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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
Şedința din 15 septembrie 2022
Ordinea de zi

I.

Invitat la şedinţă:
Av. Sorin Stănciulescu – Președintele C.A.A. Filiala Dolj

II.
1

Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

2

Av.Eugen Tițoiu
Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind conferința Proiectul Fast

3

Av.Daniel Ghiță

-informare cu privire la examenul de primire în profesie, sesiunea
18 septembrie 2022

4

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare cu privire la Școala de Vară, organizată în perioada 29 august 07 septembrie 2022

III.

Propuneri:

1

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Ziua Avocatului European cu tema CCBE ”Prevalența dreptului în timpul
răzbiului.Rolul Avocaților”, Masă rotundă cu tema ”Relocarea afacerilor în
perioada de conflict.”, 25 octombrie 2022 - stabilire detalii organizatorice

2

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-evenimentele Baroului Dolj din luna decembrie 2022, stabilire detalii
organizatorice:
-Serbarea Crăciunului
-Balul Baroului Dolj

3

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Adunarea Generală a Baroului Dolj din 2023:
- stabilire dată, locație;
- întocmire Regulament de organizare a alegerilor organelor de
conducere ale baroului, conform prevederilor art.68 alin.6 din Statutul
profesiei de avocat

-informare cu privire la ședințele Consiliului UNBR din 09-10.septembrie
2022

4

Av.Ion Turculeanu
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

-propunere privind organizarea la Craiova în perioada 16-18 martie 2023
a ședințelor Comisiei Permanente și ale Consiliului U.N.B.R.

5

Av.Bogdan Mihăloiu
Av.Cristian Diaconu-Florea

-stabilire ședință SAJ la data de 28 septembrie 2022, ora 14.30

6

Av.Lucian Bernd Săuleanu
și av.Dragoș Nicu

-Premiul Avram Iancu - propuneri

7

Av.Lucian Bernd Săuleanu
av.Dragoș Nicu

-propunere refacere/înlocuire structură metalică fațadă sediu Baroul Dolj
din bld.Carol I

8

Av.Lucian Bernd Săuleanu
șav.Dragoș Nicu

-mesaj de felicitare cu ocazia aniversării Zilei Profesionale a Avocaților din
Republica Moldova, 9 septembrie 2022;

IV.
1

Cereri:
Av.Țăndăreanu Nicoleta

2

Av.Turcin Claudiu Daniel,
Primit în profesie în 1996

3

Av. Fulga Jana,
-cerere privind reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
suspendată
pentru exercitare a profesiei, începând cu data de 07.09.2022
incompatibilitate în 2004
-cerere de schimbare a sediului profesional
-referat contabilitate

4

Av.Marinescu
Alina, -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare
suspendată la cerere
a profesiei, începând cu data de 01.10.2022, ca urmare a renunțării
la concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de
până la 2 ani
-solicită încuviințare pentru schimbarea sediului profesional
-solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul Craiova

5

Av.Dișa Ana Maria
suspendată la cerere

- solicită înscrierea pe Tabloul avocaților defintiivi cu drept de exercitare a
profesiei, începând cu data de 15 .09 2022
-depunerea jurământului prevăzut de art.21 din Legea nr.51/1995
-solicită avizarea transferului în Baroul București, începând cu data de
15.09.2022
-referat contabilitate
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare a
profesiei, începând cu 15.09.2022
-depunerea jurământului prevăzut de art.21 din Legea nr.51/1995
-solicită suspendarea la cerere, începând cu 15.09.2022
-referat contabilitate

- solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare
a profesiei, începând cu data de 31.10.2022, ca urmare a renunțării
la concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de
până la 2 ani;
-solicită înscrierea în Registrul SAJ – Biroul Băilești
-solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali la Judecătoria Băilești

6

Av.Ușurelu Lavinia Mihaela -cerere de reînscriere pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare
(fostă Achim), suspendată a profesiei, începând cu data de 19.09.2022
pentru incompatibilitate
-cerere privind schimbarea denumirii cabinetului individual
-cerere de înscriere în Registrul SAJ – Biroul Craiova

7

Av.Ciobanu Florin Leonard

-cerere privind schimbarea sediului profesional începând cu 01.09.2022

8

Av.Dumitrescu Diana

-cerere de înscriere în Registrul SAJ – Biroul Craiova

9

Av.Calma Aurel

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei și menținerea pe
Tabloul avocaților activi, conform art.61 din Statutul profesiei de avocat
-referat contabilitate

10

Mocanu și Asociații –
SPARL, prin avocat
coordonator Laura Mocanu

-solicită desființarea sediului secundar al societății din mun.Craiova,
începând cu data de 01.09.2022

11

Filiala Dolj a Casei de -tabelul nominal cu avocații care au restanțe la plata contribuțiilor
Asigurări a Avocaților
profesionale mai mult de 3 luni

12

Ionescu Daniela,
Salariat Baroul Dolj

V.

-solicită reducerea normei de lucru

Plângeri:

1

justițiabil Florescu Eugenia

- sesizare înregistrată sub nr.1230/11.11.2021 cu privire la doamna avocat
Orășel-Codreanu Raluca
-desemnare consilier raportor

2

Justițiabil Bucă Carmen- - sesizare înregistrată sub nr.738/21.07.2022 cu privire la doamna avocat
Florentina
Enea Gabriela Virginia
-desemnare consilier raportor

3

justițiabil Bălașa Mircea

4

justițiabil
Stelian Marin

5

justițiabil
Victor

6

justițiabili
Buzdugan -sesizare înregistrată sub nr.745/21.07.2022 cu privire la doamna avocat
Gheorghe Alin și Buzdugan Firescu Anca Elena

-sesizare înregistrată sub nr.890/01.09.2022 cu privire la doamna avocat
Acrivopol Bianca Elena
-desemnare consilier raportor

Dumitrescu -sesizare înregistrată sub nr.778/28.07.2022 cu privire la domnul avocat
Tomiță Florin George
-referat consilier-raportor

Smarandache -sesizare înregistrată sub nr.738/21.07.2022 cu privire la doamna avocat
Minda Ana Maria
-referat consilier-raportor

Mariana Nicoleta

-referat consilier-raportor

7

Zglimbea Ramona
- -sesizare înregistrată sub nr.789/02.08.2022 cu privire la domnul avocat
judecător Tribunalul Dolj
Bălănescu Florin
-referat consilier-raportor

8

justițiabil
Camelia

VI.

Dohangie -sesizare îndreptată împotriva avocaților Ciobanu Giorgiana Narcisa și
Stuparu Lucian
-referat consilieri-raportori

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
13.10.2022, ora 14.00

Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

