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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
Şedința din 12 mai 2022
Ordinea de zi cu soluțiile adoptate

I.
1.

2.

3.

4.

5.

II.

Depunerea jurământului profesional:
Av.stagiar Cîrstea Andreea- -depunere jurământ
Mihaela
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaților stagiari, începând cu data de
12.05.2022
-avizare contract de colaborare încheiat cu Cabinet individual „Dinu
Lucreția-Adriana - Cabinet de avocat″
Soluția: S-a depus jurământul prevăzut de art.21 din legea nr.51/1995 și s-au aprobat cererile
Av.stagiar Ionescu Ilinca- -depunere jurământ
Maria
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaților stagiari, începând cu data de
12.05.2022
-avizare contract de colaborare încheiat cu Cabinet individual „Elena
Oancea - Cabinet de avocat″
Soluția: S-a depus jurământul prevăzut de art.21 din legea nr.51/1995 și s-au aprobat cererile
Av.stagiar Anuța Oana- -depunere jurământ
Veronica
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaților stagiari, începând cu data de
12.05.2022
-avizare contract de colaborare încheiat cu Cabinet individual „Narcisa
Ciobanu- Cabinet de avocat″
Soluția: S-a depus jurământul prevăzut de art.21 din legea nr.51/1995 și s-au aprobat cererile
Av.stagiar
Tobă
Dan- -depunere jurământ
Alexandru-Adrian
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaților stagiari, începând cu data de
12.05.2022
-avizare contract de colaborare încheiat cu Cabinet individual „Cristina
Radu - Cabinet de avocat″
Soluția: S-a depus jurământul prevăzut de art.21 din legea nr.51/1995 și s-au aprobat cererile
Av.definitiv Ciucă Octavian -depunere jurământ
Tiberius
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaților definitivi ,începând cu data de
12.05.2022
-avizare înființare cabinet individual
Soluția: S-a depus jurământul prevăzut de art.21 din legea nr.51/1995 și s-au aprobat cererile
Invitat la şedinţă:
Av. Sorin Stănciulescu – Președintele C.A.A. Filiala Dolj
Soluția : S-a luat act

III.
1.

2.

3.

4.

IV.
1.

2.

Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

-organizare activități „ Ziua Avocatului Român″ - 24 iunie 2022

Soluția : S-a aprobat organizarea pe 24 iunie, ora 12.00 la sediul Baroului Dolj a evenimentului „Donatorii
de carte juridică-Stâlpii Lumii Dreptului” și pe 25 iunie petrecere în aer liber, urmând ca detaliile
organizatorice să fie comunicate
Av.Dragoş Nicu
- informare masă rotundă „Provocări privind răspunderea penală a
Av.Bogdan Mihăloiu
avocatului - condiții și efecte″ cu participarea domnului av.Traian Briciu –
Președintele U.N.B.R., a av. Manuela Gornoviceanu - Baroul Dolj și av.
Robert Roșu - Baroul București, din data de 18 mai 2022, ora 14.00
Soluția : S-a luat act
Av.Bogdan Mihăloiu
-informare masă rotundă S.A.J. din data de 26.05.2022, ora 15.00
Av.Diaconu-Florea Cristian
Soluția : S-a luat act
Av.Ciolacu-Olteanu Daniel
-referat cu privire la completul Civil 22 – Judecătoria Craiova
Soluția : S-a luat act, urmează să fie făcută corespondență cu instanțele pentru a se avea în vedere
onorariul de curatelă din Protocol
Propuneri:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
- susținerea copiilor vulnerabili din sistemul de învățământ rural prin
Fundația World Vision România
Soluția : S-a aprobat bursă în cuantum de 6000 lei pentru susținerea unui copil
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-întâlnire cu avocații din Baroul Dolj pentru îmbunătățirea Protocolului cu
Av.Bogdan Mihăloiu
Ministerul de Justiție

2.

Soluția : S-a luat act, urmează ca în ședința SAJ din data de 26.05.2022 să fie pusă în dezbatere și această
propunere
Cereri:
Av.Busanu
Daniela- - solicită înscrierea în Registrul Curatorilor Speciali
Mădălina
Soluția: S-a aprobat
Av.Niță Camelia-Lia
-solicită înscrierea în Registrul Curatorilor Speciali

3.

Soluția: S-a aprobat
Av.Gruia Maria

4.

Soluția: S-a aprobat
Av. Buzatu Oana-Maria

V.
1.

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei pentru încă 1 an,
începând cu 01.05.2022

-cerere de reînscriere pe TAD ca urmare a încetării stării de suspendare
pentru creștere a copilului
- solicită înscrierea în Registrul SAJ –Biroul Craiova
-solicită înscrierea în Registrul Curatorilor Speciali

Soluția: S-au aprobat
5.

Av. Corneanu Florin

-cerere de transfer în Baroul București, începând cu data de 01.06.2022

6.

Soluția: S-a aprobat
Av.Stanca Ioana

7.

Soluția: S-a aprobat
Av.Mircea Larisa-Victoria

8.

Soluția: S-a aprobat
Av.Burețea Oana-Andreea

9.

Soluția: S-a aprobat
Oane Bogdan David

10.

VI.
1.

2.

VII.

VIII
1.

2.

3.

- solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al cabinetului
individual, începând cu data de 15.04.2022

-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 09.05.2022 – 17.02.2024
-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 19.05.2022 – 15.01.2024

-cerere de primire în profesia de avocat și înscrierea pe TAD având în
vedere Decizia CCR din data de 28 aprilie 2022 prin care s-a admis excepția
de neconstituționalitate a art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995
Soluția : raportat la atribuțiile Consiliului Baroului Dolj, cererea a fost transmisă spre soluționare
Comisiei Permanente din cadrul UNBR
Jieanu Irina – angajată a -cerere de reluare a activității, suspendată pentru concediul de
Baroului Dolj
creștere și îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani, începând cu data
01.06.2022
Soluția: S-a aprobat
Plângeri:
Just.Mateescu Ctin

-plângere împotriva avocatului Grecu Dan
-referat consilier-raportor
Soluția : S-a calificat pentru Comisia de disciplină
S.C. Riviorad Comex S.R.L.
-plângere împotriva avocatului Ciobanu Narcisa
-referat consilier-raportor
Soluția : S-a amânat
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
09.06.2022, ora 14.00
Soluția : S-a aprobat ca următoarea ședință să fie pe data de 09.06.2022, ora 14.00
Materiale adăugate după publicarea pe site a ordinii de zi:
Popescu Mihaela Ofelia -solicită anularea deciziei de încetare a calității de avocat
Rodica
Soluția : S-a luat act, urmează ca cererea să fie repusă pe ordinea de zi ședinței Consiliului Baroului Dolj
după pronunțarea de către Curtea Constituțională în cauza respectivă
Av.stagiar
Tobă
Dan- -solicită înscrierea în Registrul SAJ –Biroul Craiova
Alexandru-Adrian
Soluția: S-a aprobat
Av.Dumitrescu
Cristiana -solicită suspendarea pentru incompatibilitate, având în vedere art.15
Sorina
lit.a) din Legea nr.51/1995, începând cu data de 16.05.2022
Soluția: S-a aprobat

Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

