www.barouldolj.ro

RAPORT DE ACTIVITATE
al Consiliului Baroului Dolj
- pentru perioada 01.01.2009 31.12.2009

Stimaţi colegi,
Consiliului Baroului Dolj are obligaţia legală şi statutară de a da seamă
despre activitatea depusă în perioada de referinţă 01.01.2009-31.12.2009.
Consiliul baroului a avut în anul 2009 următoarea componenţă şi
resoarte de activitate:
1.Pregătire profesională:
a.pregătire profesională iniţială
b.Pregătire profesională continuă
2.Serviciul de asistenţă judiciară:

Av.Sorin Ionescu;
Av.Elena Oancea;
Av.Ion Turculeanu
Av.Bianca Predescu
Av.Dana Babov
Av.Maria Uţescu;

3.Control profesional, deontologic, disciplină Av.Mihail Neagoe;
Av.Irinel Iorgulescu
şi avocatură clandestină:
Av.Elena Oancea
Av.Radu Marinescu
4.Arbitraj profesional :
5.Colaborări interne şi internaţionale:

Av.Ion Turculeanu;
Av.Viorel Găină;
Av.Ion Turculeanu
Av.Radu Marinescu;

6.Socio-cultural şi sport-turism, Vila Themis:
Av.Constantin Nica;
Av.Radu Marinescu
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7.Relaţii cu mass-media(purtători de cuvânt

Av.Ion Turculeanu;
Av.Sorin
Ionescu;

ai baroului):

8.Coordonarea activităţii Filialei Dolj
a Casei de Asigurări a Avocaţilor:

Av.Sorin Stănciulescu;
Av.Constantin Mocanu;

I.Înainte de a prezenta activitatea Consiliului baroului, se
impune prezentarea următoarelor date privind componenţa baroului
la 31.12.2009, astfel:
-avocaţi definitivi cu drept de exercitare a profesiei :

-573;

-avocaţi stagiari cu drept de exercitare a profesiei:
-total avocaţi cu drept de exercitare a profesiei

-103;
-676;

-avocaţi suspendaţi din exercitarea profesiei
(pentru incompatibilitate, la cerere,
pentru neplata taxelor profesionale):
din care 19 pentru neplata taxelor profesionale;

-215;

-avocaţi transferaţi din alte barouri în Baroul Dolj
în anul 2009:
- 30;
-Total avocaţi transferaţi din alte barouri în Baroul Dolj
în perioada 2007-2009:
-59;
din care: în 2007 – 16;
2008 – 13;
2009 – 30;
Pentru a ilustra dinamica creşterii numărului de avocaţi
înscrişi în Baroul Dolj în perioada 1995 până în prezent, prezentăm
următoarele date:
-la 24.06.1995(data publicării Legii 51/1995) -132avocaţi;
-la 15.05.1999
-la 22.03.2003

-284avocaţi;
-376avocaţi;

-la 3.03.2007

-558avocaţi;
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-la 31.12.2008
-la 31 12.2009

-593avocaţi;
-676avocaţi;

În raport de localităţile în care se află sediile profesionale ale
formelor de exercitare a profesiei, situaţia numărului de avocaţi cu
drept de exercitare a profesiei este următoarea:
-Craiova
-Băileşti
-Calafat
-Filiaşi
-Segarcea
-Bechet
-Almăj
-Işalniţa
-Brădeşti

-626;
-22;
-11;
-9;
-4;
-1;
-1;
-1;
-1;

Total:676 avocaţi cu drept de exercitare a profesiei;
În raport de forma de exercitare a profesiei, situaţia este
următoarea:
-titulari de cabinete individuale:
-508;
-asociaţi în Societăţi Civile Profesionale: -27(în 11 SCP);
-avocaţi colaboratori:
-137;
-salarizaţi în interiorul profesiei:
-4;
Menţionăm, totodată, că în circumscripţia Baroului Dolj au fost
înfiinţate, cu aprobarea Consiliului baroului, 4 sedii profesionale
secundare.

