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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 14 iunie 2018

ORDINEA DE ZI

I.

Invitaţi - Membrii Consiliului Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor - şedinţă comună;

II.
1

Informări:
Avocat
Lucian
Săuleanu

2

Av. Dragoş Nicu

-informare desfăşurare competiţie de fotbal pentru avocaţi „Cupa
Unirii” - 25-27 mai 2018;

3

Av.Bogdan Mihăloiu

-Alpinism în Carpaţi – stadiu organizare;

4

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare privind desfăşurarea Cupei Themis la Pescuit, Ediţia
a-II-a, 9 iunie 2018;

5

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare cu privire la evenimentul organizat la 25 mai 2018
în colaborare cu ADSA - ”Impactul propunerilor de modificare a
legilor justiției și a codurilor - în forma actuală - asupra activității
avocaților”;
-constituire Sucursala ADSA Dolj;

6

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare stadiu soluţionare plângere penală formulată de Baroul
Dolj împotriva numitei Fotolescu Carmen pentru avocatură
clandestină - Dosar nr.18656/215/2016, Judecătoria Craiova,

7

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare stadiu renovare a rondului din faţa sediului baroului şi
stadiu realizare bust decan Dem D.Stoenescu;

Bernd -informare cu privire la întâlnirea lunară cu avocaţii care a avut loc la
data de 08.06.2018, având ca obiect aplicarea Registrelor Naţionale
ale Avocaţilor Români, dar și aspecte privind activitatea curentă din
avocatură,
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8

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare - Proiectul de lege privind Registrul Naţional de
Publicitate Imobiliară;

9

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare privind înfiinţarea Cazierului judiciar la nivelul fiecărui
barou, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a
comisiilor de disciplină din cadrul UNBR, aprobat prin Hotărârea
nr.223 din 23 martie 2017 a Consiliului UNBR;
-decizia decanului de numire a persoanei care se va ocupa de
administrarea cazierului disciplinar;

10

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale(GDRP),
desemnare responsabil cu protecţia datelor personale (RPD) pentru
îndeplinirea sarcinilor prevăzute la art. 39 din acelaşi regulament.
-Contract evaluare impact GDRP, stadiu implementare;

11

Vîlceanu
Laurenţiu, -informare privind Situaţia avocaţilor care nu au depus poliţa de
funcţionar SAJ Baroul Dolj asigurare profesională pentru anul în curs;

12

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere privind completarea fişei postului domnului Vîlceanu
Laurenţiu cu atribuţii privind evidenţa îndeplinirii obligaţiei
prevăzute de art.271 din Statutul profesiei de avocat;

13

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -Contract de sponsorizare încheiat cu LibraBank;

14

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd-

III.
1

Propuneri:
Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere intâlnire cu reprezentanţii experţilor judiciari;

2

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -Ziua Avocatului Român – 25 iunie 2018, ora 13.00, lansarea Istoriei
Baroului Dolj 1928 – 1947; editarea nr.1/2018 al Revistei Iustitia;
stabilire detalii organizatorice

IV.
1

2

Cereri:
Av. Ştefan Cosmina
Suspendată la cerere
Av.Mihai Iulia Constanţa
(suspendată la cerere pentru
a beneficia de concediu
pentru creşterea şi îngrijirea
copilului în vârstă de până
la doi ani în perioada
01.06.2016-22.08.2018)

-informare privind Hotărârea nr.292/30 ianuarie 2018 a Curţii de
Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal,
privind Dosarul nr.5029/2/2017;

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 01.06.2018;
-cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 01.06.2018, ca urmare a
renunţării la concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până la doi ani;
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3

Av.Porojnicu
Adriana
Ionela (suspendată la cerere
pentru a beneficia de
concediu pentru creşterea şi
îngrijirea copilului în vârstă
de până la doi ani în
perioada
01.11.201617.08.2018)

-cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 17.06.2018, ca urmare a
renunţării la concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
de până la doi ani;

4

Av.Florescu Alexandra

-cerere de avizare a transferului din Baroul Dolj în Baroul Bucureşti
şi eliberare a certificatului prevăzut de art.55 alin.(2) din Statutul
profesiei de avocat;
-referat contabilitate privind situaţia la zi a taxelor şi contribuţiilor
profesionale achitate de doamna avocat Florescu Alexandra;

