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CONSILIUL BAROULUI DOLJ

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 18 octombrie 2018
ORDINEA DE ZI
Cu soluţiile adoptate

I.
1

Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu

2

Soluţia:S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind depunerea jurământului de către avocaţii stagiari
care au promovat Examenul de primire în profesie, sesiunea august
2018;
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-Ziua Europeană a Avocatului, Masă rotundă – 25 octombrie 2018,
stabilire detalii organizatorice;
Soluţia:S-au stabilit detalii organizatorice; Consiliul Baroului Dolj a hotărât ca în acest an Ziua
Europeană a Avocatului, care se va desfăşura concomitent cu Ziua Europeană a Justiției, să fie
dedicată colegului Adi Remus Ciucă, avocat în Baroul Dolj, în semn de solidaritate profesională,
în scopul apărării reputației profesionale a acestuia.
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-Revista Iustitia nr.2/2018, stadiu editare;
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Soluţia: S-a luat act de informare; urmează ca nr.2/2018 al revistei să fie editat cu ocazia Zilei
Europene a Avocatului din 25.10.2018;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare stadiu realizare bust Dem Stoenescu;
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Soluţia: S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu

6

7

-Întâlnirea de lucru cu reprezentanţii instanţelor judecătoreşti din
Craiova, stabilită pentru 07 noiembrie 2018;
Soluţia:S-a stabilit data de 07 noiembrie 2018, ora 13.00, pentru Întâlnirea de lucru cu
reprezentanţii instanţelor judecătoreşti din Craiova, urmând a fi pregătită agenda discuţiilor;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind Situaţia la zi a avocaţilor care nu au depus poliţa
de asigurare profesională pentru anul în curs;
Soluţia:S-a luat act de situaţie si s-a decis aplicarea măsurilor legale şi statutare privind
neînscrierea pe tablou a celor cinci avocaţi care nu au depus poliţa de asigurare profesională
pentru anul în curs;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-răspunsul ANAF Dolj privind contribuţia de asigurări sociale (CAS)
datorată de avocatul membru în Consiliul Baroului Dolj sau în
Comisiile de disciplină sau de cenzori;
Soluţia: S-a luat act; s-a decis continuarea demersurilor;

