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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 09 noiembrie 2017
ORDINEA DE ZI
I.
1.

Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017:
UNBR
–
Comisia -Decizia nr.251 /07 octombrie 2017 privind validarea examenului
Permanentă
de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care
au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice,
precum şi a rezultatelor acestuia;
-Decizia nr.251/13 din 07 octombrie 2017 prin care se aprobă
primirea în profesia de avocat a candidaţilor declaraţi admişi la
examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2017, care
au depus cererea de înscriere la examen la Baroul Dolj;

2.
2.1.

Depunere jurământ:
Avocat stagiar
Ciontu Adrian Constantin

2.2

Avocat stagiar
Mitroi Georgiana Cristiana

2.3

Avocat stagiar
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Pană Diana Cezara(fostă exercitare a profesiei;
Buzatu)
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat
cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea ”Chionea şi
Asociaţii – Societate Civilă de Avocaţi”,
-depunerea jurământului;

2.4

Avocat stagiar
Sandu Ionuţ Mădălin

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat
cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea ”Soreaţă Maria
Marieta – Cabinet de avocat”,
-depunerea jurământului;
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat
cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea ”Diaconu Florea
Cristian – Cabinet de avocat”,
-depunerea jurământului;

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
exercitare a profesiei;
-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare încheiat
cu forma de exercitare a profesiei cu denumirea „Cabinet
individual avocat Cosmin Roşulescu”,
-depunerea jurământului;
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II.
1

Informări:
Av. Lucian Bernd Săuleanu

2.

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind desfăşurarea Zilei Europeane a Avocaţilor din
25 octombrie 2017 la sediul Baroului Dolj;
-informare privind acordarea Premiului “Avram Iancu” domnului
prof.Valeriu Stoica, la data de 30 octombrie 2017, la sediul
Baroului Dolj;

3

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-informare atelier „Deontologia profesiei de avocat”, care se va
desfăşura la 10.11.2017, ora 14.00, la sediul Baroului Dolj;
moderatori: av.Lucian Bernd Săuleanu şi av.Dragoş Nicu;

4

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind Adresa înregistrată sub nr.1940 din 06.11.2017;

5

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-Informare cu privire la Examenul de absolvire a cursurilor INPPA
care se va desfășura începând cu data de 13 noiembrie 2017;

6

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-analiza situaţiei achitării taxei de menţinere pe tablou a
avocaţilor suspendaţi;

7

Av.Bogdan Mihăloiu
şi av.Mihai Popescu

-referat situaţie Vila Temis;

III.
1.

Propuneri:
Av.Dragoş Nicu

2.

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-Premiile Baroului Dolj pentru anul 2017 – propuneri ;

3

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-Balul Baroului Dolj – 08.12.2017, Sala Oltenia Ballroom; -stabilire
detalii organizatorice;

-pregătirea agendei întâlnirii de lucru între conducerile
administrative ale Curţii de Apel Craiova, Tribunalului Dolj,
Judecătoriei Craiova şi Consiliului Baroului Dolj, programată pentru
luna noiembrie 2017;

-propunere privind organizarea celei de-a doua ediţii
a Campionatului Naţional de Fotbal al Avocaţilor, în luna mai
2018 ;

-Serbarea

Crăciunului – 12.12.2017, ora 18.00 – Teatrul pentru
Copii şi Tineret Colibri – stabilire detalii organizatorice;
4

A.N.C.A.R. Filiala Dolj
-cerere;
(Asociaţia Naţională pentru
Copii şi Adulţi cu Autism
din România)
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IV.
1

Cereri:
Av.Popa-Florea Andra Irina

-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 27.11.2017 până la data de 08.08.2019, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;
-referat contabilitate;

2

Av.Havrincea Ana-Maria

-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 01.11.2017 până la data de 26.08.2019, pentru a
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până 2 ani;
-referat contabilitate;

3

Av.Şelea Raluca Daniela

-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 01.11.2017;
-referat contabilitate;

4

Av.Dulgheru Boris Cătălin

-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 01.11.2017;
-solicită radierea din Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj
începând cu data de 01.11.2017;
-referat contabilitate;

5

Av.Moraru Claudiu

-solicită înscrierea în Tabloul avocaţilor incompatibili, ca urmare a
intervenirii unui caz de incompatibilitate, în temeiul art.15 lit.c( din
Legea nr.51/1995 şi art.29 lit.d) din Statutul profesiei de avocat;
-referat contabilitate;

