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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
Şedința din 18 noiembrie 2021
Ordinea de zi

I.
1

Invitați la ședință: pentru a oferi clarificări privind opiniile exprimate pe grupul de facebook
″Avocați Dolj″, urmând a se avea în vedere art.42 din Legea nr.51/1995
- Av.Radu Tudora
- Av.Razelm Cristian

II.
1.

Informări:
Av.Lucian
Săuleanu
Av.Dragoș Nicu

2.

Av.Lucian-Bernd
Săuleanu
Av.Dragoș Nicu

3.

Bernd -informare cu privire la Masa Rotundă din Republica Moldova din
data de 23 octombrie 2021

-investiții efectuate
Multifuncțional

pentru

birourile

avocaților

la

Centrul

Av.Lucian
Bernd
Săuleanu
-Raport vila Themis
Av.Bogdan Mihăloiu

4.

Av. Ion Turculeanu
- informare privind echipa LEXTOP, centru de pregătire pentru
Av.
Lucian
Bernd admiterea în profesii juridice
Săuleanu

5.

Av.Daniel Ghiță

-informare privind desfășurarea examenului de absolvire a INPPA
din data de 05 noiembrie 2021

6.

Av.Bogdan Mihăloiu

-punct de vedere privind Proiectul de modificare a legislației C.A.A

7.

Filiala Dolj a C.A.A

-tabelul nominal cu avocații care au restanțe la plata contribuțiilor
profesionale mai mult de 3 luni

8.

Parchetul de pe lângă -Ordonanță de clasare privind „exercitarea fără drept a unei profesii
Judecătoria Craiova
sau activități″ de către Plăcintă Damian Emanuel în dosar
nr.98/P/2017

III.
1.

Cereri:
Av.Nițulescu
Theodora

2.

Av.Stuparu Lucian

Marllena -solicită ridicarea măsurii suspendării din profesie pentru
incompatibilitate și reînscrierea pe TADDEP, începând cu data de
17.11.2021
-solicită retragerea delegației de avocat din oficiu de la cauza
repartizată la completul C3 penal de la Tribunalul Dolj și să nu i se
mai repartizeze oficii la acest complet

3.

Av.Milosav Anamaria

- solicită schimbarea de nume și schimbarea denumirii cabinetului
individual precum și sediul acestuia

4.

Av.Ilie Simona

-solicită încuviințarea continuării exercitării profesiei de avocat și
menținerea pe Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei

5.

Av.Roșca Cristina

-solicită aprobare pentru suspendarea din exercițiul profesiei pentru
a beneficia de concediu creștere și îngrijire a copilului în vârstă de
până la 2 ani, începând cu data de 11.11.2021

6.

Av.Iordache Alina

- solicită aprobare pentru suspendarea din exercițiul profesiei pentru
a beneficia de concediu creștere și îngrijire a copilului în vârstă de
până la 2 ani, începând cu data de 08.12.2021

7.

Av.Dincă
Andreea

8.

Av.Iacob Andrada

IV.
1.

Plângeri:
Just.Bratu
Antoaneta

2.

Just.Popa Neculai

3.

Av.Ciobanu
Narcisa

Giorgiana -contestație împotriva Deciziei Decanului nr.13/23.08.2021
-referat consilier-raportor

4.

Av.Ciobanu
Narcisa

Giorgiana -contestație împotriva Deciziei Decanului nr.14/23.08.2021
-referat consilier-raportor

5.

UNBR

- petiția just. Marinescu Liviu privind pe avocat Mitre Laurențiu
Ionelaș
-referat consilier-raportor

6.

UNBR

-contestația just. Ganea Elena cu privire la soluționarea sesizării
(restituire onorariu) împotriva avocatului Gligă Andi Florentin
-referat consilier-raportor

7.

Just.Mateescu Ctin

-plângere împotriva avocatului Grecu Dan
-desemnare consilier-raportor

8.

Just.Oprea Aurelian

-plângere împotriva avocatului Roșițoiu Marius
-desemnare consilier-raportor

9.

Cms.Popa
Costmin -Proces-verbal cu privire la Împuternicire avocațială prezentată de
I.P.J.Dj-Secția 2 Poliție
av. Nedelcu Daniela

Ramona- -solicită aprobare pentru suspendarea din exercițiul profesiei pentru
a beneficia de concediu creștere și îngrijire a copilului în vârstă de
până la 2 ani, începând cu data de 26.11.2021
-solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul SAJ Craiova

Maria -sesizare disciplinară împotriva avocatului Ciocoiu Florin
-referat consilier-raportor
-sesizare disciplinară împotriva avocatului Drăgulin Ilie
-referat consilier-raportor

Bernd -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 16.12.2021, ora 14.00

V.

Av.Lucian
Săuleanu

VI.

Materiale adăugate după publicarea pe site a ordinii de zi:

Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