II. Activitatea Consiliului Baroului Dolj
Alături de datele statistice care nu trebuie să lipsească din
această dare de seamă şi care reflectă activitatea Consiliului, este
necesar să explicităm ceea ce cifrele nu pot spune de foarte multe
ori.
De aceea, darea de seamă este realizată pe resoarte de
activitate, astfel cum au fost ele determinate la începutul
mandatului şi modificate ulterior, modificări determinate de evoluţia
reglementărilor şi a hotărârilor Congresului Avocaţilor, Consiliului
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UNBR, Comisiei Permanente a UNBR, precum şi de încetarea din
viaţă a fostului decan, av.Anton Pleşea în luna februarie 2009.
Activitatea decanului şi a Consiliului baroului este
reglementată de Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, cu modificările la zi, Statutul Profesiei de
avocat, cu modificările la zi, Codul deontologic al avocatului din
Uniunea Europeană, precum şi de hotărârile şi deciziile Congresului
Avocaţilor, Consiliului şi Comisiei Permanente a UNBR.
Consiliul baroului şi-a desfăşurat activitatea respectând
dispoziţiile legii şi ale statutului pentru realizarea principiilor şi
regulilor fundamentale ale exercitării profesiei de avocat, pentru
promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor
legitime ale persoanelor, pentru respectarea independenţei
profesiei.
În anul 2009, Consiliul Baroului a ţinut 17 şedinţe din care
două
au fost şedinţe comune cu Preşedintele Corpului Experţilor
Dolj şi Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj,
precum şi cu responsabilii Serviciilor de Asistenţă Judiciară din judeţ
pentru analiza activităţii din 2009.
În activitatea sa, Consiliul baroului a emis în anul 2009 un
număr de 463 de decizii şi a soluţionat toate problemele curente
potrivit competenţei legale.
Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului baroului şi modul de
soluţionare a cererilor, precum şi deciziile de interes general au fost
publicate şi pe site-ul baroului. Pentru a cunoaşte în amănunt
activitatea Consiliului baroului, fiecare membru al baroului are
dreptul să consulte condica de procese-verbale întocmite în legătură
cu şedinţele consiliului.
III. Pregătirea profesională iniţială şi continuă
Conform Hotărârii Congresului Avocaţilor nr. 14/21.06.2008,
obligaţia participării la formarea continuă poate fi îndeplinită prin:
- participarea la acţiuni cu caracter juridic sau profesional,
organizate de către centrele teritoriale de pregătire
profesională sau instituţiile universitare;
- participarea la colocvii sau conferinţe cu caracter juridic şi
având legătură cu activitatea profesională a avocaţilor;
- publicarea de lucrări cu caracter juridic; absolvirea unui curs
de master sau de doctorat în cadrul unei instituţii acreditate
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
În baza Hotărârii nr. 14/2008, formarea continuă a fost
declarată obligatorie pentru toţi avocaţii înscrişi pe tabloul avocaţilor
cu drept de exercitarea a profesiei, în limita minimă a 60 de ore în
cursul a 3 ani consecutivi (o medie de 20 de ore pe an) începând cu
1 ianuarie 2008.
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Conform aceleiaşi hotărâri, avocaţii vor declara şi vor face
dovada, cel târziu până la data de 31 ianuarie al fiecărui an, în faţa
consiliului baroului din care fac parte, modul în care au îndeplinit
această obligaţie în anul care s-a încheiat. Dacă un avocat nu atinge
media de 20 de ore de formare continuă pe an, în anul următor,
acesta va fi obligat să atingă un număr superior cifrei de 20 de ore,
astfel încât, numărul de ore de formare din fiecare an să nu fie mai
mic de 10 ore.
Prin O.U.G. nr. 159/2008 (publicată în M. Of. nr.
792/26.XI.2008), la art. 23 din Legea nr. 51/1995 a fost introdus
alin. (4) potrivit căruia înscrierea avocaţilor în tablou se face pe
baza licenţei de exerciţiu al profesiei, confirmată din 3 în 3 ani pe
baza dovezii frecventării formelor de pregătire profesională continuă
organizate de barouri şi U.N.B.R. Conform art. 27 lit. d) din Legea
nr. 51/1995, text modificat prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă,
calitatea de avocat este suspendată în cazul în care avocatul nu face
dovada că a frecventat formele de pregătire profesională continuă,
în perioada celor 3 ani anteriori actualizării licenţei de exerciţiu al
profesiei.
ÎNFIINŢARE
1. Prin adresa nr. 637/07.04.2008, Baroul Dolj, prin Decan, a
înaintat I.N.P.P.A. Hotărârea adoptată în şedinţa de lucru din 04-05
aprilie 2008, desfăşurată la Căciulata, de Decanii Barourilor Argeş,
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Prin această Hotărâre,
reprezentanţii barourilor amintite: au înfiinţat „Centrul teritorial
I.N.P.P.A. Craiova de pe lângă Baroul Dolj”; au stabilit principiile de
organizare a activităţii acestui centru; au aprobat tematica din
cadrul programului de formare profesională continuă coordonat de
acest centru; au stabilit criteriile pentru selectarea lectorilor, prin
raportare la Decizia nr. 333/08.03.2008 a Consiliului U.N.B.R.
2. Prin adresele nr. 722/17.04.2008, respectiv nr.
723/17.04.2008, Baroul Dolj, prin Decan, având în vedere
Hotărârea adoptată în şedinţa de lucru din 04-05 aprilie 2008,
desfăşurată la Căciulata, de Decanii Barourilor Argeş, Dolj, Gorj,
Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, a solicitat U.N.B.R., respectiv I.N.P.P.A.
„aprobarea înfiinţării Centrului Teritorial al I.N.P.P.A. Craiova pe
lângă Baroul Dolj” (solicitare formulată în baza Hotărârii nr. 165
adoptată în şedinţa de consiliu a Baroului Dolj din 17.04.2008).
3. Prin adresa nr. 686/06.05.2008, U.N.B.R., prin Preşedinte,
având în vedere adresa nr. 722/17.04.2008 a Baroului Dolj, a
solicitat I.N.P.P.A. să emită decizie de înfiinţare a „Centrului
teritorial Craiova al I.N.P.P.A.”, sub condiţia avizării de către
Comisia Permanentă a U.N.B.R..
4. Prin Hotărârea nr. 10/2008, Consiliul I.N.P.P.A. constatând că sunt îndeplinite criteriile de organizare şi funcţionare
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a centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., astfel cum acestea au fost
stabilite prin Decizia nr. 333/08.03.2008 a Consiliului U.N.B.R., sub
rezerva ratificării de către Comisia Permanentă a U.N.B.R. - a
aprobat înfiinţarea Centrului teritorial Craiova, stabilindu-se că acest
centru va funcţiona după aprobarea de către Consiliul I.N.P.P.A. a
Regulamentului de organizare şi funcţionare întocmit de Baroul Dolj.
5. Prin adresa nr. 686/19.05.2008 emisă de I.N.P.P.A., prin
Directorul executiv, a fost comunicată Baroului Dolj Hotărârea nr.
10/2008 a Consiliului I.N.P.P.A. prin care a fost aprobată înfiinţarea
Centrului teritorial Craiova, solicitându-se Baroului Dolj să înainteze
Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestui centru.
6. Prin adresa nr. 541/25.07.2008, U.N.B.R., prin Secretarul
General al Consiliului U.N.B.R., a comunicat I.N.P.P.A. că în şedinţa
din 17.06.2008, Comisia Permanentă a U.N.B.R. a examinat
Hotărârea adoptată în şedinţa de lucru din 04-05 aprilie 2008,
desfăşurată la Căciulata, de Decanii Barourilor Argeş, Dolj, Gorj,
Mehedinţi, Olt şi Vâlcea privind înfiinţarea Centrului teritorial
I.N.P.P.A. Craiova şi a hotărât: „Consiliul Institutului Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor urmează să emită decizie de
înfiinţare a Centrului teritorial I.N.P.P.A. Craiova de pe lângă Baroul
Dolj, la care sunt arondate barourile Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi,
Olt şi Vâlcea.” (având în vedere cele consemnate supra, la pct. 5 şi
6, Hotărârea Comisiei Permanente a U.N.B.R. ar trebui interpretată
ca o ratificare a Hotărârii nr. 10/2008 a Consiliului I.N.P.P.A. prin
care se aprobase încă din luna mai 2008 înfiinţarea Centrului
teritorial Craiova).
7. Prin adresa nr. 1170/20.08.2008, Baroul Dolj, prin Decan,
a comunicat U.N.B.R. Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Centrului teritorial Craiova al I.N.P.P.A. (aprobat în urma întâlnirii
regionale a reprezentanţilor Barourilor Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi,
Olt şi Vâlcea din 08.07.2008), în vederea aprobării acestui
document de către Consiliul I.N.P.P.A. Totodată, a fost comunicat şi
un cont bancar, solicitându-se virarea sumelor necesare susţinerii
financiare a organizării şi funcţionare a centrului. În fine, s-a
solicitat comunicarea numelor lectorilor admişi de I.N.P.P.A. în
vederea organizării cursurilor.
8. Prin adresa nr. 405/22.08.2008, U.N.B.R., prin Preşedinte,
a transmis I.N.P.P.A. adresa nr. 1170/20.08.2008 a Baroului Dolj,
împreună cu anexa conţinând Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Centrului teritorial Craiova al I.N.P.P.A.
9. Prin adresa nr. 1540/24.10.2008, Baroul Dolj, prin Decan,
a comunicat I.N.P.P.A. că, pentru funcţionarea Centrului teritorial
Craiova al I.N.P.P.A., baroul a deschis un cont bancar (precizat în
adresă), menţionând că persoanele autorizate cu administrarea sa
sunt Decanul baroului (în calitate de Preşedinte al centrului) şi un
economist din cadrul baroului.
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ORGANIZARE şi RESURSE UMANE
Organele de conducere ale Centrului teritorial sunt:
a) Consiliul de Conducere al Centrului teritorial, din care fac
parte decanii barourilor arondate centrului;
b) Preşedintele Consiliului care este decanul Baroului Dolj;
c) Directorul Executiv.
Directorul Executiv, Constantin-Adi Gavrilă, a fost numit de
către Consiliul de conducere în data de 8 iulie 2008.
Secretariatul tehnic al centrului este compus din câte un
funcţionar pe lângă fiecare barou arondat centrului. Domnul
Laurenţiu Vâlceanu a fost angajat în data de 1 octombrie 2008 la
Centrul teritorial Craiova al INPPA.
Barourile arondate Centrului teritorial au deschis conturi
bancare pentru evidenţierea separată a veniturilor şi cheltuielilor
aferente activităţilor de formare.

