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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DIN 11 iunie 2020

ORDINEA DE ZI
Cu soluţiile adoptate
I.
1.

2.

3.

II.
1

Invitaţi la şedinţă:
Av.Maria Uţescu, Preşedintele Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor - Adresa
nr.106/03.06.2020 -referitor la Programul de asistenţă şi asigurări sociale elaborat de Filiala Dolj a
Casei de Asigurări a Avocaţilor;
Soluţia: S-a prezentat conţinutul Adresei nr.106/03.06.2020, cu concluzia că amendamentele
propuse de Consiliul Baroului Dolj nu pot fi reţinute, menţionându-se că Filialele C.A.A. pot
folosi doar excedentul anual, şi nu excedentul anilor anteriori. De asemenea, doamna avocat
Maria Uţescu a susţinut că propunerile domnului avocat Bogdan Mihăloiu încalcă flagrant
dispoziţiile Legii şi Statutului C.A.A.; domnul avocat Bogdan Mihăloiu a precizat că
amendamentele propuse au fost susţinute de Consiliul Baroului Dolj şi a considerat că Filiala
Dolj a C.A.A. a acţionat cu întârziere şi că s-a reacţionat târziu.
Urmare a cererii domnului avocat Sorin Stănciulescu, prin care contestă că Adresa
nr.106/03.06.2020 reprezintă punctul de vedere al Filialei Dolj a C.A.A., s-a apreciat oportun ca
punctele 1 şi 2 să fie analizate împreună.
Av.Sorin Stănciulescu, membru al Consiliului de Administraţie al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a
Avocaţilor: - discutarea cererilor înregistrate sub nr. 1041/04.06.2020 şi nr.1076/11.06.2020, prin
care solicită analizarea modului în care doamna av.Maria Uţescu a folosit funcţia de preşedinte al
filialei pentru a-şi face publică opinia personală, susţinând că aceasta ar coincide cu cea a
întregului consiliu al filialei, prin postarea unui material pe site-ul filialei şi al baroului la data de
03.06.2020 şi revocarea calităţii de preşedinte al Filialei Dolj a C.A.A. deţinută de doamna
av.Maria Uţescu
Soluţia: S-au analizat cererile formulate şi, având în vedere materialele depuse în susţinere de
către domnul avocat Sorin Stănciulescu, s-a decis amânarea în vederea examinării acestora şi
discutării aspectelor sesizate cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie al Filialei Dolj a
C.A.A., care vor fi invitaţi la proxima şedinţă, pentru a lămuri dacă Adresa nr.106/03.06.2020
reprezintă punctul de vedere oficial al Filialei Dolj a C.A.A. sau este un punct de vedere personal
al doamnei avocat Maria Uţescu, urmând ca cererea domnului Sorin Stănciulescu să fie analizată
din perspectiva art.71 alin.1 din Hotărârea nr.139/2016 a Consiliului U.N.B.R privind Statutul
C.A.A.
Av.Dragoş Toma Ghinescu – informare privind activitatea Comisiei de Disciplină
Soluţia: S-a amânat, având în vedere că domnul avocat Ghinescu Dragoş a fost în imposibilitate
de a fi prezent la şedinţa de consiliu;
Propuneri
Av.Lucian Bernd Săuleanu
- Măsuri privind desfăşurarea activităţii în perioada stării de alertă
Av.Dragoş Nicu
Soluţia: S-a hotărât revenirea la programul de 8 ore/zi, menţinerea măsurilor privind limitarea
accesului colegilor avocaţi în sediul baroului pentru soluţionarea situaţiilor curente şi
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restricţionarea accesului justițiabililor, fiind acceptate şi prelucrate documentele comunicate prin
mijloacele de transmitere la distanţă.
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-Adunarea Generală a baroului - 04/11 iulie 2020, măsuri
Av.Dragoş Nicu
organizatorice
Soluţia: S-a amânat, urmează a fi identificată o dată la începutul lunii septembrie, în funcţie de
evoluţia pandemiei şi a reglementărilor prevăzute în cazul organizării unei asemenea activităţi;
se vor relua discuţiile în şedinţa de consiliu din iulie sau august 2020;
Av.Bogdan Mihăloiu
-propunere privind revenirea la plafonul SAJ de 3000 lei începând cu
Av.Cristian Diaconu-Florea 01.07.2020
Soluţia: S-a decis stabilirea plafonului SAJ la 2000 lei, începând cu data de 01.07.2020;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-stabilire reguli privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor
înregistrate la Baroul Dolj
Soluţia: Având în vedere propunerile formulate cu privire la înregistrarea şi soluţionarea
sesizărilor înregistrate la Baroul Dolj, urmează a fi întocmit un proiect de regulament care va fi
supus analizei şi aprobării în şedinţa următoare;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-stabilire date pentru întâlnirile de lucru semestriale pentru anul
2020 cu reprezentanţii instanţelor judecătoreşti din mun.Craiova
Soluţia: S-a stabilit ca întâlnirea de lucru cu reprezentanţii instanţelor judecătoreşti din
mun.Craiova să aibă loc la începutul lunii iulie 2020, sens în care se va face adresă către
conducerea Curţii de Apel Craiova cu această propunere;
Cereri:
Av.Razelm Cristian
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Suspendat la cerere pentru exercitare a profesiei începând cu data de 20.06.2020, ca urmare a
concediu de creştere şi renunţării la concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în
îngrijire copil (14.09.2018 – vârstă de până la doi ani;
21.08.2020)
Soluţia: S-a aprobat
Av.Dincă Nicoleta Gabriela -revenire la cererea de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu
Suspendată
la
cerere drept de exercitare a profesiei începând cu data de 18.05.2020,
pentru
concediu
de soluţionată în şedinţa de consiliu din 14.05.2020 şi menţinerea stării
creştere şi îngrijire copil de suspendare până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului,
(04.09.2018 – 06.06.2020) respectiv până la 06.06.2020
Soluţia: S-a aprobat
Av.Dincă Nicoleta Gabriela -solicită prelungirea stării de suspendare până la data de
13.06.2020, având în vedere că plata indemnizaţiei pentru creşterea
copilului a fost prelungită în sistemul public pe o perioadă de 30 de
zile de la data încetării stării de urgenţă (Legea nr.59/19.05.2020)
Soluţia: S-a aprobat
Av.Dincă Nicoleta Gabriela -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 14.06.2020
Soluţia: S-a aprobat
Av.Dincă Nicoleta Gabriela -solicită avizare şi înregistrare cabinet de avocat, începând cu
14.06.2020
Soluţia. S-a aprobat
Av.Nicoliţă Răzvan
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional
Soluţia: S-a aprobat
Av.Badea Andrei Victor
Soluţia: S-a aprobat