8

9

II.
1

2

3

4
5
III.
1

2

3

4

5

Contabil şef Anca Rusu
-referat privind programul informatic de casierie al Baroului Dolj;
Soluţia: S-a luat act de referat; s-a hotărât completarea programului de casierie al Baroului Dolj,
în sensul aplicării prevederilor Statutului profesiei;
Contabil şef Anca Rusu
-Situaţia avocaţilor suspendaţi pentru neplata contribuţiilor
profesionale;
Soluţia: S-a luat act de situaţia prezentată, urmând a se proceda la notificarea avocaţilor
suspendaţi în vederea achitării debitelor restante;
Propuneri:
Av. Lucian Bernd Săuleanu -conferinţă profesională în materie penală - noiembrie 2018;
stabilire detalii organizatorice;
Soluţia:S-a stabilit data de 09 noiembrie 2018, urmând să fie stabilite detalii de organizare;
av.Eugen Tiţoiu
-propunere organizare atelier cu tema „Suspendarea actului
administrativ cu caracter individual. Autorizaţia de construire”,
23.11.2018, ora 14.00;
Soluţia: S-a aprobat propunerea;
Av. Lucian Bernd Săuleanu -actualizarea Registrului curatorilor speciali şi fiscali pentru anul
2019;
Soluţia: În vederea actualizării Registrului curatorilor speciali şi fiscali pentru anul 2019, avocaţii
interesaţi urmează să comunice în scris la secretariatul baroului, până la data de 01.11.2018,
opţiunile privind numirea ca şi curatori speciali/fiscali;
Av. Lucian Bernd Săuleanu -propunere majorare taxe de secretariat;
Soluţia: S-a amânat discuţia.
Av. Lucian Bernd Săuleanu -Vila Themis(distribuire dividende);
Soluţia: S-a aprobat
Cereri:
Av. Abagiu Sorin Costel
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari;
Primit în profesie ca avocat
stagiar,
Examen
de
admitere, august 2018
Soluţia: S-a aprobat
Av.stag.Abagiu Sorin Costel -contract de colaborare;
şi Cabinet de avocat Guran Gabriel Sorin
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea
Av.Ciocan Andrei Mihai
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari;
Primit în profesie ca avocat
stagiar,
Examen
de
admitere, august 2018
Soluţia: S-a aprobat
Av.stag. Ciocan Andrei - contract de colaborare;
Mihai şi SCPAv. „Costache
şi Asociaţii”
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea
Av.Costache Ioana Mirela
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari;
Primită în profesie ca
avocat stagiar, Examen de
admitere, august 2018
Soluţia: S-a aprobat
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Av.stag.Costache
Ioana -contract de salarizare în interiorul profesiei;
Mirela şi SPARL „Săuleanu
şi Asocaţii”
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea
Av.Iordache
Ionela- -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari;
Florentina
Primită în profesie ca
avocat stagiar, Examen de
admitere, august 2018
Soluţia: S-a aprobat
Av.stag. Iordache Ionela- -contract de colaborare;
Florentina şi Cabinet de
avocat
Coteanu Marius
Bogdan
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea
Av.Miertoiu Mihai Cristian
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari;
Primit în profesie ca avocat
stagiar,
Examen
de
admitere, august 2018
Soluţia: S-a aprobat
Av.stag. Miertoiu Mihai -contract de colaborare;
Cristian şi Cabinet de
avocat Dumitrescu Bogdan
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea
Av.Preduşel
Iulia -cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari;
Antoaneta
Primită în profesie ca
avocat stagiar, Examen de
admitere, august 2018
Soluţia: S-a aprobat
Av.stag.Preduşel
Iulia - contract de colaborare;
Antoaneta şi Cabinet de
avocat Ignat Claudiu
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea
Av.Ştefan Mihai Adin
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari;
Primit în profesie ca avocat
stagiar,
Examen
de
admitere, august 2018
Soluţia: S-a aprobat
Av.stag.Ştefan Mihai Adin - contract de colaborare;
şi Cabinet de avocat Alina
Dumitru
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea
Av.Uscatu Lavinia Diandra
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari;
Primită în profesie ca
avocat stagiar, Examen de
admitere, august 2018
Soluţia: S-a aprobat
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Av.stag.Uscatu
Lavinia - contract de colaborare;
Diandra şi SCPAv.”Oancea,
Răduleţu şi Gherghe”
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea
Cabinet de avocat Soreaţă -Acord de reziliere a Contractului de colaborare, începând cu data
Maria
Marieta
şi de 01.10.2018;
av.stag.Ciontu
Adrian
Constantin
Soluţia: S-a luat act de reziliere
Av.stag.Ciontu
Adrian -Contract de colaborare, începând cu data de 01.10.2018;
Constantin şi Cabinet de
avocat Mihai Popescu
Soluţia: S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea
Av.Drăgulin Ilie – Baroul -cerere de transfer în Baroul Dolj, începând cu data de 01.10.2018;
Bucureşti
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu 01.10.2018;
-cerere de înfiinţare cabinet de avocat;
Soluţia: S-au aprobat cererile;
Av.Băloi Ovidiu
-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional
al cabinetului de avocat, începând cu 01.10.2018;
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Soluţia: S-a aprobat
Av.Bădescu Gabriel Florin
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Soluţia: S-a aprobat
Av.Militaru Daiana
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Soluţia: S-a aprobat
Av.Gioancă
Eleonora
Camelia(fostă Coandă)
Soluţia: S-a aprobat
Av.Negoiţă
Daniela
Maria(fostă Cojocaru)
Soluţia: S-a aprobat
Av. Mitre Laurenţiu Ionelaş

-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional
al cabinetului de avocat, începând cu 01.10.2018;
-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional
al cabinetului de avocat, începând cu 01.10.2018;
-solicită încuviinţare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;
-solicită încuviinţare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;

-solicită aprobare pentru înfiinţarea unui birou de lucru;