DOTARE
Centrul teritorial Craiova al INPPA a fost dotat cu:
- Un copiator Canon cu ADF, Duplex, Placă reţea, Scaner,
etc.
- Un calculator desktop
- Un multifuncţional
- Un laptop
- Un aparat foto
- A fost amenajată sala de cursuri cu scaune, laptop,
videoproiector şi ecran electric de proiecţie

IDENTITATE VIZUALĂ
Au fost
-

elaborate:
Logo
Foi cu antet
Machete şi formulare personalizate (Cereri încriere lectori,
cereri programare cursuri, fişe înscriere cursuri, fişe
prezenţă cursuri, cereri de recunoaştere ore formare
continuă,)
- Certificate personalizate
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PUBLICITATE şi SITE – www.inppacv.ro
În cadrul Baroului Dolj: afişare periodică a calendarului de cursuri la
avizier şi pe site, afişarea afişelor de curs pe holul baroului
În cadrul Centrului teritorial INPPA Craiova: prin publicare pe site.
Site-ul www.inppacv.ro ofera informaţii despre:
- organizarea centrului, organele de conducere
- barourile arondate
- lectori/formatori
- toate cursurile organizate în cadrul centrului
- calendarul de cursuri viitoare
- stiri, anunturi si evenimente ale Centrului teritorial INPPA Craiova
- sectiunea destinata membrilor - prin introducerea CNPului,
avocatii pot alfa informatii DETALIATE despre cursurile la care au
participat şi cursurile viitoare la care sunt înscrişi
- etc.
Site-ul este în directă legătură cu programul software care
informatizează complet activitatea Centrului teritorial şi care oferă
informaţii cu privire la modul în care avocaţii îşi îndeplinesc obligaţie
de pregătire profesională continuă.

PROGRAME INFORMATICE
Având în vedere numărul destul de ridicat al avocaţilor din cele
şapte judeţe, peste 2000 de avocaţi, s-a impus cu necesitate o
organizare electronică a datelor care să permită accesul tuturor
barourilor arondate la un program informatic UNIC în care să fie
gestionate:
- listele avocaţilor din barouri
- listele lectorilor
- listele cursurilor
- efectuarea de inscrierea şi prezenta la cursuri
- raportarea in timp real a numărului de ore formare
continuă pentru fiecare avocat
- legătura cu site-ul
Programul a fost testat şi implementat la toate barourile arondate,
ocazie cu care au fost instruiţi utilizatorii.
Programul este o componentă indispensabilă pentru barourile
arondate la centrul teritorial pe care îl transformă într-un centru
profesionist de formare continuă a avocaţilor.
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PREGĂTIREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ
Centrul teritorial al INPPA a organizat în anul 2009 programul
de pregătire profesională iniţială pentru 170 de avocaţi stagiari de
anul II din barourile arondate la Centrul teritorial Craiova al INPPA.
Programul a fost format din cinci module de cursuri organizate în
perioadele 25-27.06.2009 (Modulul 1), 24-26.09.2009 (Modulul 2),
29-31.10.2009 (Modulul 3), 18-20.11.2009 (Modulul 4), 0205.12.2009 (Modulul 5).
Examenul a fost organizat în perioada 8-12.02.2010 la
Craiova.

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
LECTORI
Centrul teritorial al INPPA a autorizat un număr de 102 lectori din
toate cele şapte judeţe arondate. Argeş-8, Dolj-40, Gorj-13,
Mehedinţi-13, Olt-13, Teleorman-9, Vâlcea-6.
CALENDARUL, PROGRAMAREA şi ÎNSCRIEREA LA CURSURI
Au fost programate 399 de cursuri în anii 2008 şi 2009 care
au avut un număr de 1989 de avocaţi.
Calendarul de cursuri este disponibil pe site-ul inppacv.ro
CENTRUL TERITORIAL CRAIOVA AL INPPA – MODEL NAŢIONAL
Modelul de organizare şi funcţionare a Centrului teritorial
Craiova al INPPA a fost adoptat în tot sau în parte şi de alte centre
teritorial ale INPPA care au publicat ulterior calendare de cursuri
structurate asemănător asemănător cu cel al INPPA Craiova.
Experienţa Centrului teritorial Craiova al INPPA a fost preluată
şi în hotărârile organelor profesiei de avocat (vezi Hotărârea nr.14 a
Congresului avocaţilor care face referire la întâlnirea decanilor de la
Călimăneşti din 5 aprilie 2008, etc.)
OBIECTIVE STRATEGICE PROPUSE PENTRU ANUL 2010
- Continuarea activităţii de excelenţă în domeniul pregătirii
profesionale iniţiale şi continue a avocaţilor
- Dezvoltarea de relaţii strategice cu alte centre teritoriale
ale INPPA
- Realizarea de proiecte de finanţare şi dezvoltare şi
solicitarea de fonduri europene
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-

Realizarea unei reviste de profil a Centrului teritorial
Craiova al INPPA
Realizarea de contacte şi colaborări cu centre de profil din
Uniunea Europeană

