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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 22 februarie 2018

ORDINEA DE ZI

I.

Eveniment: Lansare platformă European EastBars Association, dezvoltată de Baroul Dolj în
vederea creşterii gradului de colaborare între barourile din Europa de Est, obiectiv stabilit cu ocazia
şedinţei Federaţiei Barourilor Europene FBE de la Craiova din 05 mai 2017

II.

Invitat la şedinţă: av.Maria Uţescu, Preşedinte al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor

III.
1

Propuneri:
Avocat
Lucian
Săuleanu

2

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -Adunarea Generală din 10/17 martie 2018:
-Aspecte organizatorice;
- Raport de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru anul 2017;
-Situația financiară a Baroului Dolj în perioada 01.01.2017 –
31.12.2017, Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul
2018, documente ce vor fi prezentate Adunării Generale din 10
martie 2018 ;
-stabilire termen în vederea depunerii candidaturilor pentru delegaţia
Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor din aprilie 2018 ;
Bernd -propuneri pentru activităţile din 27.03.2018 dedicate aniversării a
100 de ani de la înfiinţarea Sfatului Ţării - primul for legislativ al

Basarabiei;
Bernd -măsuri organizatorice privind Asociaţia Dem D.Stoenescu

3

Avocat
Lucian
Săuleanu

4

Avocat
Lucian
Bernd -discuţii privind activitatea Vilei Themis;
Săuleanu şi avocat Răzvan
Socoteanu

IV.
1

Informări:
Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -Informare privind şedinţa Consiliului UNBR din 16-17 februarie
2018;

2

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare cu privirela puncte de vedere exprimate în spaţiul public
sau în mass-media – Cristi Dănileţ şi Ziarul Fianciarul;

3

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -analiza efectelor juridice ale anulării dispoziţiilor art.50 din Statutul
profesiei de avocat;
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Bernd -analiză ofertă renovare rond sediu barou – S.C. R&A Partners SRL;

4

Avocat
Lucian
Săuleanu

V.
1

Cereri:
Av.Trandafir Mirela
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
-suspendată pentru neplata exercitare a profesiei, ca urmare a achitării debitului restant;
taxelor profesionale
-referat contabilitate;

2

Av.Popa Dan Nicolae
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
-suspendat
pentru exercitare a profesiei, începând cu data de 19.02.2018;
incompatibilitate
-referat contabilitate;

3

Av.Pălan-Răducu
Anca
Mihaela Elena(suspendată
la cerere pentru concediu
de creştere şi îngrijire copil
în vârstă de până la doi ani)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 19.02.2018, ca urmare a
renunţării la starea de suspendare, respectiv la concediul pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;

4

Av.Chiriţă Oana Maria
(suspendată la cerere pentru
concediu de creştere şi
îngrijire copil în vârstă de
până la doi ani)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 08.02.2018, ca urmare a
renunţării la starea de suspendare, respectiv la concediul pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;

5

Av.Axente-Duligean Paula
Eliza(suspendată la cerere
pentru concediu de creştere
şi îngrijire copil în vârstă de
până la doi ani)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 20.04.2018, ca urmare a
renunţării la starea de suspendare, respectiv la concediul pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;

6

Av.Pacionea-Stănescu
Maria

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate şi trecerea pe Tabloul
avocaţilor incompatibili începând cu data de 19.02.2018;
-referat contabilitate;

7

Av.Zaharia Alexandru

-solicită suspendarea la cerere, începând cu data de 01.03.2018 până
la data de 11.10.2019, pentru a beneficia de concediu pentru creşterea
şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;

8

Av.Cîrpici Andrei Ştefan

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

9

Av.Degeratu Ioan Gabriel

-solicită avizare şi înregistrare cabinet individual;

10

Cabinet
de
avocat -Act adiţional nr.2/19.01.2018 privind modificarea contractului de
Stănciulescu Sorin şi
colaborare nr.107/14.01.2016 începând cu 23.01.2018;
Av.colaborator
Zamfir
Lavinia

11

SCPAv.”Oancea, Răduleţu -Hotărârea nr.1/2018 a Adunării Generale a societăţii, punctul 2;
şi Gherghe”
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12

SCPAv.”Pădeanu
Asociaţii”

şi -Act adiţional privind modificarea şi completarea Statutului
societăţii;

13

Av.SCPAv.”Cionoiu
Diaconu”

şi -Hotărârea nr.02/01.01.2018 a Adunării Generale a Asociaţilor
societăţii şi Actul adiţional nr.02/01.01.2018 la Statutul societăţii
privind repartizarea părţilor sociale deţinute de asociaţi;

14

Cabinet de avocat Gabriel -Contract de conlucrare profesională;
Cioană şi Cabinet de avocat
Fabian Cipu

15

Cabinet de avocat Andra -Convenţie de conlucrare profesională;
Ciobanu şi Cabinet de
avocat
Maria
Elena
Presacar

16

Av.Maria Uţescu

-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;

17

Av.Ouatu Macrina Lia

-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;

18

Av.Ion –Şerban Constantin

-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 până la
finalizarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor;

19

Av.Săndulescu Bogdan

-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card, având în vedere
pierderea celui emis anterior;

20

Av.Velescu Adriana Mirela

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

21

Av.Catană Vasile Bogdan

-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card, având în vedere
pierderea celui emis anterior;

22

Av.Popa Georgeta Eugenia

-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card, având în vedere
pierderea celui emis anterior;

23

Filiala Dolj a Casei de -Lista avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor
Asigurări a Avocaţilor
profesionale de care Consiliul Filialei Dolj CAA a luat la cunoştinţă
în şedinţa de lucru din 07 februarie 2018;

24

Just.Mălăescu Ion

-plângere înregistrată sub nr.26 din 08.01.2018;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

25

Just.Piculeaţă Maria

-plângere înregistrată sub nr.60 din 11.01.2018;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
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Statutul profesiei de avocat;
26

Just. Firu Ion

-contestaţie împotriva Deciziei nr.2/09.01.2018 a Decanului Baroului
Dolj prin care i-a fost admisă în parte cererea de restituire onorariu;

27

Just.Muntean
Bianca

Vasilica -plângerea înregistrată sub nr.2188/18.12.2017;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

28

Just.Tomescu Nicolae

29

Comisia de Cenzori din -Proces verbal din 19.02.2018;
cadrul Baroului Dolj

30

Oane Bogdan David

-solicită copie a înregistrărilor audio a şedinţei din 18.01.2018
privind discuţiile purtate cu referire la decizia adoptată de Consiliul
Baroului Dolj de încetare a calităţii de avocat şi radierea sa din
Tabloul avocaţilor;
-copie a procesului-verbal al şedinţei Consiliului Baroului Dolj din
18.01.2018;

31

Consiliul Baroului Dolj

-sesizare din oficiu, în temeiul prev.art.277 alin.(2), teza a II-a din
Statutul profesiei de avocat, privind exercitarea profesiei de către
domnul avocat Ştefan Florin Laurenţiu al cărui drept de exerciţiu este
suspendat începând cu data de 18.10.2017, fapt ce constituie abatere
disciplinară gravă;

VI.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
15 martie 2018, ora 14.00;

-plângerea înregistrată sub nr.159/29.01.2018;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;
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