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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 10 mai 2018

ORDINEA DE ZI
Cu soluţiile adoptate

I.
1

Informări:
Avocat
Lucian
Săuleanu

2

Av. Dragoş Nicu

Bernd -informare cu privire la şedinţele Congresului Avocaţilor şi
Consiliului U.N.B.R., care s-au desfăşurat în perioada 19-21 aprilie
2018;
Soluţia: S-a luat act de informare;
-informare stadiu privind organizarea competiţiei de fotbal pentru
avocaţi „Cupa Unirii” - 25-27 mai 2018;

Soluţia: S-a luat act;
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Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare proiect „O săptămână avocat”, derulat în perioada
10-24 aprilie 2018;

Soluţia: S-a luat act;
Avocat
Lucian
Bernd
Săuleanu şi
Avocat Bogdan Mihăloiu
Soluţia: S-a luat act;
Avocat
Lucian
Bernd
Săuleanu

-informare privind atelierele organizate de Baroul Dolj la data de
03 mai 2018 şi 04 mai 2018;
-informare privind întâlnirea lunară cu avocaţii care a avut loc la data
de 07 mai 2018 la sediul Baroului Dolj;

Soluţia: S-a luat act de informare;
Avocat
Lucian
Bernd -informare privind evenimentele Baroului Dolj în perioada mai –
Săuleanu
iunie 2018:
-Cupa „Themis” la tenis de câmp – 12-13 mai 2018;
-Cupa „Themis” la pescuit – 09 iunie 2018
Soluţia: S-a luat act, urmează a fi stabilite detalii privind organizarea evenimentelor;
Av. Dragoş Nicu
-informare cu privire la hotărârea pronunţată de Tribunalul Dolj în
Dosarul nr. 13629/63/2017, prin care s-a respins cererea formulată de
entitatea UNBR (Baroul Bota) împotriva Baroului Dolj;
Soluţia: S-a luat act;
Avocat
Lucian
Bernd- -pregătire agendă discuţii pentru întâlnirea de lucru între conducerea
Săuleanu
Baroului Dolj şi reprezentanţii instanţelor de judecată din Craiova –
11 mai 2018;
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Soluţia: S-a luat act de propunerile formulate pentru agenda discuţiilor, urmând a fi
transmise conducerii Curţii de Apel Craiova; s-a stabilit delegaţia baroului care va participa
la întâlnirea de lucru din 11 mai 2018 formată din av.Lucian Bernd Săuleanu, av.Ion
Turculeanu, av.Bogdan Mihăloiu şi av.Dragoş Nicu;
9

II.
1
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Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -referitor la cererile de restituire onorariu formulate împotriva
doamnei av.Cojocaru Alina Mihaela, suspendată pentru neplata
taxelor profesionale;
Soluţia: S-a decis declanşarea anchetei disciplinare împotriva doamnei Cojocaru Alina
Mihaela pentru exercitarea profesiei de avocat în perioada măsurii suspendării, fapt ce
constituie abatere disciplinară gravă; a fost desemnat consilier pentru efectuarea cercetării
disciplinare prealabile, în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat;
Cereri:
Av. Ştefan Cosmina
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Suspendată la cerere
exercitare a profesiei începând cu data de 01.05.2018;
-solicită prorogarea discutării cererii de reînscriere pentru următoarea
şedinţă de consiliu;
Soluţia: S-a prorogat pentru următoarea şedinţă de consiliu, având în vedere solicitarea
formulată în acest sens;
Av.Bratiloveanu Izabela
-cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Suspendat la cerere
exercitare a profesiei începând cu data de 01.06.2018;
Soluţia: S-a aprobat;
Av.Bălănescu Florin Cornel -cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Suspendat
pentru exercitare a profesiei, ca urmare a încetării stării de incompatibilitate;
incompatibilitate
-cerere de înfiinţare cabinet de avocat;
-depunere înscrisuri pentru completarea dosarului profesional;
Soluţia: S-au aprobat cererile începând cu data de 10.05.2018;
Av.Zăhărescu Victoria
-cerere privind schimbarea sediului profesional al cabinetului de
avocat;
Soluţia: S-a aprobat;
Av.Petcu Nicoleta
-solicită aprobare pentru deschiderea unui punct de lucru
al cabinetului de avocat
Soluţia: S-a aprobat;
Cabinet
de
avocat -Act adiţional privind încetarea contractului de colaborare începând
Teodorescu Delia Mădălina cu data de 01.05.2018;
şi av.def.Teodorescu Ionuţ
Iulian
Soluţia: S-a luat act;
Av.Teodorescu Ionuţ Iulian -cerere de înfiinţare cabinet individual;
Soluţia: S-a aprobat; s-a dispus avizarea şi înregistrarea cabinetului individual;
SCPAv.”Socoteanu & Popa -Hotărârea
Adunării
Generale
a
Asociaţilor
societăţii
– Societate Civilă de nr.2/26.03.2018 privind modificarea repartizarea capitalului social şi
avocaţi”
structura asociaţilor, începând cu data de 26.03.2018 ;
Soluţia: S-a luat act;
Av.Dinu Mioara Nadia
-solicită radierea din Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj,
începând cu 03.05.2018;
Soluţia: S-a aprobat;
Av.Axente Duligean Paula -solicită actualizarea denumirii cabinetului de avocat, având în
Eliza
vederea schimbarea numelui;
Soluţia: S-a aprobat;
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Av.Axente Duligean Paula
Eliza
Soluţia: S-a aprobat;
Av.Pălan-Răducu
Anca
Mihaela
Soluţia: S-a aprobat;
Av.Brătan-Zuică
Maria
Ramona
Soluţia: S-a aprobat;
Comisia de Cenzori
Baroul Dolj
Soluţia: S-a luat act;
Av.Dragoş Nicu