IV.Serviciul de Asistenţă Judiciară
Serviciul de Asistenţă Judiciară a fost înfiinţat în octombrie
2008.
Componenţa SAJ:
Decan ,Prof.univ.dr.avocat Ion Turculeanu
Consilieri coordonatori:
Avocat Dana Babov
Avocat Maria Uţescu
Avocaţi referenţi:
Avocat Bercea Adrian
Avocat Diaconu-Florea Cristian
Avocat Ivancu-Petria Marcela
Avocat Popescu Mihai Cristian
Avocat Pirlogea-Truţă Florea Daniel
Funcţionar coordonator SAJ:
Vîlceanu Laurenţiu
Funcţionar SAJ:
Păunescu Marius
Responsabili pentru birourile de asistenţă judiciară din teritoriu:
Filiaşi- Avocat Gheară Elena
Băileşti- Avocat Chircu Floarea
Calafat- Avocat Catană Ionel
Segarcea- Avocat Ianoşi Archir
Pentru asistenţă conform OUG 51/2008 s-au primit un număr de 45
cereri din care 14 cereri pentru asistenţa extrajudiciară şi 31 pentru
asistenta judiciara, toate cererile fiind admise .
Numărul total al avocaţilor înscrisi in registrul de asistenţă judiciara
din cadrul SAJ al Baroului Dolj este de 291.
Serviciul de Asistenţă Judiciară Dolj a eliberat in perioada
01.01.2009-31.12.2009 in dosarele penale un număr de 9488
delegaţii astfel:
- la biroul de asistenţă judiciară Filiaşi s-au eliberat un număr de 49
delegaţii la organele de urmărire penală şi un număr de 110
delegatii la instanţele judecătoreşti;
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-la biroul de asistenţă judiciară Calafat s-au eliberat un număr de
75 delegaţii la organele de urmărire penală şi un număr de 119
delegatii la instanţele de judecată;
-la biroul de asistenţă judiciară Segarcea s-au eliberat un număr de
88 delegaţii la organele de urmărire penală şi un număr de 196
delegatii la instanţele de judecată;
-la biroul de asistenţă judiciară Băileşti s-au eliberat un număr de
118 delegaţii la organele de urmărire penală şi un număr de 180
delegatii la instanţele de judecată
-la biroul de asistenţă judiciară Craiova s-au eliberat un număr de
1365 delegaţii la organele de urmărire penală şi un număr de 7180
delegatii la instanţele de judecată
Cheltuieli SAJ:
-

-

-

ianuarie 2009 – 4.202 lei (functionari SAJ- 4.151 lei,
consumabile – 51 lei)
februarie 2009 – 8.313 lei (functionari SAJ- 4.121 lei,
logistica – 4.053 lei, consumabile – 58 lei, telefon -81 lei)
martie 2009- 4.433
lei (functionari SAJ-4.203 lei,
consumabile – 109 lei, telefon -101 lei, chletuieli postale 20 lei)
aprilie 2009 – 4.386 lei (functionari SAJ-4.203 lei,
consumabile – 65 lei, telefon -118 lei)
mai 2009 – 4.406 lei (functionari SAJ-4.203 lei,
consumabile – 65 lei, telefon -138 lei)
iunie 2009 – 4.375 lei (functionari SAJ-4.203 lei,
consumabile – 65 lei, telefon -107 lei)
iulie 2009 – 4.369 lei (functionari SAJ-4.203 lei,
consumabile – 66 lei, telefon -100 lei)
august 2009 – 4.313 lei (functionari SAJ-4.203 lei,
consumabile – 0 lei, telefon -110lei)
septembrie 2009 – 4.381 lei (functionari SAJ-4.203 lei,
consumabile – 0 lei, telefon -78 lei)
octombrie 2009 – 4.492 lei (functionari SAJ-4.203 lei,
consumabile – 202 lei, telefon – 87 lei)
noembrie 2009 – 4.556 lei (functionari SAJ-4.203 lei,
consumabile – 188 lei, telefon -165 lei)
decembrie 2009 – 4.345 lei (functionari SAJ-4.203 lei,
consumabile – 0 lei, telefon -142 lei)
Total cheltuieli-56571
Suma totală încasată din onorariile din oficiu în
cursul anului 2009 este de -1177885 lei
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SAJ a transmis solicitările cu privire la decontarea cheltuielilor
care urma să fie făcută din contul Ministerului de Justiţie conform
protocolului nr.113.928/24.11.2008, încheiat între Ministerul de
Justiţie şi UNBR însă, până în prezent, nu s-a dat curs solicitărilor,
aşa încât toate cheltuielile ocazionate de funcţionarea SAJ au fost
suportate de Baroul Dolj.
V.Control
profesional,
avocatură clandestină:

deontologic,

disciplină

şi

a)Cererile de restituire de onorarii şi sesizările formulate de
justiţiabili împotriva a diverşi avocaţi au scăzut semnificativ faţă de
anul 2008, de la 104 la 66. Marea lor majoritate – 44 – au fost
găsite neîntemeiate sau inadmisibile, 5 au fost retrase iar 17 se află
în curs de soluţionare. Apreciem promptitudinea cu care cea mai
mare parte a avocaţilor au răspuns solicitării decanului de a oferi
datele necesare soluţionării unor astfel de cereri. Menţionăm că
două avocate din baroul nostru au formulat sesizări împotriva a doi
judecători de la Judecătoria Craiova, care au fost înaintate spre
competentă soluţionare la Consiliul Superior al Magistraturii.
b)Cu privire la lupta noastră cu avocatura clandestină arătăm
următoarele:
În cazul lui Nicola Marius am pus la dispoziţia
organului de cercetare din cadrul Poliţiei mun.Craiova
încă o dată toate datele pe care le deţinem, pentru o
anchetă care se află în curs de desfăşurare, inclusiv
actele trimise de UNBR pentru a dovedi „nelegalitatea
baroului constituţional”, Nicola Marius fiind cercetat
pentru exercitarea fără drept a unei profesii.
În anul 2009 am formulat plângere penală la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova împotriva
numitei
Şoimu
Ileana-Andreea,
domiciliată
în
or.Dăbuleni, jud.Dolj pentru exercitarea fără drept a
profesiei de avocat; prin Rezoluţia din 14.01.2010,
Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a confirmat
propunerea organelor de poliţie de a nu se începe
urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
exercitare fără drept a unei profesii prevăzură de art.
281 C.pen faţă de făptuitoarea Şoimu Ileana-Andreea,
întrucât în urma cercetărilor efectuate în cauză s-a
constatat că nu sunt întrunite elementele constitutive
ale infracţiunii sub aspectul laturii obiective şi laturii
subiective.
Regretăm că, fiind audiat ca martor, un avocat din baroul
nostru a relatat că firma cu inscripţia „avocat”, afişată la domiciliul
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făptuitoarei, îi aparţine şi a fost montată la locuinţa acesteia,
întrucât intenţiona să deschidă „sediul secundar” în acea localitate,
fapt pentru care a rămas instalată o perioadă de aproximativ 3
luni.(Consiliul baroului a aprobat la sfârşitul anului 2009 cererea
avocatului în cauză pentru deschiderea unui birou de lucru al
cabinetului său individual în loc.Dăbuleni, dar la o altă
adresă).Audiat de Consiliul baroului, avocatul în cauză a declarat că
a vrut să o ajute pe făptuitoare pentru că îi mai dădea câte un
client. În această situaţie, Consiliul baroului a hotărât declanşarea
procedurii disciplinare prealabile faţă de colegul nostru „binevoitor”.
Împotriva Rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale în ceea
ce o priveşte pe făptuitoarea Şoimu Ileana-Andreea, sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii prev.de
art.281 C.pen, am formulat plângere.
-Au fost formulate plângeri penale împotriva numiţilor
Bădiţă Marian şi Gioancă Bobby pentru exercitarea fără
drept a profesiei de avocat, plângeri care încă nu au fost
soluţionate.
-Am continuat să sesizăm Baroul Olt pentru luarea
măsurilor legale şi statutare cu privire la avocaţii aparţinând acestui
barou şi care au ales chiar să-şi deschidă cabinete în mun.Craiova,
cabinete ce poartă firme ca şi cum aceşti avocaţi ar fi membri ai
Baroului Dolj;
-Au fost aduse la cunoştinţa conducerilor instanţelor de
judecată nemulţumirile avocaţilor cu privire la:
• Luarea dosarelor fără avocat, deşi există
împuternicirile avocaţiale ale acestora şi, de
obicei, chiar la începutul şedinţei de judecată, iar
ulterior se refuză reluarea sau comunicarea
măsurilor dispuse;
• Refuzul predării dosarelor, spre observare, în sala
de şedinţe către avocaţi, deşi corespondenţa
sosită între termene se coase la dosare numai
când acestea se predau la complet;
• Respingerea solicitărilor avocaţilor de a se lua
amânările cu prioritate şi chiar dacă este amânare
sunt obligaţi să aştepte la rând, chiar după cele
cu martori;
• Cele mai multe complete de la Judecătoria
Craiova şi Judecătoria Filiaşi, chiar şi Tribunalul
Dolj au un comportament şi chiar un limbaj
inadmisibil, agresiv, jignitor în sala de şedinţă
faţă de avocaţi, în special faţă de stagiari sau
tineri avocaţi;
• Se refuză să se înmâneze avocatului duplicatul de
pe cererile sau motivele de apel sau recurs
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•

