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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DIN 19 august 2021
Cu soluțiile adoptate

I.

Informări:

1.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

2.

3.

4.
5.

6.

7.

II.
1.

-demersuri privind sancționarea exercitării fără drept a profesiei de
avocat de către persoane înscrise în barouri din Spania

Soluția: s-a luat act, urmează corespondență cu UNBR și FBE
Av.Ion Turculeanu
-organizare în luna septembrie a unei mese rotunde privind sistemul de
Av. Bogdan Mihăloiu
asigurare al avocaților
Soluția: se va organiza în data de 24 septembrie la sediul Baroului Dolj cu participare fizică și transmitere
on line ; se aprobă o întâlnire la vila Themis cu reprezentanții CAA, Filialelor CAA din zonă, a cenzorilor,
sub coordonarea dlui vicepreședinte UNBR Ion Turculeanu
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-relocare parțială activitate Judecatoria Craiova - activitate xerox și birouri
Av.Dragoş Nicu
avocați
Soluția: se vor amenaja 2 birouri pentru avocați, urmănd ca în cladirea în care se vor judeca dosarele
penale să fie instalat copiatorul, activitatea de copiere urmând să fie desfășurată și în vechea locație
după un program stabilit
Comisia de cenzori
-proces verbal al Comisiei de Cenzori din cadrul Baroului Dolj
Soluția: s-a luat act
Av.Daniel Ghiță
-informare cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesie
Soluția: se i-a act de modificarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere până la data de 25
august(inclusiv), urmează ca la data de 27 august, ora 12.00 să se desfășoare o ședință on line pentru
validarea înscrierilor
Curtea de Apel Craiova
-dosar nr.9457/215/2017*, inculpat Nicola Marius
Soluția: se va redacta un material care să cuprindă soluțiile pronunțate în dosarele care au avut ca obiect
exercitarea fără drept a profesiei de avocat, la care se vor atașa soluțiile de clasare și achitare, urmând a
fi transmise către Ministrul Justiției, UNBR, Curtea de Apel Craiova, Parchetul Curtii de pe lângă Curtea
de Apel Craiova
Filiala Dolj a C.A.A
-tabelul privind avocații care au restanțe la plata contribuțiilor
profesionale mai mult de 3 luni
Soluția: s-a luat act, urmează să se emită decizii pentru avocații cu restanțe la plata contribuțiilor mai
mult de 3 luni
Propuneri
Av.Lucian-Bernd Săuleanu
-organizare excursie la Călimănești pentru avocați ( 24-26 septembrie)
Av.Bogdan Mihăloiu
Soluția: s-a aprobat de principiu organizarea unei excursii la Călimănești și în funcție de numărul celor
înscriși urmează să se stabilească programul; în septembrie/octombrie s-a aprobat un eveniment în aer
liber, urmând ca în funcție de prevederile legale și incidența cazurilor de covid să se stabilească
programul

2.
3.

4.

5.

6.

III.
1.

2.

Av.Ciucă Adi Remus
-propunere optimizare activitate SAJ, transmise email/sms
Soluția: s-a luat act, se va transmite propunerea către consultantul IT al Baroului
Nicolescu
Ionel
- -investiții și renovare vila Themis
Administrator
Soluția: s-a luat act, urmează ca în funcție de valoarea acestora să se dea o decizie a Consiliului
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-ofertă evaluare/închiriere/asociere imobil Themis
Soluția: se aprobă efectuarea unor evaluări în specialitățile arhitectură/rezistența construcției și
management turistic în vederea identificării investițiilor necesare cât și a soluției manageriale; se amână
discutarea ofertei posibilității de principiu a evaluării/închirierii
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-participare la organizarea cursurilor Școlii de vară-Facultatea de Drept
Av.Dragoş Nicu
Soluția: se aprobă participarea Baroului Dolj la activitățile Școlii de vară cu suma de 3000 lei
reprezentând cazare pentru 3 nopți la vila Themis; se vor organiza cursuri dedicate problemelor juridice
trasfrontaliere în cadrul Centrului Transfrontalier Dolj-Vidin
Av.Bogdan Mihăloiu
-propunere întâlnire cu membrii SAJ în septembrie, verificare activitate
Av.Cristi Diaconu-Florea
Soluția: se aprobă organizarea în luna septembrie a unei ședințe care va avea pe ordinea de zi inclusiv
analizarea substituirilor
Cereri:
Av.Dașu Gheorghe
-solicită suspendarea din exercitiul profesiei, la cerere, începând cu data
de 01.07.2021
Soluția: se aprobă suspendarea la cerere începând cu data de 19.08.2021

4.

Av.Prodănoiu Irinel Nicușor -solicitare privind examenul de absolvire INPPA
av.stagiar
Soluția: s-a luat act de propunere, competența revine Comisiei Permanente a UNBR care are acest
subiect pe ordinea de zi
Av.Oprea Mioara
-solicită transferul în Baroul București , începând cu data de 01.09.2021
Soluția: s-a aprobat
Av.Cucu Ionica Monica
- solicită radierea de pe Tabloul curatorilor speciali

5.

Soluția: s-a aprobat
Av.Dumitrașcu Bianca

3.

6.

IV.
1.

2.

-solicită suspendarea din profesie pentru incompatibilitate
-cerere eșalonare restanțe
Soluția: conform Deciziei 183 din data de 23.08.2021 se dispune suspendarea din exercițiul profesiei
pentru incompatibilitate
SPARL Săuleanu și Asociații -avizare contract de colaborare încheiat la data de 29.07.2021
Av.Viziru Gabriel
Soluția: s-a aprobat
Plângeri:
Just.Popa Neculai
-sesizare disciplinară împotriva avocatului Drăgulin Ilie
-desemnare consilier-raportor
Soluția: s-a desemnat consilier-raportor
Just.Luchici Ioana
-sesizare nouă împotriva avocatului Olaru Claudiu Orian
-referat consilier-raportor
Soluția: se clasează sesizarea

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
16.09.2021, ora 14.00

Soluția: s-a aprobat următoarea ședință la data de 16.09.2021, ora 14.00, ședință în care vor fi invitați
următorii avocați: Tudora Radu, Razelm Cristian, Moise Adrian
VI.
1.

Cereri înregistrate după publicarea pe site a ordinii de zi:
Av.Ionescu Arabella Denise -solicită situația activității vilei Themis
-analiză restanțieri CAA
-sesizare publicitate profesională, pregătire profesională oferită de
terți(Lex Top Trading-firmă ce oferă servicii de pregătire pentru
Magistratură și Barou, articol on line al Gazetei de Sud)
Soluția: s-au analizat aspectele propuse privind situația restanțierilor și emiterea deciziilor; s-a discutat
necesitatea adresei poștei electronice profesionale; cu privire la societățile care oferă pregătire
profesională și consultanță juridică urmează a se obține informații suplimentare și se vor face demersuri
la ORC Dolj; cu referire la cazul de publicitate semnalată urmează ca av.Negreanu Romeo să fie invitat la
ședința următoare

Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

