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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA din 15 octombrie 2020

ORDINEA DE ZI cu soluţiile adoptate

I.

Invitaţi la şedinţă: Av.Maria Uţescu, Preşedintele Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor

II.

Soluţia: S-a luat act de propunerea dnei.av.Maria Uţescu pentru reconvocarea Adunării Generale
la Filiala Dolj a C.A.A având în vedere neîndeplinirea cvorumului. Urmează a se elabora şi aproba
un Regulament în acest sens pentru Adunarea care va avea loc la 26 octombrie 2020, urmând ca
Baroul Dolj să pună la dispoziţie aplicaţia informatică necesară. Prezentă din partea Filialei este
şi doamna av.Alina Plugărescu care confirmă aspectele organizatorice necesare pentru o nouă
Adunare;
Informări:

1.

2.

3

4

5.

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Dragoş Nicu

-prezentare demersuri către Ministerul Justiţiei pentru sediile
instanţelor judecătoreşti din mun.Craiova în cadrul Proiectului
Palatul de Justiţie din Craiova
Soluţia: S-a luat act de corespondenţa transmisă de Ministerul Justiției;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
- informare privind desfăşurare activitate xerox Tribunalul Dolj şi
Curtea de Apel
Soluţia: S-a luat act de poziţia Tribunalului Dolj care apreciază că desfăşurarea activităţii de
xerox nu mai este posibilă în spaţiul deţinut de avocaţi, urmând ca fotocopierea să se facă cu
telefonul mobil sau de către instanţă pe baza unei cereri scrise;
Av.Bogdan Mihăloiu
-informare privind activitatea Vilei Themis propuneri pentru
Av.Mihai Popescu
perioada de iarnă
Anca Rusu
Soluţia: S-a luat act de informare, urmează a se analiza la şedinţa următoare profitabilitatea
activităţii, în contextul afectării încasărilor şi reducerea drastică a activităţii urmare a
pandemiei;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-instituire reguli perioda pandemie, program şi reguli de
funcţionare Baroul Dolj începând cu data de 19 octombrie 2020
Soluţia: Se mențin regulile instituite anterior cu privire la desfășurarea activității, programul de
lucru pe perioada stării de alertă va fi: Luni-Vineri 08.00-14.00;
Av. Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind finalizarea lucrărilor de restaurare și reparare
bunuri proprietatea Baroului Dolj
Soluţia: S-a luat act de restaurarea a șase maşini de scris, trei oglinzi, două ceasuri de perete, un
tablou din perioada interbelică;

6.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Ziua Europeană a Avocatului – 25 octombrie 2020
-detalii organizare

Soluţia: S-a luat act de informare, urmează în condiţiile actuale să nu se organizeze în sediul
Baroului Dolj o manifestare în acest sens, se va posta material informativ pe site-ul Baroului cu
privire la această zi, U.N.B.R va organiza pe data de 22 octombrie 2020 o conferinţă transmisă
live, se va edita Revista IUSTITIA şi cu materiale dedicate acestei zile;
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Av.Stănciulescu Sorin

III.
1.

Soluţia: S-a luat act
Propuneri:
Av.Bogdan Mihăloiu
Av.Mihai Popescu

-informare privind respectarea intervalului orar în care sunt
fixate cauzele la secţiile civile de la Judecătoria Craiova şi
Tribunalul Dolj

-propunere investiţie centrală termică la Vila Themis; analiză
ofertă

Soluţia: S-a aprobat oferta tehnică şi de preţ transmisă de societatea PATANDO SRL;
2.