•
•

•

existente în dosar , avocaţii fiind îndemnaţi să le
studieze în arhivă sau să facă acolo copii, în
condiţiile în care pentru eliberarea copiilor din
dosare se solicită achitarea de taxe de timbru
judiciar pe fiecare pagină(curtea de Apel
Craiova);
Se strigă cauzele în care sunt depuse
împuterniciri avocaţiale, în lipsa avocaţilor, se
suspendă pe art.242 C.proc.civ; apoi se solicită
achitarea taxelor de timbru pentru repunerea pe
rol(şi acestea cu mult înainte de finele şedinţei)
Pentru a se lua cu prioritate amânările solicitate
de avocaţi, judecătorii solicită acordul celor din
sala de judecată;
Nu se comunică duplicatele după rapoartele de
expertiză efectuate în cauze, de notorietate fiind
că toate înscrisurile, indiferent de data la care au
fost depuse la arhiva instanţei, se ataşează la
dosar în momentul în care se formează lista de
şedinţă, când dosarele se trimit la completul de
judecată; în sala de şedinţe reproşându-se
avocaţilor că nu au studiat raportul de expertiză,
deşi avea ca dată de primire o dată mai veche de
5 zile;
Lipsa cuierelor din unele săli de şedinţă;

Consiliul baroului s-a preocupat şi de îmbunătăţirea condiţiilor
de spaţiu în care îşi desfăşoară avocaţii activitatea la instanţele de
judecată reuşindu-se ca birourile avocaţilor de la Judecătoria
Calafat, Băileşti, Filiaşi, Craiova, Segarcea şi de la Tribunalul Dolj să
asigure minimul necesar de microclimat, precum şi accesul la
calculatoare, imprimante şi internet;
La sediul baroului a fost reamenajat biroul Serviciul de
Asistenţă Judiciară prin dotarea cu calculatoare, imprimate,
copiatoare, mobilier şi bibliotecă cu reviste de specialitate juridică
internă şi internaţională.
Consiliul baroului a continuat deschiderea
către corpul
avocaţilor astfel încât aceştia să fie mereu informaţi despre acţiunile
consiliului prin afişare pe cât posibili, dar mai ales pe site-ul
baroului.
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VI. Socio-cultural şi sport-turism.Vila Themis
La acest capitol al activităţii Consiliului baroului arătăm că în
perioada de raportare au avut loc următoarele acţiuni:
-Campania umanitară „Fii bun şi dăruieşte de Crăciun!”,
Ediţia a 3-a;
-Balul de Crăciun al avocaţilor şi salariaţilor;
-acordarea de ajutoare băneşti avocaţilor aflaţi în nevoie,
precum şi studentei la Medicină, Valeria Chelan;
-sponsorizarea Echipei naţionale de fotbal a avocaţilor ce s-a
constituit prin Baroul Dolj;
-comemorarea a 75 de ani de la decesul fostului decan, Dem
D.Stoenescu ”;
-sărbătorirea Zilei Avocatului român la 24 iunie 2009 cu
organizarea unei expoziţii de artă(pictură şi literatură);
-s-a continuat acţiunea de modernizare a Vilei Themis.
-în decembrie 2009 un număr de 10 avocaţii-pensionari au
răspuns invitaţiei Consiliului Baroului de a petrece un sejur de 4 zile
la Vila Themis.
-s-a finalizat demersul Consiliului baroului pe lângă Consiliul
local al mun.Craiova pentru înfiinţarea unei casierii la sediul
Judecătoriei Craiova pentru încasarea taxelor de timbru;
-s-a încheiat un protocol cu Consiliul local al mun.Craiova
pentru publicitatea SAJ pe mijloacele de transport în comun.
-revista Baroului Dolj pregăteşte apariţia primului număr;
-la 13.05.2009 a fost organizată la sediul baroului o conferinţă
de presă privind noile coduri;
-la 18.12.2009 a fost organizat Simpozionul „Avocatura şi
Medierea”,
Ne exprimăm deosebita satisfacţie pentru succesul repurtat
prin măsurile organizatorice legate de desfăşurarea şedinţei
Comisiei Permanente şi a Consiliului UNBR la Craiova, în perioada
09-11 octombrie 2009.
Menţionăm că în luna octombrie 2009 la sediul baroului a fost
primită delegaţia oraşului Figueres–Spania, din care a făcut parte şi
decanul baroului din oraşul mai sus-menţionat; ulterior vizitei
Consiliul baroului a comunicat Baroului Figueres-Spania dorinţa de
înfrăţire cu baroul nostru.
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VII. Comisia de Disciplină
În anul 2009, pe rolul Comisiei de Disciplină nu s-a aflat nicio
acţiune disciplinară.
VIII. Colaborări interne şi internaţionale
Baroul rămâne în continuare afiliat la UIA şi IBA.
Colaborările interne au cunoscut o revigorare deosebită prin
conlucrarea cu barourile afiliate Centrului teritorial Craiova al INPPA
– Argeş, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vîlcea, mai ales în activitatea de
pregătire profesională continuă a avocaţilor.
IX. Relaţiile mass-media
S-au concretizat în numeroase referiri făcute în mass-media
cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul baroului ceea ce a dus
la schimbarea în bine a imaginii baroului în societate.
X. Coordonarea
Asigurări a Avocaţilor

