legea nr.656/2002 privind prevenirea şi spălarea banilor;
desemnare persoane cu responsabilităţi în aplicarea acestei legi;
Soluţia: A fost desemnată persoana cu responsabilităţi în aplicarea acestei legi;

-Hotărârea nr. 274 din 26 august 2017 a Consiliului UNBR prin
care se aprobă Proiectul privind finalizarea Platformei de
comunicare on-line între entitățile din sistemul Uniunii Naționale
a Barourilor din România - UNBR, barouri, Casa de Asigurări a
Avocaților (CAA), filialele CAA, prin realizarea componentei UNBRBarouri; se solicită acordul privind refacerea site-ului baroului şi
desemnarea unei persoane de legătură pentru demararea
procedurilor privind refacerea / înscrierea în Platforma de
comunicare on-line a UNBR a site-ului Baroului Dolj;
Soluţia:S-a analizat proiectul şi s-a respins în unanimitate solicitarea privind refacerea site-ului
baroului;
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IV.
1

2.

3

4

5

6

7

8

Cereri:
Av.Bică Gheorghe
(Baroul Mehedinţi)

-cerere de transfer în Baroul Dolj;
-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;
-referat în temeiul art.56 din Statutul profesiei de avocat;

Soluţia:S-au aprobat cererile
Av.Chiriţă Oana Maria
-cerere de transfer în Baroul Dolj;
(Baroul Bucureşti)
-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;
-referat în temeiul art.56 din Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-au aprobat cererile
Av.Ilincuţa
Andreea -solicită avizarea transferului din Baroul Dolj în Baroul Constanţa şi
Mihaela
emiterea certificatului prevăzut la art.55 din Statutul profesiei de
avocat, începând cu data de 01.10.2017;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a avizat transferul începând cu data de 01.10.2017; se va emite certificatul prevăzut
la art.55 din Statutul profesiei de avocat şi se va transmite dosarul de transfer către Baroul
Constanţa;
Cabinet
de
avocat -Acord de încetare a contractului de colaborare începând cu data
Manuela Gornoviceanu
de 01.09.2017;
şi av.stag.Matei Constantin
Soluţia:S-a luat act
Av.stag.Matei Constantin
-solicită avizarea transferului din Baroul Dolj în Baroul Bucureşti şi
emiterea certificatului prevăzut la art.55 din Statutul profesiei de
avocat, începând cu data de 01.09.2017;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a avizat transferul începând cu data de 01.09.2017; se va emite certificatul prevăzut
la art.55 din Statutul profesiei de avocat şi se va transmite dosarul de transfer către Baroul
Bucureşti;
Av.Bucă Vrancea Ştefania -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Mădălina(suspendată la exercitare a profesiei, începând cu data de 15.10.2017, ca urmare
cerere pentru a beneficia a încetării stării de suspendare la cerere;
de concediu de creştere şi -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
îngrijire copil în vârstă de avocat;
până la 2 ani)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Bucă Vrancea Ştefania -solicită reînscrierea în Registrul curatorilor speciali începând cu
Mădălina
data de 15.10.2017 pentru instanţele judecătoreşti din Craiova;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Gaciu Victoria Irina
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată la cerere exercitare a profesiei, începând cu data de 02.09.2017, ca urmare
pentru a beneficia de a încetării stării de suspendare la cerere;
concediu de creştere şi
îngrijire copil în vârstă de
până la 2 ani)
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Soluţia:S-a aprobat
Av.Grădinaru
Adriana -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Cristiana(suspendată
la exercitare a profesiei, începând cu data de 08.10.2017, ca urmare
cerere pentru a beneficia a încetării stării de suspendare la cerere;
de concediu de creştere şi
îngrijire copil în vârstă de
până la 2 ani)
Soluţia:S-a aprobat
Av.Tănăsescu Nicolae
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendat pentru neplata exercitare a profesiei, începând cu data de 11.09.2017, având în
taxelor profesionale)
vedere că a achitat la zi taxele şi contribuţiile profesionale
restante, penalităţile aferente şi taxa de reînscriere;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Ebâncă-Lăjea Amanda
-solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând
cu data de 01.10.2017 până la data de 06.07.2019, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av. Nicola Anne Marie
-solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea
nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând
cu data de 01.09.2017 până la data de 19.06.2019, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Grigore Carmen Steluţa -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;
Soluţia:S-a aprobat
SCA „Oancea, Răduleţu şi
Gherghe”
şi
av.def.Stoenac Dragoş
Soluţia:S-a luat act
Av.Toma Tumbăr Lavinia
Av.Cega Dănuţ Nicolae
Av.Popa Carmen
-asociaţi SCA „Tumbăr,
Cega & Popa”

