www.barouldolj.ro

CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DIN 13 august 2020

ORDINEA DE ZI

I.
1.

Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Arabella Ionescu

2.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

-informare privind Congresul Avocaţilor 8-9 septembrie 2020

3

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind solicitările de radiere a datelor cu caracter
personal de pe site-ul baroului întemeiate pe dispoziţiile
Regulamentului
General
privind
Protecţia
Datelor
nr.679/2016(GDPR);

II.
1

Propuneri:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

2

Av.Bogdan Mihăloiu
Av.Mihai Popescu

-analiza situaţiei financiare şi a investiţiilor la Vila Themis;

3

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Adunarea Generală, 01.09.2020, 10.00 – 20.00;
-detalii organizatorice

4

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere privind interzicerea substituirii în cauzele în care sunt
desemnaţi avocaţi din oficiu

III.
1.

Cereri:
Av.Canţăr Costin Radu
Suspendat la cerere

2

Av.Roşca Marian Ovidiu
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Suspendat
pentru exercitare începând cu 06.08.2020;
incompatibilitate
-referat contabilitate;

-informare privind întâlnirea de lucru semestrială cu reprezentanţii
instanţelor judecătoreşti din mun.Craiova, care s-a desfăşurat la
data de 20 iulie 2020

-rediscutare măsuri adoptate în perioada stării de urgenţă în şedinţa
extraordinară din 20 martie 2020 (restituirea sumei lunare de 5000
lei către Filiala Dolj CAA din imprumutul acordat Baroului Dolj
pentru investiţia de la Vila Themis din Călimăneşti)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare începând cu 01.09.2020;
-referat contabilitate;

3

Av.Popescu Elena Mihaela
Suspendată la cerere în
perioada (21.12.2018 17.08.2020);

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare începând cu 8.08.2020, ca urmare a încetării concediului
pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;
-referat contabiltate;

4

Av.Olteanu Laurenţiu

-solicită suspendarea la cerere începând cu data de 14.08.2020 până
la data de 14.09.2020, pentru a beneficia de concediu pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;

5

Av.Cioană Dan Gabriel

-solicită să se ia act de încetare a activităţii cabinetului individual,
începând cu data de 11.08.2020;

6

Av.Cipu Fabian

-solicită să se ia act de încetare a activităţii cabinetului individual,
începând cu data de 11.08.2020;

7

Av.Cioană Dan Gabriel
Av.Cipu Fabian

-cerere privind înfiinţarea Societăţii Civile profesionale de avocaţi cu
denumirea „Cioană şi Asociaţii – Societate civilă de avocaţi”,
începând cu data de 11.08.2020;

8

Av.stag.Călinoiu
Adrian
Cătălin (primit în profesie
în sesiunea sept.2019
a Examenului de admitere
în profesie

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
exercitare a profesiei, începând cu data de 29.08.2020, dată la care
va înceta starea de incompatibilitate
-contract de colaborare încheiat cu Societatea Civilă Profesională de
Avocaţi ”Călinoiu şi Asociaţii – Societate Civilă de Avocaţi”

9

Comisia de Cenzori
Baroul Dolj

-Proces-verbal al şedinţei Comisiei de cenzori din 30.07.2020;
-propuneri;

IV.
1.

Plângeri:
Penitenciarul Craiova

de

-sesizare înregistrată sub nr.1314/05.08.2020, cu privire la doamna
avocat Ciobanu Giorgiana Narcisa
-desemnare consilier-raportor

2

Centrul
Craiova

Detenţie -sesizare înregistrată sub nr.1301/04.08.2020, cu privire la domnul
avocat Dumitrescu Ştefan Dan
-desemnare consilier-raportor

3

Just.Dincă Eliade

-contestaţie împotriva deciziei Decanului Baroului Dolj, prin care i-a
fost respinsă cererea de restituire a onorariului achitat doamnei
avocat Pahonie Eliza Marina
-desemnare consilier-raportor

4

Just.Tudor Constantin

-sesizare înregistrată sub nr.1197/08.07.2020 cu privire la av.Firuţ
Lucica
-referat consilier-raportor

5

Just.Vasilcoiu Nicolae

-sesizare înregistrată sub nr.1103/12.06.2020 cu privire la av.Icu
Mihai Marian
-referat consilier-raportor

6

Just.Belcea Maria

-sesizare înregistrată sub nr.1103/12.06.2020 cu privire la av.Tomiţă
Florin George
-referat consilier-raportor

7

Just.Dîndăreanu
Andrei

Marius -sesizare înregistrată sub nr.1237/14.07.2020 cu privire la domnul
avocat Ştefan Florin Laurenţiu (suspendat din exerciţiul profesiei)
-r4eferat consilier-raportor

8

Just.Lupescu
Carmen

Cristina -sesizare înregistrată sub nr.1002/28.05.2020 cu privire la doamna
avocat Iordache Elena
-referat consilier-raportor

9

Moscalu Sorin

-sesizare înregistrată sub nr.945/12.05.2020 împotriva domnului
avocat Dumitrescu Ştefan Dan
-referat consilier-raportor

10

Just.Blagu Ana

-sesizare înregistrată sub nr.376 din 09.03.2020 cu privire la doamna
avocat Costinaş Camelia
-referat consilier-raportor

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 10.09.2020, ora 14.00

Av. Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