activităţii

Filialei

Dolj

a

Casei

de

Activitatea Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor a fost
îndeaproape urmărită de consiliul baroului, în şase şedinţe fiind
analizate situaţiile privind restanţierii la plata contribuţiilor băneşti
cuvenite fondului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Într-un număr foarte mic de cazuri s-a dispus suspendarea
exercitării profesiei până la plata integrală a contribuţiilor restante,
a penalităţilor aferente şi a taxei de reînscriere.
Arătăm, totodată, că a fost acordat sprijinul solicitat de către
inspectorii Casei de Asigurări a Avocaţilor, care, în luna ianuarie
2009 au efectuat un control privind corectitudinea achitării
contribuţiei cuvenite avocaţilor la fondul de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale în raport de veniturile brute realizate din
exercitarea profesiei asupra unui număr de aproximativ 298 de
avocaţi, rezultatul controlului fiind apreciat de inspectorul Casei de
Asigurări a Avocaţilor ca bun.
XI.Organizarea examenelor pentru dobândirea titlului
profesional de avocat definitiv şi a examenului de admitere
în profesia de avocat.
a)Examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat
definitiv
În anul 2009 au fost organizate două sesiuni: în lunile aprilie
şi noiembrie, pentru un număr de 82 de avocaţi stagiari de la

Membru al

16

Barourile Olt şi Dolj (în sesiunea aprilie) şi pentru un număr de 18
avocaţi stagiari de la Barourile Olt, Dolj şi Dâmboviţa(în sesiunea
noiembrie).
b)Examenul pentru admiterea în profesia de avocat.
În luna septembrie 2009, Consiliul baroului a organizat
Examenul de admitere în profesia de avocat la care s-au înscris un
număr de 148 de candidaţi pentru barourile Gorj, Dolj, Mehedinţi şi
Olt, fiind declaraţi admişi un număr de 54 de candidaţi, dintre care
25 pentru Baroul Dolj.
Menţionăm că toate aceste examene s-au desfăşurat cu
respectarea deplină a prevederilor legii, statutului profesiei de
avocat şi a regulamentului de examen.
XII.Site-ul şi biblioteca baroului

RESURSE la sfârşitul anului 2009

IT şi BIBLIOTECĂ
CRAIOVA
A. Şase salariaţi competenţi pentru lucrul pe calculator
B. 13 calculatoare
•
Decanat (Laptop)
•
secretariat
•
contabilitate, două calculatoare
•
casierie
•
Biroul IT
•
Birou INPPA, două calculatoare
•
Biroul Avocaţilor Judecătorie
•
Reţeaua LEX, trei calculatoare
•
două servere (baze de date şi Internet)
•
patru UPS-uri (surse neîntreruptibile de
curent electric)
C. Imprimante - două
•
Secretariat
•
Casierie
•
Reţeaua LEX
D. Imprimante multifuncţionale - trei
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•
Contabilitate
•
INPPA
•
IT
•
Biroul avocaţilor, Judecătoria Craiova
E. O imprimantă color
•
IT
F. Trei copiatoare
G. Aparate de aer condiţionat – Secretariat, Contabilitate, IT,
SAJ
BĂILEŞTI, CALAFAT, SEGARCEA, FILIAŞI
A. Patru Calculatoare, imprimante, telefon, fax, Intenet,
program legistaţie LEX-EXPERT
INTERNET
Începând cu anul 2008, avocaţii Baroului Dolj se pot conecta
la Internet atât prin reţeaua Lex cât şi cu propriile calculatoare
portabile prin reţeaua wireless a Baroului Dolj.
Site-ul Baroului Dolj: www.barouldolj.ro a fost instalat în
forma iniţială în data de 5 mai 2007 şi a reprezentat un model de
urmat pentru barourile din România. Încă de la realizare, site-ul
Baroului Dolj a devenit şi a rămas lider în clasamentul site-urilor
barourilor de avocaţi din România având în vedere numărul de
peste aproximativ 1585 de ştiri, evenimente, anunţuri şi alte
informaţii de interes pentru avocaţii din Baroul Dolj.
1. Oferă informaţii cu privire la:
a. Consiliul Baroului Dolj
b. Decanul Baroului Dolj
c. Comisia de cenzori
d. Comisia de disciplină
e. Asociaţia Tinerilor Avocaţi
f. Biblioteca
g. Departamente
h. Relaţii Internaţionale
i. Lista traducătorilor
j. Angajări
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k. Tabloul avocaţilor
l. Publicaţii
m. Revista Baroului Dolj
n. Legislaţie
o. Examenul de admitere
p. Examenul de definitivare
q. Învăţământul profesional
r. INPPA (Institutul Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor)
s. Taxe şi contribuţii
t. Asistenţa Judiciară din Oficiu
u. Ştiri
v. Evenimente
w. Anunţuri
x. Cariere Judiciare
y. Casa de Asigurări a Avocaţilor – Filiala Dolj
z. Vila Themis
aa. Centrul Teritorial Craiova al I.N.P.P.A.
bb. Asociaţia Dem. Stoenescu
cc. Înscriere newsletter
2. De la instalarea din mai 2007 au fost publicate peste 1580
de stiri, anunturi, evenimente si alte informaţii legate de
Baroul Dolj şi profesia de avocat:
a. Ştiri, anunţuri, evenimente
b. Hotărârile Consiliului Baroului Dolj după fiecare
şedinţă
c. Comunicatele UNBR
d. Evenimentele Baroului Dolj
i. Simpozioane INPPA
ii. EUROLAWYERS Croaţia 2009
iii. Conferinţe de dezbateri pe tema modificărilor
aduse Legii nr.51/1995 – 26 martie 2009
iv. Proiectele codurilor – Conferinţă de presă – 13
mai 2009
v. Ziua avocatului român – „Avocatura şi arta” –
24 iunie 2009
vi. Organizarea şedinţei Consiliului U.N.B.R. la
Craiova – 8-11 octombrie 2009
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vii. Promovarea imaginii profesiei de avocat şi a
Serviciului de Asistenţă Juridică din cadrul
Baroului Dolj prin mijloacele de transport în
comun, afişe, etc.
viii. Sesiune de instruire APADOR-CH „Organizaţii
neguvernamentale puternice pentru persoane
vulnerabile” – 22-23 octombrie 2009
ix. Vizita unei delegaţii a oraşului şi baroului
Figueres, Spania la sediul Baroului Dolj – 25
octombrie 2009
x. Dem D. Stoenescu – Comemorarea a 75 de ani
de la trecerea în eternitate – 5 decembrie 2009
xi. Simpozion „Avocatura şi medierea” – Cu
Centrul teritorial Craiova al INPPA şi Asociaţia
Centrul de Mediere Craiova – 18 decembrie
2009
xii. Serbarea Crăciunului – 18 decembrie 2009
e. Evenimente UIA şi IBA
f. Multe alte informaţii utile pentru membrii Baroului
Dolj
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA - Baza de date a bibliotecii cu absolut toate
publicaţiile aflate în bibliotecă este accesată zilnic pentru avocaţii
care solicită spre studiu cărţi sau periodice din Biblioteca Baroului
Dolj. Procedura de împrumut este de asemenea informatizată.
Inventarul bibliotecii Baroului Dolj poate fi accesat direct de
pe site-ul Baroului Dolj.
Domnul Laurenţiu Vâlceanu a preluat atribuţiile de bibliotecar
al Baroului Dolj în anul 2008.
Fond de carte:
Carte veche (până la 1950) – 11.385
Carte noua (după 1950) – 970
Periodice – 2.975
Periodicele (Dreptul, Curierul Judiciar, Buletinul curţilor de
apel, Caiete de drept penal, Buletinul casaţiei, Pandectele române,
Revista de drept comercial, Revista română de dreptul muncii,
Revista de drept comunitar, Revista română de arbitraj)