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional
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Av. Nedelcu Iulian
Soluţia: S-a aprobat
Av.Nedelcu Paul Iulian
Soluţia. S-a aprobat
Av. Dăianu Gheorghe
Suspendat
pentru
incompatibilitate
Soluţia. S-a aprobat
Av. Triţă Ion
Soluţia: S-a aprobat
Av.Marin Radu
Soluţia: S-a aprobat
Av.Bogheanu
Adriana
Mirela
Soluţia: S-a aprobat
Av.Bogheanu
Adriana
Mirela
Soluţia: S-a aprobat
Av.Razelm Cristian
Soluţia: S-a aprobat
Av.Simon Diana
Soluţia: S-a aprobat
Av.Pădeanu Elena

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional
-cerere de radiere de pe Tabloul avocaţilor începând cu data de
22.05.2020, ca urmare a încetării calităţii de avocat

-cerere de radiere de pe Tabloul avocaţilor începând cu data de
01.09.2020, ca urmare a încetării calităţii de avocat
-solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali
-solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali

-solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul Craiova

-solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul Craiova;
-solicită radierea din Registrul SAJ – Biroul Craiova;
-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi
menţinerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare

Soluţia: S-a aprobat
Av.Voicu Dănuţ,
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
primit în profesia de avocat exercitare a profesiei
în anul 2010
-depunerea jurământului profesional;
-solicită avizare şi înregistrare cabinet de avocat
Soluţia: S-a depus jurământul prevăzut de art.21 din Legea nr.51/1995, s-a aprobat cererea de
înscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei începând cu data de
11.06.2020 şi s-a dispus avizarea şi înregistrarea cabinetului de avocat
Plângeri
Just.Marinescu Liviu
-sesizare înregistrată sub nr.1047/09.06.2020 cu privire la domnul
avocat Mitre Laurenţiu Ionelaş;
Soluţia: Se va transmite răspuns la corespondenţă;
Just.Lupescu
Cristina -sesizare înregistrată sub nr.1002/28.05.2020 cu privire la doamna
Carmen
avocat Iordache Elena;
-desemnare consilier-raportor;
Soluţia: A fost desemnat consilier-raportor
Just.Bololoi Mioara Carmen -contestaţie la Decizia nr.139/11.03.2020 a Consiliului Baroului Dolj
Cecilia
privind clasarea sesizării îndreptate împotriva domnului avocat Fârţă
George;
Soluţia: S-a calificat contestaţia ca fiind plângere prealabilă împotriva Deciziei de clasare
nr.139/11.03.2020 a Consiliului Baroului Dolj şi s-a decis respingerea acesteia
Moscalu Sorin
-Sesizare înregistrată sub nr.945/12.05.2020 împotriva domnului
avocat Dumitrescu Ştefan Dan
-desemnare consilier-raportor;
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Soluţia: A fost desemnat consilier-raportor
SC RECOND COM IMPEX
-Sesizare înregistrată sub nr.615/23.04.2020 împotriva domnului
Alexandria
avocat Tudorache George Iulian;
-referat consilier-raportor;
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor desemnat în cauză şi, având în vedere că
faptele sesizate nu constituie abatere disciplinată , s-a decis clasarea
Just.Blagu Ana
-Sesizare înregistrată sub nr.376 din 09.03.2020 cu privire la doamna
avocat Costinaş Camelia
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a amânat pentru completarea cercetărilor
Just.Trică Ecaterina
-Plângere înregistrată sub nr.322 din 09.03.2020 îndreptată
împotriva domnului avocat Cioană Dan Gabriel
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor desemnat în cauză şi s-a decis clasarea,
nefiind identificate încălcări ale dispoziţiilor legale în materie de reprezentare juridică sau de
prelucrare a datelor cu caracter personal ale petentei şi nici elemente ale unei abateri
disciplinare care să atragă răspunderea disciplinară a avocatului
Av.Anca Bogdan
-Sesizare înregistrată sub nr.310/05.03.2020 împotriva doamnei
avocat Niţă Camelia Lia
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor; în urma precizărilor făcute de av.Anca
Bogdan, s-a constatat că nu este o plângere disciplinară, ci o simplă sesizare
Av.Petrică Sebastian Dorin -Contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