Soluţia: S-a aprobat
Av.Negoiţă
Daniela -solicită să se ia act de încetarea activităţii cabinetului individual cu
Maria(fostă Cojocaru)
denumirea „Negoiţă Daniela Maria – cabinet de avocat”, începând
cu data de 01.11.2018;
-solicită să se ia act de încetarea începând cu data de 01.11.2018
a Convenţiei de conlucrare profesională încheiată între „Carmen
Popa - Cabinet de avocat” şi „Cojocaru Daniela Maria – Cabinet de
avocat;
Soluţia: S-a luat act
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Av.Negoiţă
Daniela -solicită avizarea transferului în Baroul Bucureşti şi emiterea
Maria(fostă Cojocaru)
certificatului prevăzut de art.55 din Statutul profesiei de avocat;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a avizat cererea de transfer şi emiterea certificatului prevăzut de art.55 din Statutul
profesiei de avocat
SCPAv „Socoteanu &Popa” -Acord de încetare nr.1/04.10.2018 a Contractului de colaborare,
şi av.Ciurea(fostă Stanciu) începând cu data de 01.12.2018;
Alina Lorena
Soluţia: S-a luat act
Ac.Ciurea Alina Lorena -solicită avizarea transferului în Baroul Bucureşti şi emiterea
(fostă Stanciu)
certificatului prevăzut de art.55 din Statutul profesiei de avocat,
începând cu data de 01.12.2018;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a avizat cererea de transfer şi emiterea certificatului prevăzut de art.55 din Statutul
profesiei de avocat
Av.Constantin
Doina -solicită suspendarea la cerere începând cu data de 02.11.2018 până
Mihaela
la 09.08.2020 pentru a beneficia de concediu pentru creştere şi
îngrijire a copilului în vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Mîndrilă Costin Lucian
-solicită suspendarea la cerere începând cu data de 01.10.2018;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Tudora Diana Irina
-solicită suspendarea la cerere începând cu data de 19.09.2018;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Cojocaru Virginia
-solicită să se ia act de încetarea calităţii de avocat începând cu data
de 01.11.2018, prin renunţarea la exerciţiul profesiei în temeiul
art.27 lit.a din Legea nr.51/1995 şi radierea de pe Tabloul avocaţilor;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Rădulescu Anghel
-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor, ca urmare a renunţării la
pensionar pentru limită de exerciţiul profesiei, începând cu data de 31.10.2018;
vârstă
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Ion Carmen Eugenia

-Decizia nr.1661/1/02.10.2018 a Consiliului Baroului Bucureşti
privind aprobarea transferului în Baroul Bucureşti începând cu
13.09.2018;
-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor Baroului Dolj începând cu
13.09.2018,
Soluţia: S-a luat act de transfer şi s-a decis radierea doamnei avocat Ion Carmen Eugenia de pe
Tabloul avocaţilor definitivi al Baroului Dolj, începând cu data de 13.09.2018;
Av.Dinu Sorin Laurenţiu
(Baroul Bucureşti)
Soluţia: S-a aprobat

-solicită aprobare pentru înfiinţarea unui sediu secundar în raza
Baroului Dolj;
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Cabinet de avocat Dinu -Contract de colaborare;
Sorin
Laurenţiu(Baroul
Bucureşti)
şi
Văduva
Cătălina(Baroul Dolj)
Soluţia: S-a avizat
Av.Sorescu Cristina
-solicită înscrierea în Registrul Curatorilor Speciali pentru instanţele
din mun.Craiova;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Bosneanu Alecsandru
-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
Florea Aurelia, economist -solicită acordarea sporului de vechime de 20%, prevăzut în
Baroul Dolj
contractul individual de muncă, începând cu data de 01.10.2018,
corespunzător vechimii în muncă;
Soluţia: S-a aprobat
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 CAA a
luat act la data de 15.10.2018;
-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
Curtea de Apel Craiova
-Adresa nr.292/54/2018 din 22.09.2018 – Sentinţa penală nr.132 din
21.06.2018, definitivă prin Decizia ICCJ nr.222/A din 20.09.2018;
UNBR
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-solicită să comunicăm măsurile luate cu privire la Adresa
nr.292/54/2018 din 22.09.2018;
Soluţia: S-a luat act de adresă; a fost desemnat consilier-raportor; s-a amânat;
DCAJ-UNBR
-Adresa UNBR nr.57-DCAJ-14.07.2018 - se solicită punct de vedere
scris până la data de 26.10.2018;
Soluţia: S-a luat act
UNBR
-Apelul adoptat de Comisia Permanentă la 6.10.2018 adresat
decanilor şi reprezentanţilor Barourilor în Consiliul UNBR pentru
dezbatere şi analiză de către Consiliile Barourilor, cu consultarea
avocaţilor, în vederea adoptării de către Consiliul UNBR, în Anul
Centenarului Marii Uniri, a unei Hotărâri prin care dezvoltarea
avocaturii pro bono să fie încurajată şi sprijinită;
Soluţia: S-a luat act
Av.Gheorghe Lucian Mihai, -solicită afişarea la sediul Baroului Dolj a unui anunţ de recrutare
coordonator SCPAv „JGV şi avocat definitiv;
Asociaţii” din Baroul Galaţi,
cu sediu secundar în Baroul
Dolj
Soluţia: S-a respins
Av.Cojocaru Alina Mihaela
-cererea înregistrată sub nr.648/16.04.2018;
Soluţia: S-a respins, având în vedere lipsa precizării obiectului solicitării şi lipsa semnăturii
olografe pe cerere;
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Just.Neagu George