Membru al

20

Reţeaua LEX - Reţeaua de calculatoare pe care este instalat
programul legislativ, este folosită zilnic de avocaţi. Din anul 2006 a
fost instalată o imprimantă laser la care avocaţii îşi pot tipări
lucrările. Începând cu anul 2008, un nou calculator a fost conectat
la reţeaua LEX care are în acest moment trei calculatoare destinate
EXCLUSIV avocaţilor.
Biroul IT – Un număr considerabil de avocaţi solicită şi
primesc zilnic legislaţie (pe hârtie, pe discheta sau pe e-mail) de la
Biroul IT.
OFICII
Introducerea în calculator a referatelor din oficiu – În
anul 2009 au fost introduse în baza de date a oficiilor de către
domnul Adi Gavrilă, ing.inf. cu ajutorul domnului Laurenţiu
Vâlceanu, un număr de 6913 de referate, în sumă de 1.177.885 lei.
Borderou
Borderou Curtea de
TOTAL
Tribunalul Dolj
Apel Craiova
referate
1
296
51
2
460
82
3
538
92
4
510
99
5
444
126
6
572
137
7
632
96
8
370
90
9
214
90
10
404
115
11
639
129
122
12
605
5684
1229
6913
Baza de date furnizează rapoarte lunare şi anuale pentru
Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova, contabilitatea Baroului Dolj,
Consiliul Baroului Dolj etc.
BAZA DE DATE PRINCIPALĂ A AVOCAŢILOR DIN BAROU AvPersFee
Toate datele administrative care privesc activitatea avocaţilor
din barou se regăsesc în baza de date principală a avocaţilor care
este operată de doamna secretar Irina Jieanu. Baza de date
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AvPersFee acţionează ca un filtru la tot ceea ce intră în arhiva
operaţională a baroului, păstrând astfel o imagine on-line acesteia.
Păstrarea ei actualizată este foarte importantă pentru că în acest fel
activitatea baroului se desfăşoară controlat şi accesul la orice
informaţie se face rapid, sigur şi securizat de la fiecare staţie de
lucru din Baroul Dolj.
Produsul informatic care este operat la secretariatul baroului a
fost realizat şi este permanent actualizat de biroul IT al Baroului
Dolj.

Biroul avocaţilor de la Judecătorie
Calculatorul din biroul Avocaţilor de la Judecătorie este
conectat la Internet, avocaţii interesaţi putând accesa Portalul
Instanţelor de Judecată, calculatorul de taxe judiciare, e-mailul sau
alte resurse profesionale.

OBIECTIVE STRATEGICE PROPUSE PENTRU ANUL 2010
Având în vedere faptul că la Baroul Dolj sunt procesate patru
baze de date diferite cu avocaţii (AvPersFee, Program casierie,
Program INPPA, Bază de date site), se impune cu necesitate
unificarea bazelor de date cu avocaţii din Baroul Dolj într-una
singură care să devină sursă pentru tot sistemul informatic
(secretariat, contabilitate, IT, bibliotecă, oficii, casierie, consiliul
baroului, site, etc.). Proiectul a fost iniţiat şi aprobat astfel că în
cursul anului curent vor apărea facilităţi importante în ceea ce
priveşte:
- accesul avocaţilor la un cont personal pe site-ul Baroului
Dolj
o acces prin user şi parolă care vor fi eliberate în plic
închis de la biroul IT al Baroului Dolj
o vizializarea propriei fotografii (fotografia nu va fi
făcută publică) şi a datelor personale care sunt sau
nu publice pe site
o posibilitatea actualizării datelor de contact (cu o
validare ulterioară de către biroul IT)
o posibilitatea de adăugare de TABuri de informaţii –
bibliotecă, oficii, etc.
- organizarea activităţii de oficii – PE SITE-UL BAROULUI
DOLJ
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-

-

o înregistrarea adreselor în baza de date (cu
evidenţierea automată a numărului de adrese primite
la barou în fiecare zi în care se eliberează delegaţii)
o eliberarea de delegaţii din program
o tipărirea referatelor online, de pe contul personal, de
fiecare avocat
o monitorizarea în timp a istoricului referatelor cu
posibilitatea evidenţierii stării fiecărui oficiu –
delegaţie / referat tipărit / referat depus la barou /
referat inclus pe borderoul ... / referat la plată /
referat plătit.
o Uşurinţă şi eficienţă în accesul la informaţie şi
gestionarea întregului sistem de oficii atât de către
avocaţi cât şi de către barou
Biblioteca Baroului Dolj – PE SITE-UL BAROULUI DOLJ
o Dacă la acest moment poate fi consultat întregul
inventar
al
bibliotecii
Baroului
Dolj,
după
implementarea programului, pe contul fiecărui avocat
vor fi evidenţiate
 posibilitatea comunicării cu responsabilul cu
biblioteca de la barou în vederea „rezervării” de
cărţi sau periodice în vederea împrumutării
 notificări automate pentru avocaţii care nu
returnează cărţile la timp
 istoricul activităţii fiecărui avocat cu biblioteca
afişarea tabloului avocaţilor la instanţe

