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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
Şedința din 09 iunie 2022
Ordinea de zi cu soluțiile adoptate

I.

II.
1.

2.

3.

Invitat la şedinţă:
Av. Sorin Stănciulescu – Președintele C.A.A. Filiala Dolj
Soluția : S-a luat act
Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

-evenimente prilejuite de „ Ziua Avocatului Român″ din data de 24-25
iunie 2022:
- 24 iunie, ora 12.00 la sediul Baroului Dolj, masă rotundă
„Donatorii de carte juridică - Stâlpi ai Lumii Dreptului” și
- 25 iunie - petrecere în aer liber la „Colț de Rai” – Bulzești
Soluția : S-au stabilit detalii organizatorice ale evenimentelor
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.Diaconu-Florea Cristian -informare masă rotundă S.A.J. din data de 26 mai 2022, ora 15.00
Av.Dragoş Nicu

4.

Soluția : S-a luat act
Av.Mihai Popescu
Av.Dragoş Nicu

5.

Soluția : S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Daniel Ghiță

III.

Soluția : S-a luat act
Propuneri:

1.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

2.

-informare cu privire la participarea avocaților din Baroul Dolj la „Cupa
Oltenia Just” – Tg.Jiu din data de 04 iunie 2022

-informare privind Conferința”Dinamica drepturilor și obligațíilor civile” din

data de 27-28 mai 2022

-acceptare donație carte juridică din partea familiei av.Dumitru P. Mihai
(1490 buc.) și a Societății de avocatură CMS Cameron Mckenna (1024
buc.)
Soluția : S-a luat act de donația de carte
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-calendar de desfășurare a cursurilor în cadrul Proiectului „Pas cu pas cresc
demn”
Soluția : programul de desfășurare va avea loc în perioada 4 -15 iulie 2022, interval orar 13.00 – 17.00

IV.

Cereri:

1.

Av.stagiar Anuța Oana- - solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul Craiova
Veronica
Soluția: S-a aprobat

2.

Av.stagiar Cîrstea Andreea -solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul Craiova
Mihaela
Soluția: S-a aprobat
-cerere de reluare a activității, suspendată pentru concediul de
Av.Iacob Liana
creștere și îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani, începând cu data
01.07.2022
Soluția: S-a aprobat

3.

4.

Av.Dascălu Ana Mihaela

-solicită aprobare pentru suspendarea la cerere din exercițiul profesiei, pe
o perioadă nedeterminată, începând cu data de 08 iunie 2022

Soluția: S-a aprobat
5.

6.

Av.Nica Constantin
(radiat)
Soluția: S-a aprobat
Ciobanu George

7.

Soluția: S-au aprobat
Av.Găină Viorel

V.
1.

2.

3.

4.

VI.

- solicită încetarea formei de exercitare, respectiv a cabinetului individual,
începând cu data de 01.01.2022
- solicită ridicarea măsurii suspendării din profesie pentru incompatibilitate
și reînscrierea pe TADDEP cu data de 25 mai 2022
- solicită aprobare pentru suspendarea la cerere din exercițiul profesiei,
pe o perioadă nedeterminată
-avizare contract de conlucrare între Cabinet individual „Avocat Viorel
Găină” și „Dragomir Iuliana-Elena – Cabinet de Avocat” - Baroul
Maramureș

Soluția: S-a aprobat
Plângeri:
Just.Dragomir Tudor

-contestație împotriva Deciziei decanului nr.10/16.05.2022
-desemnare consilier-raportor
Soluția : S-a desemnat consilier-raportor
Curtea de Apel Craiova
-sesizare disciplinară împotriva av.Mircea Larisa Victoria și av.Dinu Mioara
Nadia
-desemnare consilier-raportor
Soluția : S-a desemnat consilier-raportor
S.C.Agroindustriale S.A.
-plângere disciplinară împotriva av. Ciobanu Narcisa
-desemnare consilier-raportor
Soluția : S-a desemnat consilier-raportor
S.C. Riviorad Comex S.R.L.
-plângere împotriva av Ciobanu Narcisa
-referat consilier-raportor
Soluția: S-a clasat plângerea
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
14.07.2022, ora 14.00
Soluția : S-a aprobat ca următoarea ședință să fie pe data de 14.07.2022, ora 12.00

VII.
1.

2.

3.

Materiale adăugate după publicarea pe site a ordinii de zi:
Filiala Dolj a C.A.A.
-tabelul nominal cu 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
Vîlceanu Laurențiu
-situație cu avocații neasigurați la data de 08 iunie 2022
Soluția: S-a luat act, urmează să fie notificați cei 120 avocați fără asigurare
Av.Bogdan Mihăloiu
-identificare/constituire mecanism de combatere a cazurilor de practică
neunitară sau de aplicare vădit defectuoasă a dispozițiilor legale, precum și
constituirea unui grup de lucru în vederea redactării și transmiterii poziției
Baroului Dolj în astfel de situații
Soluția: S-a hotărât constituirea unui grup de lucru în vederea analizării cazurilor de practică neunitară
și de aplicare vădit defectuoasă a dispozițiilor legale în vederea emiterii unor poziții instituționale în
respectivele materii

Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