-Act adiţional nr.1/07.09.2017 privind modificarea pct.3.4 din
Contractul de colaborare nr.2189/09.11.2016, începând cu data de
01.09.2017;
-solicită avizarea modificării actelor constitutive ale societăţii,
conform Hotărârii nr.1/21.08.2017 a Adunării Generale a
Asociaţilor, privind divizarea societăţii în temeiul art.198 alin.2 din
Statutul profesiei de avocat, schimbarea denumirii, a sediului
profesional şi înfiinţarea Cabinetului de avocat Carmen Popa,
începând cu 01.09.2017;

Soluţia:S-a aprobat
SCA „Tumbăr, Cega&Popa” -Act adiţional la modificarea contractului de colaborare
şi av.colaborator Ilicevici nr.243/03.02.2011, ca urmare a schimbării denumirii şi a sediului
Mihaela Constantina
profesional al societăţii;
Soluţia:S-a luat act
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Av.Popa Carmen

-solicită avizare şi înregistrare cabinet de avocat, începând cu data
de 01.09.2017;
Soluţia:S-a aprobat; s-a dispus avizarea şi înregistrarea;
Av.Mustaţă
Mihai
şi -Act adiţional nr.1/12.09.2017 privind încetarea contractului de
SCA „Tumbăr, Cega&Popa” colaborare nr.177/27.01.2011;
-solicită aprobare pentru reluarea activităţii în cadrul cabinetului
de avocat Mustaţă Mihai, în calitate de avocat titular;
Soluţia:S-a luat act
SCA
Ţucă
Zbârcea -Contract de conlucrare profesională;
&Asociaţii (din Baroul
Bucureşti) şi Cabinet de
avocat de avocat Manuela
Gornoviceanu(Baroul Dolj)
Soluţia:S-a avizat
Av.Bogoiu Narcis Teodor
-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;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Bucă Vrancea Ştefania -solicită emiterea unui nou card, având în vedere schimbarea
Mădălina
numelui;
Soluţia:S-a aprobat

22

Av.Glavan Alexandru

-solicită emiterea unui nou card, având în vedere deteriorarea
celui eliberat anterior;

Soluţia:S-a aprobat
23

Av.Popescu
Mihaela

Mariana -solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali şi Registrul
curatorilor fiscali pentru instanţele judecătoreşti din Craiova,
Băileşti, Filiaşi şi Segarcea;

Soluţia:S-a aprobat înscrierea în Registrul curatorilor speciali şi Registrul curatorilor fiscali
pentru instanţele judecătoreşti din Craiova;
24

Nicolescu
Ionel, -informare;
administrator SC Themis
SRL
Soluţia:S-a luat act

25

Editura Universul Juridic, -invitaţie/propunere alăturare, în calitate de partener, la proiectul
preşedinte Nicolae Cîrstea de reeditare a lucrării marelui civilist român prof.Dimitrie
Alexandresco „Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil
român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni
străine”, ediţia a II-a; se solicită sprijin financiar în realizarea
demersului;
Soluţia:S-a hotărât achiziţionarea a două seturi din lucrare pentru Biblioteca Baroului Dolj, în
sumă de 2000 lei;

26

Fundaţia - Revista „Scrisul -propunere parteneriat pentru activităţile cultural-ştiinţifice şi
Românesc”, Craiova –
artistice - Colocviile „Scrisul Românesc”, ed.a XII-a, cu tema
Prof.univ.dr.Florea Firan
„Intelectualii, Puterea şi Tehnologia” şi sprijinirea evenimentului;
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Soluţia:S-a aprobat propunerea de parteneriat şi sprijinirea evenimentului;
27