-solicită înscrierea în Registrul curatorilor special pentru instanţele
din municipiul Craiova;
-solicită înscrierea în Registrul curatorilor special pentru instanţele
din municipiul Craiova;
-solicită înscrierea în Registrul curatorilor special pentru instanţele
din municipiul Craiova;
-Proces-verbal încheiat la data de 26.04.2018 cu ocazia alegerii
Preşedintelui Comisiei de cenzori;

-informare stadiu cercetare disciplinară prealabilă cu privire la
domnul avocat Petrică Sebastian;
Soluţia: S-a luat act de informare; urmează să fie parcursă procedura de convocare a părţilor
în vederea ascultării, conform prevederilor art.279 alin.(5) din Statutul profesiei de avocat;
Poliţia Mun.Craiova
-sesizare privind Dosarul penal nr.2413/P/2018 referitor la domnul
Secţia 6 Poliţie
avocat Petrică Sebastian;
Soluţia:S-a luat act de situaţia semnalată cu privire la exercitarea profesiei de către domnul
avocat Petrică Sebastian în perioada suspendării, fapt ce constituie abatere disciplinară gravă
(art.53 din Statutul profesiei de avocat), Consiliul baroului a decis declaşarea anchetei
disciplinare şi, în temeiul art.278 alin.(1) din Statut, a fost desemnat consilier pentru
efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
Av.Badea Andrei
-sesizare incident din data de 27.04.2018 cu privire la jandarmul
Iacob Bogdan de la Tribunalul Dolj;
Soluţia:S-a luat act de sesizare, urmând să fie inclusă în agenda întâlnirii de lucru
a conducerii Baroului Dolj cu reprezentanţii instanţelor judecătoreşti din mun.Craiova, care
se va desfăşura la data de 11 mai 2018; se va comunica adresă şi către Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Dolj;
Filiala Dolj a Casei de -Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor
Asigurări a Avocaţilor
profesionale, de care Consiliul de administraţie al Filialei Dolj
C.A.A. a luat la cunoştinţă în şedinţa de lucru din 08 mai 2018;
-dovezi privind notificarea avocaţilor restanţieri;
Soluţia:S-a luat act şi s-a decis aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr.51/1995 şi de
Statutul profesiei de avocat;
Maciej Bobrowicz
-Scrisoare prin care se solicită barourilor – membre ale FBE
President of the Polish Bar susţinerea candidaturii doamnei Izabela Konopacka (Wroclaw
of Attorneys-at-Law
Regional Bar) la alegerile din Bologna pentru funcţia de al doilea
Vicepreşedinte al FBE;
Soluţia: Consiliul baroului şi-a exprimat acordul privind susţinerea candidaturii doamnei
Izabela Konopacka (Wroclaw Regional Bar) la alegerile din Bologna pentru funcţia de al
doilea Vicepreşedinte al FBE, urmând ca acesta să fie comunicat în scris către FBE şi Polish
Bar of Attorneys-at-Law;
Tudorachi Elena Cătălina, -solicită comunicarea unor date necesare pentru realizarea tezei de
avocat
suspendat
din doctorat;
Baroul
Iaşi,
student
doctorand
Universitatea
„A.I.Cuza” din Iaşi
Soluţia: Consiliul baroului a analizat cererea şi a decis comunicarea datelor solicitate;
Editura C.H.Beck
-Informare privind programul legislativ Legalis începând cu data de
01.06.2018;
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III.

Soluţia: Consiliul baroului a luat act de informare şi, având în vedere că începând cu data de
01.06.2018 va fi eliminată actualizarea legislaţiei şi a jurisprudenţei, programul Legalis
devenind o bibliotecă online bazată de cărţi şi reviste, a hotărât încetarea contractului de
colaborare cu C.H Beck şi solicitarea unor oferte pentru servicii similare;
Just.Ghiţă Daniel
-plângere înregistrată sub nr.539 din 27.03.2018;
-referat consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;
Soluţia: S-a amânat;
Just.Ţigănuş Marinel şi -plângere înregistrată sub nr.366 din 01.03.2018;
Ţigănuş Mihaela
-referat consilier-raportor 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;
Just.Ghiţă Mihaela
-plângerea înregistrată sub nr.428 din 22.03.2018;
-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;
Just.Pavel Florin
-plângerea înregistrată sub nr.427 din 22.03.2018;
-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;
Just.Tomescu Nicolae
-plângerea înregistrată sub nr.159/29.01.2018;
-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;
Just.Tănase
Gheorghiţa -plângere înregistrată sub nr.709/03.05.2018;
Geanina
-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.Niţu Ştefan şi Niţu -plângere înregistrată sub nr.740/09.05.2018;
Mariana
-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;
Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
14 Iunie 2018, ora 14.00;
Soluţia: S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 14 iunie 2018, ora 14.00;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

Baroul Dolj - Dolj Bar Association - Barreau Dolj - Rechtsanwaltskammer - Unione degli avvocati di Dolj
Craiova, B-dul Carol I, Nr.1, Bl. 17D mezanin, cod postal 200678, Dolj, Romania
Tel: +40351.40.84.30, +40251.41.39.37 – Email: office@barouldolj.ro – Web www.barouldolj.ro

Pg.4

