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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
Şedința din 13 octombrie 2022
Ordinea de zi
Cu soluțiile adoptate

I.

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

II.
1

Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Daniel Ghiță

2

-rezultatele Examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea
septembrie 2022
-informare privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire
profesională inițială organizate în anul 2022, sesiunea noiembrie 2022 –
constatarea îndeplinirii stagiului și avizarea cererilor de înscriere la
examen, conform prevederilor art.305-306 din Statutul profesiei de avocat
Soluția: S-a luat act de rezultatele Examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie
2022
S-a luat act de informarea privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială
organizate în anul 2022, sesiunea noiembrie 2022; conform prevederilor art.305-306 din Statutul
profesiei de avocat, în urma constatării îndeplinirii stagiului profesional de către avocații stagiari care
au finalizat programul de formare inițială în cadrul Centrului Teritorial Craiova al INPPA, Consiliul
baroului avizează înscrierea acestora la Examenul de absolvire a I.N.P.P.A.
Av.Bogdan Mihăloiu
-informare cu privire la desfășurarea ședinței SAJ din data de
Av.Cristian Diaconu-Florea 28 septembrie 2022

III.

Soluția: S-a luat act de informare; având în vedere problemele semnalate în cadrul ședinței, urmează
a fi înainte demersuri către conducerea instanțelor, precum și către DIICOT
World Vision Romania -raportul programului ”Vreau în clasa a 9-a”, cu activitățile la care au luat
Carmen Marinescu, expert parte tinerii din proiect în perioada lunile iulie-septembrie; mulțumește
grup țintă
Baroului Dolj pentru sprijinul acordat
Soluția: S-a luat act
Propuneri:

1

Av.Lucian Bernd Săuleanu

3

-Ziua Avocatului European cu tema CCBE ”Prevalența dreptului în timpul
războiului. Rolul Avocaților”, Masă rotundă cu tema ”Relocarea afacerilor
în perioada de conflict.”, 25 octombrie 2022
Soluția: Au fost stabilite detalii organizatorice

2

3

4

5

IV.
1

2
3

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-evenimentele Baroului Dolj din luna decembrie 2022:
-Serbarea Crăciunului
-Balul Baroului Dolj

Soluția: S-au stabilit detalii privind organizarea celor două evenimente astfel:
Serbarea Crăciunului - 7 decembrie 2022, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri, spectacol
Balul Baroului Dolj - 9 decembrie 2022, sala Crystal La Rocca Hotel Boutique, începând cu ora 19.00
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-Adunarea Generală a Baroului Dolj din 25 martie 2023:
-întocmire Regulament de organizare a alegerilor organelor de
conducere ale baroului, conform prevederilor art. 68, alin. 6 din Statutul
profesiei de avocat
-stabilire termen limită pentru depunere candidaturi;
Soluția: S-a stabilit data Adunării Generale a Baroului Dolj, 25 martie 2023, ora 10.00, la Teatrul
Național ”Marin Sorescu”.
S-a aprobat Regulamentul de organizare a alegerilor organelor de conducere ale baroului, conform
prevederilor art. 68, alin. 6 din Statutul profesiei de avocat
Termenul limită pentru depunerea candidaturilor – 09 martie 2023, ora 14.00
Av.Lucian Bernd Săuleanu

-donație din partea domnului Dragoș Andreescu - firmă ”I.I.Pârâianu, fost
procuror la Tribunalul Dolj, advocat”;
Soluția: S-a luat act de donație, domnul Dragoș Andreescu urmează a fi invitat la ședința de consiliu
din luna noiembrie
Comisia de Cenzori din -Proces-verbal din 26.08.2022 - propuneri
-Procedură operațională privind circuitul documentelor justificative și
cadrul Baroului Dolj
financiar-contabile
Soluția: S-a luat act de procesul-verbal, raportat la propunerile formulate, s-a stabilit ca orice
operațiune de plată din gestiunea baroului sub valoarea de 10.000 lei să fie efectuată doar cu avizul
decanului, iar plățile care depășesc această sumă să fie efectuate după avizarea de către Consiliul
baroului;
Cereri:
Av.stagiar Leoveanu Alina -cerere privind reînscrierea pe Tabloul avocaților stagiari cu drept de
Simona, suspendată la exercitare a profesiei, începând cu data de 04.10.2022
cerere
-avizare și înregistrare contract de colaborare încheiat între Cabinet
individual avocat Tudora Nicolae și av.stagiar Leoveanu Alina Simona
-referat contabilitate
Soluția: S-a aprobat cererea; s-a avizat contractul de colaborare;
Av. Nicola Anne Marie
-solicită încuviințare pentru schimbarea sediului profesional
Soluția: S-a aprobat
SCPAv. ”Tumbăr, Cega - avizare și înregistrare contract de colaborare
&Partners” și
avocat definitiv Ilicevici
Mihaela Constantina
Soluția: S-a avizat
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SCPAv.”Todica,Todica
-Act adițional nr.1 la convenția de conlucrare privind modificarea Cap.3,
&Asociații” (din Baroul art.3.1.4.
București) și
Cabinet de avocat ”Axinia
Marilena Alina” (din Baroul
Dolj)
Soluția: S-a luat act
Av.Ștefan Florin Laurențiu
-cerere înscriere în Registrul SAJ – Biroul Craiova