Just.Cerbu Camelia

-plângerea înregistrată sub nr.1596/12.09.2017, cu privire la
domnul avocat Tomiţă Florin George;
-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;
28

29

30

31

Just.Firinca Ionel

-plângere înregistrată sub nr.1943/04.09.2017, cu privire la
domnul avocat Tomiţă Florin George;
-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;
Just.Bonţu George Martin -plângere înregistrată sub nr.1480/23.08.2017;
-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;
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 clasat cauza.
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 clasat cauza.

32

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 soluţionarea în vederea completării cercetărilor de către consilierulraportor desemnat în cauză;

33

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 11.09.2017;
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;

34

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;
Soluţia: S-a amânat pronunţarea unei decizii în vederea observării opiniei solicitate Comisiei
Permanente şi Consiliului UNBR pentru clarificarea efectelor Deciziei CCR din 04.04.2017
(necomunicată în acest moment);
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36

V.

VI.
1

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: 15.09.2017);

Soluţia:S-a amânat pronunţarea unei decizii în vederea observării opiniei solicitate Comisiei
Permanente şi Consiliului UNBR pentru clarificarea efectelor Deciziei CCR din 04.04.2017
(necomunicată 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 cu termen de judecată la 15.09.2017;
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 amânarea
soluţionării
plângerii
prealabile
împotriva
Deciziei
nr.181/17.12.2016 a Consiliului UNBR, conform Adresei nr.163-CS2016 din 05.09.2017 a UNBR;
Soluţia: S-a luat act de Adresa UNBR nr.163-CS-2016 din 05.09.2017; s-a amânat pronunţarea
unei decizii în vederea observării opiniei solicitate Comisiei Permanente şi Consiliului U.N.B.R.
pentru clarificarea efectelor Deciziei CCR din 04.04.2017 (necomunicată în acest moment);
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 12.10.2017, ora 14.00;
Soluţia: S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 12 octombrie 2017, ora 14.00.
Cereri înregistrate după publicarea pe site a Ordinii de zi:
Av.Stîngă Elena Irina
(suspendată la cerere
pentru a beneficia de
concediu de creştere şi
îngrijire copil în vârstă de
până la 2 ani)

-solicită să se ia act că renunţă la concediul de creştere şi îngrijire
copil, începând cu data de 18.09.2017,
-solicită încuviinţare pentru prelungirea stării de suspendare la
cerere şi menţinerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru o
perioadă nedeterminată, în temeiul art.28 lit.d din Legea
nr.51/1995;

Soluţia: S-au aprobat cererile;
2

Av.Andreescu 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 menţinerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a
profesiei în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;
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UNBR

-punct de vedere al Comisiei Permanente a UNBR privind
posibilitatea Consiliului Baroului de a solicita unui avocat să
prezinte certificat medical de sănătate în vederea verificării
aptitudinii pentru continuarea exercitării profesiei;

Soluţia: S-a luat act;
Curtea de Apel Craiova
-Adresa nr.545/54/2017 – informare Dosar nr. 545/54/2017;
Secţia Penală şi pentru
cauze cu minori,
Dosar nr.545/54/2017
Soluţia:S-a luat act de adresă; se amână discuţia;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere privind organizarea unui Campionat de Tenis de câmp
dublu, 29-30 septembrie 2017;
Soluţia:S-a aprobat propunerea de organizarea a campionatului, fără costuri din partea
baroului, având în vedere că nu au fost prevăzute în buget;
SCA Dinulescu Colţatu şi -solicită să se ia act de încetarea activităţii societăţii;
Asociaţii, prin av.asociat
Dinulescu Colţatu Alina
Monica
Soluţia:S-a luat act
Av.Dinulescu Colţatu Alina -cerere de înfiinţare cabinet de avocat;
Monica
Soluţia:S-a aprobat.
Av.Filip Irina
-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;
Soluţia:S-a aprobat.
Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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