www.barouldolj.ro

CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 17 ianuarie 2019

ORDINEA DE ZI

I.
1
II.
1

Invitaţi la şedinţă:
Av.Tomiţă Florin George
Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu

2

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind Decizia Comisiei Permanente nr.390 din
20 decembrie 2018 privind modificarea Calendarului activităţilor ce
urmează a fi desfăşurate în anul 2019 de către organele de
conducere colectivă ale profesiei la nivel naţional, aprobat prin
Hotărârea Consiliului UNBR nr.398 din 07-08.12.2018;

3

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Adunarea Generală a Baroului Dolj, 16 martie 2019, ora 10.00 –
prima convocare / 23 martie 2019, ora 10.00 – a doua convocare;
-ordinea de zi;
-aspecte organizatorice (stabilire locaţie) ;
-completarea ordinii de zi cu propuneri formulate cu cel puţin 5 zile
înainte de data la care a fost convocată adunarea generală, conform
art.67, alin. (5) din Statutul profesiei de avocat;
-convocarea adunării - anunţ site, ziar local, newsletter ;
-mandatarea domnului Adi Gavrilă pentru organizarea
secretariatului tehnic şi efectuarea procedurilor tehnice privind
votul.
-Raportul de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru anul 2018 ;

-Decizia Comisiei Permanente nr.388 din 06 decembrie 2018 privind
validarea Examenului de absolvire a I.N.P.P.A, sesiunea 25
noiembrie – 06 decembrie 2018, (Anexa nr.1 la decizie - Extras Rezultatele obţinute pe Centrul Teritorial Craiova INPPA – Baroul
Dolj);
-acordarea titlului profesional de avocat definitiv avocaţilor care au
promovat examenul (Bureţea Constantin, Ciobanu Florin-Leonard,
Clima Viorica, Dăogaru Camelia-Mihaela, Dincă Ramona-Andreea,
Gaina Roman, Mitru Ancuţa-Laura, Peţa Dan-Marius, Sandu CosminRadulian, Simon Diana, Stamin Elena-Diana şi Stoenac DragoşMarian), menţionaţi în Anexa nr.1, parte integrantă din decizie şi
emiterea deciziilor de înscriere în tabloul avocaţilor definitivi;

4

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Situaţie avocaţi suspendaţi pentru neplata taxelor profesionale
(recuperare debite înregistrate);

5

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Statistică înscrieri pe tablou – suspendări – radieri în perioada
2015 – 2018;

6

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind Situaţia la zi a avocaţilor care nu au depus poliţa
de asigurare profesională pentru anul în curs;

7

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-stabilire detalii organizatorice privind conferinţa profesională în
materie penală programată pentru luna februarie 2019;

III.
1

Propuneri:
Av. Lucian Bernd Săuleanu

2

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Propunere demers de identificare a sediilor secundare ale
avocaţilor din alte barouri aflate pe raza Baroului Dolj, fără avizul
Consiliului Baroului Dolj;

3

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-Calendar evenimente Baroul Dolj pentru anul 2019;

4

Av. Răzvan Rocşoreanu

-propunere organizare competiţie sportivă de ski;

5

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea martie 2019;
-propuneri pentru Comisia de examen;

6

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-propunere privind modificarea prevederilor art. 14 lit. a) din Legea
nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat,
republicată, astfel cum a fost conturată, după dezbateri, în ședința
Consiliului U.N.B.R. din 23.11.2018; adoptare măsuri;

7

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-propunere de notificare a avocaţilor suspendaţi şi radiaţi (inclusiv
pensionari) pentru a comunica lista cauzelor aflate pe rol la
momentul suspendării/încetării activităţii, eventual a avocaţilor care
asigură substituirea în aceste cauze;

8

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-propunere de organizare Atelier de procedură civilă la data de
28 februarie 2019, moderatori: av.Ghiţă Daniel şi av.Eugen Tiţoiu

9

Av. Lucian Bernd Săuleanu

-propunere organizare Atelier, av.Stănciulescu Sorin;

IV.
1

Cereri:
Av.Dinică Carmen
(Baroul Olt)

-propunere privind menţinerea taxei de 100 lei pentru transferul
avocaţilor din alte barouri în Baroul Dolj

-cerere de transfer din Baroul Olt în Baroul Dolj;
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu data de
01.01.2019;
-cerere avizare şi înregistrare cabinet individual;
-referat verificare dosar;

2

Av.Toanţă-RebeleşTurculeanu Andreea Livia
(suspendată
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 01.01.2019, ca urmare a
renunţării la concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în
vârstă de până la doi ani.