6

Soluția: S-a respins cererea, având în vedere dispozițiile art.80 alin.4 lit.a şi c, teza I din Legea
nr.51/1995 şi art.162 alin.4 lit.a și c, teza I din Statutul profesiei de avocat și sancțiunile aplicate
domnului avocat Ștefan Florin Laurențiu de către Comisia de Disciplină din cadrul Baroului Dolj
Av.Bălănescu Ancuța
-cerere de înscriere în Registrul curatorilor speciali
Soluția: S-a aprobat cererea
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Av.Țăndăreanu Nicoleta

-decizie de aprobare a transferului în Baroul București, începând cu
15.09.2022
-radiere de pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare a
profesiei al Baroului Dolj, începând cu 15.09.2022
-referat contabilitate
Soluția: S-a aprobat radierea începând cu 15.09.2022

V.

Plângeri:
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VI.

VII.
1

Justițiabil Georgescu Dan -sesizare înregistrată sub nr.958/15.09.2022 cu privire la doamna avocat
Sorin
Lăinescu Cristina
- desemnare consilier raportor
Soluția: A fost desemnat consilier raportor
justițiabil Florescu Eugenia - sesizare înregistrată sub nr.1230/11.11.2021 cu privire la doamna avocat
Orășel-Codreanu Raluca
- referat consilier raportor
Soluția:S-a decis exercitarea acțiunii disciplinare
Justițiabil Bucă Carmen- - sesizare înregistrată sub nr.738/21.07.2022 cu privire la doamna avocat
Florentina
Enea Gabriela Virginia
- referat consilier raportor
Soluția:S-a luat act de înțelegerea părților și s-a decis clasarea cauzei
justițiabil Bălașa Mircea
-sesizare înregistrată sub nr.890/01.09.2022 cu privire la doamna avocat
Acrivopol Bianca Elena
- referat consilier raportor
Soluția: S-a amânat pentru parcurgerea procedurii de ascultare a părților
Zglimbea Ramona
- -sesizare înregistrată sub nr.789/02.08.2022 cu privire la domnul avocat
judecător Tribunalul Dolj
Bălănescu Florin
-referat consilier raportor
Soluția: S-a decis clasarea
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
10.11.2022, ora 14.00
Soluția: S-a stabilit următoarea ședință la data de 10.11.2022, ora 14.00
Lucrări înregistrate după publicarea pe site a ordinii de zi
Av.Ștefan Florin Laurențiu
-solicită încuviințare pentru schimbarea sediului profesional
Soluția:S-a aprobat
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Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere pentru desfășurarea proiectului ”Primii pași în avocatură”
Adriana Novac(președinte
Asociația Studenților în
Drept)
Soluția:S-a aprobat
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-prezentare proiect ”Fii Avocat în Școala Ta!”, Ediția I;
Av.Eugen Tițoiu
-cererile formulate de avocați, selecție pentru înscrierea în proiectul ”Fii
Avocat în Școala Ta!”, Ediția a II-a;
Soluția:S-a luat act
Av.stagiar Olteanu Ștefan - solicită suspendarea la cerere
Alexandru
Soluția:S-a aprobat
Av.Marin Mariana (fostă -solicită actualizarea denumirii cabinetului de avocat, ca urmare a
Bărbosu)
schimbării numelui prin căsătorie;
Soluția:S-a aprobat
Av.Dragoș Nicu
-informare cu privire la festivitatea de înmânare a Premiului ”Avram
Iancu” domnilor avocați Liviu Mihai, Decanul Baroului Suceava și Florin
Andreicuț, Decanul Baroului Maramureș, în considerarea acțiunilor
specifice pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina, în relocarea și
integrarea lor în România și pentru a ajuta poporul ucrainean afectat de
războiul din Ucraina, festivitate care a avut loc în perioada
23-25 septembrie 2022 la Baia Mare;
Soluția:S-a luat act
Av. Lucian-Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