-solicită analizarea celor două decizii adoptate de către Decanul şi
Consiliul Baroului Dolj în legătură cu cererea de restituire onorariu;
Soluţia:S-a respins ca inadmisibilă;
Just.Nică Gheorghe
-solicită analizarea celor două decizii adoptate de către Decanul şi
Consiliul Baroului Dolj cu privire la cererea de restituire onorariu;
Soluţia:S-a respins ca inadmisibilă;
Just.Tănase
Gheorghiţa -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj prin care i s-a
Geanina
respins cererea de restituire onorariu;
Soluţia: A fost desemnat consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei;
Av.Tomiţă Florin George
-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.25 din
09 iulie 2018, prin care s-a admis în parte cererea de restituire
onorariu formulată de justiţiabilul Bugiu Ion Daniel;
-referat verificare contestaţie;
Soluţia:S-a respamânat soluţionarea, pentru completarea cercetărilor;
Av.Dragoş Nicu
- referat întocmit în urma efectuării cercetării disciplinare prealabile
cu privire la domnul avocat Tomiţă Florin George, având în vedere
sesizarea formulată de just.Firinca Ionel pentru nerespectarea
Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.17 din 18 mai 2018, definitivă
prin Decizia Consiliului Baroului Dolj nr.245 din 05 iulie 2018;
Soluţia: S-a luat act de referat; având în vedere că sesizarea a rămas fără obiect, s-a decis
clasarea cauzei;
Just.Dăbuleanu George Alin -plângere înregistrată sub nr.1400 din 21.09.2018;
-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.Boureanu Alexandru
-plângere înregistrată sub nr.1451/01.10.2018;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;
Soluţia: S-a decis invitarea la următoarea şedinţă a avocatului;
Just.Ghiţă Cristian
-plângere înregistrată sub nr.1280/22.08.2018;
-referat consilier-raportor;
Soluţia: S-a amânat soluţionarea, în vederea completării cercetărilor
Just.Manafu Ionel
-plângere înregistrată sub nr.1233/07.08.2018;
-referat consilier-raportor;
Soluţia: S-a amânat soluţionarea, în vederea completării cercetărilor
Just.Boicea Marian
-plângere înregistrată sub nr.823/29.05.2018;
-referat consilier-raportor;
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor şi s-a decis clasarea cauzei
Baroul Bucureşti
-sesizarea formulată de just.Constantin Petrică-Bogdan înregistrată
la Baroul Bucureşti şi transmisă Baroului Dolj spre competentă
soluţionare;
Soluţia: S-a amânat soluţionarea în vederea ascultării avocatului în cauză;
Just.Tudor Ioan
-sesizarea înregistrată sub nr.459/03.03.2017;
Soluţia: S-a clasat
Just.Nicolae Ion Bratu
-sesizarea înregistrată sub nr.1058/11.07.2018;
Soluţia: S-a clasat
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Fieraru Răzvan Cristofor
-solicită sprijin financiar pentru o problemă medicală;
Soluţia: S-a respins cererea;
Juca Georgiana
-solicită primirea în profesie cu scutire de examen şi înscrierea în
Baroul Dolj;
Soluţia: S-a respins cererea;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 15 noiembrie 2018, ora 14.00;
Soluţia. S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la dat ade 15 noiembrie 2018, ora 14.00;
Lucrări înregistrate după publicarea pe site a Ordinii de zi:
Av.Ciucă Adi Remus
-cerere înregistrată sub nr.1534/16.10.2018;
Soluţia: S-a amânat în vederea precizării şi recalificării ca cerere de apărare a reputaţiei
profesionale;
Av.Petrescu
Verginica -solicită încuviinţare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
Cristiana
avocat şi a sediului profesional;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Sfîrnă Ion Daniel
-solicită aprobare pentru emiterea şi utilizarea contractelor de
asistenţă juridică personalizate şi acordarea de serii unice, conform
art.122 alin.4 şi 5 din Statutul profesiei de avocat;
Soluţia: S-a aprobat
Cabinet de avocat Dinu -Convenţie de conlucrare profesională;
Sorin
Laurenţiu(Baroul
Bucureşti) şi Cabinet de
avocat Şalplahta Nicoleta
Luminiţa (Baroul Dolj)
Soluţia: S-a avizat;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