Baroul Bucureşti

Soluţia: S-a luat act
Baroul Bucureşti

3.
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Soluţia: S-a luat act
Av.Arabella Ionescu

IV.
1.

Soluţia: S-a luat act
Cereri:
Av.Călinoiu Adrian

Soluţia: S-a aprobat înscrierea 

-Decizia nr.1587/1 din 08 septembrie 2020 privind aprobarea
transferului domnului avocat Stoica Oproiu Ovidiu-Valentin din
Baroul Dolj în Baroul Bucureşti începând cu 17 august 2020;
-radierea domnului avocat Stoica Oproiu Ovidiu-Valentin din
Tabloul avocaţilor Baroului Dolj începând cu 17 august 2020;

-Decizia nr.414/1 din 11 februarie 2020 privind aprobarea
transferului doamnei avocat Woehlke Mariana din Baroul Dolj în
Baroul Bucureşti începând cu 17 ianuarie 2020;
-radierea doamnei avocat Woehlke Mariana din Tabloul
avocaţilor Baroului Dolj începând cu 17 ianuarie 2020;

-propunere clarificare cadru legislativ privind onorariile
curatorilor speciali
-sesizare privind respectarea măsurilor şi obligaţiilor legale
privind combaterea răspândirii virusului activitate la instanţele
locale
-propunere memoriu Consiliul Superior al Magistraturii

-solicită înscrierea în Registrul Saj – Biroul SAJ Craiova
-referat SAJ;

2

Av.Florian Laura Maria

3

Soluţia: S-a aprobat înscrierea 
Av.Buzduceanu Gabriela
-solicită ca delegaţiile din oficiu să i se atribuie doar pe
următoarele instanţe: Judecătoria Craiova, Tribunalul Dolj şi
Curtea De Apel Craiova, exclus Parchete şi Poliţie
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Soluţia: Se respinge cererea
Av.Ancuţescu George Aurel

- solicită înscrierea în Registrul Saj – Biroul SAJ Craiova
-referat SAJ;

Soluţia: S-a aprobat înscrierea 
Av.Uscatu Lavinia Diandra
- solicită înscrierea în Registrul Saj – Biroul SAJ Craiova
-referat SAJ;
Soluţia: S-a aprobat înscrierea 
Av. Uscatu Lavinia Diandra
-act adiţional nr.2/08.10.2020 prin care solicită prelungirea
contractului de colaborare cu Societatea Răduleţu şi Gherghe Societate civilă de avocaţi
Soluţia: S-a aprobat cererea privind prelungirea contractului
Av. Sfîrnă Ion Daniel
- solicită înscrierea în Registrul Saj – Biroul SAJ Craiova
-referat SAJ;
Soluţia: S-a aprobat înscrierea 
Av.Popescu Cătălin Marian
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi începând cu
data de 21 septembrie 2020
-referat contabilitate
Soluţia: S-a aprobat reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi 
SCPA Epure, Lizac şi Asociaţii
-notificare de încetare a convenţiei de conlucrare din data de
02.09.2017 înregistrată la data de 17.09.2020 referitor la
doamna avocat Gaciu Victoria Irina

11

Soluţia: S-a luat act 
Av.Iordache Marin Florian
Av.Badea Veronica
Soluţia: S-a aprobat 
Av.Ivan Ioan
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Soluţia: S-a aprobat 
Av.Iacob Liana

10

-solicită înscrierea în Registrul Saj – Biroul SAJ Craiova
-referat SAJ;

Soluţia: S-a aprobat cererea 

-act adiţional la contractul de colaborare nr.147/04.02.2020 prin
care se modifică disp.art.3, pct 4.3
-cerere de suspendare de pe Tabloul avocaţilor definitivi
începând cu 01.10.2020
-referat contabilitate
-solicită suspendarea la cerere pentru a beneficia de concediu
de creştere şi îngrijirea copilului în vârstă de pânâ la doi ani
începând cu data de 01.11.2020 până la data de 28.07.2022
-referat contabilitate
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14.

15.

Av.Ştefan Florin Laurenţiu

-solicită eşalonare datorii contribuţii şi cote) pe o perioadă de 6
luni începând cu luna noiembrie 2020 şi reînscrierea pe Tabloul
avocaţilor definitivi

Soluţia: S-a aprobat cererea, sub condiția achitării sumelor restante reprezentând taxa de
reînscriere pe Tabloul avocaților și taxele pentru perioada suspendării conform raportului
întocmit de serviciul contabilitate;
Filiala Dolj a C.A.A
-ne transmite spre a dispune măsurile legale Tabelul avocaţilor
restanţieri la plata contribuţiilor profesionale
Soluţia: S-a luat act
Av.stagiar Mormoe Maria -depune Act adiţional privind rezilierea Contractului de
Mădălina
colaborare cu „Nicu Mihai Dragoş – Cabinet de avocat”, şi
Contract de colaborare încheiat cu SPARL Săuleanu şi Asociaţii”;
Soluţia: S-a luat act

