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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 13 iunie 2019
ORDINEA DE ZI

I.
1

Informări:
Av.Ion Turculeanu
Av.Lucian Bernd Săuleanu
av.Dragoş Nicu
Av.Bogdan Mihăloiu
Av.Maria Uţescu

2

Av.Lucian Bernd Săuleanu
av.Dragoş Nicu
Av.Bogdan Mihăloiu

-informare participare evenimente Chişinău 23-26 mai 2019;

3

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare atelier cu tema „Revizuirea în procesul civil, de la teorie
la practică”, 19 iunie, ora 14.00, moderatori: Av.Daniel Ghiţă şi
av.Eugen Tiţoiu;

4

Av.Lucian Bernd Săuleanu
av.Dragoş Nicu

-informare conferinţă cu tema „Medierea şi accesul la justiţie”,
organizată de Asociaţia „Centrul de mediere şi arbitraj Propact, în
colaborare cu Baroul Dolj şi Facultatea de Drept din cadrul
Universitărţii din Craiova, vineri, 14 iunie 2019,

5

Av.Bogdan Mihăloiu şi
Av.Cristian Diaconu-Florea

-informare privind şedinţa SAJ din 20 mai 2019 – propuneri;

6

Av.Lucian Bernd Săuleanu,
referat Laurenţiu Vîlceanu

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

7

Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare Ziua Avocatului Român, 22 iunie 2019, Plaza Lake –
şi av.Dragoş Nicu
Rojişte;

8

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare invitaţie Baroul Argeş la prima ediţie a Turneului naţional
al avocaţilor Star Open Tennis 2018;

9

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare activităţi august – septembrie – octombrie 2019: Şcoala
de Vară (Baroul Chişinău şi Facultatea de Drept), Conferinţa de
Drept Comercial – octombrie 2019, Conferinţa Bienală (Facultatea
de Drept – octombrie 2019)

-informare privind participarea la şedinţa Consiliului UNBR şi la
lucrările Congresului Avocaţilor care s-au desfăşurat la Bucureşti în
perioada 05 – 08 iunie 2019;

10

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare procedură de radactare a referatelor de către avocaţii
raportori cu privire la plângerile disciplinare;

II.

Propuneri:

1

Av.Lucian Bernd Săuleanu

III.

Cereri:

1

Av.Bălănescu Elena
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Suspendată pentru neplata exercitare a profesiei, ca urmare a achitării debitului restant, a
taxelor profesionale
penalităţilor aferente şi a taxei de reînscriere;
-referat contabilitate;

2

Av.Popescu Petria-Marcela -cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
suspendată
pentru exercitare a profesiei începând cu data de 01.09.2019;
incompatibilitate
-referat contabilitate;

3

Av.Penuş Cristian Nicolae
Baroul Olt

4

Av.Ilinca-Mocofan Elena
-solicită stabilirea stării de suspendare în raport
Suspendată
pentru incompatibilitatea intervenită începând cu data de 20.05.2019;
concediu de creştere şi -referat contabilitate;
îngrijire copil

5

Av.Tudora
Georgiana
Ancuţa
Suspendată
pentru
concediu de creştere şi
îngrijire copil

-solicită prelungirea stării de suspendare şi menţinerea pe Tabloul
avocaţilor suspendaţi la cerere pe o durată nedeterminată, având în
vedere că la data de 05.05.2019 i-a încetat concediul pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;

6

Av.Bogoiu Narcis Teodor

-solicită avizarea transferului din Baroul Dolj în Baroul Bucureşti,
începând cu data de 01.07.2019 şi eliberarea certificatului
corespunzător prevăzut la art.55 alin.2 din Statutul profesiei de
avocat;
-referat contabilitate;

7

SCA Costache şi Asociaţii

-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional
conform Actului adiţional la Contractul pentru constituirea societăţii
şi la Statutul societăţii;

-întâlnirea cu instanţele stabilită pentru data de 21 iunie 2019,
pregătirea agendei de lucru;

-cerere de transfer în Baroul Dolj;
-cerere de înscriere pe Tavloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj începând cu data de
01.07.2019;
-cerere de înfiinţare cabinet individual;
de

8

SPARL Săuleanu şi Asociaţii -Act adiţional nr.1/17.05.2019 privind încetarea de comun acord a
şi av.Clima Viorica
contractului de salarizare în interiorul profesiei, începând cu data de
20.05.2019;

9

SCA Zamfirescu
&Partners
şi av.Clima Viorica

Racoti -contract de colaborare începând cu data de 20.05.2019;

10

Cabinet
de
Marinescu Radu şi
Av.colaborator
Diana

avocat -Act adiţional nr.1/29.05.2019 privind incetarea contractului de
colaborare
Simon

11

Av.Simon Diana

-solicită aprobare pentru înfiinţare cabinet individual;

12

Av.Tomiţă Florin George
Av.Constantinescu Viorica

-cereri înscriere Registru SAJ

13

Av.Constantinescu Viorica

-cerere de înscriere în Ragistrul curatorilor speciali pentru
Judecătoria Craiova;

14

Av.Cealîcu Diana

-cerere de înscriere în Registrul curatorilor speciali pentru instanţele
din mun.Craiova

15

Ţăndăreanu
Nicoleta, -solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor incompatibili care nu au
primită în profesia de exercitat niciodată profesia de avocat şi nu au fost înscrişi în Tabloul
avocat
prin
Decizia avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei;
nr.81/15.03.1997
a
Consiliului UAR

16

Filip Niculina Simona

-solicită comunicarea în mod oficial a Deciziei nr.245/16.12.2010 a
Consiliului Baroului Dolj, întrucât nu i-a fost comunicată;

17

Filiala Dolj C.A.A.

-Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor
profesionale;
-dovezi privind notificarea avocaţilor restanţieri;

18

dl.Nicolescu Ionel,
administrator Vila Themis

-cerere de majorare salariu şi referat investiţii;

IV.

Plângeri disciplinare:

1

Just.Bugiu Ion Daniel

-sesizare privind nerespectarea deciziei de restituire a onorariului de
către dl.av.Tomiţă Florin George

2

Baroul Bucureşti

-sesizare av.Poenaru Eduard, înregistrată sub nr.986/10.06.2019;

3

Just.Rădulescu Mihail

-plângere înregistrată sub nr.651 din 08.04.2019;
-referat consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

4

Just.Chiriac Tamara

-plângere înregistrată sub nr.616/02.04.2019;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

5

Just.Popescu Nicoleta

-plângere înregistrată sub nr.474 din 11.03.2019;
-referat consilier-raportor;

6

Just.Adam Marian

-plângere înregistrată sub nr.347 din 20.02.2019;
-referat consilier-raportor;

7

Just.Văduva Maria

-plângere înregistrată sub nr.548 din 18.03.2019;
-referat consilier-raportor;

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 11.07.2019, ora 14.00;

Av. Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