XII. RAPORT FINANCIAR PRIVIND ACTIVITATEA BAROULUI DOLJ
01.01.2009-31.12.2009

1. Execuţia bugetară (Anexa 1)
2. Lista mijloacelor fixe la 31.12.2009 şi a obiectelor de
inventar achiziţionate în 2009 (Anexa 2)
1. EXECUŢIA BUGETARĂ
1.1 EXECUŢIA BUGETARĂ (Anexa nr 1)
Total Venituri încasate în anul 2009 – 994.209,91 lei
Total Cheltuieli aferente anului 2009– 687.646,83 lei
Excedentul anului 2009 -306.563,08 lei
- din activitate economica – 30.290,10 lei
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din activitatea fără scop lucrativ – 276.272,98 lei, din care
81.522,98 lei au rezultat din activitatea Centrului Teritorial
INPPA Craiova şi 194.750 lei din activitatea curentă a
Baroului Dolj

1.2 TOTAL ACTIVE – 2.037.347,65 lei
Active imobilizate – 1.456.294,53 lei
- cladire sediu Barou – 101.254,71 lei
- cladire Vila Themis – 67.683,45 lei
- logistica Barou si INPPA – 78.431,64 lei
- imobilizări în curs – investitii amenajare si reparatii Vila
Themis – 1.207.180,73 lei
- cheltuieli de constituire SC Themis SRL -44 lei
- capital social SC Themis SRL -200 lei
- aport la Asociatia Dem D Stoenescu – 1.500 lei

Debitori diverşi – 91.506,59 lei
- legitimaţii avocaţi – 1.009,72 lei (stocul legitimaţiilor
neachiziţionate încă de avocaţi)
- telecomenzi barieră Tribunalul Dolj – 1.720 lei (stocul
telecomenzilor neachiziţionate încă de avocaţi)
- delegaţiere şi împuterniciri avocaţiale – 6.851,80 lei (stocul
delegaţierelor neachiziţionate încă de avocaţi)
- SC Themis SRL- 68.002,57 lei
Baroul Dolj a creditat SC Themis în perioada ianuarie
2006-mai 2007 pentru activitatea curentă, cu suma de
34.413,45 lei. La sfârşitul anului 2007 SC Themis a restituit
9.350,88 lei din această datorie.
În anul 2008, Baroul a contribuit cu suma de 20.000 lei la
achiziţionarea centralei termice pe lemne pentru Vila
Themis. În anul 2009 Baroul a contribuit în primele 4 luni
ale anului la plăţile curente ale Vilei Themis, în sumă de
22.940 lei (2 facturi restante de GPL, salarii)
- Contracte şi împuterniciri avocaţiale – 18.274,30 lei
- ATA- 1.500 lei
- Asociaţia Dem D Stoenescu -1.000 lei
Disponibil în casierie şi în conturile
489.546,53 lei
Cont bancar curent BCR– 185.537,26 lei

bancare

-
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Cont bancar curent MKB Romexterra – 1.214,67 lei
Cont Euro – 1.695,34 lei
Cont GBP – 37,06 lei
Cont bancar pentru Centrul Teritorial INPPA Craiova –
100.718,68 lei
Cont depozit euro INPPA (20.000 euro) – 84.564 lei
Cont curent Euro INPPA – 3.801,32 lei
Disponibil casierie – 111.978,20 lei

1.3 TOTAL PASIVE – 2.037.347,65 lei
Conturi de rezultat -1.027.993,92 lei
- Excedentul nerepartizat al anilor precedenţi – 721.430,84
- Excedentul anului 2009 – 306.563,08
Amortizare mijloace fixe – 232.793,46 lei
Furnizori– 4.247,58 lei
Toţi furnizorii au fost achitaţi la începutul anului 2010.
Datorii către personal, către bugetul de stat şi bugetul
asigurărilor sociale, legate de salarii (pentru perioada iuliedecembrie 2009)– 73.273 lei
Drepturile salariaţilor şi contribuţiile la bugetul de stat
au fost achitate până pe 25 ianuarie 2010, conform dispoziţiilor
Codului Fiscal.
Impozitul pe Profit – 4.164 lei
Impozitul pe profit a fost achitat până pe 25 februarie 2010.
Creditori diverşi – 693.584,05 lei
- Filiala
Dolj
CAA
-426.500
lei
conform
Contract
nr.357/04.03.2005 şi Act Adiţional nr.472/14.04.2006
- Filiala Dolj CAA – 50.000 lei
- Oficii -117.061,14 lei (oficii încasate de la Tribunalul Dolj şi
Curtea de Apel şi neridicate de către avocaţi de la casieria
Baroului, pentru borderourile anului 2009)
- Contribuţia datorată UNBR – 100.670,09 lei
Contribuţia avocaţilor către UNBR este de 12 lei/lunar
pentru definitivi şi 8 lei/lunar pentru stagiari. La
01.01.2008 datoria provenind din contribuţiile avocaţilor
către UNBR era de 200.791,81 lei, aferentă perioadei
ianuarie 2005-septembrie 2007. Lunar, pe tot parcursul
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anului 2008 s-a virat către UNBR atât contribuţia aferentă
lunii curente cât şi contribuţia aferentă unei luni restante.
În prezent această datorie a fost redusă la suma de
53.516,64 lei, sumă c eva fi achitată integral până la
sfârşitul lunii iunie 2010, astfel că nu vor mai exista
contribuţii restante către UNBR.
Contribuţii la fondul de sănătate achitate de avocaţi prin
casieria baroului – 352,82 lei
Sume din operaţii în curs de clarificare – 1.291,64 lei
( contribuţie avocaţi, datorată Filialei Dolj CAA şi virată în
contul Baroului Dolj, fără explicaţiile necesare).

În august 2005 Baroul Dolj a contractat un credit pe o
perioadă de 5 ani la MKB Romexterra Bank în suma de 300.000 lei.
La începutul anului 2007, Baroul Dolj mai avea de restituit suma de
239.999,95 lei.
În anul 2009 Baroul a restituit integral acest credit.
Toate aceste realizări duc la concluzia că activitatea consiliului
în anul 2009 a fost una fructuoasă, pusă în slujba avocaţilor,
membri ai Baroului Dolj.
De aceea, în încheiere ţin să mulţumesc membrilor consiliului,
celorlalte comisii de specialitate, tuturor avocaţilor membri ai
Baroului Dolj, precum şi salariaţilor baroului a căror prestaţie pe
anul trecut a contribuit la repoziţionarea şi afirmarea profesiei şi a
baroului în plan profesional şi social.

Prof.univ.dr.
Ion Turculeanu
avocat
Decanul Baroului Dolj
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