V.
1.

Plângeri:
SC Agro Protector 2020 -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
Asigurări-Reasigurări – Broker nr.12/27.08.2020 prin care i-a fost respinsă cererea de restituire
de Asigurare SRL
a onorariului achitat doamnei avocat Onete Ramona
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a respins contestaţia

2.

Penitenciarul Craiova

3.

Soluţia: S-a clasat sesizarea
Centrul de Detenţie Craiova

4.

Soluţia: S-a amânat
Just.Vişan Constantin

5.

6.

7.

-sesizare înregistrată sub nr.1314/05.08.2020, cu privire la
doamna avocat Ciobanu Giorgiana Narcisa
-referat consilier-raportor
-sesizare înregistrată sub nr.1301/04.08.2020, cu privire la
domnul avocat Dumitrescu Ştefan Dan
-referat consilier-raportor

- sesizare înregistrată sub nr.1426/08.09.2020 cu privire la
av.Bărăscu Doru
-desemnare consilier-raportor
Soluţia: S-a calificat pentru restituire
Just.Drăgulin Rodica
-sesizare înregistrată sub nr.1490/25.09.2020 cu privire la
av.Tomiţă Florin
-desemnare consilier-raportor
Soluţia: S-a calificat pentru restituire
Just. Belcea Maria
-sesizare înregistrată sub nr.1103/12.06.2020 cu privire la
av.Tomiţă Florin George
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a decis exercitarea acţiunii disciplinare
Just.Drăgănescu Ovidiu
-sesizare înregistrată sub nr.1451/10.09.2020 cu privire la
Just.Drăgănescu Dan
av.Popescu Bogdan Marian
Just.Poenaru Alexandru
-desemnare consilier-raportor
Soluţia: S-a calificat pentru restituire

8.

9.

10.

Just.Iovan Angela

-sesizare înregistrată sub nr.1513/02.10.2020 cu privire la
domnul av.Popescu Bogdan Marian
-desemnare consilier-raportor
Soluţia: S-a calificat pentru restituire
Just.Dîndăreanu Marius Andrei -sesizare înregistrată sub nr.1237/14.07.2020 cu privire la
domnul avocat Ştefan Florin Laurenţiususpendat din exerciţiul
profesiei)
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a amânat
Moscalu Sorin
-sesizare înregistrată sub nr.945/12.05.2020 împotriva domnului
avocat Dumitrescu Ştefan Dan
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a decis exercitarea acţiunii disciplinare

11.

Curtea de Apel Craiova, secţia -referate avocaţi desemnaţi în dosar 5997/63/2016
penală şi pentru cauze cu
minori
Soluţia: S-a amânat

12.

Blagu Ana

VI.

VII

-sesizare inregistrată sub nr.376/09.03.2020cu privire la doamna
avocat Costinaş Camelia
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a decis exercitarea acţiunii disciplinare
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-Propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la
data de 12.11.2020, ora 14.00
Soluţia: S-a stabilit următoarea şedinţă de Consiliu la data de 12.11.2020, ora 14.00

Lucrări înregistrate după publicarea pe site a Ordinii de zi:

1.

Av.stagiar Szilagy Luiza-Daniela

2.

Soluţia: S-a aprobat
UNBR

-solicită schimbarea numelui şi modificarea în Tabloul avocaţilor
datorită căsătoriei, în Vulpe Luiza-Daniela

-sesizare formulată de just.Marinescu Liviu împotriva av.Mitre
Laurenţiu şi av.Tiţoiu Eugen

Soluţia: S-a clasat
3.

Av.Bogdan Mihăloiu - sesizare înregistrată sub nr.1568/15.10.2020 cu privire la av.Dumitrescu
Ștefan Dan
Soluţia: S-a desemnat consilier raportor

Av. Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