6

Av.Matei Constantin

-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj începând cu data de
01.09.2017, având în vedere aprobarea transferului în Baroul
Bucureşti prin Decizia nr.1652/1/26.09.2017 a Consiliului Baroului
Bucureşti;
-referat contabilitate;

7

Av.Ilinca-Mocofan Elena
Alexandra(suspendată la
cerere până la data de
01.11.2017, pentru a
beneficia de ajutor pentru
creşterea şi îngrijirea
copilului în vârstă de până
la 3 ani);

-cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei, la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului,
respectiv la data de 14.12.2017, cu precizarea că nu solicită
indemnizaţia şi ajutorul pentru creşterea copilului pentru perioada
01.11.2017 – 13.12.2017;
-referat contabilitate şi secretariat;
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8

Av.Buzata Monica Ioana
(fostă Pârvuleţu)

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;

9

Av.Popescu
Lucia(fostă Grigore)

10

Av.Belu Adriana

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului cabinetului de
avocat;

11

Av.Gacea Mircea

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;

12

Av.Popescu Bogdan

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;

13

Av.Narcis Bogoiu, titular -solicită avizarea siglei formei de exercitare a profesiei, în
Cabinet de avocat Bogoiu conformitate cu prev.srt.248 alin.1 lit.c) din Statutul profesiei de
Narcis Teodor
avocat;

14

Av.Popescu Aura Lucia

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

15

Av. Drăcea Tudora

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi
menţinerea pe Tabloul avocaţilor, în temeiul ar.61 din Statutul
profesiei de avocat;

16

Av.Ciovică-Luca Virginia

-solicită înscrierea în Registrul curatorilor pentru instanţele din
mun.Craiova;

17

Carmen Popa – Cabinet de -Contract de conlucrare;
avocat şi Cojocaru Daniela
Maria – Cabinet de avocat
(Baroul Dolj)

18

IK
Rokas&Partners
- -Act adiţional nr.1 privind modificarea art.3.1 al Convenţiei de
Constantinescu,
conlucrare profesională nr.6/01.10.2015;
Radu&Ionescu SPARL
(Baroul Bucureşti) şi
Valentin Găman – Cabinet
de avocat(Baroul Dolj)

19

Wolters Kluver România

Aura -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;

-Ofertă
Sintact/iDrept
platformă
profesională
pentru
documentarea juridică online – legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină
juridică;
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20

Just.Firu Ion

-plângerea înregistrată sub nr.1673/21.09.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

21

Just.Nicolae Marcel

-plângerea înregistrată sub nr.1730/02.10.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

22

Just.Iovan Cecilia

-plângere înregistrată sub nr.1663 din 20.09.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

23

Just.Golea Ana-Maria

-plângere înregistrată sub nr.1766 din 09.10.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

24

Just. Nicolăescu Marin

-plângere înregistrată sub nr.1511 din 30.08.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

25

Just.Firinca Ionel

-plângere înregistrată sub nr.1493/04.09.2017, cu privire la
domnul avocat Tomiţă Florin George;
-referat consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

26

Just.Cerbu Camelia

-plângerea înregistrată sub nr.1596/12.09.2017, cu privire la
domnul avocat Tomiţă Florin George;
-referat consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

27

1.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;

28

2.UNBR

-ne transmite copie Adresa nr.187/54/2014 din 25.05.2017 a Curţii
de Apel Craiova, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, Dosar nr.
187/54/2014;
-se solicită comunicarea măsurilor luate de Consiliul Baroului Dolj;

1.Curtea de Apel Craiova
Secţia Penală şi pentru
cauze cu minori,
Dosar nr.545/54/2017

-Adresa nr.545/54/2017 prin care ne comunică Sentinţa penală
nr.119 din 10.05.2017, pronunţată în Dosarul nr.545/54/2017,
rămasă definitivă prin Decizia nr.295/A din 08.09.2017 a Inaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie;
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2.UNBR

-ne transmite copie Adresa nr.545/54/2017 a Curţii de Apel
Craiova, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, Dosar
nr. 545/54/2017;
-se solicită comunicarea măsurilor luate de Consiliul Baroului Dolj;
-referat consilier-raportor desemnat în cauză;

28

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;
-referat consilier-raportor desemnat în cauză;

29

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
modul de soluţionare a 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: 02.10.2017);

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 07.12.2017, ora 14.00;
Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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