3

Av.Vulpe Janina
(suspendată
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 31.12.2018, ca urmare a
renunţării la concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în
vârstă de până la doi ani.

4

Av.Dumitru Cristian

-solicită retragerea definitivă din profesie şi radierea de pe Tabloul
avocaţilor definitivi începând cu data de 01.01.2019, în vederea
pensionării pentru retragere definitivă din profesie;
-referat contabilitate;

5

Av.Negoiţă Daniela Maria

-cerere de radiere de pe Tabloul avocaţilor definitivi al Baroului Dolj,
începând cu data de 01.11.2018, ca urmare a aprobării transferului
în Baroul Bucureşti prin Decizia nr.2185/1/13.11.2018 şi Decizia nr.
2185/2/13.11.2018;

6

Av.Păuna Grigore

-solicită suspendarea la cerere începând cu data de 01.01.2019;
-referat contabilitate

7

Av.Chiriţă Oana

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând cu data de
27.12.2018;
-referat contabilitate;

8

Av.Gaina Roman

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând cu data de
27.12.2018;
-referat contabilitate;

9

Av.Jianu Mădălina Elena

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând cu data de
01.02.2019;
-referat contabilitate;

10

Av.Balaci Angela

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând cu data de
01.02.2019;
-referat contabilitate;

11

Av.Drăcea Tudora

-solicită suspendarea la cerere începând cu data de 31.01.2019;
-referat contabilitate;

12

Chionea şi Asociaţii – SCA şi -Act adiţional nr.1 privind încetarea contractului de conlucrare
av.def.Lungu
Laurenţiu profesională;
Răzvan

13

Av.Lungu Laurenţiu Răzvan

-cerere de înfiinţare cabinet individual;

14

„Săuleanu şi Asociaţii – Act adiţional nr.1 din 31.12.2018 privind încetarea contractului de
SPARL” şi av.stag.Costache salarizare în interiorul profesiei nr.1529/15.10.2018;
Ioana Mirela

15

„Săuleanu şi Asociaţii – -Contract de colaborare nr.1/01.01.2019
SPARL” şi av.stag.Costache
Ioana Mirela

16

„Turculeanu şi Asociaţii – -Contract de colaborare
SCA” şi av.Dăogaru Camelia
Mihaela

17

Cabinet de avocat Radu -Contract de colaborare
Marinescu şi
Av.Mitru Ancuţa Laura

18

Cabinet de avocat Radu - Contract de colaborare
Marinescu şi
Simon Diana

19

SCPAv.”Oancea, Răduleţu -Contract de colaborare
şi Gherghe” şi av.Bureţea
Constantin

20

SCPAv.”Oancea, Răduleţu -Contract de colaborare
şi Gherghe” şi av.Stoenac
Dragoş Marian

21

SCPAv.”Socoteanu&Popa”
-Contract de colaborare
şi
av.Sandu
Cosmin
Radulian

22

Av.Dincă Ramona Andreea

-solicită aprobare pentru înfiinţare cabinet individual;

23

Av.Stamin Elena Diana

-solicită aprobare pentru înfiinţare cabinet individual;

24

Av.Peţa Dan-Marius

-solicită aprobare pentru înfiinţare cabinet individual;

25

Av.Ciobanu Florin-Leonard

-solicită aprobare pentru înfiinţare cabinet individual;

26

Cabinet de avocat Liviu -Anexă la contractul de colaborare nr.1654/08.11.2018 privind
Belulescu şi av.stag.Abagiu modificarea prevederilor art.3.4;
Sorin Costel

27

Av.Popescu

Andreea -solicită

aprobare

pentru

schimbarea

denumirii

cabinetului

Oana(fostă Radu)

individual, în conformitate cu numele avocat titular;

28

Av.Lungu Florentina Sorina

-solicită aprobarea pentru schimbarea sediului profesional;

29

Av.Iordache Marin Florian

-solicită aprobarea pentru schimbarea sediului profesional, începând
cu data de 01.01.2019;