5

Av.Vlăduţ Oana

-solicită suspendarea din profesie, la cerere, începând cu data de
01.06.2018 şi radierea din registrul curatorilor speciali şi registrul
SAJ;
-referat contabilitate;

6

Av.Manda Simona Valeria

-solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe Tabloul avocaţilor
suspendaţi, începând cu data de 21.05.2018 până la data de
15.02.2020, pentru a beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea
copilului în vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;

7

Av.Bălănoiu Adelina

-solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe Tabloul avocaţilor
suspendaţi, începând cu data de 04.06.2018 până la data de
23.04.2020, pentru a beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea
copilului în vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;

8

Av.Ştefănescu Elena

-solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe Tabloul avocaţilor
suspendaţi, începând cu data de 21.06.2018 până la data de
22.03.2020, pentru a beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea
copilului în vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;

9

Av.Floricel
Cristian -solicită radierea de pe tabloul avocaţilor a domnului avocat Floricel
Cătălin (în calitate de fiu al Ion, decedat la data de 11 mai 2018 ;
av.Floricel Ion)

10

Şerbănescu Cătălin
-depune Certificatul de deces al lui Şerbănescu Titus Mitel, în
(în calitate de fiu al vederea radierii de pe Tabloul avocaţilor, începând cu data de
av.Şerbănescu Titus Mitel) 09.06.2018;

11

Av.Pîrvu Ana Maria

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului individual;

12

Av.Dumitru Carmen Alina

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului individual;
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13

Av. Ion-Şerban Constantin

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de avocat şi
menţinerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a
profesiei în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;

14

Av.Săvulescu Cristian

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de avocat şi
menţinerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a
profesiei în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;

15

Av.Bălănescu Ancuţa

-solicită aprobare pentru eliberarea unui nou card CCBE, având în
vederea pierderea celui emis anterior;

16

Av.Dragoş Nicu

-informare stadiu cercetare disciplinară prealabilă cu privire la
domnul avocat Petrică Sebastian;

17

Av.Viorel Găină

-informare stadiu cercetare disciplinară prealabilă cu privire la
domnul avocat Petrică Sebastian;

18

Av.Mihăloiu Bogdan

-referat întocmit în urma efectuării cercetării disciplinare prealabile
cu privire la doamna avocat Cojocaru Alina Mihaela;

19

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 06 iunie 2018;
-dovezi privind notificarea avocaţilor restanţieri;

20

Av.Tomiţă Florin George

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.17 din 18
mai 2018, prin care s-a admis în parte cererea de restituire onorariu
formulată de justiţiabilul Firincă Ionel;

21

Elzinati Bassam

-solicită asistenţă juridică;

22

Just.Grecu Viorica

-solicită luarea măsurilor legale împotriva doamnei avocat Cojocaru
Alina Mihaela, având în vedere că nu i-a restituit parţial onorariul
conform Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.13 din 18 aprilie 2018;

23

Just.Piţu Ştefana

-solicită luarea măsurilor legale împotriva doamnei avocat Cojocaru
Alina Mihaela, având în vedere că nu i-a restituit parţial onorariul
conform Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.12 din 18 aprilie 2018;

24

Just.Ghiţă Daniel

-revenire la plângerea înregistrată sub nr.539 din 27.03.2018, în
sensul că nu mai consideră necesar şi justificat analizarea aspectelor
sesizate şi nu mai solicită formularea unor răspunsuri scrise referitor
la cercetarea disciplinară a avocatului;

25

Just.Boicea Marian

-plângere înregistrată sub nr.823/29.05.2018;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

26

Just.Bozgan Fănică Doru

-plângere înregistrată sub nr.786/18.05.2018;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;
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27

Just.Ţigănuş Marinel
Ţigănuş Mihaela

şi -plângere înregistrată sub nr.366 din 01.03.2018;
-referat consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

28

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;

29

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;

30

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;

31

Just.Tănase
Geanina

32

Just.Niţu Ştefan şi Niţu -plângere înregistrată sub nr.740/09.05.2018;
Mariana
-referat consilier-raportor, în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

Gheorghiţa -plângere înregistrată sub nr.709/03.05.2018;
-referat consilier-raportor, în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
5 iulie 2018, ora 14.00;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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