Mihai
nr.2/10.02.2020 prin care a fost admisă cererea de restituire a
onorariului formulată de just.Popa Marinela
-referat consilier desemnat pentru verificarea contestaţiei;
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierul desemnat pentru verificări şi s-a decis respingerea
contestaţiei şi menţinerea ca temeinică şi legală a Deciziei Decanului Baroului Dolj
nr.2/10.02.2020, prin care a fost admisă cererea de restituire a onorariului formulată de
just.Popa Marinela
Av.Ciocoiu Florin
-Contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
nr.1/10.02.2020 prin care a fost admisă în parte cererea de
restituire a onorariului formulată de just.Cernea Jana
-referat consilier desemnat pentru verificarea contestaţiei
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierul desemnat pentru verificări şi s-a decis respingerea
contestaţiei şi menţinerea ca temeinică şi legală a Deciziei Decanului Baroului Dolj
nr.1/10.02.2020, prin care a fost admisă în parte cererea de restituire a onorariului formulată de
just.Cernea Jana
Judecătoria Craiova
-Sesizare înregistrată sub nr.104 din 27.01.2020 cu privire la doamna
avocat Terpovici Maria
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierul şi s-a decis clasarea, constatându-se că în cauză nu
există abatere diciplinară
Just.Nanea George
-Plângere înregistrată sub nr.162 din 10.02.2020 îndreptată
împotriva domnului avocat Tomiţă Florin George
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a amânat pentru depunerea unui referat de către domnul avocat Tomiţă Florin George
cu privire la aspectele sesizate
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Just.Trică Adrian

-Plângere înregistrată sub nr.135 din 03.02.2020 îndreptată
împotriva doamnei avocat Dinu Loredana
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor desemnat în cauză şi s-a decis clasarea,
nefiind identificată nicio încălcare a dispoziţiilor legale în materie de reprezentare juridică sau
substituire între avocaţi şi nici elemente ale unei abateri disciplinare care să atragă răspunderea
disciplinară a avocatului
Just.Trică Adrian
-Plângere înregistrată sub nr.1875 din 11.02.2020 îndreptată
împotriva domnului avocat Cioană Dan Gabriel
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor desemnat în cauză şi s-a decis clasarea,
nefiind identificate încălcări ale dispoziţiilor legale în materie de reprezentare juridică sau de
prelucrare a datelor cu caracter personal ale petentei şi nici elemente ale unei abateri
disciplinare care să atragă răspunderea disciplinară a avocatului
Just.Trică Adrian
-Plângere înregistrată sub nr.226 din 19.02.2020 îndreptată
împotriva domnului avocat Cioană Dan Gabriel
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor desemnat în cauză şi s-a decis clasarea,
nefiind identificate încălcări ale dispoziţiilor legale în materie de reprezentare juridică sau de
prelucrare a datelor cu caracter personal ale petentei şi nici elemente ale unei abateri
disciplinare care să atragă răspunderea disciplinară a avocatului
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-Propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 16.07.2020, ora 14.00
Soluţia: S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 16.07.2020, ora 14.00
Lucrări înregistrate după publicarea pe site a Ordinii de zi:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-situaţia înregistrării avocaţilor stagiari la ANAF
Soluţia: S-a amânat pentru verificări
Av.Voicu Dănuţ
-solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul Craiova
Soluţia: S-a aprobat
SPARL Săuleanu şi Asociaţii -Act adiţional privind încetarea contractului de conlucrare
şi Cabinet de avocat profesională începând cu 02.06.2020
Ciprian Diaconu
Soluţia: S-a luat act
Av.stagiar
Stoica-Oproiu -solicită avizarea transferului în Baroul Bucureşti
Valentin
Soluţia: S-a avizat cererea, urmând ca dosarul profesional al avocatului să fie înaintat Baroului
Bucureşti, în vederea aprobării transferului
Av. Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