30

Cabinet de avocat Andra -Convenţie de conlucrare profesională;
Ciobanu şi Cabinet de
avocat Ciobanu Florin
Leonard

31

Av.Dima Nicolae,
-solicită încuviinţare pentru continuarea exercitării profesiei şi
pensionat pentru limită de menţinerea pe Tabloul avocaţilor cu drept de exerciţiu al profesiei,
vârstă
în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;

32

Av.Muşuroi Cornel,
-solicită încuviinţare pentru continuarea exercitării profesiei şi
pensionat pentru limită de menţinerea pe Tabloul avocaţilor cu drept de exerciţiu al profesiei,
vârstă
în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;

33

Av.Chircu Floarea,
-solicită încuviinţare pentru continuarea exercitării profesiei şi
pensionată pentru limită menţinerea pe Tabloul avocaţilor cu drept de exerciţiu al profesiei,
de vârstă
în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;

34

Av.Găină Viorel,
-solicită încuviinţare pentru continuarea exercitării profesiei şi
pensionat pentru limită de menţinerea pe Tabloul avocaţilor cu drept de exerciţiu al profesiei,
vârstă
în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;

35

Av.Turculeanu Ion
-Hotărârea Adunării Generale a asociaţilor societăţii nr.2 din
Av.Troanţă-Rebeleş31.12.2018;
Turculeanu
Andreea Livia şi av.NicăAlbu Leonardo, asociaţi
SCPAv.”Turculeanu
şi
Asociaţii”

36

Av.Ionele Ancuţa Denisa

-solicită radierea din lista curatorilor speciali pentru toate instanţele;

37

Av.Grecu-Trăilă Carmen

-solicită punct de vedere;

38

Av.Blejdea Mihaela Elena,
suspendată
pentru
incompatibilitate începând
cu 01.04.2017

-solicită aprobare pentru virarea din contul de oficii al Baroului Dolj
a onorariului ce i se cuvine pentru Dosarul nr.280/54/2016 al Curţii
de Apel Craiova în contul doamnei av.Vasile Georgeta, care i-a
asigurat substituirea, la toate termenele de judecată care au urmat
suspendării sale din profesie până la finalizarea cauzei;

39

Av.stag.Iordache

Ionela -cerere înregistrată sub nr.105/15.01.2019;

Florentina
40

Asociaţia
Studenţilor -solicită acordarea posibilităţii de a desfăşura un teambuilding,
Basarabeni din Craiova
în perioada 13-15 februarie 2019, la Vila Themis din Căciulata;

41

Just.Coandă Mariana

-sesizarea înregistrată sub nr.22 din 07.01.2019;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

42

Pawel Krzemieniecki,
Secretary of Smart Spin Ltd

-sesizare înregistrată la noi sub nr.1878/10.12.2018;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

43

Judecătoria Craiova

-sesizarea înregistrată su br.1568/24.10.2018 privind exercitarea
profesiei de către doamna avocat Lăinescu Cristina în Dosarul
nr.7205/215/2017, în perioada 13.03.2017 – 16.10.2018, în calitate
de apărător ales.
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

44

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

-solicită să comunicăm măsurile luate cu privire la Adresa
nr.292/54/2018 din 22.09.2018;
-referat consilier-raportor;

45

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 09.01.2019;
-dovezi privind notificarea avocaţilor restanţieri;

46

Justiţiabilii
Drăgănescu -plângere înregistrată sub nr.1560 din 22.10.2018;
Dorin Ovidiu Gheorghe, -referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Drăgănescu Dan Răsvan şi
Statutul profesiei de avocat;
Poenaru Alexandru-Mihai

47

Boureanu Alexandru,
-plângere înregistrată sub nr.1451/01.10.2018;
în calitate de Manager al -referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Teatrului Naţional „Marin Statutul profesiei de avocat;
Sorescu” din Craiova

48

Just.Dăbuleanu George Alin

-plângere înregistrată sub nr.1400 din 21.09.2018;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

49

Just.Diaconescu Iulica

-plângere înregistrată sub nr.1805/27.11.2018;

-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
50

Just.Boicea Elvira Mirabela

-plângere înregistrată sub nr.1402/22.09.2018;
-referat consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 14 februarie 2019, ora 14.00;

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

