www.barouldolj.ro

CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DIN 15 aprilie 2021
ORDINEA DE ZI

I.

Invitat:
Av.Uțescu Maria

-răspuns Filiala Dolj a C.A.A la adresa C.A.A privind soluțiile de optimizare a
parametrilor sistemului de pensii (rata de finanțare, punctul de pensii)

II.

Informări:

1.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

-informare cu privire la reconvocarea Adunării Generale Ordinare a
Baroului Dolj din 31.03.2021 și rezultatele alegerilor având în vedere că a
fost îndeplinit cvorumul prevăzut de regulament

2.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Mihai Dragoș Nicu
Av.Diaconu Florea Cristian

-informare cu privire la vizita domnului secretar de stat al Ministerului
Justiției Alexandru Dimitriu privind necesitatea investițiilor în
infrastructura instanțelor de judecată, demararea proiectului Palatul de
Justiție dar și alte subiecte de interes pentru avocați

3.

Av.Ion Turculeanu
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Mihai Dragoș Nicu

-poziția Baroului Dolj privind impactul hotărârii judecătorești în dosarul
„Ferma Băneasa” asupra independenței avocaților, asupra libertății de
exercitare a profesiei și implicit asupra dreptului la apărare al cetățeanului
-informare organizare acțiune de către Baroul Dolj în fața sediului
Tribunalului Dolj

4.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare cu privire la donație cărți de către av. Constantinescu Teodor

5.

Filiala Dolj a C.A.A

-tabelul privind avocații restanțieri la plata contribuțiilor profesionale

III.
1.

Propuneri:
Av.Pătrană Nicu George

2.

S.C.P.Av.
Asociații

IV.
1.

Cereri:
Av. Dăogaru
Mihaela

Călinoiu

-propuneri privind modificarea art.6 din Protocolul privind stabilirea
onorariilor cuvenite avocaților din serviciul SAJ reportat la art.91 alin.(4)
Cod Procedură Penală
și -propunere demers instanțe comunicare parolă în dosarele de oficii

Camelia- -solicită radierea din Registrul General al Curatorilor Speciali al Baroului
Dolj

2.

Av.Grigore Carmen Steluța

- solicită aprobare pentru schimbarea adresei sediului cabinetului avocațial

3.

Av.Gioancă
Camelia

Eleonora- -solicită aprobarea privind reluarea activității profesionale și înscrierea pe
TAD începând cu data de 01.05.2021

4.

Av.Ganță
Corina-stagiar

Florentina - solicită să se ia act de rezilierea contractului de colaborare încheiat cu
SCA Costache și Asociații având în vedere încetarea formei de exercitare a
societății de avocatură

5.

Av.Costache Marius

- solicită să se avizeze și să se constate dizolvarea societății civile de
avocați SCA Costache și Asociații începând cu data de 29.03.2021 și să se
dispună radierea acesteia din evidențele Baroului Dolj

6.

Av.Costache Marius

-solicită înfiintarea formei de exercitare a profesiei cu denumirea ”Cabinet
Individual de Avocat Costache Marius”

7.

Av.Ganță Florentina Corina

- solicită avizarea contractului de colaborare încheiat la data 29.03.2021
cu ”Cabinet Individual de Avocat Costache Marius”

8.

Av.Miulescu Irina Marinela

-solicită înfiintarea formei de exercitare a profesiei cu denumirea ”Cabinet
Individual de Avocat Miulescu Irina”

9.

Av.Radu Canțăr

- solicită avizarea convenției de conlucrare profesională încheiată la data
15.03.2021 cu Societatea Civilă de Avocați ”Popovici Nițu Stoica &
Asociații”

10.

Av.Duinea Țibreanu Ileana

-solicită înscrierea pe lista curatorilor la Judecătoria Băilești

11.

Av. Dumitrașcu Tinel

- solicită aprobare pentru reînscrierea pe Tabloul Avocaților Definitivi

12.

Av.Paoletto Gabriel

-solicită îndreptare eroare materială intervenită în cuprinsul deciziei nr.12
din 14.01.2021
-referat consilier raportor

13.

Av.Georcotină Cătălin

-solicită înfiintarea formei de exercitare a profesiei cu denumirea
”Georcotină Cătălin - Cabinet de avocat”

14.

Av.Gaciu Victoria-Irina

-solicită suspendarea din profesie la cerere și încetarearea Convenției de
conlucrare cu Societatea de avocatură EPURE, LIZAC ȘI ASOCIAȚII –
București

15.

Av.Năstase Lidia Mihaela

-solicită aprobare privind înființare cabinet individual începând cu data de
25.04.2021

16.

Av. Ciobanu Florin Leonard

-solicitare schimbare sediu profesional

17.

Av.Lazăr Răzvan Bogdan

-solicitare aprobare ridicare măsura suspendării din profesie

V.
1.

Plângeri:
Just.Ungureanu
Cristian

2.

Just.Zăinel Nicu

-sesizare înregistrată sub nr.365/24.03.2021 împotriva domnului avocat
Tomiță George

3.

Just.Luchici Ioana

-plângere împotriva deciziei decanului de restituire onorariu
-referat consilier-raportor

4.

Just.Constantin Gabriela

-plângere disciplinară împotriva doamnei avocat Grecu Nicoleta Iuliana
-referat consilier - raportor

5.

Just.Pătrană Liviu
Pătrană Ștefan

-plângere disciplinară împotriva doamnei avocat Grecu Nicoleta Iuliana
-referat consilier - raportor

6.

Just.Piciu Mihai

-sesizare înregistrată sub nr.50/12.01.2021 împotriva avocatului Axente
Stelian
-referat consilier-raportor

7.

Just.Costea Ion

-sesizare înregistrată sub nr.104/22.01.2021 împotriva avocatului Drăgulin
Ilie

VI.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
13.05.2021, ora 14.00

Petre- - plângere împotriva deciziei decanului de restituire onorariu

Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

